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274.— Τή 1 Όκτωβρίου 1860.— 'Αποβί-

βασις τοϋ Ταγματάρχου Ιωάννου Ζυμβρακάκη 
εις Λουτρόν. (Ιστορία Σφακιών.) 

275.— Τή 2 Όκτωβρίου 1908. —Ή Κρη
τική Κυβέρνησις διεβίβασε προς τήν Λ. Μ. τον 
βασιλέα των Ελλήνων τό έπόμενΟν τηλεγρά
φημα : Εύλαβώς άνακοινοΰται τή Υμετέρα Με-
γαλειότητι, δτι ή Βουλή των Κρητών συνελ-
θοϋσα εις έ'κτακτον Σύνοδον έψήφισε τήν άνε-
ξαρτησίαν τής Νήσου καΐ τήν Ένωσιν αυτής 
μετά τοϋ Βασιλείου τής Ελλάδος εις μίαν άδι-
αίρετον συνταγματικήν ΙΙολιτείαν, παρεκάλεσε 
δέ τήν Ύμετέραν Μεγαλειότητα, δπως άναλάβη 
τήν διακυβέρνησιν τής Νήσδυ. Παρακαλοΰμεν 
δπως εύδοκήσητε νά άποδεχθήτε τό ψήφισμα. 
(Κήρυξ). 

276. — Τή 3 Όκτωβρίου 1878. — Υ π ε 
γράφη ή Σύμβασις τής Χαλέπας. (Λ. έκδ. Κρητ. 
Κωδ.) 

277.— Τή 4 Όκτωβρίου 1867.— Άφίκετο 
εις Χανία ό Μέγας Βεζϋρης Άαλή Πασάς μέ 
γενικήν πληρεξουσιότητα (μουρεχάς). Τό Διά
ταγμα τοϋ διορισμοϋ τον εξεδόθη τή 18 Σε
πτεμβρίου 1867. (Α'. έκδ. Κρ. Κωδ.). 

278.— Τή δ Όκτωβρίου 1906.— Ή δευ
τέρα συντακτική Συνέλευσις των Κρητών δια 
ψηφίσματος δηλοΐδτι ή Κρητική Πολιτεία δια 
των νομίμων εξουσιών θέλει προβή εις τήν )έ-
φαρμογήν τών αναφερομένων έν τή από 10)23 
Ιουλίου 1906 διακοινώσει τών Προξένων τών 
τεσσάρων Προστάτιδων Δυνάμεων, καθ' δσον 
ταϋτα έξήρτηνται άπ' αυτής και καθ' ήν έρμη-
νείαν δίδει τό διάγγελμα τοϋ Ύπατου 'Αρμο-
στοϋ (Έπίσ. έφημ. Κρητ. Κολιτείας). 

279. — Τή 6 Όκτωβρίου 1898. — Ή έν 
Ήρακλείω Αγγλική στρατιωτική 'Αρχή τής κα
τοχής άπηγχόνισεν επτά Οθωμανούς εις θέσιν 
περίοπτον, κάτωθι τής «Ψηλής ΤάμπιαςΓ', διότι 
έφόνευσαν "Αγγλους στρατιοκας κατά τήν σφα-
γήν τής 25 Αύγουστου 1898 ("Ερευνα). 

280. — Τή 7 Όκτωβρίου 1632. — Τή 7 
Όκτωβρίου μνήμη Ιωάννου τοϋ Έρημίτου, 
έορταζομένου εις τήν έν Άκρωτηρίω Κυδοονίας 
Μονήν «Γουβερνέτο ή Κυρία τών Αγγέλων», 

και τών ένενήκοντα οκτώ συνασκητών αύτοϋ. 
Κατήγετο έξ Αιγύπτου. Έφονεύθη υπό ποιμέ-
νος εκληφθείς ώς πρόβατον τή 6 Όκτωβρίου. 
Αυθημερόν άπέθανον πάντες οί συνασκηταί του 
εις 'Αζογυρέ Σελύνου. (Άκολουθίαι Αγίων). 
« Ό Κρής Οικουμενικός Πατριάρχες Κύριλλος 
» ό Λούκαρης έκανόνισε τους εν Κρήτη κοιμη-
» θέντας ένενήκοντα οκτώ οσίους Πατέρας μετά 
» τί ΰ Προεστώτος αυτών Ιωάννου, μετέθηκε δέ 
·. τήν έορτήν από τής 6 εις τήν 7 Όκτωβρίου 
» διά Πατριαρχικού και Συνοδικού γράμματος, 
» άπολελυμένου τή 29 Απριλίου 1632». (Πα
τριαρχικοί Πίνακες Γεδεών.) Εις τάς ακολου
θίας τών Αγίων γίνεται μνεία, δτι άδηλον 
πότε ηθέλησαν, άλλ' δτι είναι παλαιότατοι. 

281.—Τή 8 Όκτωβρίου 1868. — 'Απεβί-
βασενή «Ένωσις» εις Μάλλ^α Μαλεβυζίου πεν
τήκοντα Κρήτας πολεμιστάς και έξεφόρτωσε δύο 
χιλιάδας καΐ εκατόν πεντήκοντα δέματα ενδύματα 
(Άαερολ. Ν. Σουρμελή.) 

282. Τή9 Όκτωβρίου 1906.— Ή Λ. Έξ. 
ό "Υπατος Αρμοστής Άλ. Ζαΐμης διεβίβασεν 
εις τους έν Χανίοις Προξένους Αγγλίας, Γαλ
λίας, Ρωσσίας και Ιταλίας υπόμνημα, περιέχον 
τάς σκέψεις του περί τών ληπτέων μέτρων έν 
τή παρούση καταστάσει τής Νήσου, δπως τό 
ύποβάλωσιν εις τάς Κυβερνήσεις των.— Ούτοι 
απήντησαν τή 3)16 Νοεμβρίου 1906 ώς πρά
κτορες τών Κυβερνήσεων των, δτι Ιον) χορη-
γοΰσι πλήρη χάριν εις πάντας τους καταδικασ-
θέντας υπό τών Διεθνών Στρατιωτικών Δικα
στηρίων επί συμμετοχή εις τάς ταχκχάς τής 12) 
25 7βρίου 1906. — 2ον Διατάσσουσι τήν άρ-
σιν τοϋ στρατιωτικού νόμου, πλην αδικημάτων 
διαπραχθέντων κατά τών Διεθνών Άρχων. — 
2ον Αϊ Διεθνείς Στρατιωτικά! 'Αρχαι θά παύ-
σωσι νά διαχειρίζωνται τον περί οπλοφορίας 
νόμον εις τό τέλος τοϋ 1906 έτους. Και 4ον) 
Ή άρμοδιότης τών Διεθνών Στρατιωτικών 
Δικαστηρίων, ώς προς τούς Μουσουλμάνους, 
θά ππύση ισχύουσα ά'μα έπαελεσθή ή άναδιορ-
γάνιοσις τής δικαιοσύνης. (Έπίσ. Έφημ. Κρ· 
Πολιτ.) 

283.—Τή 10 Όκτωβρίου 1866. —Ή Ρωσ-
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σική φρεγάτα «Μέγας Ναύαρχος» παρέλαβεν 
οπό Τρυπητήν χίλια διακόσια γυναικόπαιδα. 

• ^ 4 . - Τ ή 11 Όκτωβρίου 1904.—Ετέθη 
δ θεμέλιος λίθος τού έν τή πόλει Ηρακλείου 
Αρχαιολογικού Μουσείου, υπέρ ου ό ενθουσι
ώδης Γάλλος φίλος τής Κρήτης κ. ΟίΙδΙοη 
ΑΓΠβηΐκΙ «ϊβίΐηίί συνεισέφερε χίλια εϊκοσά-
φραγκα. (Έφημ. Ελλάς.) 

285.—Τή 12 Όκτωβρίου 1452 ή 1462.— 
Ό προδότης Ισραηλίτης Ηλίας Δαυίδ Μαυ-
ρογόνατος έπανελθών έξ Ένετίας εις Κρήτην 
έπρόδωσεν εις τας ένετικάς αρχάς τήν υπό Γα-
βαλά διοργανουμένην συνωμοσίαν, ού ένεκεν 
ήξιώθησαν προνομίων οί Ίσραηλΐται. Αί άρ-
χαί έλαβον δραστήρια μέτρα και συλλαβοϋσαι 
τόν Γαβαλάν και τούς συστασιώτας έθανάτω· 
σαν πάντας, έπι Λαυρεντίου Μαύρου 126 Δου-
κός τής Κρήτης. Εις μεν τό ποίημα «Αθανα
σίου Σκληρού ό Κρητικός Πόλεμος» τίθεται 
τό έ'τος 1462, εις δέ τήν ίστορίαν τής Κρήτης 
υπό Β. Ψιλάκι τό έτος 1452. 

286.—Τή 13 Όκτωβρίου 1300. —Έθε-
σπίσθη νά έκλέγωνται υπό τής Διοικήσεως τέσ
σαρες παππάδες Έλληνες, έκ τών εκατόν τριά
κοντα Ελλήνων κληρικών, τών υπαγομένων εις 
τήν δικαιοδοσίαν τοϋ Δυτικού Αρχιεπισκόπου 
Κρήτης. Ούτοι δέ νά έξετάζωσι τούς βουλο-
μένους νά χειροτονηθώσιν Ιερείς ηλικίας άνω 
τών εικοσιπέντε ετών, και δρκιζομένους, δτι θά 
τ»;ρώσι καλώς και πιστώς τά προστεταγμένα. 
(Ίστορ. Κρήτης Β. Ψιλάκι). Μή υπάρχοντος έν 
Κρήτη ορθοδόξου Επισκόπου φαίνεται, δτι 
οί Κρήτες ιερείς έχειροτονοϋντο υπό τοϋ 'Ορ-
θοδόξου Επισκόπου Κεφαλληνίας, ώς προκύ
πτει έκ τής εξής περικοπής εκθέσεως μιας Πρε
σβείας, σταλείσης έν έτει 1629 είς Ένετίαν 
«Ένεκα τής εκλογής Έπισκό.-του Κυθήρων, 
«δοθείσης υπό τής Υμετέρας Αυθεντίας τής 
«επισκοπικής αξίας είς Πανιερώτατον Διονύ· 
»σιον Κατηλιανόν έπι ζωης του, άπογυμνούται 
»ό τής Κεφαλληνίας και Ζακύνθου Επίσκοπος 
>τής δικαιοδοσίας, ήν τω παρελθόντι έχαιρε, 
»τοϋ χειροτονεΐν τούς Ιερείς τής Κρήτης, δ-
»περ, όπόσων συνεπιφε'ρει βλάβην εις τά δημό-
»σια συμφέροντα, καλώς εννοείται παρά τής 
«Υμετέρας Μεγίστης συνέσειος». (Περί τής 
Πολιτικής καταστάσεως τής Επτανήσου επί 
Ενετών.) 

287.—Τή 14 Όκτωβρίου 1830.— Δια
μαρτυρία τών Κρητών έκ Μαργαριτών -ρός τόν 
Λουδοβΐκον Φίλιππον Α'. Βασιλέα τών Γάλ
λων. (Παράρτ. 'Απομνημ. Κριτοβουλίδου). 

288.—Τή 15 Όκτωβρίου 1844. —Σινέστη 

έν Αθήναι Επιτροπεία έκ τών Κωνσταντίνου 
'Ασώπιου Πρυτάνεως τοϋ Εθνικού Πανεπι
στημίου, Γ. Γενναδίου Γυμνασιάρχου, Μιχαήλ 
'Αποστολίδου 'Αρχιμανδρίτου Καθηγητού τής 
Θεολογίας, Φιλίππου Ιωάννου Καθηγητού τής 
Φιλοσοφίας και Δ. Ν. Φωτυλα «προς σύστασιν 
σχολείων και διάδοσιν τών Γραμμάτων έν 
Κρήτη». (Έκθεσις τής έπι τών σχολείοον τής 
Κρήτης Επιτροπείας τού 1844). 

2*9.— Τή 16 Όκτωβρίου 1890.— Έκη-
ρύχθη έν διωγμω ή ορθόδοξος εκκλησία και έ
κλεισαν οί Χριστιανοί τής Κρήτης απαντάς τούς 
έν τή Νήσω Ναούς, μέχρι τής 25 Δεκεμβοίου 
1890. (χειρόγρ.) 

290 —Τή 17 Όκτωβρίου 1905 . -Ο ί Πρό
ξενοι τών τεσσάρων Προστατίδ(»ν Δυνάμεων 
καλοΰσι δι' άνακοινιυσεως τούς έπαναστάτας 
νά καταθέσωσιν 800—1000 δπλα, μετ' ανα
λόγου φυσιγγίων, είς μέρη όρισθησόμενα έκ 
τών προτέρων, οπόθεν θά τά παραλάβωσι τά 
διεθνή στρατεύματα. Δηλοϋσι δ' δτι τούτου γι
νομένου χορηγηθείσεται άμνηστεία διά τάς 
πράξεις τάς σ/ετιζομένας προς τήν έπανάστασιν' 
δτι δι' ειδικής επιτροπείας, έχούσης προσωρινήν 
άποστολήν, θά προβώσιν είς τήν εϊσαγωγήν 
εσωτερικών μεταρρυθμίσεων, διά διαρκών δ' 
αρμοδίων οργάνων θά μεριμνώσι περί αύστη· 
ράς και ευσυνείδητου εφαρμογής τών μεταρ-
ρυθμίσεοον τούτων και τών έν ίσχύϊ Νόμοιν 
και είς περιφρούρησιν τής ασφαλείας και ανε
ξαρτησίας τών ένεργηθησομένων εκλογών προς 
καταρτισμόν τής Εθνοσυνελεύσεως. (Ν. Έ 
ρευνα). 

291.— Τή 18 Όκτωβρίου 1908.— Ή 
Εκτελεστική Επιτροπή άπαντώσα εις τούς 
Προξένους τών τεσσάρων Προστατίδοιν Δυνά
μεων επιλέγει « Ό Κρητικός λαός, προσηλω-
«μένος σήμερον υπέρ ποτε και άλλοτε εις τάς 
«παραδόσεις και τούς πόθους αύτοϋ, τούς το-
«σάκις άναγνωρ-.σθέντας ώς νομίμους, πεποι-
«θώς δ' είς τό άπαράγραπτον τών δικαίοον 
<'του, υπό βαθύτατης καταλαμβάνεται εύγνω-
«μοσύνης μανθάνων, δτι αί Προστάτιδες Δυ-
«νάμεις εις χείρας αυτών άνέλαβον τήν ύπόθε-
«σίν του. Και πεπεισμένος ό Κρητικός λαός, 
«δτι αί Δυνάμεις έν τή υψηλή αυτών ευμενείς 
«θά εύδοκήσωσι νά έπιστεγάσωσι τό έργον τής 
«ελευθερίας, τό όποιον άνέλαβον, αναθέτει τάς 
«τύχας του είς αύτάς μετά πλήρους έμπίστοσύ-
«νης, μετά' τής βεβαιότητος, δτι ή προς τήν 
« Ελλάδα ένωσίς του, ή εξαγορασθείσα δι' άνα-
«ριθμήτων θυσιών, θέλει τέλσς έπιδικασθή υ-
αριστικώς εις αυτόν». (Έπίσ. Έφημ. Κρητ. 
Πολιτείας). 
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292.— Τί| 19 Όκτωβρίου 1897.—Άνε-
πετάσθη τό πρώτον είς τήν Ίεράν Μονήν 
« Α ρ κ ά δ ι » ή υπό τής Επαναστατικής Συνε
λεύσεως ορισθείσα Κρητική σημαία και υπε
γράφη λαοψήφισμα υπέρ τής Ενώσεως, υπό 
τάς Ευλογίας τοΰ Ρεθύμνης και Λύλοποτάμου 
κ. Διονυσίου. (Κρητικά Σ. Α. Παπαντωνάκη\ 

293.—Τή 20 Όκτωβρίου 1867.—Προ
κηρύσσει υ Μέγας Βεζύρης 'Ααλή πασσάς συν 
άλλοις, δτι πέραν τής χρονολογίας ταύτης, καθ' 
ήν λήγει ή περί άμνηστείας προθεσμία, πάς ε
θελοντής συλλαμβανόμενος θά δικάζηται υπό 
πολεμικού Δικαστηρίου κατά τους στρατιωτι
κούς νόμου;· πάς δ' υπήκοος Οθωμανός συλλαμ
βανόμενος ένοπλος, ή παρέχων άσυλον και συν-
δρομήν είς έπαναστάτας, θά δικάζηται υπό εκ
τάκτου μικτού Δικαστηρίου εφαρμοζόμενης τής 
κεφαλικής ποινής, (χειρ.) 

294.— Τή 21 Όκτωβρίου 1899.— Έτε-
λέσθησαν τά εγκαίνια τής Τραπέζης Κρήτης. 
(Έρευνα,/. 

295.— Τή 22 Όκτωβρίου 1780.— Συνε
πεία επανειλημμένων και σφοδρότατο)ν δονή-
σεο)ν σεισμού έξηφανίσθη καταχωσθείς _ό Πύρ
γος Ίεραπέτρου μετά τής έν αύτώ φρουράς, 
συγκειμένης έκ τριακοσίοη' στρατιωτών δεκα
τρία μικρά χιορία μετά τών κατοίκων αυτών έ-
ξηφανίσθησαν ομοίως. (Μελέτη Ρ. Ίακ. Κα-
λαϊσάκη έν Άμύνη). 

290.— Τή 23 Όκτωβρίου 1898.— Ά -
πήλθεν απας ό έν Ήρακλείω τουρκικός στρα
τός, (εφ. Αλήθεια Ηρακλείου). 

297 — Τή 24 Όκτωβρίου 1867.— Έξετέ-
λεσε τόν πρώτον πλουν αυτού είς Πρέβελι τό 
καταδρομικύν «Κρήτη» αποβίβασαν εκατόν 
τεσσαράκοντα Κρήτας πολεμιστάς και εκφόρτω
σαν δύο χιλιάδας πεντακόσιους ε'ίκοσι σάκκους 
αλεύρου, τριακόσια πεντήκοντα κιβώτια πολε
μοφόδια και εκατόν πεντήκοντα δέματα ενδύ
ματα, πετσιά και καπνά. (ΊΙμερ. Ν. Σουρ
μελή.) 

2 9 8 . - Τή 25 Όκτωβρίου 1821.)— Ό 
Μιχαήλ 'Λφεντούλης ή Άφεντούλιεφ, γεννηθείς 
εν Ρωσσία έξ Ελλήνων, έ'φΟασεν εις Κρήτην 
αποσταλείς υπό τοΰ Τψηλάντου μετά τού Γ. 
Μελιδύνη και ανέλαβε τήν 'Λρχιστρατηγίαν και 
τήν Διοίκησιν ά.τάσης τής Νήσου, (χρονολ. πί-
ναξ Σταματάκη και Ίστορ. Σπυρ. Τρικούπη.) 
Ό Κρίνοβουλίδης αναφέρει είς τά άπομνημο-
νεύμρτά του, δτι ό Μιχαήλ Κουμνηνός Άφεν
τούλιεφ διιορίσθη Γενικός "Επαρχος τής Κρή
της τή 21 Μαΐου 1822. 

299.— Τή 26 Όκτωβρίου.— Κατά τήν 
χρονολογίαν ταύτην δέν ευρον άξιον λόγου ί . 

στορικόν γεγονός. Εϊς άναπλήρωσιν τού κενού 
παρατίΟημιτό έπόμενον γεγονός, άναγόμενον 
είς τήν 14 Όκτωβρίου 1363. Έθανατώθη ό 
Ιωάννης Καλέργης, ριφθείς έκ τού παραθύρου 

"Η> Ιν Ήρακλείιο Δουκικοΰ Παλατιού επί τών 
κάτωθι αυτού όρθίοη' λογχών τής σωματοφυλα
κής. (Ιστορικά Σκηνογραφήματα.) 

300.— Τή 27 Όκτωβρίου 1896.— Δι': 
διατάγματος τής Γενικής Διοικήσεως Κρήτης 
άπηγορεύθη ή έν Κρήτη έγκατάστασις εποίκων 
έκ Βεγγάζης. (Έπίσ. Έφημ. Κρήτης .̂ 

3 0 1 . - Τή 28 Όκτωβρίου 1824.— Οί Μα-
νουήλ και Αγγελής αδελφοί Ιωάννου Ρετ-
ζέπη, Γεώργιος υιός Κιονσταντίνου Ρετζέπη από 
Μελαμπες Αγίου Βασιλείου εθεωρούντο Μου
σουλμάνοι, άλλ' ήσαν Χριστιανοί. Πιεζόμενοι, 
δ' ΰπύτών Τούρκων και μή πειθόμενοι νά έμ-
μείνωσιν εις τόν Ίσλαμισμόν άπεκεφαλίσίίησαν 
ύπ' αυτών εις τήν Μεγά/.ην Πόρταν της πόλεως 
Ρεθύμνης. Ή εκκλησία κατέταξεν αυτούς μετά 
τών Αγίων. ('Λκολουθίαι Άγιων. ) 

Τή29 Όκτωβρίου 1867.— Αϊ Μεγάλαι Δυ
νάμεις Γαλλία, Αυστρία, Ρωσσία, Προοσσία και 
Ιταλία προυτειναννά ένωθή ή Κρήτη μετά τή; 
Ελλάδος, ή νά λυΟή τό ζήτημα διά Καθολικής 
ψηφοφορία;. (Υπόμνημα Γενικής Συ/ελεύσεως 
τής 23 Μαΐου 1883.) Είς τό έν Άργυρουπόλει 
'συνταχθέν υπόμνημα τής 3 Φεβρουαρίου 1878 
μνημονεύεται, δτι ή πληροφορία ούτως εξάγεται 
έκ τής από 4)16 Απριλίου 1867 διακοινώ-
αεως τού τότε Υπουργού τών Εξωτερικών τής 
Τουρκίας Ψουάτ Πασσά. 

303.—Τή 30'Οκτωβρίου 1866.—Μάχη είς 
Πεμόνια'Λποκορώνου, καθ'ήν έφολ'εύθησαν 
έκ τών Τούρκων δύο Αξιωματικοί και δεκα
πέντε στρατιώται, πολλοί δ' έτραυματίσίίησαν. 
(χειρο ι.) . 

304.— Τή 31 Όκτωβρίου.— Και κατά τήν 
χρονολογίαν ταύτην, τρίτην καθ' δλον τό έτος, 
δέν ευρον γεγονός άξιοσημείοπον. Προς πλή-
ρωσιν τού κενού τούτου σημειώ τό έπόμενον 
γεγονός, άναγόμενον είς τήν 13 Όκτωβρίου 
1570 : Κατόπιν τελέσειος τών γάμων τοΰ Πέ
τρου, ΐ'ίοΰ τού Κοντολέοντος, μετά τής Σοφίας 
θυγατρύς τοΰ Φραγκίσκου Δαμολίν, έπελθών 
ενετικός στρατό; εξ Άλικιανού, άπηγχόνισε 
τόν Καντανολέοντα' και τους δύο υίούςτου, δια
κόσιους δέ προκρίτου; εστραγγάλισεν ή έΟα-
νάτωσεν άλλως. 

Γ . 'Ιοεκ. ϋαλ'κϊσάκτι- . 
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Α'. 
9 Όκτωβρίου 

Μέ τά ςηρά φύλλα του εισέβαλε το μελαγ
χολικών φΟινόπωρον. Μολυβδόχοοα νέφη έκάλυ-
ψαν τον ού^ανόν. Τά δένδρα φυλλορροο~σι, τά 
άνθη αφανίζονται βαΟμιαίω;, και φύλλα νεκρά 
στρωννύουσι '̂ ήν γήν και άμαυροΰσι παραφω
νίας τον στιλπνόν σμάραγδον τή; χλόη;. 

Ήλθε και παρήλθε τό εκρ και τό θέρο;, ή 
νεότης και ή ακμή τή; φύσεω;. Προάγγελο; τοΰ 
γήρατο; το φΟινόπωρον σημειοϊ τήν μελαγχολι-
κήν ελευσίν του διά τών πρώτων ιχνών τή; πα
ρακμής. "Οσοι έΟαυμάσατε ώραίαν γυναίκα, ό
σοι παρακολουθήσατε τήν κάλυκα τή; νεότη-
τός τη; δικνοιγεϊσαν εί; άκμκϊον ανθό;, και πα-
ρέστητε εί; τήν άρχομένην, την μόλι; διαφαινο
μένων έςάνΟησιν, έχετε πρόχειρον τήν εικόνα 
τή; φύσεως. Παρθένο; τό έ'αρ αποβαίνει γυνή 
τού; γονίμου; μήνα; τη; συγκομιδή;. Κατά το 
φΟινόπωρον τή; ζωή; και αύτη και εκείνη δια-
τηροΰσιν ετι λαμπηδόνα τοΰ κρχικοΰ κάλλους·-
άλλ' ίδέτε προσεκ πκώτερον 'Επί τοΰ προ
σώπου τη; έσημειωΟησαν πόρρωΟεν οί απαίσιοι 
πρόδρομοι τοΰ χειμώνο;, οί μισητοί αυτοί πρό
δρομοι και δυσοίωνοι προάγγελοι, ου; τόσον τρέ
μει και φοβείται ή ουδέν φοβούμενη γυνή, ή ω
ραία γυνή ιδίως,κκί γεν.κώτερον πασα γυνή. Χιο
νοστιβάδες δέν έκάλυ'^αν έ'τι τά; κορυφάς1 ύπο-
φκίνονται όαω;, κκί νήματα αργυρά χαράσσουσι 
τήν όόον τοΰ γήρκτο;,τοΰ σκυθριοποΰ άλλ' άσφα-
λοΰ; χειμερινού έπισκέπτου. Τής φύσεω; οί αδυ
σώπητοι νόμοι Οκ λητουργησωσιν κμειλίκτως. 
Γοργώ; κκτκφΟάνει ό χαιρέκακο;, ό ανηλεή; 
ν κροΟάπτη; τη; νεότητο;, τοΰ ερωτο; και τοΰ 
κάλλους. Χιών Οκ κκλύψη τήν στίλβουσκν κα-
τάμαυρον κόμην. Αργύρου φλέβε; Ο' κύλακώ-
σωσι τόν ααου.κ'.ροντα -χρυσόν τών βοστρύ/ο. 
και τήν κυμκ τίζουσαν λάμψιν τοΰ κάστανου 
πλούτου. Ιερόσυλε χειμών ! Τό λευκόν σου έ'ν-
δυμα εικονίζει τήν αγνότητα. Ά λ λ ' όταν κά
λυψη·; τήν ώρκίαν έκείνην κεφαλήν, όταν μέ τήν 
λευκότητα σου μ ι ά ν ν ] ; τόν στιλπνόν γαγάτην 

τών πλοκάμων τη; και συνυφάνης τή; μηλωτής 
σου τά; λευκά; κλωστά; εΐ; τόν έλίχρυσον και 
τόν κρόκον τών βοστρύχων της,όταν τοΰ κάστανου 
δάσου; τήν πυκνότητα και αδρότητα διαστίςη; 
μέ τοΰ χιονώδου; πώγωνος σου τά νημάτια, τότε 
τή; άγνότητο; τό άσπιλον χρώμα και σύμβολον 
Ο' άκοβή βέβηλον. Ό τραχύ; βορρά; Οά μαράν/ 
τοΰ προσώπου τά ρόδα. Τήν πορφύραν τοΰ χει
λού; Οά καταστήσν) έςίτηλον ή πικρία, και τοΰ 
στόματο; τού; μαργαρίτας Ο' απόσπαση ή Ο' 
άραιώση ό μισογύνη; και άκκρδο; χρόνος. Ό -
μίχλη Οά σκοτίστ; τήν άστραπήν τοΰ όφΟαλμοΰ, 
και τοΰ βλέμματος, ό κεραυνός, αμβλύς πλέον, 
δέν Οκ σφυρηλατήται φοβερός καίτοι γλυκύ;, 
εί; τήν έστίαν έκείνην τοΰ κινδύνου, τοϋ πυρός 
και τή; γοητεία;. Τής μελωδικής φωνής ό άρ-
γυρόηχος ήχο; Οά άμβλυνΟή· ή λαλιά δέν Ο' ά-
ναμοχλεύν) τά έγκατα τών καρδιών και εί; άκαμ-
ψίαν Οά σκληρυνΟή τοΰ ραδινοΰ σώματο; ή ελα
στική ευκαμψία και ή γοργότης. Πάγος Οά νέ
κρωση· τά όνειρα και τους πόθου; ;... Και τί είνε 
ήζωήχωρί; πόθου; και όνειρα;.. Ό ενθουσια
σμό; οί'χετκι· τά συναρπάζοντα κκί φαιδρά 
ονειροπολήμκτα άπέΟανον, χωρί; νά άποΟάνω-
σιν κί λυπηραί σκέψεις.,. Ό εύηχο; και αμέρι
μνο; γέλω;,ό Ουέλλης δίκην άνακυκών τήν ψυ-
χην, κπέβκλε τήν μεστήν κκί κβίαστον εύΟυ-
μίαν του" ή χκρωπότη; άφυπνίσΟη εί; σκυΟρω-
πότητα, και ή διάχυσις είς σύννοιαν. Και εί; 
τη: γλυκείας συγκινήσεως και προσδοκία; τήν 
έκχειλίζουσαν χάριν και χαράν ύποκατεστη 
τη; άνκμνήσεω; ή πικρία και τής συγκρίσεω; 
ή δριμεία Ολΐψι; και άλγηδών... 

Εί; τό όρεινον -χωρίδιον, όπου Οά διέλθω τήν 
χειμερινήν περίοδον, τό ψΰχος |έπήλΟε πρωϊμώ-
τερον. Ή εστία σπινθηροβολεί. 'Ελάτη; κορ
μό; τρίζει υπό τήν δύνκμιν τοΰ πυρό; και ή 
φλός τη; φωτίζει τό δωμάτιον. Ατενίζω μετά 
στοργή; πρός τά ολίγα βιβλία μου, τού; νε
κρού; τούτου; αλλά πιστού; φίλου;, εί ; ών τήν 
έκλεκτήν κκί ύγικ συνκναστροφήν Οά εντρυφήσω 
άπερισπάστω;. "ΗΟελον νά λησμονήσω τού; 
ζώντα;, άλλ' αισθάνομαι ότι μοί είνε αδύνατον. 
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Έάν ήδυνάμην ν' απονεκρώσω τήν κκρδίαν, 
θά ήδυνάμην και νά λησμονήσω εντελώς. Της 
μνήμης αί οίζαι φυτεύονταν και τρέφονται εις 
τήν καρδίαν !... 

Τις όμως διέπει εαυτόν καί τήν καρδίαν του 
και τίς αυτοβούλως κανονίζει τάς κλίσεις της ; 
Τις επιβάλλει εις αυτήν τάς θελήσεις του καί 
τίς ορίζει τούς παλμούς της είς τών αισθημά
των τήν άΟρόαν έ'κρηξιν καί τήν όρμητικήν έ-
πανάστασιν ;... Πάσης ανταρσίας ή μάλλον α
γρία, ή μάλλον τρικυμιώδης κκί δυσπολέμητος 
είνε ή ανταρσία της καρδίας ! 

Διότι δέν θά βλέπω, διότι δέν θά λαλώ δέν 
σημαίνε·, δτι δέν θά έ'χω προ έμοϋ τά αγαπητά 
πρόσωπα, ατινα ποθώ καί όμως φεύγω... Ή α
πουσία οξύνει τούς οφθαλμούς του νοϋ. Μακοάν 
από της κοινωνίας ό κόρο; δεν με απειλεί ούτε 
ή άκρατος άπόλαυσις νεκρώνει τούς πόθους καί 
τήν αισθησιν. Ί'πάρχουσιν έντρυφήματκ ηθικά, 
καθ' ών ουδέν ισχύει ό κόρος. Ή απουσία, εάν 
δέν εϊνε μακρά, δέν είναι άλεξ'.φάρμακον. Α 
ποβαίνει μάλλον καλός αγωγός ΰποτρέφων καί 
έξάπτων τό πάθος. 'Τψοϋμεν τόν κεραυναγω-
γόν μεριμνώντες καί προσέχοντες ν' άποφύγω-
μεν τόν κεραυνόν. Άλλοίμονον όμως εάν ό κε-
ραυναγωγό; δέν αίρεται εύστόχως. Άντί ν' ά-
πομακρύνη, θά ελξνι τότε τήν φλόγα...καί ό 
φεύγων έκ προνοίας τόν κίνδυνον θά τόν συν-
αντήσν) έκεΐ, όπου ήλπιζε να τόν άποφύγν)... 

Κάθημαι παρά τήν έστίαν μου, καί ύπό τό 
έπίκουρον φώς φλεγόμενης ελάτης πειρώμαι ν' 
αναγνώσω. Αδύνατον ! Ό νους μου τρέχει, 
πλανάται καί.,.ένθυμεϊτα'. ! Μόλις είναι ή ε
νάτη της νυκτός καί ήδη ουδείς αγρυπνεί είς τό 
χωρίδιον. Είς τήν έρημίαν της εκτάσεως του 
καί είς τών καλυβών τήν διασποράν, ό απόκεν
τρος καί μεμονωμένος οικίσκος μου είναι έρη-

-μικωτερος έ'τι. Ό αγαθό; αγρότης, δν προ-

είναι μόνος. Άλλα τότε δεν είναι άνθρωπος. 
Τοϋ ' 

σε/.αβον εί; την ΰπηρεσίαν μου, ρέγχει εί; 
τό γειτονικόν δωμάτιον. Είμαι κατάμονο;" 
καί έν τούτοις ουδέποτε διέτριψα είς μείζονα 
καί μάλλον θορυβώδη συνναστροφήν. Τό ευ
τύχημα νά είναι τις μόνο; νομίζω δτι δέν ε
δόθη εί; τόν άνθοωπον. Εί; τοϋ όρους τήν κο-
ρυφήν, είς τοΰ δάσους τό βάθος, είς τά νέφη 
επί τοϋ αεροστάτου, είς τοΰ πλανητου τά βα
θύτερα σπλάγχνα, είς τοϋ άχανοϋς ώκεανοϋ 
τήν έ'κτκσιν. ούδέποπε ιϊναι μόνο; ό άνθρωπος. 

'Εάν κοιμάται, δέν κοιμώνται οί πόνοι του. 
Έάν άγρυπννί, συναγρυπνοϋσιν οί στοχασμοί, 
τά πάθη, οί πόθοι όλοι οί άλλοι ακοίμητοι, α
κάματοι καί πικροί συνοδίται. 'Εντό; τοϋ φέ
ρετρου του, καί Οταν κατέλθνι εί; τό άσυλον τοϋ 
τάφου, έκεΐ δύναται νά εΐπν) ό άνθρωπο; δτι 

κρόν σώμα· άλλ' ό ρυπαρός καί αδηφάγος εσ
μός ούτε αισθητός ού'τε όχληρός αποβαίνει. Ή 
αί'σθησις δέν κείται είς τό φύραμα εκείνο τών 
νεύρων, τών μυώνων, τών ιστών, ούτινος καί ή 
αρχή καί τό τέλος είναι γνωστόν. Είς το άκα-
τάληπτον πνεΰμα,τό άδιάφθορον τό άόρατον καί 
άεικίνητον,έκεϊ καθεύδει ή αϊσθησις,έκεΐ ό διαρ
κής πόνος καί ή ακαριαία χαρά. Τό σώμα κα
ταπονείται, άλλ' ακαταπόνητος είνε ή ά
θλος κ/.ί ασύλληπτος δύναμις της ψυχής. 
Πελαγοδρομεί ακινδύνως- ακινδύνως διατρέ
χει τάς ηπείρου;, υπερπηδά τάς αβύσσους καί 
τά δρη, έρευνα τά βάθη τοϋ ώκεανοϋ, εισδύει 
εις τάς όπάς καί τά βάραθρα τη"ς γή"ς, ίπταται 
υπέρ τά νέφη, βυθίζεται εί; ταρτάρεια σκότη, 
καί ελευθέρα, ανεπηρέαστο; από πάση; επιρ
ροή;, αδιάφθορο; από πάντα νόμον φθοράς, 
πλανάται είς τό χάος κκί είς τούς ήλιους τοϋ 
στερεώματος. Αυτή πάσχει καί χαίρει. Λυτή 
τιμωρεί καί αμείβει, αυτή άγαπα καί μισεί, 
αυτή συγχωρεί και καταρί:τ«ι. Κατοικεί έν ή-
μϊν, καί εν τούτοις δέν είνκ·. κτημά μας. ΖωΟ' 
γονεΐ τό σώμα, καί όμως δέν τό εξουσιάζει. 
Λ·.ά μυστηρίου ανερμήνευτου τό αυλον καί ή 
ύλη άπηρτισαν τόν άνθρωπον. Πρός τίνα σκο-
πόν ; Διά νά βασαν.σθν) καί νά άποθάνγι ! 

"Οπως μυστηριωδώς καί αυθαιρέτως ήνώθη-
σαν, οϊίτω καί μυστηριωδώς έχωρίσθησκν αί δύο 
δυνάμει;. Άτό τοϋ σώματος ημών, λυθέντο; εί; 
γη"ν. βλκστάνει τυχαίω; τό ρόδον ή ή ραφανί; ! 
"Ιπταται ά'ίδιος ή άλλη, απερχόμενη εις τό ά-
γνωστον, ή είς τό θείον, τό άθάνατον καί φρό-
νιμον, ώς έδίδασκεν ό Σωκράτης κατά τήν έ-
σχάτην στιγμήν της ζωης του, κρατών είς χεί
ρας τό κώνειον καί καταπίνων αυτό μέ τοϋ σο-
φοϋ τήν γαληνην καί τοϋ «πιστεύοντος» τήν 
πεποίθησιν. Απελθούσα ή ψυχή έτηρησε 
τήν άνάμνησιν της γης : Έτήρησε τήν ένθύ-
μησιν τη; κινούμενη; εκείνη; φυλακή;, δπου 
ένεκλείσθη άκουσα, κκί δι' ή; έξεδήλωσεν ο-
λας τάς δυνάμεις καί τά αισθήματα, δι* ών έ-
προικίσθη ; Ό απότομος, ό οριστικός χωρι
σμός έλύπησεν αρά γε τό πνεύμα ; Έξέπλ'ίξεν 
αυτά, βλέπον τό όργανον, δι' ου ενεφανίσθη εις 
τήν γην, έπανερχόμενον είς της ύλης τήν ταπεί-
νωσιν, έρμαιον τοϋ σκώληκος, σηπόμενιν ύπό τό 
χώμα καί μετ' ολίγον είς όστα άνορυσσόμενον, 
δπως ριφθνί άδ'.αφόρως καί συγκαταμιχθ·?Ι είς 
τάς όστεοθή/.ας τών νεκροπόλεων ; Νά «αρα-
μένωσιν αρά γε μετά θάνατον αί ψυχαί είς τήν 
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γην ; Νά τηρώσι τό γήινο ν εγώ, τήν αίτίαν αυ
τήν καί τό έλατήριον τών υπολογισμών καί 
τών πράςεων τοϋ άνθρωπου ; Νά έπισκ^πτων-
ται άοράτως τούς ζώντας, ών υπήρξαν φίλοι καί 
συγγενείς ; Θεωροϋσαι τούς άσυναρμολογήτους 
καί άναμί; έρριμμένους σκελετούς, ν' άναγνω-
ρίζωσιν αρά γε τό κρανίον, τήν χείρα, τάς πλευ
ράς, τόν όστέϊνον κορμόν, δπου κατώκησαν καί 
τοσοϋτον έ'κλαυσαν ή ήγάπησαν, τοσοϋτον έ-
μίσησαν ή περιεφρόνησαν ; Πόθοι γνώσεως αδυ
νάτου ! πόσον ισχυρώς άνακυκατε της συνειδή
σεως τά βάθη ! Έάν ήτο δυνατόν καί πολλο-
στόν μόνον τοϋ δευτερολέπτου νά ήσθανόμεθα 
καί νά έλαλοϋμεν μετά τήν άπελευθέρωσιν της 
ψυχής μας άπό τοϋ σώματος ! Όπόσα μυστή
ρια ήθελον τότε διαλευκανθη ; Πόσοι φόβοι θά 
διεσκεδάζοντο καί πόσοι θά έπετείνοντο, πόσαι 
προλήψεις θά κατέπιπτον, πόσαι έπιρροαί θά 
συνετρίβοντο, ποία έπανάστασις βίου κοινω
νία; καί δογμάτων θά έπήκολούθει αυτοστιγ
μεί !... 

Μέ ποίον οίκτον θά θεωρΐ) ή αθάνατο; ψυχή 
τά παρεριμμένα όστα τοϋ σκελετού, δστι; τ·?5 
άνηκε ποτε ! 'ΐδού εις, φκνταστικώς άπλούμε· 
νος πρό έμοϋ. Φαίνεται γυναικείος. Οίοι ανή
συχοι λογισμοί κατώκησαν εντός τοϋ κοίλου τοϋ 
κρανίου, δπου ήσυχος ό άσπάλαξ καθεύδει καί 
τρέφεται σήμερον ! Ποϊαι λάμψεις πάθους καί 
έρωτος έξηκοντίσθησαν άπό τάς επιμήκεις αυ
τά; όπά; τάς ύπό τό μέτωπον έκτεινομένα; καί 
ποΐαι φλόγε; φιλαρέσκειας ! Καί τό χάσμα 
αύχό, δπερ όπλίζουσι διπλαϊ ώιαϊαι ετι ό<5όν 
των 
ώμο 
έ'βαλε γέλω 
ποίον δηλητηριώδες μέλι ένέκλεισε κκί είς ποίον 
βραδύν καί όδυνηρόν θάνατον κατεδίκασε τόν ά. 
φρονα, δστις άπλήστως έθήλάσε χείλος πρός 
χείλος άπό τήν θανατηφόρον, τήν γλυκεΐαν, τήν 
έπίβουλον καί έπίορκον αυτήν πηγήν ! Όπόσον 
είνε άποτροπαιον τό κενόν τοϋτο,έφ' ου τό χώμα 
έσωρεύθηκατά μέσον τών οδόντων ! Ένέπνευσεν 
άλλοτε τόν πόθονσυνήρπασε διά της εύγλωττίας 
τβυ,έφλεξε διά της δροσερότγιτός του,εΐλκυσε διά 
τη"ς ωραιότητας του, έθελξε διά της γλυκυτη-
τόςτου. Σιωπηλόν είνε τωρα, χαϊνον, γυμνόν, 
τήν άηδίαν καί τήν φρίκην έμπνεον. Τί έ'γινεν 
ή άλουργίς τοϋ χείλους; Τί έγινε το χείλος 
αυτό, τί ή γόησσα εκείνη γλώσσα,της μέθης καί 
τοϋ πάθους ή πηγή, ή γλώσσα αυτή ή καί ά-
νεμοδείκτου εύστροφωτέρκ, καί τοϋ κύματος α
σταθέστερα, καί τοϋ μέλιτος γλυκύτερα, αλλά 
καί πικρότερα της θαλάσσης ! Τήν πρωτην νύ
κτα τοϋ γάμου της μετά τοϋ θανάτου, δτε κλίνη 

ύπηρξε τό φέρετρον, τό χώμκ στρωμνή καί σιν-
δόνη τό σάβανον, εΐλκυσε τήν είς τάς όπάς της 
γης ένεδρεύουσαν έχιδναν.... Προσήγγισε τήν 
κεφαλήν του τό έρπετόν. Εξέλεξε κατά προτί-
μησιν τό πορφυροϋν έκεΐνο στόμα,έφ'ού ό θάνατος 
όεν είχεν έ'τι προφθάσει ν' αποτύπωση τήν πε-
λιδνήν καί σεσηπυϊαν σφραγίδα του. Αιά της 
διαίχμου γλώσσης της διήνοιξεν ή έχιδνα τά 
χείλη, τά τηροΰντα ετι τήν δρόσον της ζωνϊς. 
"Εχωσε τήν κεφαλήν. Έδηξε τήν γλώσσαν, 
άπεμύζησε τό χείλος, καί αύθωρεί ή έ'χιδνα α
πέθανε δηλητηριασθεΐσα 

Ή ερημιά καί ή σιωπή αύςάνουσι τήν άθυ-
μίαν μου. Θέλω νά αποκόψω τήν σειράν τών 
ζοφερών σκέψεων. Άλλ' αρά γε πράττει τις 
πάντοτε 8Γ» θέλει ή, θέλων, δύναται πάντοτε ; 
Κανοναρχοϋσι διαρκώς, δτι ό άνθρωπος πρέπει 
νά ύποτάσσν] τά πάντα εις τό λογικόν. Πρέ
πει ; έ'στω, Άλλά δύναται πάντοτε ; Καί άν 
δέν δύναται, καί μή δυνάμενος δέν πταίγ), είνε 
αρά γε άξιος τη; Κο/.άσεω; μετά θάνατον, καί 
ζών είνε άξιο; τών σεανοτύφων αποδοκιμασιών 
κοινωνίας υποκριτική;, ήτι; κρύφα πράττει δ,τι 
δημοσία ψέγει διά τούς άλλους, καί ήτις δέν 
φοβείται τό άτοπον διότι είνε άτοπον ή κρίνεται 
ώ; τοιοϋτον, άλλά φσίεΐται τό σκάνδαλον καί 
τόν θόρυβον της δηαοσιότττος ! Καί έ'πειτα 
ποίον είνε τό απολύτως ορθόν ; Μήπως αί κοι
νωνία", καί τά άτομ>:, κατά τάς διαφόρους έπο-
χάς καί τάς αλλεπάλληλους γενεάς, μήπως 
δέν απέρριψαν καί δέν άπεδέχθησαν διαδοχι
κώς δ,τι ώς άτοπον έκρίνετο - σήμερον διά νά 
καθιερωθη ώ; μή άτοπον αύριον ! 

Τό πϋρ τη; έστίκ; μου άρχεται φθίνον. Πό
σον ήτο άκμαϊον έν άρχΫ). πόσον μέτριον είνε 
ήδη, καί πώ; έντελώ; θ' άποσβεσθγί μετ' ολί
γον ! Έκ τοσούτου πυρός ελαχίστη μόνον τέ
φρα θά ύπάρχγι αύριον... Καί τήν ύστεραίαν 
ούτε ή τέφρκ δέν θά ύπάρχ·/) ! Έμψυχος καί 
άψυχος κόσμος, ενόργανος καί ανόργανος φύσις 
είνε της παρακμής καί τοϋ θανάτου ή λεία !... 
Καί της έστίκ: μου τό πϋρ εισήλθε τώρα καί 
αυτό είς τό φθινόπωρον. 

Φθινοπωρον ! Πόσα καί ποία λέγει καί συμ
βολίζει ή έννοια καί ή παρουσία του ! 

Επισφαλές σύνορον ηλικίας καί εποχής, γιι-
μώνος νόθου καί νόθου θέρους περίοδος εκτείνε
ται, τερπνή ετι, μέ παρακμάζοντα άνθη έστρω-
μένη κατά τήν είσοδον κκί μέ πάγους αρχόμε
νους κατά τήν έ'ξοδον. Χρυσό; μκρμαίρει παντα
χού εί; τήν φύσιν άπλούμενο; διαδοχικώς ύπό 
τοϋ φθινοπώρου τό βημα. Χρυσίζουν οί φθίνοντες 
σμάραγδοι τοϋ δάσοΛς καί τών κήπων, καί τό 
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ύπόχρυσον βραδέως διαδέχεται τό πράσι\ον -εις 
τήν γήν. 

Τά κίτρινα χρυσάνθεμα άνέζησκν εύχρωμ.α 
κκί ποικιλόχροα. Χρύσα προέκυψαν τά γλυκέως 
μ.υροβόλα άνθη τή: γαζία; επιφαινόμενα διά τοΰ 
σμαραγδώδους επιπέδου τών φύλλων, ώς στίλ-
βοντος χρυσοΰ ψήγματα άνελΟόντα εις τήν έπι-
φάνειαν στρώμ.ατος χρυσοφόρου, κκί άτινα ζη-
λοτυπως θέλει νά κρύψν] ό πράσινο: Οάμ.νο; τή; 
ερήμου. 

Εί; τόν χέρσοι άγρόν, ξηρανθεΐσαι αί οξεΐαι 
άκκνθαι, μ.ετεβλήθησκν εί; ύπόχρυσον στρώμα 
άξενον και τραχύ. Πανταχοΰ τοΰ πεδίου, εί; τοΰ 
λειμώνο; τό ζών άνθος, εί; τή; θνησκούσης χλω-
ρίδο; τά νεκρούμ.ενα λείψκνα, κρατεί ύπόχρυσος 
Οεα, και τοΰ ηλίου ή άκτίς, χρυσή και αυτή, 
συνάπτει, ύπό τήν ταυτότητα τοΰ χρώματος, 
την άρμ.ονίαν τή; νή; πρός τήν τοΰ φωτό; και 
τοΰ ούρανοϋ. 

("ίάλπους κκί ψύχου; οριον τό φΟινόπωρον 
υ.εσολαβεΐ ώ; έπικίνδυνον σημεΐον τοΰ χρόνου 
όιά τόν άνΟρωπον, και συνεχώς ώ; λυδία λίθο; 
δοκιμαστική τής έχεφοοσύνης αύτοΰ και τής 
σοβαρότητος...Χαράς και λύπης διάμ.εσον, μ.ε-
ταίχμιον ληγούσης άκμ.ής κκί αρχομένης παρακ
μής είναι πάντοτε μ.ελαγχολίας σταθαός,οπόθεν, 
εις τήν μ.ελαγχολίαν τής φύσεως, στρέφεται τις 
προς το παρελθόν, και σκυΟρωπώς άναμετρεΐ τό 
μέλλον...ΙΙυλη απατηλή τηρεΐ έτι προσχήμ.ατα 

και εικόνα χαριεσσης νεότητος, ενώ εγείρεται 
κυρίως ώς σύμίολον έπιφανείσης ήδη έξανθή-
σεως, και πυργοΰται ώς λαιμ.ητόμ.ος τής φαι
δρότατος, ώς .̂ ίκρανον κκυδικνόν, ύπό τοΰ χρό
νου ύψωθέν, ύφ' ο, εκών άέκων, διέρχεται, χω
ρίς ουδόλως νά τό έννογί, ό άναλκις θνητός, χω
ρών ασυναίσθητος εις τοΰ έγγίζοντος θανάτου 
τήν άδιόρατον άλλ' άσφκλή όδόν.-.τήν μ.όνην 
ασφαλή !.... 

'Τποτρεμούσας λάμ.ψεις διαχέει ήδη τής ε
στίας μου ή φλόξ! Μετά μικρόν 0 'άποσβεσθγί.Θά 
νεκρωθΐ) τό πΰρ της, και τοΰ άνέμ.ου ή πνοή Οά 
φερη και Οά σκορπίσν) τήν σποδόν της παντα-

Λεν είναι τοΰ ανθρώπου αρά γε και τοΰ γη"ι-
νου βιου του είκών αυτή ή τής εστία; ;.. 

Η ατμόσφαιρα τοΰ δωμ.ατίου μ.ου αποψύχε
ται βραδεω;. Συμβολίζει τούς ανθρώπους χω-
ροΰντας ήδη εις τοΰ χειμώνος τήν όδόν, δπου, 
άτονα πλέον, ζώσιν ΐμως ακόμη, και άκόμ,η 
πλανώσι μέ θέλγητρον άπατηλάν, τής φύσεως 
και τών ελπίδων τά έξίτηλα και άοσυ.'α άνθη. 

Καιρός νά κοιμηθώ. Δριυ.ύς και πανωαένος 
συρι,ει εζω ο δορρας πυκνών τα μαύρα σύννεφα 
τοΰ ούρανοϋ. Δέξαι μ.ε αγκάλη λυσιμέριμνος 
τοΰ ύπνου, θερμή και φίλη, οπού δέν Οά συνκν-
τησω τήν άπάτην ! Εις τήν πίοτιν σου εμπι
στεύομαι. Και σύ δέν Οά μ.έ προδώση*... 

Π Όκτωβρίου 

Ή αλλαγή τής ζωής μέ διέθεσε δυσθυμίας 
κατ' αρχάς. "ΙΙδη συνήθισα. Συνεμορφώθην 
εντελώς πρός τάς έξεις τοΰ νέου βίου και Οζυ-
μ.άζω πώς είναι δυνατόν ό άνθρωπος ν ' ακό
λουθη άλλην δίαιταν εκτός τής άγροτικ-λς. Αί 
πρωϊνκί εγέρσεις, ο δροσερός τοΰ δρους αήρ, τό 
άρωμα τής πίτυος, τό άπέρι-ττον θέλγητρον τών 
βουκολικών εικόνων κκί τών σκηνών, αυτό τέ
λος τό «κατά φύσιν ζήν», διανοίγουσι τήν ψυ
χήν μ.ου εί; ήδονά; ανέκφραστου; κκί τέως α
γνώστους. 'Εάν οί ολιγωροΰντες τών αγροτικών 
τέρψεων ήΟελον νά γευΟώσι τών θέλγητρων τή: 
έςοχής. ταχέως Οά ήλαττοϋνίο ίσως τών πό
λεων ό πληθυσμ.ός και Οά ηύξάνετο ό εξοχικός. 

Σημ.ερον τήν πρωίκν, περί τήν άνατολήν τοΰ 
ήλιου, άνερριχήΟην εις τήν κορ^φήν τοΰ γειτο
νικού βουνοΰ. Δροσερά και εύοσμος έ'πνεεν ή έω-
Οινή αύρα. "Εστην αντιθέτως τής διευθύνσεως 
της και άνέπνευσα βαθέως και άπλήστως. Τήν 
ώρανέκείνην οί έργάται τών πόλεων άπήρχοντο 

εις τα εργοστάσια των. Κύπτει προ τής τραπέ
ζης τής εργασίας της ή πτωχή κόρη, και ό βιο
μήχανος άναλαμ.βάνει τό βκρύ τής τέχνης του 
έργκλεΐον. Τοΰ κόσμ.ου ή άνισότης καταθλίβει 
τήν συνείδησιν.Ό εΐςάπολαύει άκόπως καίπλου-
σίως- ό άλλος ουδέ κοπιών κατορΟοΐ νά ζήση 
άπόνως. Μέ τήν χλιδήν τοΰ βίου ό εις, μέ ράκη 
ο άλλος. Εις τό θέαμα τής φύσεως τέρπει τούς 
όοΟαλμ.ούς του και δι' οξυγόνου άι/.ιάντου, παο-
Οενικοΰ εντελώς, ζω γονεϊ τούς πνεύμ.ονας και 
τά αιμά του ό εις. Ό άλλος ουδέποτε εύκαιρεΐ' 
νά τρέξη εις τήν εξοχήν και άν έ'χη τάν και
ρόν, δέν έχει τά μ.έσκ ! θεωρεί νυχθημεράν πρδ 
αυτού τους τοίχους τοΰ εργοστασίου- αναπνέει 
άτμ.όσφκιρκν μεμολυσμένην, και αντί τοΰ πανο-
ράμ.ατος τής φύσεως ατενίζει τάς πρώτας τής 
βιομηχανίας ΰλα; κκί τής τέχνης τά έστιλβω-
μ.ένα ή άξεστα όργανα. Και τί νά είπη ό Οερ-
μ.αστης, ό εις τό κΰτος τοΰ πλοίου άσΟμ.αίνων, 
και έν μέσω τής αναψυκτικής αύρας τής θαλάσ
σης ποΟών ολίγον αέρα από τοΰ βάθους τής 
καμίνου του ; Τοΰ καμινάπτου ή θέα μα; θλί
βει. 'Λλλ' ό εργάτης τού' ανθρακωρυχείου, ό 
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©Οίνων εις τό σκοτεινάν εκείνο βάραΟρον, ό γεν
νώμενος και άποΟνή,σκων εις τά ύγρά ύπόγεικ 
τής γή:, όπου ούδέποτ ε ολισθαίνει άκτίς ήλιου, 
ούτε π-νε"μ.α αέρος άγν οΰ καταφθάνει ποτέ, ούτε 
βλάστησις έπιφαίνεται /ίτε φώς, Οπου ή χαρά 
είναι άγνωστος, ή δέ αδυσώπητος ανάγκη τής 
ζωής φονεύει τήν ζωήν και τά ώχράν έ'τι μ.ειόι-
αμα εί; τί ώχράν χεϊλο; . οΰ εργάτον ρακένδυ
του και πεινώντο; ! 

"Εσεισα έλαφρώ; τάν κορμάν μικρας ελάτη;. 
Πυκνά; δμβρο; κατεκάλυψε τήν κεφαλήν μου. 
Ύπο ούρανον γλαυκόν κκί διαυγεστατον ένό-
αισα Οτι βρέχει. Ήτο δρόσος πρωινή. Έθαύ-
μ.ασα τά ώραϊα χρώματα, άτινα άπετέλουν αί 
ήλιακαί άκτΤνε; πίπτουσαι πλκγίω; επί τών 
δροσοστίκτων δένδρων και τή; άραιας πόας τοΰ 
εδάφους, έφ' ης έστιλβον οί διζφζνεΐ; υγροί μαρ-
γαρΤται. Ή αρχομένη ήμ.έρα άντιπαρίστα τήν 
άκμ.ήν, τήν ελπίδα και τόν όρόμον τή; νέα; η
λικία;, έν αντιθέσει πρά; τήν δύσιν, έν η, παρά 
πασαν τήν μεγαλοπρέπειαν, βλέπει τ ι ; την 
παρακμήν και τό έπερχόμενον τέλο; ; τήν λή-
ξιν τοΰ φωτά; και τοΰ σκότους τήν έ'νζρςιν.... 

Ψαιδεκί σκέψει; έλαύνουσι τάν άνΟρωπον, οτε 
ύψοΰται άπά τή; ανατολή; ό ή'λιος κκί αύγα-
ζει ό κόσαος ύπό τήν έμφάνισιν τής άκτινοβό-
) ου εκείνης μ,εγαλειότητο;. Ή δύσις, τουναν
τίον, πληροί μελαγχολικοΰ πάθους τήν ψυχήν. 
Κατά τάς ώρας τής αυγή; ό πλανώμενο; εις τας 
κορυφάς τών λόφων ί _οβαίνει εύθυμος, γοργας 
και διαυγείς έχων τάς σκέψεις,και. ποθών, γνω
ρίζει τί ποθεί. Ά λ λ ' ο από τοΰ βάθους τοΰ δά« 

Ο εσωτερικά; κόσμος εκτυλίσσεται πα-
ίάλληλο; τοΰ εξωτερικού· πληθύνονται αί σκιαί 
άμ.φοτέρων και δεσμ.άς ένών τάς ήθικάς εκτά
σεις, δπου βυθίζεται ή ψυχή, και τάς φυσικάς δ
που πλανάται ό οφθαλμός, προβάλλει ή μελαγ
χολία, κκί τά πνιγηράν συναίσθημα αορίστου 
τίνος αλλά πιεστικής δυσθυμίκς !... 

Τό άπόγευμ.κ τής σήμερον όιήλθον όλόκλη-
ρον εντός τοΰ δάσους. Τό μ.υστήριόν του μ.οί είνε 

νκ; ώρα: ίόιως και ωρισμενας εποχας του ενι-
αυτοΰ ένσαρκοΰται εις λαλιάν τραχεϊαν, και όρ-
θοΰ-ιαι εις ΰπκρξιν ζώσκν άγριωπήν, ή έμφάνισις 
τής όποια: κκί ή φωνή σαλεύει τής ψυχής την 
γαλήνην κκί τκράσσει τής φαιόρότητος τό κί-
σθηαα εί; τήν ήοη,μ.ετά τή; φύσεως.σκιωθεϊσαν 
ψυχήν τοΰ ρεμβάζοντος... 

Εκίνησα ν ' αναχωρήσω οπότε προσήγγιζε 
πλέον ή νύξ. και τοΰ φθινοπώρου ο άηρ απε-
βκινε ψυχρότερο;. Είσήλθον εΐ; γνωστήν άτρκ-
πάν, ήν μετά πάροδον χρόνου όιηρχόμ.ην τότε τό 
πρώτον, και δπου αναμνήσεις γλυκεΐαι άνεμό-
χλευον τό βάθο; τή; καρδία; μου, κκί μέ άνέ-
στελλον εί; έκαστον βήμ.κ. 

Ένθεν κα/εΐθεν πυκναί ήγείροντο αί πεϋκκι. 
Τής εσπέρα; τό πνεΰμα ήρεμον έφερετο όια τών 
βελονωτών φύλλων τών πευκών κτινα βραχείας 
χορδάς, ένταθείσας εις κρπκ; κορμάν, ήδύνασο 
νά έκλάβτ,ς. "Επνεε τά πνεΰμα κκί, έμψυχος οι
ονεί, έμελώδει ή πίτυ; τά παρκτεταμένον εκείνο, 
τά συρικτάν και μελαγχολικόν άσμ.α, όπερ το
νίζει όάνεαο; ολισθαίνων διά τών φύλλων της 
και όπερ, μελαγχολικάν πάντοτε, απέβη μελαγ-
χολικώτερον ήδη, εί; ώρκν εσπέρας ύπηχοΰν 
στενακτικώς εις τά ώτα τοΰ έρήμως διερχο-

Ρ 
σους θεωοών κπερχόμ.ενον τό άστρον τής ημέ
ρας και μετά τόλμ.ης προπετοΰς αναφαινόμενα 
μ.όλ.ις εις τήν άνατολήν τά πρώτκ τής νυκτός 
άστρα, εκείνος πάσχει άκατκνοήτως, μελαγ
χολώ βκθέως, θέλει, επιθυμεί τι, Οπερ δμως 
άδυνκτεϊ νά όρίση.'Κκί δταν έρυθρόχρυσος άμ-
φιλύκη χρωμ.ατίσ·/) τήν μ.εσημβρίαν, δταν ή μ.υ-
στηριώδης εκείνη σιωπή τής αρχομένης νυκτός 
έκταθή έπί τής'πεδιάδος και τοΰ δάσους, τότ. 
ό πόθο: τοΰ αγνώστου πιέζει τήν ψυχήν, /.αί ό
στις τήν πρωία · άπέμ.αςεν άπα τοΰ προσώπου 
του τήν δρόσον τσΰ ούρανοϋ, κατά τήν έσπεραν 
τής αυτής ημέρας άπομάσσει από τής παρειάς 
του τών οφθαλμών του τήν καίουσκν όρόσον, 
αύτοα,άτως άναβλύζουσκν ύπό τήν πιεσιν ,α 
γνώστων πόθων και απροσδιορίστων ρεμ.βκσμών 
και αισθημάτων.Λύρκ εσπερινή σείει τάς κόρυφά; δος τραυματισθείσης...και ψυχορρκγούση; εί: 
τών αιγείρων σαλεύει τά μ.ολυβδοπράσινα φύλλα 
τής λεύκης, και όλισθκίνουσα διά τών κλάόων 
τής πίτυος παράγει τάν περιπαθή εκείνον και 
όνειροπόλον στεναγμ.άν τής αιολικής λύρας, οταν 
τά ήπιον πνεΰμ,α τοΰ άνέμ.ου ψαύη τάς χορδά ^ 

— ΠΤί 

αενου τήν έρημον άτρκπον, 0*4 τό πικρόν άχθος 
λογισμ.ών περίλυπων. 

Έπί τών κορμ.ών τής πίτυος, οΰπω έπουλω-
Οέντα, έφαίνοντο τά βκθέα τραύμ.α α, άτινα ή-
νοιξεν ή χειρ τοΰ άνθρωπου, οπο: συλ.λες'/) το 
άπά τών σπλάγχνων της έκχεόμ.ενον δάκρυον τής 
ρητίνης. Ποία είκών παραστατική και συμβο
λική ή θέα εκείνη τή; πληγή;, τής άνεπουλώ-
του πληγής, οπόθεν έστάλαζεν, αίματος δίκην, 
ό ρητινώδης πολτός ! Ποία είκών πληγωθείσης 
καοδίκς κκί ζωής, αίμασσούση; ακόμη, ή έλπι-

εύτυχίκ; ή δυστυχία; μεταίχμιον ! Ό χρόνο: 
•η; πευκη; - '/ίς θά επούλωση, τήν πληγην 

καρδίας δμως τό τραΰμα τις Οά προλάβη, κκί 
τις θά ίάνη έάν κατηνέχθη;.. 

Τπό τά παχύ στρώμα τών μεμαραμμένων 

της. 
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φύλλων αναγνωρίζω όλου; τού; ελιγμούς σου, 
ατραπό; αγαπητή. Ή φθινοπωρινή οψις σου 
ανταποκρίνεται εντελώς πρό; τήν μελαγχολίαν 
και τό φθινόπωραν τη; καρδίας (/.ου" καί τών 
ςηρών φύλλων σου ό πένθιμο; τριγμό; ήχεΐ ώ; 
στοναχή άοελφή τη; ψυχής μου καί τηςαύσεως, 
ήν αδυνατεί νά καταστείλη μόνο; διερχόμενος 
τωρα τόν δρομίσκον, όν, εί; διττού έ'κρο; άοαν, 
δ·.η"λθεν άλλοτε συντροφευμένο; καί ευτυχής. 
Φθίνεις τωρα, είς τοϋ χειμώνος τήν έ'λευσιν, α
τραπός φίλη καί σιγηλή, άλλ' Οχι μόνη. Εί; 
τό άποφύλλισμα τών δέ δρων κκί τών ωχρών 
σου ανθέων αναγνωρίζω τό φυλλορρόημα τών 
ελπίδων, δτε τοϋ χειμώνος τό παγερόν πνεύμα 
έπέλθη άποψϋχον ς··*; καρδία; τήν έ'μπνευσιν 
καί τήν πτησιν. 

Ένθυμνϋμαι δτι εδώ, είς την αυτήν ακριβώς 
θεσιν, δπου ή ατραπός αποβαίνει μάλλον ολι
σθηρά, έστη ασθμαίνουσα ή κόρη. Αί παρειαί 
της είχον φλογισθεΐ, της καρδίας- της τήν 
φλόγα άν:ανακλώσαι. Τά άναπαλλόαενον στή
θος της, διαστελλόμενον μετά βία; καί συστελ-
λόμενον, άπεπνίγετο εί; αδρότητα σιωπηλών 
συγκινήσεων, ά; έλεγε τ ι ; ότι διά της συστο
λής καί διαστολής της πνοής ήθελε ν ' άποδι-
ω;η καινά συγκρκτήσνι πάλιν ή κόρη. 

Δέν παρήλθε πολύ; χρόνο;. Καί χιλιετηρίδε; 
δμω; έάν διέρρεον,άσβεστος θά έτηοεϊτο ή μνήμη 
της ευτυχούς εκείνης εποχής, ής τά άθώον ά
ρωμα ποτέ, ουδέποτε θά έξατμισθή. 'Αντί ξη
ρών φύλλων χλόη έσκέπαζε τότε τόν δρομίσκον 
και πλούτος καί ποικιλία εύχρώμων ανθέων 
τοϋ άγροϋ, καί ευώδεις πνοαί δειλών άλλων αν
θέων κεκρυμμένων άπό της έρεύνη; τόν όφθαλ-
μον και τη; συλησεω; τήν χείρα έπλανώντο με
θυστικά! καί γλυκεΐκι εί; τήν άτμόσφαιρκν της 
σκυθρωπής ήδη ατραπού. 'Αντί κλάδων γυ
μνών βλάστησις σφριγηλή έκάλυπτε τό δάσος, 
καί δροσερά τά φύλλα, ίσως αυτά ταύτα άτινα 
μεμαραμένα κυλίονται τώρα εί; τό χώμα, έ'-
ψαυον τήν κεφαλήν τη; καί φιλαρέσκω; τήν έκ-
τύπουν εί; τόν λαιμόν καί το πρόσωπον. Ή ά-
ξίνη δέν είχεν έτι ανοίξει τήν πληγήν εί; τήν 
καρδίαν τη -; πίτυο;. Τπηρχον δμω; άλλα 
τραύματα, ήδέω; οδυνηρά...Οί οφθαλμοί έπλη
ξαν τά; καρδίας καί έκ της πληγής άνέβλυσεν 
ή μέθη της αγάπης,άλλά καί τό δάκρυον.,.Ήδη 
έπηλθε τά φθινόπωρον... Νά έμαράνθησκν άοά 
γε δλα, οπως-καί τά φύλλα αυτά ; Τοϋ δένδρου 
ή πληγή έθεραπεύθη, άλλ' άνίατον ζ·/5 καί 
φλεγμαίνει της καρδίας τό τραύμα. Τοϋ 'Αχιλ-
λεως τά δόρυ δέν όπηρξεν απλούν μυθολογικόν 
επινόημα. Εκείνο ήνοιγε τήν πληγήν καί ε
κείνο μόνον τήν έθεράπευε. Καί τό τραύμα ό

περ ήνοιςες είς τό στήθος μου, σύ μόνη θά θε-
ραπεύση; — τοϋ τραύματος ή αιτία. Τών ο
φθαλμών σου τών ωραίων μίαν ετι ακτίνα συμ
παθή, μίαν Οωπείαν ακόμη επί τοϋ ζώντος καί 
αίμάσσοντος τραύματος... 

Νομίζω δτι είνε ή ιδία στιγμή. Ηθέλησε 
νά μέ τρομάξη, νά δοκιμάσν] αιφνιδίως τό υπέρ 
αύτη; ενδιαφέρον μου, ώ; μοί έλεγεν έπειτα γε« 
λώσα. Τό χαλαρόν βημά τη; ενθυμούμαι δτι έ-
στήριζον ύποβαστάζων αυτήν άπό τοϋ βραχίο
να;· ούτως έβαδίσαμεν άχρι τη; θέσεω; ταύτης, 
δπου ΐσταμαι τώρα μόνος. Αιφνιδίως αποσπάται 
ορμητικώ; άπό της χειρός μου κκί ρίπτεται 
γοργώ; πράς τήν κατωφέρειαν τη; ατραπού. 
Κλάδο; δένδρου, εξέχων άπό τοϋ μεγάλου κορ
μού, εςετείνετο πλαγίω; άποφράσσων είς ΰψο; 
μικράν τόν δρομίσκον. 'Ενόμισα, δτι τρέχουσα 
θά έφονεύετο κατά τοϋ ξύλου. "Εκααψεν όμως 
μετά χάριτος έςαισίας· έλύγισε τό έλαστικόν 
σώμα τη;, έκ/ινε μικρόν τήν ύπερήφκνον κεφα
λήν τη; καί παρήλθε. Τό ένδυμα της έκολ-
ποϋτο έκ τοϋ τάχους, καί τη; κεφαλής της τά 
λευκον κρήδεμνον έκυμάτιζεν είς τόν αέρα, 
λαμπρόν ώς ό ήλιος, έφάμιλλον τοϋ κρηδέμνου 
της "Ηρας τοϋ «ΰπερθεν καλύπτοντος τήν δΐαν 
θεαων» δταν, Λζ τήν άκμήν τοϋ περιτέχνου στο
λισμού τη;, προέβαλεν ή βοώπις θεός αναζη
τούσα τήν 'Λφροδίτην καί κεστόν της. "Ηθελε 
ν ' άντλήσν) νέας καλλονής λαμπηδόνα ή με
γαλοπρεπέστατη δέσποινα τοϋ Όλύμπου κκί 
τών Οεαινών, δπως, είς της στιλβωθείση; καλ
λονής της τό δίκτυον, συλλαβή καί κοιμίση 
τόν Κρονίωνα, τόν δυσμενή εί; τά σχέδια 
της, καί άπό τών χρυσών δωμάτων της, δπου 
αμβροσίας άρωμα άνεδίδετο, όρμήσγ] πρόμα
χος τών Ελλήνων είς τά πεδία της Τροίας. 
Όμοια πράς τήν θεάν, είς τοϋ κάλλους της τήν 
νεαν άκμήν, μοί έφκίνετο τήν ώραν έκείνην ή 
κόρη, ή γη'ί'νη αυτη ημίθεος. "Εφθασεν είς της 
άτραποΰ τά βάθος ολισθαίνουσα γοργώ; καί έ
κεΐ κατέπεσεν ακίνητο; ! 'Ενόμισα, δτι έ«ρο-
νεύθη. Κατέφθασα αλλοφρόνων τήν περιέβαλον 
διά τών βραχιόνων μου, τη επέτεινα μυριάδας 
αλλεπαλλήλων ερωτήσεων, τήν έκάλυψα μέ ά-
πειρίαν αγωνιωδών βλεμμάτων τρυφερωτάτων. 
Ό τρόμο; μου ήτο ανέκφραστος. Ηχηρούς γέ
λωτας βάλλουσα εγείρεται" μέ απωθεί ελαφρώς 
καί όρμα ν ' άνέλθν) τήν άνωφέρειαν. 'Ανεθάρ-
;ησκ ίοών, ότι ουδέν είχε πάθει. Σπεύδω τότε -

τήν φθάνω, αρπάζω τά; χείρα; τη;, καί θλίβων 
τού; δακτύλου; τη; άνκστέλλω τήν παιδιάν καί 
τόν δρόμον τη;. Γελα καί πάλιν έκφραστικώς· 
θελκτικοίλακκίσκοι σχηματίζονται άνά μέσον 
τών παρειών της· ήμικλείει τού; ωραίους της 

- 2774 -

«ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ» 

οφθαλμούς, καί αί μεταξωταί καί καμπύλα·. Ό βλοσυρός οφθαλμός, ό τήν πρόκλησιν καί 
βλεφαρίδες της, προσψαύουσαι άλλήλας, έγείρον- τήν ΰβριν έξακοντίζων, έγένετο πράος. Της 
ται είς πόλους αντιθέτους άφ' δπου φωτεινός ά- γλώσσης ό ύπέρφρων τόνος ή τό τραχύ σκώμμα 
ναπηδα ό φλέγων σπινθήρ, ό έκκαύσας κκί φω- μετετράπη είς γλυκεΐαν λαλιάν παραμυθίας, 
τίσας τά άδρώ; έκχειλίσαν αίσθημα. Τό βλέμμα Τί; θά ήδύνατο νά κάμψη, τί; νά μεταβάλη 
προσλαμβάνει αόριστον ρέμβην, εί; μεταίχμιον τήν προπέτειαν τοϋ σκληρού καί αλαζόνος εί~ή 
ποιήσεω: καί πραγυ.ατικότητο; κυμαινομένην, δυστυχίας ή μάστιξ ; Καί έαν έβελτίωσεν ό 
καί είς δριον ιδανικού καί αληθείας. Καί διά απάνθρωπο; τήν ψυχήν και την καροιαν^ αυτού, 
αέσου τών αδιάλειπτων γελώτων της «έφοβή- εάν τήν βελτίωσιν προεκάλεσεν η οργη κκι η 
θης;»αοί λέγει χααηλοφώνω:, καί κλίνουσκ δυσμένεια της τύχης, διά τι υπηρςε κακη, όι* 
πράς τά ούς μόυ επαναλαμβάνει μέ της θωπευ- ^ί έβλαψε τόν διωκόμενον, άφ' ου κατεστησεν 
τικωτέρας φωνής της τόν γλυκύτε^ον τόνον : *ύτόν καλύτερον, μετετρεψεν είς συμπαθή την 
«καλά λοιπόν ! τό έ'καυ.α διά νά σέ τρομάξω». θηριώδη ψυχήν του, έκαλλιεργησε την^αγεωρ-
Καί ό γέλως της, καί ή ελαφρά θλϊψις τών χει- Υ'^ον καί χέρσον^γην της καρδίας, άφ η; εβλα-
Βών της, καί εν έκοραστικόν βλέμμα έξ εκείνων, στησεν,ύπά τοϋ όακρύου τοϋ πόνου αροευθεν, το 
ατινα χαρίζουσι τήν κ"κνασίαν' 'διασκεδάζουσ·. θείον άνθος της φιλανθρωπίας 
τούς φόβους μου καί καταποντίζουσι τήν ψυχήν Τοϋ οικίσκου τήν σιωπην ταράσσει αίφνης 
μου είς πέλαγος ευδαιμονίας... αγωνιώδης κραυγή τοϋ χωρικού. Σπεύδω άνη-

Ήεύχάοιστος άνάμνησι; νομίζω Οτι δέν είνε ™χως, καί ύπό τό φώ: βλέπω τόν αγαθόν ά
τι θλ-βερόν'. Ένθύυ.ησις τερπνή αποδιώκει πολ- γρότην κοιμώμενον. Τό πρόσωπον του όιατη-
λάκιςτήν κατήφειαν ανάγει τό μειδίαμα είς ρεΐ έ'τι τά σημεία της αγωνία;· αναπνέει τα-
τά άποααθόν τά αειδίαυ.α χείλος, άνκκουοίζει χέως καί άνωμαλω; και φαίνεται ωσει άρτι Λυ
τό βάρος μελαγχολίας -' άποπνιγούσης συνεχώς χωθείς δεινού έοιάλτου. Έαν επιστευον, οτι 
παν άλλο εύφ»όσυνον συναίσθημα. Έάν δέν'ζη" $™ ένοχου συνειδήσεως κρκυγη η φωνη, ην ε-
τις πλέον, ένθυυ.εΐται οτι εζησεν. Ό ουδέποτε βκλλεν ό άνθρωπο; αύτος, θα τον απε,.εμπον 
ζήσας έν τώ βίω, εκείνο; δικαιούται νά έκφέρη παραχρήμα, ί'να μή δια της άναπ.οη; του μο-
πικράν κατά τη"; ζωης καί της τύχης του κα- ™ϋ οίκου τήν άτμοσφαιραν. Να εφονευ-
τάραν. Έάν τις ύπηρξε καί δέν ύπά':χη πλέον. ^ φ Υ* \ 'Λλλ' εινε τόσον αγαθός. Είνε 
έάν έχάρη άλλά δέν χαίρη, έάν άκτινοβόλο; ψεύστη;, συκοφάντη;, μοχθηρό; Αιαδολευς, κκ-
διηλθεν είς τοϋ κόσμου τήν κονίστραν άλλ' ά- κόγλωσσος, κίβδηλος, άπατεων, υποκριτής, α
φανής βαδίζει ήδη αδιάφορος είς τόν δρόμον τη; πιστό;, ύπουλο; !.... ''-Ι ! πόσ/.: κακίας δυνα-
ύπολειφθείσης ζωης, διά τί βαρυθυμεΐ, άφ' ου ή ταί τις νά παρατά;·/)... Ουδέν τούτων θέλω να 
αιωνία αλλαγή εί-ε ό νόμος καί τό στοιχεΐον πιστεύσω διά τόν άκακον αυτόν άνθρωπον. : Α-
τοΰ κόσμου ; Τί τό διαρκές εί; τήν σφαΐραν ποδέχομαι μάλλον δτι ουχί ώ; δράστης άλλ 
τκύτην ; Καί έάν σταθεράν είνε μόνον τό ά- ώ; θύμα ό ταλαίπωρο: έοοίήΟη κκί έφωναζεν. 
σταθεί, διά τί νά αας λύπη" ή έφ'ημών καί ^ κατεδίωκον καθ'ΰπνον, ίσως ^ύπό 
καθ' ήαών έφαρυ.ογή τού αναλλοίωτου τούτου Ψ·«μΝ /-^-τηγορικν έσυρετο εις φυλακην, οπου 
φυσικού νόμου ; Έάν τά ά,,.εταβλήτως σταθεράν Η **·^Τ·*« Φ™~'Μ, ™\ γ »<™ <>* 
διεϊπε τά ά.νθοώπινα, ποία θά ήτο ή τύχη τοϋ *τοποιεΐτο ή άθωότη; του και θα οιετασσετο η 
ύπό τήν συυ.ο«άν εισερχομένου εί; τήν* ζωήν άπόλυσί; του. Έπλησιασα το κηριον και πα-
καί ύπό τήν όδύνην τη; βία; η τη; ανάγκη; ρετηρουν προσεκτικώ; το πρόσωπον του. Προ
κύπτοντος καί θρηνοΰντο;, άλλ' ατενίζοντος δρόμοι νέα; αγωνίας εφαινοντο επι τη; ο ν εω; 
πάντοτε εί; ελπίδα τινά π,οσεχοϋ; βελτιώ- του" οί μύε; συνεσπώντο,_ επνευστικ^ κκι̂  ταχυ-
σεω; ; Ποία θά ήτο ή αηδία τοϋ 'εύτυχοϋντο;, τέρα έφέρετο ή κυκλοφορία. Μοι εφανη οτο ο ε-
δοτις, άγνοών τήν δυστυχίαν, δέν θά ήδύνατο ψάλτης τόν επιε,εν εκ νεου. Η προσπάθεια να 
νάκρίνητη; ευτυχίας τήν άπόλαυσιν καί τό κινήσ·/, τά μέλη του και η αγωνία του, ύιοτι 
εύεογέτηαα ; Ποσάκις ή έπι τό χείρον μετα- λεν ήόύνατο, ητο κατάδηλος. Ετεινα τν,ν χείρα, 

> > ' - Λ Ι Τ ' Ί'να τόν άουπν.σω και τον λυτρώσω ταυτο/οο-τροπη της τύχης, το ράπισμα της Μοίρας, τη; Τ - , ν , , Γ , ,, ,'-1 , 
Λ 1 / , V ι ' ' ϊ ' 'β -. ' ν<,>- άπό ΖΎ.' στενονωιιας. Δεν ει/ον ετι ενγι-
όυστυχια; ο διωγμός, ποσάκις οεν εοελτιοισε ' Ω > ' Υ Ι " • * / . Γ ' / · · ' 

τόν άνθρωπον καί δέν κατέστειλε τον τΰφόν του, σει τό στήθος του, δτε, τρόμεράν βάλλων κραυ-
δέν έταπείνωσε τήν όφρϋν του, δέν έστάλαξεν γήν βραχνήν, άνεπήδησεν έκπληκτος. «Γι έ-
είς τήν άπάνθρωπον καρδίαν του τη; συμπκ- χει; ;» τω είπον. Ό ταλαίπωρος ! δέν ήόύνατο 
θείας τά αίσθημα, δέν έμύησεν αύτάν τάς ά- νά συνέλθη. «Κύριε, κύριε», ήρξατο ψελλί,ων. 
γνωστούς ήδονά; τη; αγάπη; καί της χάριτος ! "Ανθρωποι πλούσιοι, ευγενείς, γραμματισμε-
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νοι, ύβριζον τήν οίκογένειάν μου, τήν τιμήν 
της...ό κόσμος έγέλασε -κανεί; οέν ύπερασπι- -
σθη τον άδικούμενον. "Ετσι κάνουν εις τάς με-
γάλας πόλει; ;»..Κκί κκτεπλήσσε^ο ό έντιμος 
χωοικό;, ό εΰΟΰ; τόν χαρακτήρα κκί τήν ψυ-
χήν. «Κοιμήσου», τω είπον «όνειρον έ'βλεπες, 
δέν ήτο τίποτε" οί άνθρωποι τών πόλεων δέν 
είνκι τόσον κκκοί, ώστε νά δολοφονώσι διά τοΰ 
μειδιάμκτος κκί τής γλωσση;. Κοιμήσου. Κα-
ληνύκτα», κκί κπήλθον συναποφέρων τό φώ;. 

Ή συκοφαντία ! ή κκκολογίκ ! ή κκταλα-
λιά ! ή ύπουλος ύπονόμευσι; τής τιμής κκί τής 
ησυχίας τοΰ άλλου, είχον τρομάξει τόν έντιμον 
χωρικόν. Ποίκν ΐδέκν θά έ'λκβε περί τοΰ λε
γομένου πολιτισμοΰ τών πόλεων, όπου αντί κα
κούργων ενόπλων προσβκλλόντων δημοσία, συ
ναντά, τις δολοφόνους φονεύοντας ύπούλως τάς 
υπολήψεις.,.Και έγώ ειπών αύτώ, δτι τών πό
λεων οί κάτοικοι δέν είναι οίοι τους έφαντάσθν), 
ί'σως δέν είπον εντελώς τήν άλήθεικν ! Συκο
φαντία, δειλή δολοφόνος τής τιμή; τοΰ ανύπο
πτου θύματος, είσαι τό ρυπκρώτερον στίγμα, 
ή δυσωδεστέρα πληγή τή; κοινωνία;, ήτις σέ 
ανέχεται και διά τή; ανοχή; της σέ τρέφει. 
Μαραίνεις τής κόρη; τήν αθωότητα, συντρίβει; 
τή; ύπάνδρου τήν ύπόληψιν φκρμακεύει; τών 
ανθρώπων τήν ψυχήν κκί τκράσσεις αυθαιρέτως 
την ήρεμίαν. Έρπετόν βρωμερόν τολμά: νά πρό
βαλλες τήν κεφαλήν σου και νά ρυπκίνν); και 
τόν βόρβορον. όπου κυλίεσαι. Ή ανοχή, ή ολι
γωρία., ή περιφρόνησι; τή; κοινωνίας σέ ενθαρ
ρύνει ί'σω;... 11 οίον μάθημα θά ήτο διά τού; ενό
χου; ανεκτικού;,τού; δειλούς,το' ς εύπίστους κα» 
έντρυφώντκς ά/.ροκτάς τής ηθικής τών συμπο
λιτών των δολοφονίκς, ή έ'κπληξι; τοΰ άφυπνι-
σθεντος εκείνου άγρότου, όστις έφριξεν είς τήν 
ίοέκν, Οτι καθ' ύπνου; άνθρωποι λεγόμενοι εύ-
γενεΐ;, τών πόλεων κάτοικοι, έκακολόγησκν 
κύτόν και διέσυραν τοΰ οίκου του τήν τιμήν !.. 
11 όσον είναι τή; περιφρονήσει-); άςιοι οί α ή αί-
σθκνόμενοι έν εαυτοί; τό θάορο; νά πατάσσωσι 
τους φαύλους πασών τών κλάσεων και τών απο
χρώσεων, άλλ' άποφεύνοντες, ΐνκ «μή κάμνω-
σιν εχθρούς!», κκί κποφεύγοντε; κηρύσσοντες 
εαυτού; συνενόχου: τών φαύλων αυτών ; Πόσον 

άδικοΰσι τήν κοινωνίαν έν •}, ζώσιν όσοι δέν αι
σθάνονται έν εαυτοί; τήν δύναμιν κκί τό κα
θήκον ν ' άναλκμβάνωσι τών αδικούμενων τήν 
ύπεράσπισιν και νά άμύνωνται υπέρ τής ύβρι-
ζομένη;, τής συκοφκντουμένης άθωότητος ; Και 
έάν έπιχαίρωσιν ; 'Εάν σκοπίμως κκί τεχνηέν
τως πειρώνται νά προκκλέσωσι πλατυτέραν 
τήν καταλαλιάν τής ακαθάρτου γλώσση; τοΰ 
συκοφάντου, έάν δέν άποκόπτωσιν αυτοστιγμεί 
τό θολερόν ρεϋμα τή; υβρεω; κατά τών απόν
των, κατά τών γειτόνων και τών συμπολιτών 
των πρό τών όποιων πολλακι; τκπεινοΰντκι ά-
νελευθέρω; κκί δουλικώ; ! . . Κκί ποίον όνομα 
νά δο)σ·/] τις εί; τόν άνανδρον εκείνον και τόν 
άνώνυμον, δστι;, μή φειδόμενκ τών ανδρών, δυ
ναμένων οπωσδήποτε νά τόν πατάξωσι, διασύ
ρει και τά; γυναίκα;...Κκί πώ; νά χκρακτηρίση 
τις τούς γελώντας άκροατάς, τού; οίκοδεσπό-
τα; τούς παρέχοντα; άσυλον εΐ; ρυπκρού; σκώ-
ληκας κυλιομένου; και τρεφομένου; εί; τό τέλμα 
τή; συκοφαντίας ; θά πληρώσνι όμω; ασφαλή 
αντίποινα πασα κοινωνία άδιαφοροΰσα ή άνε-
χομένη τού; συκοφάντα; ! Ό σκώληξ θά έγείρν) 
τήν κεφαλήν του - τό έρπετόν θά^σκορπίσν) τό 
δηλητήριόν του....τά βέλη, άπνα χαιρεκάκω; η 
αδιαφορώ; Οεωροΰμεν τοζευόμενα κατά τοΰ πλη
σίον μα;, κκί ατινα όξύνομεν διά τή; σιωπή; 
κκί τή; ανοχής μας, θά στραφώσι και καθ' η
μών, διότι ή συκοφαντία ούδενός φείδεται ούτε 
άποκκρτερεΐ. Τότε θά έννοήση έκαστος, Οτι 
κοινωνία μή συναπτόμενη διά τιμίκς αλληλεγ
γύης, μή θεωρούσα ί'διον τό κατά τών άλ
λων άδικον τραΰμα, μή έτοιμο; ν ' άμυνθή 
υπέρ τών αδίκως ύβριζομένων μελών τη;, 
είναι κοινωνία σεσηπυΐα άναδίδουσα θανατη
φόρα μιάσματα, ύφ' ά πλανάται και πλήσσει 
ασφαλώς ό ηθικός θάνατος... 

Ό άλέκτωο φωνάζει είς τήν κύλήν. Απο
σύρω τά ξύλα άπό τή; εστία;, σκέπω τήν άν-
θρακιάν διά τή; τέφρα; και πορεύομαι είς τής 
κλίνη; τό άσυλον. Τρέχουσιν ανεπαισθήτως αί 
ώραι, όταν κοιμώμεθκ. Μέγα κέρδος νά βλέπν) 
τις βρκχυνόμενον άπόνως οπωσδήποτε τό νήμα 
τή; ζωής του. Ποία άνακυύφισις και ποία χαρά ! 
Νά μή αισθάνεται τις δι' ολίγας ώρα;.... 

Γ 
21 Όκτωβρίου 

Εν τή αγροτική μονώσει, εί; ήν έκουσίω; 
και ευχαρίστως ύπέβαλον έμαυτόν, συντρόφου; 
εχω τά; αχώριστου; σκέψεις μου, τών ολίγων 
εκλεκτών βιβλίων μου τήν σοφήν και ύγια δι-

δασκαλίαν, τά; επί τοΰ κόσμου κκί τή; κοινω
νία; μελέτα; και παρατηρήσει; μου.'Λλλασσουσι 
τοΰ ένιαυτοΰ αί ώραι και τής ημέρας τά στκ-
δικ. Και τοΰ άνθοώπου αί ορέξεις, κί εντυπώ
σεις, αί διάφοροι εκτιμήσεις κκί αί ίδέκι, τά 
αίσθήμκτκ κύτά άλλάσσουσιν επίσης, υποκεί
μενα εί; τόν άδυσώπητον τή; γενική; άλλοιώ-
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ίεως νόμον... Δέν άγαπώμεν όπως άλλοτε -

άλλ' ούτε κκί ώς άλλοτε έχθαίρομεν.Τών συμπα
θειών ήυ.ών ή έλάττωτις άνευρε τό άντίβαοον 
αυτ ί ; έν τνί μειώσει τοΰ μίσους μας. θαυμάζο» 
μεν ολιγώτερον όλιγώτερον ένθουσιώμεν, σκε-
πτόμεθκ πλειότερον κκί πλειότερον στκθμίζο-
μεν τοΰ κόσμου τά παράδοξα και τά φαινόμενα, 
ακατανόητα πολλάκις, και τον άνθρωπον ύπό 
τάς ποικιλωτάτας αύτοΰ εμφανίσεις... Πάντα, 
τά γήινα βαίνουσιν εί; βαθμιαία ν άλλοίωσιν έν 
τ·/| γη. Και βεβαιώ;- μήπω; και ήμεΐς δέν κλ-
λοιούμεθα, χωοί; νά φκινωμεθα, άνά πασαν 
στιγμήν ;.., 

Διαφόρω; μελέτα τι ; τό θείον, τόν κόσμο ν. 
τού; άλλου; και εαυτόν ύπό το* άκτινοβόλον 
φώ; τή; ημέρα;, και εΐ; άλλα; βυθίζετκι μελέ-' 
τα; σπουδάζιον τό πκν ύπό τήν σιωπηλήν με-
γκλοπρέπειαν τή; νυκτός. Ή. έρημίκ, ή μεσο
νύκτιος ώρκ, ή βαθυ-ιάτη κύτη πέριξ μου μό-
νιοσις κκί ή σιωπή, εγείρει τάς πτήσεις τή; ψυ
χή;, εισηγείται τήν κύτοεξέτκσιν, έξάπτει τό 
κκάματον κί'σθημκ τής έρεύνη;, όπερ αδιαλεί
πτως έλαύνει τον ά ν θ ρ ω π ο ν . Ποίον βαθύ 
μυστήριον, ποίαν εύρεΐαν πολυμερή και πολύ-, 
πλοκον, ποίαν άκατάληπτον έ'ννοιαν εγκλείει ή 
λέξι; αύτη !... Τήν προφέρομεν άδιαλείπτω;, 
ελάχιστα όμω; οί κοινοί άνθρωποι έμβκθύνομεν 
εί; τήν σημασίαν της ! 'Ερευνώμεν τό πκν - ήμας 
αυτούς έν τούτοις άφήνομεν άνερευνήτους. Α 
διάφοροι περί τον ί'διον ημών οίκον, περί τον έ-
σωτρρικόν ημών άνθρωπον και τόν έκτος, αί-
ρομεθα είς σφαίρα; ςένα;, οιονεί ποθοΰντε; πα
τρίδα άγ/ωστον, ή; τήν αόριστον άνάοινησιν έ-
φέρομεν μεθ' ημών ένσαρκωθέντες... 'Ανεοχό-
μεθκ εί; τού; ούοανού;... Γνωοίζομεν πόσον βά-
ρο; έ'λκει ούράνιόν τι σώμα,ποία είνε ή ημερησία 
και ή ετησία περιφορά του, ποίαν έκτασιν έ'χει, 
ποίαν έντασιντό φώ; του,ποίον τάχο;,πότε εκλεί
πει και πότε επανέρχεται.Αεσμώται δυστυχεί;, 
έγκαταλείπομεν τό στερέιομα και έκ τών ουρα
νίων έπιστρέφομεν έδώ,είς τήν φυλκκήν μας. 'Ε
ρευνώμεν τά σπλάγχνα τής γής, άναλύομεν 
τάς ουσίας της, χονεύομεν τά μέταλλα της, 
διύλίζομεν τάς δυνάμει; της. 'Γπό τήν ύψη-
λήν κυριαρχίαν και τήν μυστηριώδη δύνα
μιν τοΰ πνεύματος δκμάζομεν τόν άπειρον 
δγκον τής υλη;. Ό ανήσυχο; ημών νοΰ; ου
δέποτε κορεννυτκι ερευνών. Άπό τοΰ στέ
ρεου φλοιού ριπτόμεθκ εί; τό ύγρόν στοιχεΐον. 
Καταμετροΰμεν τόν πυθμένκ του κκί έπισκε-
πτόμεθα τά ύπό τήν θάλκσσα σπήλαια. Ό άν
θρωπος, ή επιστήμη του ύπέταςε τά πάντα. 
Ζώντα κκί ορατά εμφανίζονται ύπό τόν ένοπλον 
ημών όφθαλμόν τά αφανέστατα μικρόβια. Αί 

μυστηριιοδεστερκι, αί έκπν.ηκτικώτεραι τής ι 
διότροπου φύσεως παραγωγαί, αί ζηλοτύπως 
άποκρυπτόμενκι είς τή; γή; και τοΰ ώκεανοΰ 
τά έ'γκατκ, απέβησαν ή λεία ημών και τό 
κτήμα. Ποίο; δαίμων πανδαήμο)ν, ποίο; τύοαν-
νο; αναμοχλευτώ; είνε ό μικρό; αυτό,, ό ασθε
νή; άνθρωπο;, ό διά τοΰ «νοΰ» ισχυρότατο; έν 
τή ασθένεια του ; Ή φύσις ήγειρεν όρη- ό δέ 
άνθρωπο; μετέβαλεν εί; επίπεδα τών ορέων τούς 
απροσίτου; κρημνούς. Ό καταπλησσων όγκος 
άφ' ένό;- ό άνθρωπο; άφ' ετέρου ! Συγ
κρούονται οί αντίπαλοι και ήττηθη ή υλη, τό 
πνεΰμα ένίκησεν. Τπερνέφελοι ύψοΰνται αί 
'Άλπει; 1 Ό άνθρωπο; τά; διέτρησε, και τά 
σπλάγχνα τοΰ κολοσσοΰ σπαράσσει τής μηχα
νή; τό τάχος και ό έν τοϊ; έγκάτοι; συοίζων 
ατμό; ! Ή φύσις ή'νωσε τά; ηπείρου; δι' ι 
σθμών ό άνθρωπο; τούς άπεκοψεν ί "Ωρυξε και 
έπληρωσε λίμνκ; - ό άνθρωπο; τά; έςήρανεν. 
'Εξέτεινεν έρημου; κχκνεΐ; -ό άνθρωπο; υ-ετέ-
τρεψεν εί; θάλασσα; και λίμνας τής φύσεως τήν 
έρημον. % 

Ό Πλάστης έπετίμησε τά ύδατα, άφορίσας 
αύτοΐς τό οριον, όπερ «ού παρελεύσονται». Ό 
άνθρωπο; διεφώνησε πρός τόν Δημιουργόν και 
άπό τή; ακτή; κνήγκγε τά ύδατα εΐ; όροπέ· 
δια. 'Λπενήσωσε τά; ηπείρου;, ήνωσεν υπό
γειο); τ£; νήσου;. Εί; τήν φύσιν πλανάται ό κε
ραυνό;- ό άνθρωπος τόν συνέλαβε- και τόν πυρ-
φόρον μονάρχην τοΰ αχανούς ένέκλεισεν άδόξω; 
εί ; τά βάθη φρέατο; -ελεεινοϋ. Έν ώρα ηλίου 
καυστικού ό άνθρωπο; παράγει βροχήν. Εί; δρι-
μυτάτην έποχήν χειμερινοΰ παγετού, ωριμάζει 
τεχν.κώ; τοΰ θέρου; τού; καρπού; και τοϋ έ'αρο; 
τ^.άνθη. Έν ώρα σκοτεινότατη; νυκτός παρά
γει ίσχυρότατον φώς σελήνης. Δεσπόζει τών έκ • 
τάσεων. Έπί τών πτερύγων τοΰ αεροστάτου 
διατρέχει τό άπειρον Άνάσσει τών ηπείρων 
και τών θαλασσών, και έπί τοΰ άτμοΰ άνετω; 
και ακινδύνως διέρχεται τά; έρημου; κκί τού; 
ωκεανού;. Ήφάνισε και υπέταξε τά; αποστά
σεις. Επινοεί τά γράμματα τοΰ αλφάβητου, 
δι' ων συλλαμβάνει και δεσμίκν κρκτεΐ τήν 
σκέψιν και τήν ΐδέαν !..Επινοεί τό πηδάλιον. 
δι' ού διέπει τον Λεβιάθαν τών θαλασσών, τήν 
πυζίδα, τόν τηλέγρκφον. Τιθκσσεύει τά θηρία-

έςημερώνει τά όρνεκ. Εγείρει τόν Πκρθενώνκ-

" γλύφει τόν Όλύμπιον Δίκ, γράφει τήν Άνκ-
δυομένην Άφοοδίτην. Ουδέν εινκι δ,τι δέν δύ
ναται έντό; τοϋ κύκλου του ό άνθρωπος. Τί 
δέν γνωρίζει ! Τί δέν θά γνωρίση !..Εί; τό πνεΰυ1 α 
αύτοΰ, τό έρευνητικόν, τοίκ τής ύλης δύναμι; 
θ' άντιστή, τ ί ; ποτε Οά διαφύγν) τή; ισχυρά: 
χειρός του τήν δεσποτείαν ; Κυρίαρχο; τοΰ κό-
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σμου είναι δούλος έαυτοΰ,..Γνωρίζει τους αστέ
ρας, μελέτα τους ωκεανούς σπουδάζει τά έγ/.ατα 
της γης. Γνωρίζει το παν /.αί μελέτα τό παν. 
Εαυτόν μόνον δέν έμελέτησεν, εαυτόν αγνοεί 
καί ουδέποτε Οά γνωρίση... Ό σοφός έν τούτω 
είναι νήπιος· ό επίγειος θεό; είναι σκώληξ, ό 
κραταιός ασθενέστατο;. Πάντων τών μυστη
ρίων, πάντων τών ανθρωπίνων αινιγμάτων, 
πάντων τών άγνωστων καί ακατάληπτων έν τ-/) 
φύσει, τό μάλλον αίνιγμα, τό μάλλον άγνωστον 
καί άκατάληπτον είναι ό άνθρωπο; !.. 

Εγείρομαι, ανοίγω τό παοάθυρόν μου, θεωρώ 
τό στερέωμα κκί τήν γην. Σκότος εκτείνε
ται πανταχού. "Ανεμο; ψυχρό; είσελαύνετ άνα-
κυκα τοΰ χάρτου τά φύλλα, καί διά βιαία; ρι
πή; άποσβεννύει τό φώς. Ζόφος έπεχύθη είς τά 
απώτατα τοΰ θαλάμου. Δευτέρα τοΰ άνεμου 
ριπή ανατρέπει τά λιπά αντικείμενα της άξε
στου τραπέζης,σκορπίζει τήν σποδόν τη; εστία;, 
σβύνει τήν λαμψιν τών καιομένων ςύλων. Τό 
σκότος βκΟυτατον ήδη κρατεί πέριξ μου. "Ε
κλεισα τό παιάΟυρον. Εντός καί εκτός δεσπό
ζει ή αελανή νύξ καί αδιόρατα συμφύρονται 
πκνταχοΰ άναμίξ τά αντικείμενα. Ποιος γνό-
φος, ποίος πάγος θανάτου, ποίον πένθος άδικ-
πέοαστον καί άπόγνωσις ατελεύτητος έκάλυ-
πτε τήν φοσιν πριν ή ή χειρ τοΰ Δημιουργού 
φώτιση τόν ήλιον!..."Ανθρωπε ! κλΐνον τό γόνυ 
προ τοΰ θεοΰ σου και δόξασον αυτόν. Μετέχει; 
καί σύ Οεότητο;, άφ' ου έπλάσθης κατ' είκόνκ 
καί όμοίωσίν του. Είσαι μέγα;. Γενοΰ θεό;... 
θέλησον, διάταξον νά έπανέλθν) τό φώ;. Λέγει 
ό Δημιουργό( καί γίνεται. "Ανθρωπε ! Είπε καί 
σύ καί γενησεται. 'Εν τω σκότει προστοίβε,ι ό 
άνθρωπο; τό πυρεϊον τό σκότο; διεσκεδάσθη, 
έγεννηΟη τό φώ;...Είπεν ό άνθρωπο; καί έγε-
νετο. ΠρομηΟεΰ ύπέρτατ', ιδέα μεγαλοφυεστάτη 
καί παράστασι; ! Είσαι ό άνθρωπο; κύτος, ή 
επιστήμη, ή έ'ρευνα καί ή περί αυτήν καρτερία, 
ή όσημέραι αύξουσα γνώσι; ' 'Επί τη; θείας δη
μιουργίας δημιουργείς σύ τό θνητόν δημιούργημα. 
Άνάσσεις ό σκωληξ ! 'ϊ'πέταςας τήν φύσιν !. Δ'.ά 
συμβολικών σημείων έδέσμευσας τόν στοχασμόν. 
"Ηρπασας τήν έ'μψυχον φωνήν τόν ζώντα λόγον 
αύτης καί τήν άύλον έννοιαν,έσυρα; αίχμάλωτον, 
καί της δικνοίας τό άπειρον περιώρισας είς στε-
νόν ύλικόν οριον. Τοΰ νοΰ τήν σκέψιν, τοΰ πνεύ
ματος τήν λητουργίαν, τήν σύλληψιν καί τήν 
έκφανσιν περιέλαβε;, συνέσφιγςα; καί ήρμήνευ-
σα; εί; άφωνα σύμβολα. Τήν άρμονίαν τη; μου
σική; ένεκ?.εισα; εί; αναίσθητα σημεία, καί τών 
τόνων τά; μελωδίας, τών ήχων τήν έκφρασιν, 
το"; άσματος τήν γλυκύτητα, τήν έξαρσιν καί 

τήν συγκίνησιν της τέχνη; καί τη; φωνη;, έφυ-
λάκισκ; εί; συνθήματα βωβά, λαλοϋντα καί κα-
τανύσσοντα είς τήν άναυδον γραφήν των. Έ -
δάμασε: τά πάντα. Έδαμάσθη; όμως καί υπέ
κυψα; εί; τά πάθη σου 

Συνάπτω τά; διακοπείσα; σκέψει; μου. Ό 
άνΟρίοπο; ούτο; ό μέγας, ό έκ της γης άνελΟών 
είς τόν ούρανόν καί έκ τοΰ ούρανοΰ καταβιβά-
σας είς τήν γην τό πνεΰμα καί τήν γνώσιν τοΰ 
Οεοΰ, ό περιφρονών τήν οργήν τών μαινόμενων 
στοιχείων, ό αδιαφορών εις τ ' αποτελέσματα 
τών μεγίστων της φύσεως επαναστάσεων, ό κυρί
αρχο; τοΰ αίΟίρο;, ό υπολογίζων ν τ ά ς εκτάσεις 
τών ώκεκνών καί κκταμετρών τάς ποσότητας 
τοΰ πίπτοντος είς τήν γην ύδατος, ό καθορίζων 
πόσον ύψοΰται ή επιφάνεια τών θαλασσών, 
έάν μία μόνη σταγώ/ ριφθνΐ έντό; αυτών, ό τά 
μυστήρια τοΰ στερεώματος επισταμένο;, ό τοΰ 
Όμηρου τά έπη συλλαμβάνων,ό τού; διαλόγου; 
τοΰ Πλάτωνος γράφων, ό κρατών τοΰ Φειδίου 
τήν σμίλην καί τοΰ 'Απελλοΰ τον χρωστήρα, 
ό άνθρωπο; ούτο; ό προπετώς μέγας, ό άλαζο-
νικώ; μονάρχη; της ύλης, καί ώς Οεότητο; 
πνεΰμα έπιπνέων είς αυτήν, υπόκειται εί; τήν 
ύλην καί αποβαίνει τοΰ κωνωπο; τό έλεεινόν 
παίγνιον. Ή μεγάλη ψυχή του, ή ευρύτατη δι
άνοια του εξαρτάται άπό τόν άφκνέστερον τοΰ 
στηΟου; του μυώνα, άπό τήν λεπτοτέραν τών 
σπλάγχνων του μεμβράνην ! Μελέτα ο Θαλή; 
τά; κινήσει; τών ουρανίων σωμάτων. Ό Ανα
ξαγόρας "ίπταται είς άτέρμονας ηθικούς κόσμους. 
Ό Σωκράτης έςηγεΐ της γης καί τών ουρανών 
τά προβλήματα, καί ορίζει τήν άνΟρωπίνην σο-
φίαν είς τό νά γνωρίση ό άνθρωπο; εαυτόν. Τί 
Οά ήρκει, όπω; αί απροσπέλαστοι αύται καί 
ύπέρταται πτήσει; τοΰ πνεύματο;, αί έντελέ-
στεραι καί άπροσμάχητοι Οεωρίαι τοΰ άληΟοϋς 
καί καλοό διαλυθώσον ώς σάπωνο; πομφολυξ ; 
Απλούστατη στομαχική διατάρκξις ! Είς ει

λεός, μία συγκοπή, βήξ, γέλως τις εις 
φαιδρόν συμπόσιον φίλων, έν χάσμημα, μικρο
σκοπική α'ίματος ρανί; έκφεύγουσα τη; κυκλο
φορία; καί πίπτουσα εί; τοΰ εγκεφάλου τήν 
μκζκν, τήν εικόνα αυτήν τοΰ «μεγίστου 
έν τω έλαχίστω». Ιδού ό άνθρωπο; ! Ίοού ό 
παντοδύναμο; αυτό; έπι γη; θεό; ! Μία τών 
εντοσθίων στροφή καί όνου; τοΰ Πλάτωνο;, άπό 
τών Διαλόγων αύτοΰ, αποβαίνει τό πρόγευμα 
τοΰ οπό τού; βο>λου; τη; γη; κρυπτομένου σκο')-
ληκο;!... 

Άπό τοΰ ήθικοϋ μεγαλείου άτενίσωμεν ψη-
λκφητητερον γήίνον μεγαλεΐον. 'Ά; φαντασθώ-
μεν ν.κητήν τόν Μέγαν Άλέξανδρον είσερχό-
μενον εί; τήν Βαβυλώνα. Τίς μείζων τοΰ Έλλη» 
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νος στρατάρχου; Δέν είνε μέγας. Είνε ό μέγας. 
Τό μαντεϊον άνεκήρυξεν κύτόν Διογενν/ιτον καί 
εις τό νεΰμα του έντρομος υπακούει ό ηττηθείς 
κόσμος, ευτυχής διότι ήττήΟη, ευγνώμων ητ
τημένος είς τοιοΰτον ν.κητήν. Νυστάζει ό Μέ
γας Αλέξανδρος... Ά λ λ ' υπέρ τήν κεφαλήν 
αύτοΰ βομβεϊ ιπτάμενο; ό κώνωψ· τά κεντήματα 
του ένοχλοΰσι τήν ρίνα τοΰ κοσμοκράτορο; καί 
ό βόυ.βο; ταράσσει τή·* άκοήν του. Δεσπόζει τοΰ 
κόσμου, καί Ομως ό κώνωψ δεσπόζει τοΰ δεσπό-
του. Εγείρεται άσχάλλων ό δορυκτήτωρ, 
άλλ' ανενόχλητος ό κώνωψ κεντά πάντοτε τήν 
ρίνα τοΰμονάρχου. θέλει ό Αλέξανδρος, άλλ' ό 
κώνωψ δέν θέλει. Ποΰ είνε τοϋ κοσμοκράτορος 
ή ισχύς ! θαυμάσατε τήν δύναμιν τοϋ άνθρω
που !Ό νικητής ήττηΟη. Ό κωνωψ ένίκησε τόν 
Μέγαν Άλέξανδρον. Σιγα έν τούτοις πας βόμ
βο; καί είς ύπνου ήδέος τήν κάΟοδον έκλεισεν ό 
βασιλεύς τούς οφθαλμούς. Ά λ λ ' αίφνης ανα
πηδά αγωνιών. Είς ψύλλος έπήδησεν εντός τοΰ 
ώτός του. Ταλαίπωρε Αλέξανδρε... Ποΰ κα-
τήντησε τό μεγαλεΐον... Τών εντέρων μικρά 
διατάραξις έφόνευσε τόν φιλόσοφον, καθ' ήν 
στιγμήν έλυε τό έξοχώτερον τών μυστηρίων τοϋ 
πνεύματος. Μία ψύλλα κατενίκησε τόν κοσμο-
κράτορα καί διέκοψεν αύτοϋ καί ί'σως ανέτρεψε 
τά νέα μεγαλεπήβολα σχέδια !... Τί μυστή-
ριον ό άνθρωπος ούτος, ό μέγας καί ελάχιστο;, 
ό ισχυρό; καί ασθενή;, ό γενναιόψυχο; και δει
λό;, ό ύποτάσσων τόν κόσμον άλλά δουλεύων 
εις εαυτόν καί είς τών εντομών τάς ιδιότροπους 

ορέξεις. . . . . . 
Άπό τόν λαβύρινΟον τών συλλογισμών, είς 

ους ένέπεσον άπροσδοκήτως, Οέ/ι» νά εξέλθω, 
άλλά μόνος δέν δύναμαι. 'Ελθέ χειρ συμπαθή; 
νά διευΟύννις τό ασταθές βημά μου- ήχησον φίλη 
φωνή, όπως εις της μουσικής λαλιάς σου τήν 
ήχώ άνεύρω τό όδηγόν φώς είς τό σκότος της 
σκέψεως. Έν κρήδεμνον, έν νημα κλωστής, Ο
πως ασφαλής εξέλθω τοϋ χάους... Εί; τοΰ σα-
φοϋ; καί τοΰ άσαφοϋ; τό συγκεχυμένον μεταίχ -
μιον,εί; τοϋ ζόφου καί της λαυ.πηδόνος το ύπο-
σκότεινον οριον. όταν ασταθής καί διστάζουσα 
κυμαίνεται ή βούλησις καί ή άπόφασις τοΰ αν
δρός, ας έλθ·/) της γυναικός ή χάρις καί ή μορφή, 
τής άρετης της ή δύναμις, τοΰ ενδιαφέροντος 
της ή πείθω, τοϋ έρωτος της τό γόητρον νά 
στρώσν) της εξόδου τήν γέφυραν, νά δβίξν) της 
αληθείας τόν δρόμον. Άνευ της γυναικός άδο
ξο; νεκρό; Οά κατέκειτο εντός τοϋ Λαβυρίν
θου ό ήοως θησεύς. Ή Μήδεια συντρέ
χει τόν Ιάσονα, συντρίβει τον οίκον της, 
προσφέρει εις τόν Άργοναύτην τόν Οησαυρον 
της καρδίας της, πολυτιμώτερον τοΰ δέρατος, 

καί δρέπει τό αίσχος καί τήν έπιορκίαν... Είς 
πασαν ήλικίαν της άνΟρωπότητος καί εις πα-
σκν έποχήν άνευρίσκομεν τήν επανάληψιν καί 
τήν συνέχειαν τοΰ αύτοϋ δράματος, ούτινος ή 
έκτύλιξις Οά παύση, όταν Οά παύσν) κινούμενος 
καί ό κόσμος... Άκτίς όμως φωτίζουσα αιφνι
δίως τό πνεΰμα ημών, συμπληροΰσα τήν ά-
δυναμίαν, ένΟαρρύνουσα είς τούς δισταγμούς 
μας, διασκεδάζουσα τούς φόβους μας, παρήγο
ρος της οδύνης μας είνε καί Οά είνε πάντοτε ό 
λόγος καί γυναικός άγαπωμένης ή άφοσίωσις 
καί ή γοητεία. Τίς Οά δυνηΟγ) ποτε ν' άποφύγν] 
τήν έπιρροήν της καί τίς Οά είνε τοσοϋτον βέ
βαιος περί έαυτοΰ, ώστε έν γαλήνη καί πίστει 
συνειδήσεως νά βεβαιώσν), ότι δέν Οά καταχράνν) 
βεβηλως τόν Οησαυρον της πρός αυτόν εμπιστο
σύνη; καί αγάπη; τη; εύγενοΰ; γυναικό; !... 
Έκμεμηδενισμένο; ό Ηρακλή"; νήΟει άνάνδρω; 
παρά τού; πόδα; τη; ερωμένη; του καί δέσμιο; 
ύπό τόν έ;ωτα τη; Ομφά'λη; προΟύμως θέλει 
νά Ουσιάσν) τοΰ παρελθόντος τό κλέος, τοΰ μέλ
λοντος τήν άφΟιτον ύστεροφημίαν. *0 Σωκρά
της μεταρσιοΰται πλειότερον διαλεγόμενος πρός 
τάς γυναίκας καί επιζητεί άπλήστως τη; συνα
ναστροφή; των τό Οέλγητρον καί τό μάθημα... 
Ό Περικλή;, ό διά τοϋ πνεύματο; δεσπόσας 
τών άστατων 'Αθηναίων, δεσπόζεται ύπό της 
γυναικός, καί εγγύς αύτης ό μέγας αποβαίνει 
μεναλύτερος, ό μεγαλοφυής μεγαλοφυέστερος ! 
Της ωραίας, της ευαίσθητου καί πνευματώδους 
γυναικός, τίς ποτε άνήρ, ικανό; νά τήν έννοηση, 
δύναται νά έκφύγη τήν έπιρροήν ;... Άποφά-
σει; ΰψισται, ΰψιπετέστατα τη; διάνοια; δη
μιουργήματα συνελήφθησαν, διεπλάσΟησαν καί 
διετυπώθησαν εί; πάθους καί εύγενοΰ; διαχύ-
σεω; στιγμήν, δτε, αιθέριο;, έν μέσω τη; προ-
κλήσεω; της ύλης, κλίνει ό ποιητής, ό φιλό
σοφος, ό πολιτευτής, ό συγγραφεύς, ό καλλιτέ
χνης, ό στρατηγός, ό άνήρ τέλος τήν κεφαλήν 
αύτοϋ είς τήν Εδέμ, είς τόν 'Όλυμπον αύ
τοϋ τοΰ γυναικείου κόλπου... Πόσα φίλτρα ά-
πετέΟησαν έκεΐ ! 

Δύναται τις νά ξηράνν) τάς θάλασσας καί 
τών νεφών τά γόνιμα καί έμπλεα στέρνα, αδα
πάνητος δμως μεγαλοφροσύνης καί αισθήματος 
πηγή Οά είναι πάντοτε καί Οά μένη τό στήθος 
καί ή καρδία τη; γυναικό;. Άντίδοτον γλυκύ 
κκί τελεσφόρον, φάρμακον ίαματικόν καί άλάν-
Οαστον, ένΟύμησι; ποθητή εύγενοΰ; καί ευαί
σθητου γυναικός, όρεξον χείρα, όπω; μα; έξαγά-
γης άπό τοϋ χάου;, φαίδρυνον σύ τη; ψυχής τήν 
Ολΐψιν, πράϋνον τήν άλγηδόνα, άνακούφισον τό 
άχΟο; τη; καρδίας καί επιεικώς συγχώρησον 
οίκτίρουσα τοΰ ανδρός τό ολίσθημα ή της συ-

2779 — 



ΕΦΗΜΕΡΙΛΟΣ «ΑΘΗΝΑΙ» 

νειδήσεώς του τόν έλεγχον...Ευεργετική ή κα
ταστρεπτική, βεβαία δμω; εκτείνεται πάντοτε 
ή επί τοϋ ανδρός έπίδρασι; της γυναικός. Ό ά
νανδρος αποβαίνει ήρως είς τήν φωνήν της. Είς 
τήν παράκλησίν της ενδίδει ό ήρως, καί είς τό 
πρώτον δάκρυ της αποβαίνει δειλός ! Είς τοΰ 
ανδρός τά στήθη έξάπτει ή γυνή τόν έρωτα τοΓ 
καλοΰ, τόν ένθουσιασμόν τοΰ ωραίου, τό Οέλ-
γητρον καί τό ΰψος τής αρετής. Σβεννύει αντι
θέτως τάς ευγενείς ορμάς* καί καταρρίπτουσα 
καί λακτίζουσα τοΰ αισθήματος τήν εύγένειαν, 
δύναται νά αναστήλωση τήν κακίαν καί τό ε
λάττωμα ! "Αγγελος φύλαξ τής πορείας καί 
τής ζωής σκέπει τα βήματα μας, εμπνέει 
τούς λογισμούς μας, διέ.τει συνεχώς καί κα
νονίζει τάς αποφάσεις μας. Ό πόθος νά κα-
τκστώμεν άξιοι τής γυναικός, ήν τιαώυ.εν καί 
αγαπωμεν, να οικαιωσωμεν την ευ.πιστοσυνην, 
ήν μας έόωκε, νά προκαλέσωμεν τήν χαράν 
της, νά όιεγείρωμεν τόν θαυμασμόν, τήν ύπε-
ρηφάνειάν της, διότι άνήκομεν αποκλειστικώς 
είς αυτήν καί τή άφιερώσαμεν τήν κκρδίαν μας 
δεχθέντες τήν ίδικήν της, άγει ήμας είς παρά
βολα εγχειρήματα, προκαλεί μεγάλας καί ευ 
γενείς πράξεις, κεντρίζει τήν φιλοτιμίαν μας, 
εςαπτει την άμιλλάν μας, υπαγορεύει τάς μάλ
λον έκτακτους Ουσίας καί τάς ήοωίκωτέοας, 
τάς διαρκεστέρας τών αποφάσεων. '() έρως α
ποβαίνει τότε ή άγνιστήρις ς φλόξ, ύπό τό πΰρ 
τής όποιας άγνίζεται τό παν.,.Κέντρον τοΰ ευ
γενούς καί δημιουργού ενθουσιασμού, τοιούτος 
έρω; όψοϊ τό αίσθημα, εμπνέει τήν ψυχήν, κκ-
Οαίρει τήν καρδίαν, εξευγενίζει τόν χαρακτήρα, 
τελειοποιεί τόν άνδρα, καΟίστησιν ΐδανικώτα-
τον'τόν ήδονικώτατον έραστήν. Ό πηλός με-
τουσιοΰτα·. είς αιθέρα, ή ύλη είς πνεύμα, ό κοι
νός άνθρωπο; είς έκτακτον. Ή φιλία, ή εύνοια, ή 
προτίμησις, ό έρως γυναικό; εύγενοΰ; είναι κρα-
ταιοτατη όύναμι;, ύπό τήν έπιρροήν τή; όποια; 
διαμορφοϋται ό άνήρ,τελειοποιείται εί;τάς ατέ
λειας του, καδαίρεται είς τούς ρύπους του, με-
ταρσιοϋται είς τό πνεύμα του. Είναι ή μουσική 
ή ζωοποιοϋσα τάς άψυχους σελίδας, είναι ή 
έμπνευσις ή παράγουσα καί άναδεικνύουσκ 
του; κκλλιτέχνας. θαυμάσιος τίτλος τής γυ
ναικός Οά είναι πάντοτε, έάν κατώρθωσε νά 
έμπνευση τόν άνδρα, νά τρέψη είς τό ώραϊον 
τους λογισμούς του, νά δώσ·/) μεγαλόφρονα κα-
τεύΟυνσιν είς τάς σκέψεις καί τά σχέδια του, 
νά σώσγι αυτόν άπό τάς χυδαιότητας τοΰ καθ' 
ήμέραν βίου, νά δκκτυλοδεικτήστ] αύτω τήν 
οόόν, είς τό τέρμα τής οποίας εγείρονται τά 
προπύλαια τής αθανασίας καί περαιτέρω ή α
θανασία αυτή. 'Εάν άρθή υπεράνω τών λοιπών 

άνθρώποιν, έάν οπωσδήποτε διακριθή άπό τών 
ομοίων του, έάν κατακτήσν) τόν θαυμασμόν, 
εάν δρόψν) τήν δόξαν καί τήν φήμην, έάν έπι-
·,ή*>ν) τοΰ θανάτου του, Οά τό οφείλη καί είς 
αυτήν, διότι καί χάριν αυτής καί όπως τή ά-
ρεση πλειότερον, έπέμεινεν εργαζόμενος καί έ-
νεκαρτέρησεν είς τήν επαχθή πάλην τής ζωής 
καί τήν μείζονα τής φήμης. 

Ποία ανυπέρβλητος τιμή, ποία δόξα διά 
μιαν γυναίκα, έάν κατέστη ή δημιουργός, έάν 
επετέλεσε τοΰ άγαπωμένου φίλου της τήν εύ-
φημιαν ή συνετέλεσεν είς αυτήν ;. . Είναι τότε 
ε.ς τό στοιχεϊόν της· διότι νά καταστέλλη τήν 
αγριότητα τοΰ ανδρός, νά συνέχτ) αύτοϋ τήν 
βιαιότητα, νά καθίστα ήπιώτερον τόν θηριώδη 
εγοησμόν του, νά άμβλύνν) τήν έμφυτον αύθαι-
ρεσιαν του καί τοΰ χαρακτήρος του τήν αυταρ
χικότητα," νά τόν δαμάζη ύπό τής γλυκύτητος 
,καί τοΰ κάλλους της τήν άκαταμάχητον ίσχύν, 
να συμπληροΐ τάς άτελείας του, νά τόν ένθαρ-
ρυν/) άποκαρτεροΰντα καί ευγενώς νά τόν έμ-
πνέν] αδιαλείπτως διά της άναμνήσεως καί τής 
παραστάσεως τοΰ ωραίου, ούτ.νος ή γυνή είνε ό 
επι τή; γή; άντιπρόσωπ.,, είνε τής γυναικός 
αποστολή έν τώ κόσμω. Φαντκθώμεν πρός στιγ
μήν την γην άνευ γυναικών, θά είμεθα ί'σως 
ήσυχώτεροι- βεβαίως ομω; θά είμεθα καί ά· 
γριως χυδαίοι. Εί; τό ώραϊον καί τό σεμνον δέν 
θά ύπήρχυν τότε άνεγηγερμένα τοσούτον θαυ
μάσια πνευματικά μνημεία καί τόσοι ναοί χει-
ροποιητ.)·. ανυπερβλήτου κάλλου; καί αρμονία;. 
Ο "Ερω; ύπήρςε πάντοτε δημιουργός. Ή αρ

χαία 'Ελλάς έταξε τόν Έρωτα μεταξύ τών 
τεσσάρων πρώτων κκί αρχικών στοιχείων τού 
κόσμου. Ή συνεκτική ισχύ; του, ή εμπνέουσα 
καί δημιουργούσα δύναμί; του,ή ακαταμάχητο; 
έλςι; του, ή δεσμεύουσα με χαλύβδινου; μέν 
γλυκείς όμω; δεσμού;, ή δύναμι; του αυτή καθ'» 
η; ούοεν ποτε ήόυνήθη ή θά δυνηθή,προσέβαλεν 
άμέσω; τήν άντίληψιν τοϋ μεγαλοφυούς Έλ)η-
νικοϋ κόσμου, καί ό θεός Έρως, έκτος τών ναών 
τής καρδίας, έσχεν ιδίου; ναού; τεχνικούς καί 
άπ/]λαυσεν ύπό τόν ΐυ.ερον τής ήμερου εκείνης 
κοινωνία; καί εποχής τής δικαιοτέρας καί Οερ-
μοτέρας λατρείας, ήτις επέζησε τοϋ απολε
σθέντος έ--'/ου κόσμου καί θά έπιζήση εσαεί. 
Έάν όμως δέν υπήρχε γυνή, ουδέ Έρως Οά υ
πήρχε, καί τούτου ελλείποντος, ή έμπνευσις 
τοΰ ωραίου, τό ώραϊον <κύτό, μή έχον τούς Οαυ-
μασιωτέρους αύτοϋ είσηγητάς καί λητουργούς, 
ούτε Οά έβλάστανεν ούτε θά έκαλλιεργεΐτο έν 
τ'0 ΤΟ··· 

Πόσαι ομω; λυχνίαι διάνοια;, πόσοι άνδρες 
φωτεινού πνεύματος άπεσβέσθησαν πρω'ί'μως καί 
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αδίκως, διότι άπαισίω; έδρασεν έπ' κυτών ή 
γυνή, ήν πεπρωμένω; συνήντησκν εί; τόν δρό
μον των!. . .Έν ώ ή μία καθίστα ποιητήν τόν 
πεζόν, ή άλλη άπεζώου τόν ποιητήν...Ή ευ
γενή; φύσις άπεπνίγη εί; τού; παντοίου; τρι-
βόλου; τούς πέριξ αυτή; φυομένους, καί άντί 
π),ησίον τη; νά άρθη τό πνεΰμα καί ή καρδία 
τοϋ ανδρός, άντί άπό τοϋ άχανοϋς, δπου μετ' 
αυτής έπλανατο, εύδαιμονών καί εμπνεόμενος 
έκ τής θέας της, νά ίθύνη ύψηλότ&ρον έτι τήν 
πτήσιν αύτοΰ, έκυλί'σθη χαμκί, έρρύπκνε τόν 
μεγαλόφρονα χαρακτήρα του, κατ-^σχυνε τής 
ανθρωπινής φύσεως καί τής ιδίας έαυτοΰ προνο
μιούχο.» τά άφθονα χαρίσματα ! Νεολαία ανύ
ποπτος κκί ένθουσιώσα, έτοιμη νά διάνοιξες τήν 
καρδίαν σου είς τήν πρώτην χρυσαλλίδα, ής 
θαυμάζει; τά πτερά καί πιστεύεις τήν άθωό-
νητα, έπίσχε; μικρόν τόν ένθουσιασμόν σου ! 
'Άφες νά άνανήψγις ολίγον έκ τής ηδονικής μέ
θης σου ! Ένθυμήθητι δτι, έάν ή επί τοϋ άν-
δρό: επιρροή τή; γυναικός είνε αναμφισβήτητο:, 
αναμφισβήτητος είνε επίσης κκί ή αγαθή ή ή 
απαίσια έπίδρασί; της. Έκ τοϋ χάους τοΰ σκο
τεινού δύναται κόσμον άκτινοβόλον νά μόρφωση 

ήγυνή...'Αλλά κκί κόσμον πεπλασμένον, υ
πάρχοντα ήδη καί φωτεινόν, δύνκτκι νά σκο-
τίσν] καί νά συντρίψϊ). Είνε θεότη; ιδιότροπο; ή 
γυνή. Ιανό; διπρόσωπο; εμφανίζει τήν δημιουρ-
γίαν εί; τήν μίαν όψιν καί τήν καταστροφήν εί; 
τήν έτέραν. ΙΙοίαν θά στρέψτί,δταν τό πρώτον σέ 
κτενίση,νεανία!...Δαίμων εί; τήν απόλυτον άλλά 
καί τήν Οελκτικώς συναρπάζουσαν έννοιαν,προσ-
λκμβάνει τοΰ άναθοϋ ή τοϋ κακού τό έπίθετον 
κατά τήν έπιρροήν, ήν ήσκησε, καί τ ' αποτε
λέσματα, ατινα έπήνεγκε. Φωτίζει καί λέγε
ται Χερουβείμ- σκοτίζει καί λέγεται Σατανάς. 

Εγγίζει ή αυγή . Βρονταί δειναί ταράσσουσι 
τήν φύσιν ! Ή αστραπή σχίζει τόν ορίζοντα, ό 
κεραυνός πλήσσει τάς άκρωρείας. 'Ανεώχθη-
σαν οί καταρράκται τοΰ ούρανοϋ. "Εντρομος α 
φυπνίζεται 6 χωρικός μου- σταυροκοπεΐται καί 
σπεύδει ν ' άνάψη τήν σβεσθεϊσαν κανδήλαν τοϋ 
εικονίσματος. Τόν ζηλεύω καί τόν μακαρίζω ! 
Έκτος τών καταιγίδων τής φύσεως δέν έγνώ-
ρισε τάς άλλας, τάς άλλας, αίτινες είνε καί 
αί φοβερώτεραι 

23 Όκτωβρίου 

Στα.γών βροχής έπ;σεν έπι τήςχειρό;μου ! 
Τήν βλέπω αδιαφορώ;.Σύρω τόν δάκτυλον καί 
αφανίζω τήν ρανίδα αυτοστιγμεί. Τί δύναται νά 
είναι μία ύδατο; σταγών ! Έχει αρά γε ση-
μασίαν τινά, άποστολήν ή χρησιμότητα ; Τί 
άσθενέστερον, τί μάλλον αχρησιμοποίητο ν, τί 
άπλούστερον καί κοινότερον τοΰ ύγροϋ καί 
στίλβοντο; εκείνου κυκλίσκου, όν άρτι άπέμαξα; 

Ούτοι σκεπτόμεθα οί άνθρωποι ! Εύχερώ; 
εκπλήσσει ημών τούς οφθαλμούς ό γιγάντειος 
δγκος. 'Αντιτίθεμεν τάς Πυραμίδας καί τόν 
Παρθενώνα. Ή σιωπηλή κατάνυςις τών ολίγων 
άλλ' εκλεκτών,θαυμαζόντων τό αριστοτέχνημα, 
θά είναι τής παραθέσεως τό αποτέλεσμα- οί 
πολλοί θά μείνωσιν ένεοί πρό τοΰ δγκου '. Αί 
άρμονικαί γραμμαί τών κιόνων καί τών ανά
γλυφων τοΰ αρχαίου Ελληνικού ναοΰ, ενδέχε
ται νά διέλθωσιν απαρατήρητοι. Αί Σφίγγες, 
τά κολοσσιαία ξόανα τών Ασσυριακών καί Α ι 
γυπτιακών ναών, τά είδωλα τής Ινδικής πα
γόδας θ' άπορροφήσωσι πλειότερον τήν προσο-
χήν τής υλης τερπομένης εις τήν υλην. 

Μία ύδατος σταγών ! Τόσον μικρά, τόσον 
πρόχειρος, τόσον κοινή καί συνήθης ;..Ψεκάδες 
βροχή; άρχονται πλήττουσαι τό παράθυρόν μου. 

3Ά-

Έξέτεινα τόν βραχίονα έξω· ρανί; μία πίπτει 
έπι τοΰ κοίλου τή; χειρός* αποσύρω τόν πήχυν 
καί ύπό τό φώ; τή; λαμπούσης έστιας θεωρώ 
τήν αίχμάλωτον φυγάδα Άιϋ νέφους. Είς ποίους 
συλλογισμούς οδηγεί τυχαία τις σύμπτωσις ! 
Αφετηρία μικρά είς ποία τεράστια πορίσματα 
άγει ενίοτε ! θεωαώ πάντοτε την σταγόνα. 
Ποίν ή άποταμιευθή είς τόν φαιόν κόλπον τοΰ 
νέφους, έπλανατο έδώ ύπό διάφορον σχήμα 
και σώμκ. Έκ τών γήινων ανήλθε πρός τά ου
ράνια- νοσταλγήσασα έρχεται πάλιν είς τήν 
γην, τήν πατρίδα της. Ό μετεωρολόγος, ό χη
μικό;, ό φυσικό;, θά είπη πώ; έγεννήθη, τί 
περικλείει, πώ; ανήλθε καί κατήλθε, διά νά 
άνέλθη καί πάλιν. Κόσμο; ολόκληρος περιλαμ
βάνεται εντός τής ρανίδος αυτής. Διά τοϋ διαυ-
γοΰς σώματος της άκτινοβολοΰσι τά χρώματα 
τής "Ιριδος. Οί κόλποι της περιέχουσι πληθυ
σμούς. Πίπτουσα έπι τής γης γονιμοποιεί τήν 
κύχμηράν άρουραν, καθαιρεί τήν άτμόσφαιραν , 
άναψύχει τόν άνθρωπον, καλλύνει τήν φύσιν, 
δροσίζει τό άνθος, υπηρετεί θαυμασίως τήν βλά-
στησιν. Ήτο αλμυρά, δτε ελήφθη έκ τής θα
λάσσης- έπανέκαμψεν δμως γλυκεία - νοσηρά, 
έάν ήντλήθη άπό τοϋ τέλματος, ήγνίσθη κκί 
έξυγιάνθη είς τό μέγα χωνευτήριον τής φύσεως 
καί ήδη, παρθένος άσπιλος άγνή, ραίνει τήν 
γήν, αγιασμός θειο;, εί; τήν σεπτήν Έκκλη-
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σία^ τοΰ σύμ.παντος άγιασθείς, και ώς ευχή κκί 
πρόνοια, ώς θεότης εύεργέτις τής ύγιείας κκί τί|ς 
χλωρίδος καταπεμ-πομένη ύπό τής αγαθής Προ
νοίας, είς τον αύχμ.όν και τάς άνάγκας τών αν
θρώπων και τής γής.ΠιΟκνώς ή σταγών αύτη είνε 
τό απόσταγμα δακρύων κόρη: ορφανής. Μείνασα 
μόνη έν τώ κόσμω,έθρήνει αδιαλείπτως.Τών όφ-
Οαλμ.ών της τό ύγρόν πΰρ,είς δακρύων σταγόνας, 
πίπτει έπί τοΰ χώμ.ατος" ή γή έπιε τό δάκρυ 
της' ό ήλιος έςήτμισε τήν γήν, οί ατμοί -€πυ-
κνώθησαν είς νέφη" άνεώχθησαν οί κόλποι των, 
ή βροχή έπεσε, κκί τής κόρης ό πικρός μαργα
ρίτης, είς γλυκεΐαν ρανίδα δρόσου μ.εταβληθείς> 
αρδεύει τώρα και ζωογονεί τά αίδήμ.ονα άνθη> 
άτινα ή στοργή της έφύτευσε περί τόν σταυρόν 
τοΰ μητρικοΰ μνήμ.ατος. Βλέπω τήν σταγόνα" 
αναστρέφω τήν χείρα" ή σταγών βραδέως κυ
λίει χαμαί. Είναι σπονδή, ήν σπένδω είς τήν 
Ολιβεράν άνάμνησιν, και είς εύχήν, οπως ή 
Πρόνοια παραμ.υθήση τήν ταλαίπωρον και έρη-
μ.ον κόρην και ορφανήν... 

Τήν έσπέραν τής σήμερον έπεσκεφΟην τήν 
παρά τό χωρίδιον χαράδραν. Αί συνέπειαι τοΰ 
ύετοΰ διήρκουν έτι. Ή θέα τοΰ έςαγριωθέντος 
και ιλυκωμ.ένου χειμ.άρρου μοί προύςένησε φό-
βον κκί θκυμ.ασμ.όν. Έπάφλαζεν, ήπείλει, κκ-
τεκύλιε πρέμ.να και λίθους, ούς δεκάς ανδρών 
μ.όλις θά ήδύνατο νά σαλεύση. Αφροί έστεφον 
τήν έπιφάνειαν τοΰ ακάθεκτου ρεύμ.ατος· ή όρμη 
του κατέφκγε τάς όχθας. Τό ύδωρ έβρεμεν, ή 
δύναμίς του κατέπλησσεν, ή οργή του έπτόει. 
Τό άχαλίνωτον εκείνο στοιχεΤον, δπερ ουδεμία 
άνθρωπ:νη δύναμις ήδύνκτο νά δαμ.άση, ήτο α 
πλώς άθροισμ.α σταγόνων βροχής. Έξω αρχίζει 
πάλιν ό δμβρος. Εκτείνω τήν χείρα έκ νέου. 
Συλλαμ.βάνω τό πολλοστόν τής όργίλης εκεί
νη; δυνάμεως, ήτις τοσοΰτον μ.έ έφόβισε.Βλέπω 
περιέργως τήν σταγόνα. Αυτή αποτελεί τό ά-
δρόνκκί άκκτάσχετον εκείνο ρεΰμ.α;...Συμπλέκω 
τάς παλάμας. ΠΌΰ είνε ή σταγών ; Ούτε Γχνος 
δέν άπέμ.εινε πλέον ! Δημ.ιουργίαν ύπεράνθρω-
πον, δύναμιν κκκτάβλητον κατέστρεψα άκα-
ριαίως κκί δι' απλής έπιψαύσεως. Έν τω ά-
λόγω κόσμ.ω συμβαίνει δ,τι και έν τω λογικώ. 
Ή όμ.ογενή; ένωσις αποτελεί τήν δύναμ.ιν. Ό 
ταν ένωθώσιν οί πολλοί κατελύθη τοΰ κακοποιού 
ή δύνκμ.ι;, δσον μ.εγάλη και άν είνε. Φονεύομ.εν 

'τόνδφιν, δτε μ.όνος έρπων πλανάται εί; τόν 
άγρόν. Φεύγομεν περίτρομ.οι, δταν πληθύς ό-
φεων πεπλεγμενων ύψοΰται εί; πυραμ.ίδα. Πί
νεις τήν σταγόνα : Σέ πίνει ό χείμ.αορος ό έκ 
σταγόνων μ.ορφωθείς. Ρ>λέπει; τήν ρανίδα αδια
φορώ; ! Έμ.ορφώθη δμω; διά σειρά; ιτταδίων 
Οαυμασιωτάτων και εκπληκτικών. Τήν θεωρείς 

άνίσχυρον ; Τό ρεΰμκ δμ.ως άπέδειζεν, εάν έχη, 
δύναμιν. Τήν ύπολαμ-βάνεις άχρηστον ," Ά λ λ ' 
αί δεςαμ.εναί, άφ' ων ποτιζόμεθα, αί πηγαί 
άφ' ών άντλοΰμ.εν, ή γή άφ' ης ζώμεν, οί 
καρποί, ούς τρώγομεν, τά άνθη, άτινα θαυ-
αάζου.εν. τά Φυτά. άτινα υ.ας σκέπουσι και 
μ.ας τέρπουσι, τά βότανα, άτινα θεραπεύ-
ουοΠ τά: πληγάς κκί τάς ασθενείας μα;, είνε 
τή; σταγόνο; ταύτη; δώ^ον ! Τή; δημ.ιουρ-
γία; ζωή είνε τό δροσερόν αυτό δάκρυ, δπερ, ε
λεών τά; ανάγκα; τοΰ άνθρωπου και οίκτίρων 
τάςέκτή; έλλείψεω; του δυστυχία;, χέει ό εύ-
σπλκγχνο; ουρανό;.... 

Και άπό τά απλούστερα, τά κοινότερα και 
συνηθέστερα πράγμ.ατα, δύναται ό άνθρωπο; νά 
άντληση μ.εγάλα μ.αθήματα. Καίμ.ελετών αυτά 
νά θαυμάζη, νά διδάσκεται και νά εύγνωμ.ονί). 
Σοφία και πρόνοια εκπληκτική καθεύδει ύ«ό 
τό κοινότερον πέταλον άνθου;, ύπό τό άπλού-
στερον φύλλον, δπερ αδιαφορώ; συνθλίβομεν 
εί; ώραν σχολή;. Πανταχοΰ τή; δημιουργία: 
πλανώνται, χωρίς νά έπιζητώνται, μεγάλαι και 
ύψισται άλήθειαι. Ύπήρχον, ύπάρχουσι και ε
σαεί θά ύπάρχωσιν. Άμελοΰντες τήν ζήτησιν 
τή: αληθείας, στρεβλοΰντες ή αρνούμενοι αυτήν 
άμα λάμψκσαν, πειρωμ.ενοι νά σκοτίσωμεν κκί 
ν ' άποκρύψοιμ.εν τό άνέσπερον φώ: της, πάσχο-
μ.εν και ζημιούμεθα ήι/.εΐ;, διότι εκείνη αλώβη
τος και άφθάοτο; παραμ.ένει πάντοτε. Διαστρό-
φω; βλέπει ό οφθαλμ-ό; τοΰ σώματο;- τό σκο-
λιόν δμω; κείται έν ήμϊν και ουχί έςω. Πλεί
στοι όφθαλυ.οί, και ενίοτε οί ωραιότεροι, αρέ
σκονται νά θεωρώσι λοςώς και λοξότερον νά έρ-
μηνεύωσιν Ή φύσις έπλασεν αυτών ευθείς 
τούς όφθαλμ.ούς και εκείνοι μ.οχθοΰσι νά φαί
νονται παραβλώπες... Βλέπε ευθέως, και ευ
θέως μελέτα και ερμήνευε ! Ή μ.οχθηρία δέν 
είνε πνεΰμ.α, ούτε ή κακία νοημ.οσύνη. θά σοι 
άμ.φισβητήσωσιν ίσως όςύνοιαν και όξυδέρκειαν. 
σύ δμ,ως πρόκρινον νά θυσιάσης μάλλον τοΰ 
πνεύμ.ατός σου τήν φήμην, δυνάμενος πάντοτε 
να τήν ανάκτηση: περ'φανώ:, ή νά κηλίδωσης 
τόν χαρακτήρα σου και νά πικράνης τούς όμ.οί-
ού; σου, άδικων διά νά φανής πνευματώδης. Α 
νακτά τις ευχερώς τήν αδίκως άμ.φισβητηθ.ΐσαν 
νοημ.οσύνην, δυσχερώς δμως τήν χρηστότητα 
τοΰ χαρακτήρος του, εάν άπας τήν διαστρέψη... 

Ευδία διεδεχθη τού; ό'μβρους. Κκί αί νύκτες 
κατέστησαν γλυκύτερκι. Νομ.ίζει τις, δτι όπως 
ρ.ας άφήση άνάμ.νησιν εύχάριστον το άπερχόρ.ε-
νον φθινόπωρον απέβη ήπιώτερον ήδη. Εντρυφώ 
είς τάς ωραίας ημέρα:, θαυμάζω τάς νύκτας 
αύτάς τάς γλυκείας μ.έ τήν αδρότητα τής γα
λήνη; και τής μελαγχολίας των. Ά λ λ ' έρχε-
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ται ό χειμών...Καί τήν άθοόαν άπόλαυσιν Οά 
αποτίσω διά τής όριμυτητος τοΰ χειμ.ώνος \ 
Άλλά διατί ή τιμ.ωρία ; Μήπω: έζημίωσα τινά 
πλανωμ.ενος ύπό τόν ήλιον, λατρεύων τήν φύ-
σιν, θεωρών τό φθίνον κάλλος τοΰ φθίνοντος 
φθινοπώρου ; 

Ή κοιλάς, δπου κατά προτίμ.ησιν διατρίβω, 
μ-' έμ.ελαγχόλησε πλειότερον απόψε. Μετά μι
κρόν θ' άπολίση και τά εναπομείναντα λεί-
ψανα τής ωραιότατης στολής της ! θά άποθάνη 
ή βλάστησις" τό πένθος, τό άπονεκροΰν ψΰχος, 
θά διαδεχθγί τήν θνήσκουσκν χαράν και τήν 
ζωήν, ής τά ύστατα ίχνη θεωρώ έτι είς τό θελ-
κτικόν τοΰτο ενδιαίτημα. Πάσχω πολύ αναλο
γιζόμενος, Οτι έρημος φύλλων, χλόης, πτηνών, 
νεότητος και άκμ.ής θά άπομ.είνη ή κοιλάς μ.ου. 
"Οταν έκλίπη ή ζωή, δταν λευκόν στρώμα πα-
γερόν καλύψη τήν γελόεσσκν ταύτην χαράδρκν, 
δταν θά τήν βλέπω πώς είνε, και θά ένθυαοΰμ.κι 
πώς ήτο, μ·έ τί άρά γε θά δύνκμ.αι νά τήν πα-
ρομ.οιάσω ;... 

Ή συνκίσθησις επελθούσης ή επερχόμενη; 
παρακμή; θλίβει όδυνηρώ; τόν άνΟρωπον. Διά 
τί ; Μήπω; ήτο απροσδόκητο; ! Αναμοχλεύει 
έν τούτοι; βικιότερον τά; άνκμ.νήσει; τών ω
ραίων χρόνων, δτε ήνθει τό σώμκ κκί σπινθη-
ροβόλον ήκτινοβόλει τό πνεΰμ.α...Διά τί νά πλα-
σθν) ουτω ή δυστυχή; καρδία μ.κ; ! Ουδέποτε 
εύχαριστούμεθκ ! Έπιθυμ.οΰμ.εν, ο,τι δέν έχο-
μενκαί δταν αίσθανόμ.εθα δτι άπολύτω; δέν δυ
νάμεθα νά τό έχωμεν θλιβόμ.εθκ τότε όξύτερον 
κκί βκθύτερον. Επιθυμία, δυνατή δπω;δήποτε, 
μα; βαυκαλίζει μ.έ τή; επιτυχία; τό δέ
λεαρ, παρά πάσα; τά; διαβλεπομένα; δυσχέ
ρειας τής πραγματοποιήσεως της. Ά λ λ ' ή α
δύνατος ! Αυτή μα; τυραννεί... άλλά και μα: θε
ραπεύει. ..Έάν άεροβατώμεν φλεγόμενοι ύπό τής 
έπιθυμ.ίας, έάν ό πόθος μ.ας είνε φαντασιοπλη-
ξία, ή οδύνη δμ.ως, ή έκ τής αποτυχίας τοΰ πό
θου πηγάζουσκ, είνε θλιβερώς πραγμ.ατική ! 
Τιμ.ωρούμ.εθα, έν ώ δέν άπηλαύσαμ.εν. Εύχήν 
θερμήν υ.όνον κατά νουν διετυπώσααεν. άλλ' 
ύπό ποινής αδυσώπητου και σκληρκς τήν ήθι-
κήν μάστιγα, ήσθάνθημεν αύλακουμένην τήν 
άλγοϋσαν ψυχήν μας !... 

Εί'μ.εθα νέοι ! Άλλά μη πω; έννοοΰμ.εν τής 
νεότητος τήν άνεκτίμ.ητον άζίαν ; Πεφορτι-
σμ.ένη μ.εριμ.νών ποικίλουν εινε τή; ζωή; ή ακμή, 
ή δέ παρακμή !.. άρκεΐ κκί μ.όνον, δτι είνε τοι
αύτη, δπω: πλήρωση άπογοητεύσεως κκί πι
κρίας τοΰ παρακμ.άζοντος τήν ψυχήν. Κατ' ο
λίγα τής ζωής μας στάδια δυνάμ.εθα νά εϊ'πωμεν 
δτι εί'μ.εθα μ.ικρόν ήσυχοι" κατ' ουδέν, δτι είμεθα 
ευτυχείς ! Καταρώμ.εΟα μυριακις τήν ώρκν τής 

, ι 
γεννήσεως μ.κς' ουδέποτε τήν εύλογοΰμ.εν. "Ό
ταν φωτισθν) ό νους μ.ας, τότε ή ηλικία πα
ρήλθε. Τις νέος εινε σοφός ; Τις γέρων εινε άκ-
μ.αΐος ; Όςεΐς οί έκ τών άναμ-νήσεων πόνοι 
σπαράσσουσιν έναμ.ίλλως τόν άνθρωπο* μετά 
τών πόνων και τών ασθενειών τοΰ σώμ.ατος. 
Δέν άτενίζομε^ είς μ.ελλον, και έπώδυνον είνε 
τό παρόν μας ! Παρελθόν έ'σχομ.εν" άλλ' άνα-
μ.ιμ.ν/ισκόμενοι πάσχομ.εν, διότι δέν δυνάμ.εθα 
νά έπανέλθωαεν, νά συλλάβωμεν τόν θελκτι-
κόν εκείνον άντικατοπτρισμ.όν. 'Τπό τήν άφό-
ρητον τοΰ γήρατος πίεσιν άνακαλοΰμεν τήν κομ.-
ψήν, τήν γοργήν, τήν λάλον, τήν εΰθυμον και 
άμέριμνον, τήν έρωτύλην και αίσθηματικήν νε
ότητα μας. Και ή τότε έπιπολαιότης μ.ας αυτή 
έμ.φανίζεται σήμ.ερον είς τούς οφθαλμούς μ.ας 
περιβεβλημένη προσφιλές τι και ποθητόν γόη-
τρον. Συλλογιζόμ.εθα- και μ.έ κυρτόν τό σώμ.α 
και τήν κεφαλή ι κυρτήν μ,ονολογοΰμ.εν όδυνη-
ρώς ! «Μέ δάσος κόμης πλουσιωτάτης ένέδυ-
σεν ή φύσις τήν κεφαλήν μ.ας. Έχάσαμεν τήν 
ώραίαν κόμ.ην μ.ας και τώρα γυμνόν στίλβει τό 
φκλακρόν κρανίον μας ! Τάς σκληροτέρας τών 
αμυγδαλών συνετρίβομεν διά τών ωραίων οδόν
των μας'ήσαν τόσον ισχυροί,ώστε και τήν σκλη
ρότητα καρδίας γυναικεία; ήδυνάμεθανά θραύσω-
μ,εν,.Ποΰ είνε οί οδόντες μ.ας ; Τούς «πωλέσαμ.εν 
και οί εναπομείναντες εινε σαθροί και ασθενέστα
τοι. Είς τήν λειοτάτην τοΰ προσώπου μας έπι-
δεοι/.ίδα έπήνθει τό κάλλος και ή δρόσος. "Ολα 
ένεταφιάσθησαν ήδη εντός τών μισητών ρυτί
δων, αΐτινες, άφ' ού ηύλάκωσκν τό πρόσωπον 
μ.ας, σχίζουν τώρκ κκί τήν καρδίαν μ.ας ! Ό άέ-
τειος όφθαλμ.ός μας άνεκάλυπτε τό προσφιλές 
π:όσωπον είς τάς άπωτάτας τών αποστάσεων 
τό άνεγνώριζεν έν μ.έσω χιλιάδων, τό διεκρινεν 
ύπό τό λεπτόν καταπέτασμα τοΰ παραθύρου, 
ύπό τής αυλαίας τό ήμίφως, διά τοΰ παραπε-
τάσαατος τό μόλις ύποφαινόμενον λεπτότατον 
κενόν" ήααυρώθη ήδη και μετά κόπου διακρίνο-
μ.εν τούς εγγύτατα ημών. Ή όςεΐα άκοη μ.ας 
συνελάμ.βανεν άμ.έσως τόν άσθενέστερον ήχον τοΰ 
βήματος, τόν έλαφρότερον ψίθυρον τής έσθήτος 
τής γυναικός, ήν ήγαπώμ.εν διέκρινε τόν άδιά-
κριτον βόμ.βον τής πτήσεως τοΰ κώνωπος, τοΰ 
φύλλου τήν ήπιωτάτην έπί τοΰ εδάφους έπικά-
θισιν άμφιβόλως τώρα άκούομεν τοΰ τηλεβόλου 
τόν ίσχυρότατον κρότον. Τό άκάμ-ατον τάχος τών 
ποδών μ.ας έκίνει τήν έκπληξίν μ.όλις σύρομεν 
τώρα ύποσκάζοντα βήμ.ατα. Κακοΰργε χρόνε" 
έχθιστε, μισητέ, φθονερέ, ζηλότυπε τών ανθρώ
πων εχθρέ ! Δέν ανέχεσαι τήν νεότητα, διότι 
είσαι γέρων...» Έλαβεν οπίσω ό θεός τάδώρα, 
άτινα πλουσίως μ.ας έ'δωκεν... και φρικτός τής 
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^ωρεας εκείνης, αφόρητος άλλά καταβαλόαενος 
τόκος, είνε ή συναίσθησις τή; στερήσεως τή; 
δωρεά;. Έμ.ύησεν ήμας εί; τήν άξίαν τη;· και 
δταν τήν κατενοησαμ.εν, άφηρεσεν αυτήν άφ' 
ήμ.ών, διά νά μ.ας θλίβν, διά τή; άναμ.νήσεως ! 
Γήρας άνιαρον διεδέχθη τήν νεότητα ! Αί φαι
δροί άναμ.νήσες; πικραίνουσι τώρα τάς καρδίας 
μα;, και οί πόνοι ένοχλοόσι τό ΟποτρέΐΑον και 
ύπόσαθρον σώμα μ.ας ! Πένητες, έν μέσω όλβου 
αφειδώς σπαταλωμένου, λιμοκτονοΰμεν κκί 
ψυχίον νεότητος. Ά λ λ ' είνε τόσον φιλάργυρο; ή 
φύσις και ό Θεός !...Έγεύθημ.εν τούς σπαραγ
μούς και τάς ήδύτητας τοΰ έρωτος. Εύδαιμονήσα-
μ.εν, έζηλοτυπήσαμεν, έξωργίσθημ.εν, έπαναστα-
τήσαμ.εν και όπετάχθημεν διά νά έξαναστώμεν 
και πάλιν, και πάλιν νά ύποταχθώμεν είς τον άγ-
γελόν ενίοτε,συνεχώς δαίμ.ονα και πάντοτε τύοαν-
νόν μ.ας, τόν ώραΐο νκύτόν τύραννον άπό τήν γλυ-
κεϊανκαί τρικυμιώδη δουλείαν και τυραννίαν τοΰ 
οποίου δέν θά ήθέλομεν νά έκφύγωμεν / Έν 
τγί παλετών αισθημάτων, ατυχείς ή ευτυχείς, 
διεσείσθημ.εν ύπό βιαίων παθών έζώμ.εν δέν ή-
μ.εθα ερείπια ! Αίρ.ατόχρουν έκ τής οργή; κκί τοΰ 
π?ίσμ.κτο; απέβη τό λευκόν τοΰ όφθαλμ.οΰ μας· 
άλλ' ύπό τήν λευκοτέρκν χείρα, ήτι; έψαυσεν 
ημών τό μ.έτωπον και έθώπευσε τήν κόμ.ην, έ-
πραύνθη ό οφθαλμό;, ήμ.ιεκλείσθη, έ'δυσε σχε
δόν, εξέφρασε μετάνοιαν, έπεκαλέσθη συγγνώ-
μ.ην, και όταν τήν έλαβε πλήρη, έσπινθηροβό-
λησε, και ό πρώην ατίθασο; άνέτεινε τά; τρε-
μ.ούσα; χεΐρα; πρό; τή; καρδία; και τοΰ αίσθή-
μ.ατο; τό περιπαθέ; εί'δωλον... τό ύπαρκτόν και 
παλλόμ.ενον άπό πόθους και έρωτα. Τό χεΐλο; 
ημών διέστε:λεν εύδαιμ.ονία; μειδίαμ.α. Ό νε-
κροθάπτης χρόνος έφόνευσε \ο μ.ειδίαμά μας ε
κείνο, και ή μετάνοια κατέστησε μετ' ολίγον 
σκυθρωπον τό πρόσωπον μας... Έγίναμ-εν ιδιό
τροποι και πολλάκι; ανοικονόμητοι! Έλαμ.· 
βάνομ.εν ζητοΰντε;" και λαμβάνοντε; καθιστά-
μεθα δυστυχεί;, έάν δέν είχομεν τί πλέον νά 

ζητήσωμεν ! Ήρνοΰντο είςήμ.άς, όποτε έδεό-
μεθκ νά μας δώσωσιν ή άρνησις ήτο φιλαρέ
σκεια, και απλώς αναβολή- ένέδιδε, και ήμεΐ; 
έβυθιζόμεθα πάλιν εί; πέλαγο; ονείρων πραγ
ματικών έγρηγοροΰντο;. "Οταν άνενήφομ.εν, πι
κρία ώπλιζε τό χεΐλο; μ.α;' διά τί νά άφυπνι-
σθώμεν, άφ' ού έψαύσαμεν ούτω; έγγύ; τόν κό-
σμ.ον εκείνον τών θελκτικών ονείρων, όστι; έ'-
μ.ελλε ν ' άφκνισθί), και νά έξανΟήσγ] ή ευτυχή; 
έκεινη παραφροσύνη ύπό τό γόητρν τή; όποιας 
έμεθύσθημεν ;..Πανταχοΰ αντιθέσει; και άνα-
κολουθίαΐ' νέφη και πηλό;, πτέρυγε; και δο-
ραί, ελπίδες και ψεύσεις, άλήθειαι και πλάναι, 
γέλως, δάκρυ, ενίοτε κλκυσίγελως, αλλεπάλ

ληλο; πόθων και σχεδίων διαδοχή και αλλε
πάλληλο; άπόσβεσι;, προσομ.οία πρός τάκύμ.ατκ 
τά αιωνίως επερχόμενα, όταν ισχυρός πνέη ό 
άνεμος, και αιωνίως συντριβόμ.ενα είς τούς βρά
χου; τοΰ κόσμ.ου, ή έκπνέοντα εί; τήν άμμ.ώδη 
τή; ζωή; παραλίαν, εί; τήν άκτήν,έκεϊ, όπου 
είς τή; άμμ.ου τήν άστασίαν άστατοι εγράφη
σαν λόγοι ώ; αληθείς πιστευθέντες !.. 

Τότε όμ.ως έγνωρίζομ.εν τί ήθέλ,ομεν ζητοΰν-
τες... Νά μ.άθωμεν δ,τι δέν έγνωρίζομ.εν.... και 
ο,τι καλλιον ήτο |νά μή έμ.κνθάνομ.εν... Κατέ-
στημεν άρα γε ευτυχείς άχθέντες είς άπώτα-
τον δριον εύδαιμ.ονίας, ήν ύπελαμ.βάνομ.εν αυθι-
κην ; "Ας είπωσιν αί μετ' αυτήν λΰπαι, και τό 
πικρόν εκείνο μειδίαμ.α, και τό είρωνικόν εκείνο 
μετά τήν εύτυχίαν μ.ας επιφώνημα : «αυτό μ.ό-
νον ήτο ; και δι' αυτό έστέναζον ; . . .» Άντίθε-
σις αιωνία ! Πόθος τής επιτυχίας, απορία διά 
τήν δύναμιν και τήν βάσκνον τοΰ πόθου μετά 
τήν πραγμ.ατοποίησιν τοΰ ονείρου ! Και αί ι/ε-
ταμέλειαι δμως ήμ.ών και αί άναμ.νήσεις μας, 
οσάκις ήσαν πικραί, ένεϊχον τότε ιδίαν ακτίνα 
ποιησεως και χάριτος μετριάζουσαν τήν οξύ
τητα τής θλίψεως μας. Διότι ήμεθα νέοι ! 
Ά λ λ ' ήδη, ερείπια τοΰ χρόνου καΐ τών ασθε
νειών, τόν τάφον έχοντες πρό ήμ.ών, είς τί, έκ
τος τής ησυχίας τοΰ μ.νήμ.ατος, δυνάμεθα νά 
έλπίζωμεν Μοίρα απηνής, έξακοντίσασα 
καθ' ημών ύπούλως τήν βάσανον τοΰ γήρατος, 
άμ.βλυνον τουλάχιστον τόν πόθον ! Φόνευσον 
πασαν έπιθυμ.ίαν... Νέκρωσον πάσης πλάνου 
και απατηλής προσδοκίας τό πονηρόν και κα
κεντρεχές κέντρον ! Τύφλωσον τήν μνήμην, άφ' 
ού ένθυμούμενοι θλιβόμεθκκαί άλγοΰμεν.. Σώζε 
μ.ας άπό τής είρωνίας τό μειδίαμ.α και τό σχό-
λιον, τοσούτω δριμ.ύτερον δσω και άνίατον εινε 
και δίκαιον ! Ή νεότης είνε επιπόλαιος. Πά
σχοντες παρηγορούνται ταχέως οί νέοι, άφοΰ 
ταχύτερον λησμονοΰσιν. Άλλά τό γήρας ; Αύ
τοΰ αί άναμ.νήσεις εινε θλιβερώτεραι διότι και 
σταθερωτεραι εινε, και μ.άταιαι, άνευ ελπίδος ! 
Ενόσω ήμεθα έτι νέοι,πικρά άνάμ.νησις ελάχιστα 
ή ουδόλως μας έλύπει. 'Πλπίζομεν. Ά λ λ ' ήδη 
έγηρασαμ.υν και ή έν γήρατι άναπόλησις τής 
νεας ηλικίας εινε ή όξυτέρα,ή μ.αλλον άσπλαγ-
χνος τών βασάνων... Δέν έλπίζομ.εν πλέον. Τήν 
ποίησιν τής νεότητος, ής δέν είχομεν τότε συ-
νειδησιν αίσθανόμεθα αντιθέτως ήδη μεταβλη-
Οεΐσαν εί; φρικαλέκν πραγματικότητα. Μοίρα 
άνελεήμων, έν ώ διά τοΰ γήρατος μ.ας άφνί-
ρεσας τήν ελπίδα και τήν πραγμ.ατικήν ζωήν, 
δέν μας έφόνευες τουλάχιστον ! Τερπομένη είς 
νήν παρακμ.ήν μ.ας ήλλοίωσας τό σώμα ημών, 
και τήν ύψιτένειαν τοΰ ,άναστήμ.ατός μας μετέ-
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τρεψας είς καμπύλην. Τών ποδών ήμ.ών τό τά
χος έδέσμευσαν οί ρευμ.ατισμ.οί. Έγείναμεν πο-
δαλγοί και τών άρμ.ών τήν εύκαμ.ψίαν άπε-
σκλήρυνεν ή άρθρΐτις ! Ωραία ή δαψιλής αύτη 
γενναιοδωρία είς τά πικρά τοΰ γήρατος, τά μι
σητά παρακολουθήμ.κτα ! Μας έδωκες, δ,τι 
καλόν έμελλες ν ' άναλάβη; οπίσω, ΐνα διά τής 
αισθητής στερήσεως μας θλίψης πλειότερον ή 
όσον μ.ας έχαροποίησας, δτε μ.ας έδωκα; τής ύ-
γιείας και τής νεότητο; τά δώρα... τό κάλλος 
και την σηχασιαν των οποίων παρεγνωρι,ομεν. 
Ήγνοοΰμ.εν εντελώς τότε τής δωρεάς σου εκεί
νης τήν άξίαν άλλ' οί δυστυχείς / γνωρίζο-
μεν καλώς τήν άτελεύτητον, τήν άνίατον όδύ-
νην τής απώλειας της 

Τής φύσεως τήν προίοΰσαν έξάνθησιν θεωρών, 
έανήσθην τής έξανθήσεως τοΰ ανθρώπου κκί τής 
ζωής. Είς τόν κόσμον τοΰτον, τόν πλήρη σκλη
ρών και ανεξήγητων ανισοτήτων, ίσότης μία 
δεσπόζει όμ.οιομ.όρφως πανταχοΰ, ή ϊσότης τή; 
παρακμ.ής '· Ουδέν και ούδεί; έξγιρέθη ή διέ
φυγε τόν βκρύν αυτή; κύλινδρον, δστι; τά πάντα 
και τού; πάντας ισοπεδώνει ! Ή ζωή είνε βρα
δεία άλλ' ασφαλής παρακμή. Αυτή υφαίνει τοΰ 
άνθρωπου τόν βίον άχρι τής ώρας καθ' ήν ό θά
νατος συντρίβει τό έργον της συντριβών την 
ζωήν. Θν^σκει ή μετριότης οπως και ή έξοχος 
μεγαλοφυία ! Ό άναξ και ό αστός θάπτονται 
παραπλεύρως, και ό αυτός σκώληξ ροκανίζει 
άμ.φοτέρων τήν καρδίαν και τΊν έγκέφκλον. Τή; 
ζωής αί μέριμναι δέν αναστέλλονται πρό τών 
κοινωνικών διακρίσεων, ούτε πτοοΰνται τό μ.ε-
γαλεΐον τοΰ κόσμ.ου. Τυραννοΰντες και τυραν
νούμε νοι φέρουσιν έξ ίσου τόν πόνον έν έαυτοΐςι 

και ένώ ό αγρότης ζηλοτυπεΐ τόν πρό αύτοΰ έν 
δόξη παρελαύνοντα μονάρχην, ό μονάρχης φθο
νεί τόν άγρότήν .. Τής κακοδαιμ.ονίας ό κοινός 
δεσμός συνάπτει τού; θνητού:, και ό θάνατο; 
εξίσωσε και άπήλειψε τά; διακρίσεις. Έκκτομ-
μυριοΰχοι ή λιμ.οκτονοΰντε;, βασιλείς ή δουλο
πάροικοι, πάσχουσιν άμ.φότεροι- εί; άμφοτε-
ρου; ό θάνατο; εινε κοινό; και άμ.φότεροι 
ποθοΰσιν Ά λ λ ' όρη και ωκεανοί παρακωλυ-
ουσι τών ελπίδων και τών πόθων αυτών την έ-
πίτευξιν. Τί σημαίνει, έάν ό εί; άγωνια δι' ε
λάχιστον, άσήμ.αντόν τι, ένώ ό έτερο; διά 
μ,έγα ; Μήπω; και τών δύο τό τελο; δέν είνε τό 
αυτό, νά θλίβώνται, διότι άποτυγχάνουσιν ; 
Ό πόνο; δέν πρέπει νά έπιρετρηθή έκ τοΰ βαθ-
μον τή; έπιθυμ.ίας άλλ' έκ τή; αποτυχία; αυ
τή;. Ό ποθών τήν όφήλιον και μ.ή δυνάμενος 
νά τήν απόλαυση, και ό ποθών σμ.ικρότκτον τε-
μάχιον άρτου ή γής, χωρίς νά δύναται νά τό 
έπιτύχη, είνε εξίσου δυστυχείς. Ή έκτασις τής 

επιθυμίας δικφέρει, τό άποτέλεσμ.α δμ,ως είνί 
τό αυτό : ή θλϊψις διά τήν διάψευσιν, ή άγω-
νίκ, ή πικρία διά τών πόθων τήν άποτυχίαν. 

Κοιλάς μ.ου αγαπητή, θέλω νά στραφώ πρός 
σέ και όιά τής άναμ-νήσεως σου νά περατώσω 
τής νυκτός αυτής τούς συγκεχυμένους κκί όδη-
νηρούς συλλογισμούς ! Πρός σέ ιδίως, μ.υστη-
ριώδες άσυλον, όπου τόσον έρρέμ.βασα άλλοτε 
και τοσοΰτον έμελαγχόλησα, δτε απόψε σέ ει-
δον κκί έβυθίσθην είς τάς γλυκείας και άλγει-
νάς αναμνήσεις, ας πάντοτε θά μοί άνακαλν,ς... 
Ελάχιστοι τό γνωρίζουσι, διότι ελάχιστοι τό 
επεσκέφθησαν.Κκί έάν τό έβλεπον δμ.ως, άδιαφό-
ρως θά παρήρχοντο, άφ' ού ούδεμίαν άναπολη-
σιν, ούδεμ.ίαν εικόνα ή άνάμ.νησιν θά τοις άνε-
κάλει. 

Κρησφύγετον εντός κρησφύγετου είς τό άπω-
τκτον βάθος τής κοιλάδος αυτής υπάρχει μ.ο-
νήρες. άγνωστον κκί σιωπηλόν άναχωρητηριον. 
Πυκνοί καλαμ.ώνες, έκτεί'-οντες τά φύλλα αυ
τών, σχηματίζουσιν έκεϊ πράσινον και ύψηλόν 
θόλον, ύφ' δν διαυγής ρέει δροσερός ρύκξ. Θά-
μ.νοι χλοεροί, περισο>θέντες έτι άπό την όστε-
ώδη χεΐρα τοΰ χειμώνος, καλύπτουσιν ακόμη 
τά βάθη τής χαράδρας αυτής, και βάτοι πυκνοί 
έπί τή: χλοαζούσης έπιφανείκς τών όποιων 
Φκίνονται οί άωροι ερυθροί καρποί κκι οι μέλα
νες ώριμ.οι. Αί άκανθα-, άναστέλλουσι συνεχώς 
τόν δοόμον τοΰ πλάνητος. Έήοτε τά πράσινα 
φύλλα τών βάτων στίζονται ύπό τοΰ αΐμ.ατος 
τή; χειρός τοΰ διαβατού, έάν, αφηρημένος βα
δίζων κκί συλληφθείς ύπό τών άκανθίνων και 
έλαστικωτάτων εκείνων Οαμ.νοκλαόίσκων, έπει-
ράθη άπριίσέκτως νά ελευθέρωση τό κίχμ.αλω-
τον έ'νδυμ.ά του. Πρό ολίγου ε'σετι καιροΰ ίχωρ 
παρθενικοΰ σώμ.κτο; άφρο7.·λάστου κκτέρρανεν 
ώς δοόσο; ερυθρά, ώ; σταγών λυχνίτου λίθου 
ρευστού κκί δικφανοΰς, τόν φυτικόν εκείνον 
σμ.ά:αγδον. Ρουμ.βινίου κόμβο; ερυθρό; και λαμ.-
π:ό; εί; τήν στολήν και εί; τό σώμ.α τοΰ στιλ-
πνοΰ πρασίνου σμαράγδου! Είχον ιδεί τήν μ.ιυράν 
τή; χειρο; τη; άμ.υχήνκκί τοΰ αΐμ.ατό; τη; την 
ρανίδα στίξασκν τή; εύτυχοΰ; βάτου το φυλ-
λον. Έπόνεσε και έφώναξε... Μήπω; δμ.ως και 
τής έρώσης Αφροδίτης τόν πόδα, πλανωμ.ένης 
άλλοτε είς τό άλσος και θρηνούσης τόν φίλον 
της, αήπως δέν ένυξαν άκανθαι και έκ τών ρα-
νίδων τοΰ αΐμ.ατός της μ.ήπως δέν έφύησαν εύ-
χρωμα και εύοσμα άνθη ; Έάν έζώμεν εις τήν 
έποχήν τών μύθων, έάν ό φανταστικός "Ολυμ.-
πος ήτο δυνατόν νά κατέλθγ| εις τήν ύπαρκτήν 
γήν, και είς τήν μορφήν και τό γόητρον τής 
κόρης εκείνης ν ' άναζήσν, παλλόμενη ή γοη-



ΕΦΗΜΕΡΙΛΟΣ «ΑΘΗΝΑΙ» 

τεία κκί ή μορφή τής Κύπριδος, έάν ή γη'ί'νη 
εκείνη θεά ανελάμβανε το άδελφόν κάλλος της 
Κυθηρίας κκί τήν γόησσαν δύναμιν τών μετα
μορφώσεων της, άναντηρρητως άπό τών στα
γόνων τοϋ αίματος της θά προέκυπτον πάλιν 
εύοσμα άνθη ... Τίς δμως θά ήδύνατο νά τά ύ-
μνήσν), καί τίς θά έτόλμκ ;... 

Άνεαος χαλαρός σείει άπό καιρού εί; και
ρόν τά φύλλα καί τού; κορμούς τών δονάκων. 
Μουσική μελαγχολική ήχεΐ τότε άπό τοϋ βά
θους τής χαράδρας,κκί ό είς τού; μυχού; κύτη; 
πλανώμενο; καί ονειροπόλων νομίζει, Οτι α
κούει τόν δραπίτην στενκγμόν, τόν μυστηριώδν; 
φθόγγον ψυχή; έκλιπούση; άπό τοϋ κόσμου καί 
ήτις, εί; σώμα κκί μορφήν κόρη; θελκτική;, έ-
πλανήθη άλλοτε εδώ, ήγάπησεν, έρρέμβασε 
καί έθρήνησε... 

Πριν ή αί χίονε; άποκλίίσωσι τό τερπνόν 
τοΰτο τοπίον ήλθον νά τό ιδω τήν νύκτα ταύ-
την καί όριστικώ; πλέον τό αποχαιρετίσω. Ή 
έρημος θέσις, ή σιγή καί ή πέριξ κατήφεια, τής 
δύσεως ή έγγίζουσα ώρα, τοϋ φθινοπώρου ή 
πνοή, τά ξηρα δένδρκ καί τά φύλλα, τό σκυ-
θρωπόν εκείνο σύνολον ηύξανον τήν μελαγχο-
λίαν μου. Αναμνήσεις θλφεραί πλανώνται έ
κεΐ... Μακροί ίτέας κλάδοι, βραδέως άπογυ-
μνούμενοι τώ» φύλλων των, έκλινον πενθίμως 
πρός τήν όχθ/,ν τοϋ ρυακίου. Τά πίπτοντα 
φύλλα τής ίτέας μοί άνεμίμνησκον τούς άφανι-
ζομένους εκάστοτε ρεμβασμούς τοϋ άνθρωπου, 
καί ό σχιζόμενος φλοιός της τήν καρδίαν του... 
Πενθίμως έμελώδουν τά πτ/)νά είς τήν φθί-
νουσαν έκείνην όασιν καί τήν φθίνουσαν ώραν. 
Άπεχαρέτων τής ημέρας τό φώς, καί αναζη
τούντα είς τών δένδρων τάς κορυφάς τό νυκτε-
ρινόν άσυλόν των έφαίνο/το οίκτίροντα τήν έρη-
μίκν τοϋ άνθρωπου, μή έχοντος καί μή δυναμέ
νου \ά κλίν·/) που ήσύχως τήν κεφαλήν καί άμερί-
μνως νά άναπαύσνι τό καταχειμαζόμενον σώμα 
του. Βοτάναι ΐαματικαί, τών όφεων τά δή
γματα κκί τάς άλγηδόνας προλαμβάνουσκι, 
τοϋ σώματος τά τραύματα ίαίνουσαι καί έπου-
λοΰσαι, έβλάστανον τήδε κάκεΐσε έπι τοϋ ε
δάφους. Βοτάνη τής ηθικής άλγηδόνσς, ίαί-
νουσα τό τραϋμα τής ψυχής, τής άπογοητεύ-
σεως τόν ιόν καταστρέφουσα, ποϋ αρά γε τής 
γης νά φύεσαι, ύπό τίνα ήλιον ν ' άκμάζη; κκί 
Νά ξηραίνεσαι, ύπό ποίον πϋρ νά έκχυλίζεσαι, 

καί τ ί ; ή ευεργετική, ή λατρευτή εκείνη χειρ 
ή τό βάλσαμόν σου χέουσα καί τοϋ τραύματο; 
τήν όδύνην παραμυθοϋσκ ;... Έσκιώθη έν τού
τοις ή κοιλάς" έσιώπησκν τά πτηνά, έφιμώθη 
πασα πνεύματος πνοή, καί μόνος τοϋ ρυακίου 
ό ελαφρός φλοίσβος ήκούετο καί ό χαλαρός ψί
θυρος τών δονάκων. Αί'φνης τά φύλλα καί οί 
κλάδοι σαλεύονται ισχυρός. Λύρα ! ήτις κινείς 
τούς καλαμώνας, μήπως είσαι τό πνεΰμα κόρης 
αγαπητή: πλκνωμένης άοράτως έδώ καί πο-
θούση; έτι νά βλεπη τούς τόπους, ούς τόσον ή
γάπησεν άλλοτε ;... Νά υποθέσω, Οτι άπάν-
τησι; εί; τόν στεναγμόν τοϋτον τής ερωτήσεως 
είνε τών καλάμων ή βιαιοτέρα σύγκρουσις καί 
τοϋ ψιθύρου ό μελαγχολικότερος καί διαρκέ
στερος συριγμός ; "Ω ! Έάν είνε αληθές ;... 
Έάν άπό τήν φωτεινήν σφαΐραν όπου κατοικεί; 
ήλθε; εί; τήν γήν μα; νά θεωρήσνι; καί πάλιν 
τά μέρη,Οπου έρώσα καί ευδαίμων έζησα; ποτε. 
ΙΙνεϋσον, ψυχή αγαπητή. Πράϋνον τούς πόνους, 
συγχώρησο/ όσους ακουσίως σ' έλύπησαν καί 
έάν τή; λήθη; δέν στέργει; τό άντίδοτον, στά-
λαξον τό πραον τή; ειρήνη; φάρμακον είς .τοϋ 
στηθου; τόν μαινόμενον τυφώνα... 

Σιωπηλό; άπέμεινεν ό καλαμών ! Τής αύρκ; 
ή φορά εξέπνευσε* ούτε φύλλον έν σαλεύεται 
ούτε ήχώ ακούεται εί; τή; κοιλάδο; τήν έσπε-
ρινήν σιγήν. Ά π ε π τ η τοϋ μυστηρίου ή φωνή, 
τής προσευχής ή μουσική έσ'ιγησε...κκί πρόδρο
μος τοϋ σκότους, βαθύτερα ήδη σκιά περικκλύ-
πτει κκί άμκυροΐ τά δένδρα καί τούς θάμνους 
τής χαράδρα;..."!.* ! πόσον φλέγει ή κεφαλή 
μου ! Νομίζω, ότι θ ' άνάψη τό πυρεΐον έάν 
τό προσψαύσω εί; τό καυστικόν μέτωπόν μου. 

Εί; ατμού; λεπτότατους έςητμίσθη ή υγρασία 
τής οθόνη; δ'. ή; έπίεσκ τού; κροτάφους μου ! Κα
λύπτω τούς οφθαλμούς διά τών χειρών, θέλω νά 
λησμονήσω, απόψε τού/άχιστον, καί τήν λη-
θην επικαλούμαι νά μέ λύτρωση πρός ώραν άπό 
τήν φλόγα τής αλγεινής άναμνησεως. Έλθέ 
εύεργέτα ύπνε ! Όνειροι,έάν πέπρο>ται νά έπι-
φοιτήσ/ιτε, στραφήτε ήπίως, έκτυλιχθήτε γλυ-
κέω;, περί δ,τι πονώ έγρηγορών νά ενατενίσω... 
Καί ύπό τά; πτέρυγα; σα; τά; χρυσά;, τήν 
πτήσιν σα; τήν κούφην, ά; πραϋνθώσι τά άλγ/) 
τοϋ άγρυπνοϋντο; καί τά παραληρήματα !... 

Το τέλος είς τό έπόμενον. 
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ΤΑ ΠΡΟΣ ΑΡΤΤΣΙΝ ΚΑΙ ΚΑΡΤΚΕΤΣΙΝ 

[Έκτϊ\ς'Γαστρονομίας τον κ. Α. Ν. ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗ] 

Τά καρυκεύματα συντελοϋσι εί; τήν τροπο
ποίηση» τής γεύσεω;καί τή; οσμής,πρός τονισμόν 
τοΰ στομάχου καί διευκόλυνσιν τή; Ορέψεω;- ει; 
υ.ετρίαν δόσιν είνε τονωτικά,εί; μεγαλητέραν δέ 
έρεθυστικά κκί ενίοτε επικίνδυνα εί: την ύ-

,'εικν. 
Τά άρτύματα έμπεριέχουσιν ουσίας διεγει-

ρούσας τήν όρεξιν καί τήν έκκρισιν τών πεπτι
κών υγρών, διά τοΰτο δέ κκί προστίθενται έν 
άναλόγω ποσότητι είς τά εδέσματα, διά νά 
καταστήσωσι ταϋτα εύγευστα καί εύπεπτα. 
Είς τά πλείστα δέ άρτύματα, είς τό καρυό-
φυλλον, τό κύμινον κτλ. εμπεριέχονται αιθέρια 
έλαια καί είς άλλα πάλιν όξεΐαι τήν γεϋσιν ου
σία·.. Πίός τούτοις ήδυσματικαί τίνες ούσίαι γεν
νώνται έξ οργανικών ουσιών κατά τήν παρα-
σκευήν τών ήδυσμάτων, ώς έπι παραδείγματ1 

συμβαίνει εις τό όπτόν κρέας κτλ. 

Τά καρυκεύματα έπενοήθησαν ύπό τών κα
τοίκων τών θερμών κλιμάτων, οί όποιοι συνή
θως έχουσι τόν στόμαχον χαλαρό-» καί συνεπώ' 
έχουσιν άνάγκηνύλών τονωτικών καί διεγερτικών 
τής γεύσεως καί τής ενεργεία; τοϋ στομάχου-

Εί; τοΰτο συνετέλεσε καί αυτή ή φύσις προικί-
σκσα τά θερμά κλίματα διά τόσων ειδών αρω
ματικών φυτών. Δια τήν αυτήν αίτίαν κκί οί 
χωρικοί ημών κατά τού; καύσωνα; τοϋ θέρου; 
τρώγουσι σκόροδα όιαφόρω; παρεσκευασμένα,δι
ότι τό σκόρδον είνε τονωτικώτατον τοϋ στομά
χου καί τοϋ νευρικοϋ συστήματος,τό όποιον πολύ 
χαλαροϋται υπό τή; θερμότητο;. 

Τήν φυσικήν ταύτην διάθεσιν τών κατοίκων 
τών θερμών κλιμάτων, έπηύξησεν ή ήδυπάθεια 
κκί ή πολυτέλεια αυτών διά τής έπινοήσεω; 
διαφόρων σκευασιών καρυκευμάτων. 

Αί πρός καρύκευσιν χρησιμεύουσα·, ΰλαι είνε 
πολλών ειδών. Αί μέν είνε αρωματικά εγχώρια 
φυτά καί σπόροι αυτών, ώς λ. χ. τό_]πετροσέλι- σύμβολον τής φιλίας. 
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νον, ό ήδύοσμος, τό μάραθρον, τό άνισον, ή λι-
βανωτί;, τό όρίγανον, ή θρύμβη, τά κρόμμυα κ. 
α., αί δέ είνε ξηραί, ήτοι ψητά αρωματικά κυ-
ρίω; δέ σπόροι ερχόμενα έξωθεν,ώ; τό πέπερι,ή 
κανέλλα, τό μοσχοκάρυον, τά γαρύφαλλα κ. α. 
"Λλλαι δέ καρυκευτικαί ούσίαι, χωρίς νά είνε 
άρωματικαί, έχουσιν ίδιάζουσάν τινα γεϋσιν, ώς 
τό άλας, τό δξος, τόλειμώνιον, τό νεράνζιον, τό 
σάκχαρον, το μέλι κτλ. 

Έν γένει πάντα τά αρωματικά τονιονουσι τόν 
στόμαχον καταργοϋντα τά εντός τών εντέρων 
αναπτυσσόμενα αέρια" οί αρωματικοί όμως σπό
ροι αυτών ανάγκη νά μή διατηρώνται έπι πο
λύν χρόνον ταριμμένοι, διότι ταγγίζει τό έλαιον 
αυτών, τό όποιον καί καθίσταται ούτω επιβλα
βές καί δυσάρεστον. 

Τό μαγειρικόν άλας είνε τό κοινότατον καί 
παγκόσμιον καρύκευμα- είνε δέ τό ποθητότερον 
κκί ύγιεινότερον δλων τών καρυκευμάτων, συν-
τελοϋν είς τήν θρέψιν καί τά ζώα δέ αυτά έπι-
ζητοϋσι τοΰτο.Ή χρήσις αύτοϋ είνε παναρχαιο-
τάτη. Ό Πλάτων τό ονομάζει θ ε ο φ ι λ ές. 
. Τό άλας καταναλισκόμενον μετά τών τρο

φών καθίστα ταύτας νοστιμότερα;, διεγεΐρον 
συνάμα τήν όρεξιν, διευκολύνον τήν πέψιν καί 
τήν κυκλοφορίαν τοϋ αΐματο;, τονώνον τόν στό
μαχον, έπαυξάνον τόν γαστρικόν χυμόν καί 
συντελοϋν μεγάλω; είς τήν θρέψιν τοΰ σώματος 
καί τήν παιδοποι'ί'αν. Μετρίως διδόμενο» είς τά 
ζώα, τά ωφελεί πολύ - ταϋτκ μέν κκθιστκ υ 
γιέστερα τήν δέ σάρκα αυτών τρυφερωτέραν 
καί νοστιμωτέραν. Τό άλας δέν επιφέρει δίψαν, 
ώς κοινώς νομίζεται, (άλλά τά αλίπαστα) .του
ναντίον καταπαύει αυτήν, είς μεγάλην δέ δό
σιν χρησιμεύει ώς καθάρσιον καί καταπαύει τήν 
αίμωδίαν. Τό γάλα δέ καί τό βούτυρον τών 
ζώων τών καταναλισκόντων κλας είνε εύάρε-
στον είς τήν γεϋσιν. ΙΙρός τούτοις είνε καί τό 
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Ά λ λ ' άναφερωμ.εν κκί τά αίτια τής διά τοΰ 
έμ.πορίου διαδόσεως τών καρυκευμάτων, οφει
λομένη; κυρίως εί; τού; αρχαίους Έλληνα; και 
τού; Βυζαντινού;. 

Έμμεσοι σχέσεις τή; Ελλάδος με τήν ά-
πωτάτην Άνατολήν ύπήρχον ανέκαθεν βεβαίως 
διά τών Φοινίκων, άφοΰ ή κανέλλα, τό πέπερι 
και τό μοσχοκάρυον ήσαν γνωστά τοις Έλλη-
σιν. Οί Φοίνικες διετέλουν είς έμπορικάς σχέ
σεις μέ τήν Χερσόνησον και τήν Ταπροβάνην οί 
μ,ύθοι άλλως τε, τούς οποίους διηγήθησκν 
κατά τήν συνηθειάν των είς τούς "Ελληνας 
περί τών αρωματικών τούτων καρυκευμάτων 
και τούς όποιους αναφέρει ό Ηρόδοτος, εινε 
τρανή άπόδειξις τών σχέσεων αυτών μΧτά τών 
Ινδιών. "Οτε οί Βαβυλώνιοι, οί Άσσύριοι, οί 
Μήδοι και οί Πέρσαι ύπέτα?κν διαδοχικώς τό 
Ιράν, έγειτόνευσαν διά τών σατραπιών τής 
Βακτριανής, τή; Άρίας και τής Γεδρωσίας 
(Βελοΰ-Χιστάν) μέ τάς Ινδίας· ούτω κατέκτη
σαν τήν χώραν τοΰ Ίνδοΰ (Πεντζάπ, Μουλάν, 
Σίνδ). Ακολούθως οί Ινδοί έγνώρισαν τούς 
Έλληνας, ού; έκάλουν Γιανκνά (Ίωνας) 
ούτοι δέ μ,ετά τοΰ Μιλησίου Εκαταίου, οί ό
ποιοι έγνώρισαν τΰν περίφημ.ον συγγραφέα τοΰ 
περίπλου Σκύλακκ (509 π. Χ.), τόν Ήρόδο-
τον κκί τόν ίκτρόν Κτησίαν, έδημ.οσίευσάν τίνα 
περί Ινδιών ανάμικτα μ.ύθων. Ή άνακάλυψι; 
τοΰ Ίνδουστάν άπό πεπολιτισμ.ίνον λαον τήςΕύ-
ρώ,νης έλαβε χώραν κατά τήν έκστρατείαν τοΰ 
Μ. Αλεξάνδρου. Τό 330 εξακολουθεί ή κατά-
κτησις τοΰ Περσικοΰ κράτου; διά τοΰ Αφγα
νιστάν, κτίζεται ή Αλεξάνδρεια τή; Άραχο)-
σίας (Κανδαχάρ;, ή Άρία (Χεράτ), ή Ίαξάρτη 
(έσχατη Αλεξάνδρεια, Χονθζενδ, τοΰ Παρα
ποτάμιου (Άλασαδδά). Παρασύρεται άπό τήν 
πρόσκλησιν δύο ήγεμ.όνων Ινδών, τοΰ Βασι-
λέω; Ταξίλα και τοΰ Βασιλέως Άβησαρίς τής 
Κασμηρίας κατά τοΰ Πόρου. Άπό τών όχθων 
τοΰ 'Όξου βαδίζει (327) διά τή; Βακτριανή;, 
τοΰ Καβούλ παλαίει κκτ' άδαμ.άστων ορεσι
βίων. Φαίνεται δ' ότι διήλθε τού; Σουλεϊμάν 
διά τή; περιφήμ.ου διόδου τοΰ Χάίβερ. Ό Βα
σιλεύς Πόρος προσπαθεί νά σταματήση, έν Τζι-
λαμ. τόν μ,ικρόν Έλληνικόν στρατόν ένισχυθέντα 
διά τοΰ στρατού τοΰ βασιλέως Ταξίλα. Κατά 
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τών δύο μ.υριάδων περίπου τούτων τοΰ Αλε
ξάνδρου ό Πόρος αντιτάσσει 50,000 ιτεζούς 
4,000 ίππεΐ;, 2,000 ελέφαντας κκί Ί00 πο
λεμικά άρματα. Ό Αλέξανδρο; καταλαμβάνει 
τήν διάβασιν τοΰ πόταμου και μ.' δλην τήν 
άνδρείαν τοΰ αντιπάλου του, τόν κατανικά 
(327). "Ητοι 21 αιώνα; πρό τών Όι,ΐρίβΐχ και 
τών ΟΠνβ, τήν πρώτην ήτταν, ήν υπέστησαν 
οί Ινδοί παρ' Ευρωπαίων έν τ·?) χώρα των, ήτο 
παρά τών Ελλήνων. Μέρο; τοΰ Πεντζάπ κα-
τεκτηθη - άλλά τί ήδύνατο ό Αλέξανδρο; νά 
κάμη τήν κατάκτησίν του ταύτην ; Εί; τόν Πό-
ρον λοιπόν όν μετεχειρίσθη β α σ ι λ ι κ ώ ς— κκί 
ύστερον άπό τήν παρκδειγμ.ατικήν διαγωγήν του 
προς τάς γυναίκας τοΰ Δαρείου, ένεκα τής 
οποίας ούτος παρεκάλει τόν θεον νά τόν άξιώση 
νά ανάκτηση τό Βκσιλειόν του διά νά απόδειξη 
τήν εύγνωμοσύνην του πρός τόν Άλέξανδρον — 
άφησε τάς χώρας ταύτας· ό δέ Πόρος, οί Βασι
λείς τής Κασμιρία; και τή; Ταξίλα;, έδέχθησαν 
νάείνε ύποτελεΐ; τοΰ κατακτητοΰ. Ό Μ. Α λ έ 
ξανδρο; μάλιστα έβοήθησε τού; τρεις τού
του; ηγεμόνα;, νά ύποτάξωσι τά ήμιάγρια, 
έθνη, τά όποια πρό αιώνων άνθίσταντο εΐ; τάς 
άριανάς δυναστείας. Ούτω κατακτά χάριν τών 
υποτελών του τό Πκντζάπ. Βαίνει μ-έχρι τοΰ 
Σκτλετζή και τόν διέρχεται, άλλ' άφοΰ ήγειρε 
ναούς και έώρτασεν αγώνας, έπί τής αριστερά^ 
όχθης, ενδίδει είς τούς γογγυσμ.ούς τοΰ στοα-
του κκί επιστρέφει. Κατασκευάζει στόλον, κα
τέρχεται δι' αύτοΰ τό Τζιλάμ και τό Τχιτάπ 
και ό ναύαρχος του Νέαρχος εξακολουθεί νά κα
τέρχεται τόν Ίνδόν, ό Αλέξανδρος ακολουθεί 
τήν δχθην τοΰ ποταμ.οΰ, υποτάσσει τούς Μαλιεϊς 
τοΰ Μουλτάν, τούς Όξυδράκας και άλλους 
λαούς. Ελλιμενίζεται είς Πατταλά, έν τω 
κολπω τοΰ Ομάν, αναθέτων είς τόν Νέαρχον 
τήν έξερεύνησιν τών παραλίων τής θαλάσσης 
ταύτης. 

Έκ τών κατακτήσεων τοΰ Μ. Αλεξάνδρου 
διεσώθησκν έν Ίνδίκι; άποικίαι τινές. Βρκδύ-
τερον δέ έκ τών λειψάνων τή; Ασιατικής αυτο
κρατορίας τοΰ Μ. Αλεξάνδρου ιδρύεται τό ίν-
δοβακτριανόν βασίλειον, πέριξ τής Βακτριανής 
και τών Βορείων Άλεξανδρειών κκτά τό 255 
ή 250 ύπό τοΰ Διοδότου σατράπου τοΰ Β', Άν-

«Μ1ΙΝΙΛΙΟΝ ΙΙΛΓΑΙΤΙΙΜΑ» 

Τιόχου. Μέχρι τοΰ 1 ΊΟ είχε Βκσιλεϊς μ.έ έλ- τά εμπορεύματα, τά όποια έστελλον εις Ρω-
λην. ονόματα. Τό Βασίλειον τοΰτο μέ πολι- μ.ην, άνθ' ών έδέχοντο μ.όνον νομ.ίσμ.ατκ. Με-
τισμ.όν καθαρώς Έλληνικόν, τό κατέστρεψαν ταξύ τών εμπορευμάτων ήσαν ή σάκχαρις, το 
οί Πάρθοι (140). χωρίς όμως νά καταστρέψουν γεγγέβερι, τό κιννάβαρι, τά θείον, τό σάνδαλον, 
και τόν πολιτισμόν του, άφοΰ είς τήν αύλήν ή κανέλλα, τό υ.οσχοκάρυον, τά πέπερι, ή καμ-
των παριστάνοντο τρκγωδίαι τοΰ Εύριπίδου. φορα, ό μ.όσχος, τό κκστόρχιον, τά λίβανον, 
Άλλά μ.ήπως τό θέατρον σήμ.ερον τών χωρών πολύτιμ.οι λίθοι κασσίτερο:, χάλυψ λαμ.πρώς 
αυτών ώς κκί αί έταΐρκι μάλιστα τής Ίαπω- κατειργασμένος και μετκξωτά υφάσματα. Τό 
νίας, δέν διεσώθησαν άπό τούς χρόνους εκείνους. μεταλλικόν, όπερ κκτεβρόχθιζον και καταβρο-
ήτοι τών εκστρατειών τοΰ Μ. Αλεξάνδρου ; χθίζουσι και σήνερον έτι αί Ίνδίαι είνε έκ-
Άπό τάς μ,εσημ.βρινάς επαρχίας τοΰ ίνδοβακτρι- πληκτικόν και επειδή δέν φαίνεται τί γ ί-
ανοΰ κράτους έσχημ.ατίσθη Βασίλειον ΐνδοελλη- νεται. βεβαίο)ς τά θάπτουσιν (ώς ύπαρχουσι 
νικάν, περιλαμ.βάνον μέρος τοΰ Πεντζάπ, χώρας πολλά διδόμ.ενα υπέρ τούτου) κατά την πά
του Καβούλ και Σίνδ έπίσΛ,ς μέ Βασιλείς "Ελ- λκιάν συνήθειαν όλου τοΰ κόσμου" και το 
ληνκς, τοΰ όποιου τά νομ.ίσμ.ατκ έφερον έλλη- περίεργον είνε ότι ένώ μέχρι τών μέσων σχε-
ν.κούς θεούς. Κατεστράφη τό 85 π.χ. ύπό Σκυ- δάν τοΰ λήξαντος αιώνος αί Ίνδίαι έπροτ'ι-
θών (Οΰνων ή Τούρκων), έλθόντων άπά Βορρα> μ.ουν τό άργυροΰν νόμισμα, άπό τίνων ήδη δε-
οί όποιοι τά μ.ετέβκλον είς ίνδοσκυθικόν Βκσί- κκετηρ'.δων ζητοΰσι μ.όνον τον χρυσόν. Νομι-
λειον είσδύσαντες συγχρόνως περισσότερον έν τ·?| σμ.ατα αρχαία ευρέθησαν κκί ευρίσκονται και 
Ινδική. μάλιστα Ρωμαϊκά είς πολλά μέρη. Ό Τραί-

"Ενεκα τών Ελλήνων και τής Αιγύπτου, ανός δταν ένίκησε τούς Πάρθους συνέλαβε τήν 
αί Ίνδίαι ήλθον είς σχέσεις μέ τού; Ρωμαίου;. ίδεαν νά κκτακτήσν) τά; Ινδίας, μάλιστα δέ 
Πορίδης τι; τοΰ Πεντζάπ, τό 30 π. Χ., έστειλε κατεσκεύασε και στόλον έν τη· Έρυθρα θα-
πρεσβείαν πρό; τόν Όκτάβιον Αύγουστον έν λάσση. Αί σχέσεις αύται έξηκολούθ/,σκν και 
τγ ελληνιστί γεγραμμ.ένη επιστολή του έλεγεν έπί Βυζαντινών και μάλιστα έπί Ιουστινιανού 
δτι άρχει 600 βασιλέων (ράγια). Οί πρέσβει; μοναχό; τις έφερεν εί; Κων)πολιν εντός ράβδου 
του έφερον δώρα, βασιλικούς τίγρεις, τού; πρώ- σπόρον μεταξοσκώληκας κκί μωρίας, εντεύθεν 
τους, ού; είδον οί Ρωμαίοι, συνωδεύοντο δ' δέ ήρχισεν ή καλλιέργεια τή; μετάςης και ή 
ύπό τοΰ βραχμάνου Ζαρματολάγα, ό όποιο; μυθώδης ακμή τή; βιομηχανία; τών μετ/.ςω-
προσεφέρθη ώ; όλοκαύτωμ.κ ενώπιον τοΰ Όκτα- τών έν Κων)πόλει διαδοθεΐσα εντεΰθεν εις Εύ-
βίου. ρώπην. 

Απελεύθερος τις τοΰ αύτοκράτορος Κλαυδίου Ή Πορτογαλλία. τή; οποίας απασκι κι 
ό Άννιος ΙΙλόκανος, έφέρθη ύπό τών άνεμων πράξει; μετά τήν άνακήρυξίν της εί; βασίλειον 
εί; τήν νήσον Ταπροβάνην. όπου κκί έτυχε κκ- περιωρίσθησκν εί; τήν κατά τών Μαρουσικνών 
λΫς υποδοχής παρά τω βασιλεΐ" συνώδευσε δ' σταυροφοριαν της κκί τάς έσωτερικάς δικμαχας 
αυτόν επιστρέφοντα είς Ρώμην και πρεσβεία τών Βασιλέων και τοΰ κλήρου, μεμονωμένη εις 
Σιγγαλική ήν έ'στειλεν είς Ρώμην. Τά 45 μ. Χ. τήν έσχατιάν τοΰ γνωστοΰ τότε κόσμου, σχε-
ό "Ιππαλο:, πλοίαρχο: τής έν Αίγύπτω Ά λ ε - δάν δέν άνεμίχθη εί: τάς εύρωπαίκάς υποθέσει;, 
ξανδρείας, άνν/.άλυψε τούς ινδικούς ετησίους Κατά τό τέλος ομ.ως τοΰ ι δ . αιώνος (1385 
ανέμους (0101133011$), οΐτινες έκτοτε ώνομά- νέα δυναστεία ή τών Λνίζ άνκβκίνει είς τον 
σθησαν ί π π α λ ι κ ο ί . Τήν έποχήν ταύτην θρονον, τής όποιας οί ευφυείς και ενεργητικοί 
κκτά τόν Στράβωνα, 150 πλοία μετέβαι/ον έξ ηγεμόνες κκτορθώνουσι μεγάλα και ανέλπιστα 
Αιγύπτου είς τάς Ινδίας,κατά τόν Διόδωρον μ.ά- πράγματα ύπερ τής χώρας των. Εν όιαστή-
λιστα, μ,ετέβκινον και είς Μαλαισίκν και Ίνδο- μ.ατι αιώνος ή Πορτογαλλία απετέλεσε μ.εγα-
κίναν. Ό Πλίνιος έλεγεν ήδη δτι αί Ίνδίαι λην θαλασσοκρατορίαν, τή: όποιας ή έκτασις 
άπερρόφων ετησίως 50 έκ: τομ.. σεστέρσικ διά και ό πλοΰτος ύπερέβαινον παν ό,τι ήδύνατο 
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ν ά έλπίσνί τις έως τότε. Διά τοϋ μεγάλου αύ-
τίίς στόλου κατώρθωσε νά περιπλεύσγι δλας 
τάς άκτάς της Αφρικής, τής οποίας τά νότικ 
(λ ε ρ η ήσαν όλως άγνωστα, νά ύποτάξη τάς Ίν-
δικάς χώρας, αί όποϊαι εως τότε εθεωρούντο 
τόποι μυθώδεις, νά προχωρήσγ] μέχρι τών Μθ-
1ΐΚ{1168, τής Κίνας, τή; Ιαπωνίας καί αυτής 
τής Αυστραλίας καί τέλος νά προπαρασκευάσω 
τήν κατάκτησιν Ολου τοϋ κόσμου, διότι αί κα
τακτήσεις τής Πορτογαλλίας διήγειραν τήν έ-
πιθυμίαν καί τόν ζήλον τής Ισπανίας πρός τά; 
θαλασσοπορία;. Ομολογητέον ομω; ότι αί ε
πιστημονικά! τών Πορτογάλλων γνώσεις δέν 
ήσαν είς τό υψος τή; τύχη; των. Διότι καθ' 
δλον τά χρονικόν τοΰτο διάστημα καί βραδύ-
τερον ακόμη δέν άπεμακρύνοντο τή; ακτοπλο
ίας. Καθ' δλην τήν ίστορίαν τοϋ πορτογαλλι-
κοΰ ναυτικού, άπαξ μόνον (τό 1341) μικρός 
τις στολίσκος ήνήχθη είς τό Πέλαγος καί κα-
τεπλευσενείς τάς Καναρίους νήσου;· καί ούτος 
δμως διωκεϊτο ύφ' ενός Γενουηνσίου καί ενός 
Φλωρεντινού. 

Η Πορτογαλλία προωρισμένη ν ' άποβή, 
ναυτική ένεκα τή; Οεσ=.ώς της,κατώρθωσε τούτο 
διά τή; πρωτοβουλία; καί τή; θελήσεω; Ερ
ρίκου τού θαλασσοπόρου τρίτου (ίασιλόπαιδο; 
Ιωάννου τού Α'. Ήδη δμω; τά παράλια τή.; 
Αφρικής μέχρι τού ακρωτηρίου τής Βθ.)α(1θχ 
καί πέραν αύτοϋ, ή Μαδέρα, αί νήσοι τών Κα
ναρίων καί αί Άσώραι ήσαν γνωσταί είς πολ
λούς. Εν τούτοις περί τά μέσα τοϋ ιε'. αιώ
νος ήσαν ήδη κύριοι τών νήσων τοϋ ακρωτηρίου 
τή; καλής Ελπίδος, φθάσαντες μέχρι τών πα
ραλίων τοϋ Σουδάν. Καί μετά τόν θάνατον τοϋ 
προμηνευθέντος βασιλοπαιδος αί ανακαλύψεις 
έξηκολούθησχν καθ' δλον τό μήκος τών παεα-
λίων τή; Γουινέας. 'Επί δέ τής Βασιλεία; 
'Αλφόνσου τοϋ Ε'.-οπότε διήλθον τό άκοωτή-
ριον τών Φοινίκων καί πκρετήρησαν οτ·. ή α
φρικανική παραλία διευθύνεται πρός ανατολάς, 
οί Πορτογάλλοι έπίστευσαν ότι τό έκ παρα
δόσεως σχέδιον τών γεωγραφικών πινάκων τοϋ 
μεσαιώνο;ήτο ακριβέ;, Οτι ή Αφρική δέν έξε-
τεινετο περισσότερον πρό; νότον καί δτι αί Ίν-
δίαι δέν κείνται μακράν. 

"Ηδη τής παραλίας ληγούσης πρός νότον 

υπερέβαιναν τον Ίσημερινόν καί είσήρχοντο έν 
τω αγνώστω άλλου ημισφαιρίου. Συγχρόνως αί 
δυσκολίαι τής ναυσιπλοίας ηύξανον. Ή πυξίς 
καί ό αστρολάβος πρό πολλού ήδη έν χρήσει δέν 
ήρκουν. Τοϋ ξύλινου αστρολάβου τοΰ ·γ' αιώνος 
τελειοποιηθέντο; ύπό τοϋ Β<Ίι£ΐίπ8 ί'σως δέ καί 
τών υπολογισμών διευκολυνθέντων διά πινάκων 
λογιστικών, αί θαλασσοπορίαι επαναλαμβά
νονται τω 1482, όποτε ανακαλύπτονται αί έκ-
βολαί τοϋ Κόγκου ί'σω; δέ καί τό άκρωτήριον 
ΟΓΟ8Ϊ!. ααί ταύτα δέκα έτη μετά τήν έπι-
στροφήν τοϋ Οϊαζ καί τήν άναχώρησιν τοϋ Βά-
σκου Δεγαμα, ό όποιο; πρώτο; έφθασεν είς Ιν 
δία;. 'Εν τω μεταζύ δμω; (1492) ό Χριστόφο
ρο; Κολόμβο; ζητ ·>ν τά; Ινδία; ανακαλύπτει 
τήν 'Αμερικήν' τή; άνακαλύψεως δέ ταύτης ή 
δόξα οφείλεται είς τήν Ίσπανίαν καί ίδίω; εί; 
τήν Βασίλισσαν τή; Καστιλλία; Ίσαβέλλζν, 
άν καί 6 Κολόμβος συνέλαβε τήν ίδέαν ταύτην 
μάλλον έν Πορτογαλλία. Τέλο; άνεκαλύφθη καί 
ή όδό; τών Ινδιών καί τό κράτο; θά έπωφε-
λεΐτο σπουδαίω; έκ τοϋ εμπορίου. "Ομω; οί "Α
ραβες ή Μαυρουσιανοί, ώς τούς έλεγον, οΐτινες 
δια τη; χώ:κ; των έπρομήθευον όλόκληρον τόν 
τότε πεπολιτισμένον κόσμον μέ τά προϊόντα 
τών Ινδιών καί μάλιστα τά αρωματικά καρυ
κεύματα. Βλεποντε; τήν πολύτιμον ταύτην 
λείαν διαφ-ύγουσαν τών χειρών των ήλθον πλέον 
ή άπαξ εί; χείρα;, όχι μ4νυν πρό; τούς Πορτο-
γάλλους, άλλά κκί πρός άλλα ευρωπαϊκά έθνη" 
ήττήθησκν 'ίμως έν τω άγώνι καί άτόδειξι; τής 
ήττης των ταύτη; είναι αί μέχρι σήμερον σπου
δαία1, αποικία*, τών Ευρωπαίων καθ' Ολα; ταύ
τας τά; χώρα;. Οί Ενετοί δέ οΐτινε; εί-
χον εί;χεΐρά; των τό μονοπώλιον τών ανωτέρω 
ποοίόντων, όχι ι/.όνον ύπεκίνησαν τού; "Αραβα; 
κκί άλλου: εί: ένοπλον άντιστασιν κατά τών 
Πορτογάλλων καί λοιπών Ευρωπαίων, άλλά και 
τού; συνέδραμον χρηματικώς. 

Διά πάντων τούτων θέλω νά εί'πω ότι έάν ό 
άρχαΐος πολιτισμό; δέν διεκοπτετο τόσον άπο-
τομως καί αί Ίνδίαι θά άνεκαλύπτοντο, άφοϋ, 
ώ; άναφέρουσιν ό Στράβων καί ό 'Αρ'.στοτέλης 
ή γεωγραφική αυτών θέσις ήτο γνωστή καί το 
έργον τής προόδου θά συνετελεΐτο ήδη πρό πολ
λών αιώνων ή άνακάλυψις μάλιστα τής Άμε-
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ρικής οφείλεται κυρίως είς τάς πληροφορίας τοϋ 
Στράβωνος, άς εΐχεν ό Κολόμβος ύπ' όψει, ώς ά-
πεδείξαμεν άλλοτε (1). 

Ά λ λ ' έπανέλθωμεν εί; τό θέμα μας. 
Οί αρχαίοι, ώς καί οί νεώτεροι έως προχθές, 

διά λογούς φυσικούς, άνεμίγνυον είς τήν κκρυ-
κευσιν παντός βρώματος παν σπάνιον καί πο· 
λύτιμον προϊόν μέχρι καταχρήσεως. "Οταν μά
λιστα άνεκαλύφθησαν αί Ίνδίαι, τά μυρωδικά 
καί τά αρώματα, έν άπάσν) τί | Ευρώπη καί ι 
δίως έν 'Ισπανία, έτίθεντο έν τοις φαγητοΐς 
μετά τοιαύτης σπατάλης καί καταχρήσεως, ώ
στε ήτο αδύνατον νά τά γευθή τι; και τά γεύ
ματα κατήντησαν θεαματικά πλέον, ώ; θά ι-
δωμεν ακολουθώ;. 

Ή βάσις ανέκαθεν τή; μαγειρική: ήσαν καί 
είνε τά ήδύσματα, άρτύματα ? καρυκεύματα. 
(Μκττύη καί ματτύλη. (ύπό)τρίμμα, (έμ)βαμμα, 
χυμό;, ζωμός, κατάχυσμα, καρύκη*) διά νά κα
τασκευασθεί δμο>; καί τό άπλούστατον έξ αυ
τών ήτοι ή' άλμη, ή όξάλμη. ή σκορδάλμη, τό 
γάρον, τό όξύγαρον, τό έλαιόγαρον, τό ύδρο-
γαρον, τό όξύβκφον καί τά πολυειδή βάμματα 

(1) "Ορχ Γεωγρ. Λελτίον ίίτ. Α' τεοχ. IV και ΓΊ 
«λ. 187. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

κκί τρίμματα, ά ινιτοϋντο πολλά καί διάφορλ 
υλικά. Ό "Αλεξι; π. χ. αναφέρει τινά έν τώ 
Λεβητι : 

Τό πρώτον μέν λαβ' έλθών σήσαμκ. 
. άσταφίδκ κεκομμένην, 

μάραθρον, άνηθον, ναπυ, καυλόν, σιλφιον, 
(κορίαννον αύον, ρουν, κύαινόν, κάππαριν,) 
όρίγανον, γήτειον, σκόρο?ον, θύμιον, σφάκον, 
σίρκιον, σέσελι. πήγκνον, πράσον. 

Έν δέ τ·?ί Παννυχ ίδι ή Έρίθοι; 
. ούκ έχων δέ τυγχάνω 

ούκ όξο;, ούκ άνηθον, ούκ όρίγανον, 
ού θρΐον, ούκ έλαιο ν, ούκ άμυγδάλκ:. 
ού σκόροδον, ού σίραιον, ουχί γήτιον, 
ού βολβόν, ού πΰρ, ού κύμινον, ούχ άλα;, 
ούκ ώόν, ού ξύλ' ού σκάφην. ού τηγανον 
ούχ ίμον'ιαν, ού λάκκον είδον, ού φρέαρ-

ού στάμνο; εστί - διακενής δ' έστηκ' έγώ 
έχων μάχαιραν,προσέτι περιεζο>σμενο; (ΆΘ.170) 
Παν δέ στερούμενον τούτων έλέγετο άνήδυντον, 
άκκούκευτον, άνοστο'. 

Ά λ λ ' ά/αφέρωμεν συστημκτικώς άπαντα 
ταύτα χρήσιμα ούχ ήττον κκί σήμερον, δτε και 
προσετέθησαν ούκ ολίγα έκτοτε είς τόν κα
τάλογο ν τών αρχαίων. 

"Επεται τό τέλος) 

Τώ κυρίω Σπυρίδωνι Παγανέλη επί τη δημοσιεύσει τοϋ βιβλίου του 

Η ΑΔΕΛΦΗ ΜΑΡΘΑ 
— ^ 5 3 - Ζ&τ'" 

Τήν αδελφή τή Μάρθα δέν γνωρίζω 
Δέν θά τή γνώρισες ποτέ κι' έσυ... 
Τότε, γιατί μαζί σου νά δακρύζω 
Τή νειότη της νά κλαίω τή χρυσή ; 

Σάν μάγος μπόρεσες νά τήνε πλάσης 
Μέ μιά πληγή στά στήθη της κρυφή 
Πήρε ζωή...φοβάσαι νά μή χάσης 
Πλάσμα δικό σου, θεία Μοναχή ! ! 

Α Ε Τ Ι Δ Ε Υ Σ 
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Ο Ε Ρ Κ Ο Ρ ϋ Ν ϋ Ι δ 

"Οτε ήμψ έν Αονδίνφ έπεσκέφθην τάς έ-
κείσε φύλακας Χολουΐΰ, Πένιονβϊλλ κο\ Γορμ-
γονδ Σκράμπς, τη συνοδεία τον μακαρίτον Αύγ. 
Αβέρωφ, εργαζομένου τότε εν τη έκεΐ Ελλη
νική Πρεσβεία, 

"Εν τιοιτών έν λόγω φυλακών, άφοϋ περι-
ειργάο&ην άπαντα τά οιαμερίσματα εξετάζων 
και μελετών τόν δργανισμόν των, έξήλΰον και 
εις τδ προαύλιον, περιφραττόμενον δι' υπερυ-
ψήλ.ου τοίχου, εις τδ βάθος τοΰ όποιου υπήρχε 
μικρόν τι παράπηγμα. Έν αύτφ έξετελειτο ό 
άπαγχονισμός τών εις ϋάνατον καταδικασΟέν* 
των. Σανϊς έπι τοϋ δαπέδου ένδίδονσα και α-
νωθι ταύτη; τροχαλία έδείκνυον τόν τόπον τής 
εκτελέσεως. Έν τή αυλή, και πλ.ησίον τοϋ Ιν 
λόγω παραπήγματος, διέκρινε τις μικράς τετρα
γώνους μαρμάρινος πλάκας κατά σειράν τοπο-
θετημένας κατά μήκος τον τοίχου, έφ' εκάστης 
τών όποιων έαημειοΰντο δύο μόνον γράμματα 
τοϋ αλφαβήτου. "Ησαν χά αρχικά στοιχεία τοϋ 
ονόματος και επωνύμου τοϋ άπαγχονιζοιιένου 
και έκεΐσε ϋαπτομένου, ανεν σταυρού ή άλλον 
τίνος διακριτικού σημείον. Και ούτω μεν αθο
ρύβως έκτελ.οϋνται έν Αγγλία αί ΰανατικαϊ 
ποινιί, ή ταφή δετών πτωμάτων ενεργείται έν 
τή αύ).ή τής φυλ.ακής άνευ άλλης διατυπώσεως. 

Μίαν εις θάνατον καταδίκην και έκτέλετι-
τής ποινής εικονίζει διά -θαυμάσιας ήδής ό Ο» 
30ίΐΓ \ ν ϋ ( 1 θ , καθειργμε·ος ιόν και αυτός κατά 
τήν αυτήν έποχήν, έν τώ έργω τοΰ «ΠΟ ρ<>-
ΙππΙϊ ί ί» , ήν θέλω προσπαθήσει έν περιλήψει 
νά μεταδώσω δσον τδ δννατδν άκριβεαχέραν. 

«Δ'ν έφερε πλέον (ό κατάδικος) τόν έρυθρόν 
χιτώνα, καθόσον τδ αίμα καί ό οίνος είνε ίρυν 
Ορά, και έπι τών χειρών του ύπήρχεν αίμα καϊ 
οίνος, δταν τον ενρον μετά τής νεκρας, τής δυ-
στυχοΰς νεκρας, ήν ήγάπα, και ήν είχε φονεύ
σει έν τή κλίνη της. Έβάδιζε μεταξύ τώ>· υπο
δίκων με οτολ.ήν τεφρόχρονν και κάλνμμα έξ 
έρΐ.ας έπι τής κεφαλής. Τό βάδισι ά τον έφαί-
νετο έλ.αφρύ καϊ ζωηρδν. άλλ' ουδέποτε είδα 
άνθρωπον ατενίζοντα τήν ήμέραν μετά τόσης 
προσοχής. 

Έβάδιζε /ιετ' αλ.λων τεθλιμμένων ψυχών 
είς άλλο προαύλιον, και ήρώτων έμαντδν. έάν 

ό άνθρωπος οντος διέπραξε πολλά ή ολίγα, δτε 
φωνή τις όπισθεν μου έψιθύρισε' Αυτός θ' ά-
παγχονισθή. 

Έν τούτοις φονεύει τις δ,τι αγαπά, καί ας 
γίνη τούτο γνωστόν. "Αλλος πράττει τούτο δι' 
ενός βλέμματος γεμάτου μίσους άλλος διά φρά
σεων θωπευτικώι, ό δειλός μέ έ'να φίλημα, ό 
γενναίος μέ τό ξίφος. 'Άλλ.οι φονεύουσι τόν 
ερωτά των δταν είνε νέοι, άλλ.οι δταν νηράσουν, 
άλ.λοι τόν πνίγουν μέ τά χέρια, τής επιΰυμίος, 
άλλοι μέ τόν χρυαόν. Οί καλλίτεροι μεταχειρί
ζονται μάχαιραν, καθόσον αμέσως οι νεκροί 
παγώνουν 

Αγαπά τις πολ.ύ ολίγον ή αγαπά έπι μακρόν 
χρόνον, αγοράζει τις τον έρωτα τ, τόν πωλεί, 
ενίοτε εκτελεί τις τδ έ'γκ/.ηαα μέ πολ.λά δάκρνα 
και αλλ.οτε χωρίς τόν παραμικρόν στεναγμόν 

Τέλος ό άποθαμμένος άνθρωπος δέν 
περιεπάτει πλέον μέ τούς υπόδικο νς, έμαθα δτι, 
εύρίακετο εντός τοϋ απαίσιου μαύρου κιβωτίου, 
δπου παρίστανται οί κατήγορουμε"θΐ (Σημ. Εν
νοεί τό δικαστήριον) και δτι ουδέποτε πλ.έον είς 
τόν γλυκύν τούτον κόσμον τον Κυρίου θέλω τόν 
συναντήσει. Ώς δύο πλοία έν κινδύνω διερχό
μενα έν κλύδωνι διεστουρώθημεν, καθ' όδόν, 
άλλά 5έν έκάμαμεν σημεία, δέν άντηλλάξαμεν 
τήν έλ.αχίστην λέξι'., δεν εΐχομεν τίποτε νά εϊ-
πωμεν,καθόσον δέν συνηντήθη/ιεν εν ΤΤ| σκοτία, 
άλλά κατά τήν αίδήμονα ή μ. ραν. 

Ό τοίχος τής φυλα/.ής περικλείε αμφότε
ρους , τονς αποκλήρους, ό κόσμος μας εϊχεν ά-
πορρίψει τής καρδίας του, ό θεός, τής προνοίας 
του και ή σιδηρά ενέδρα, ή άναμένοναα τό α
μάρτημα, μας είχε συλλάβει είς τήν παγίδα. 

'Κσχίζαμεν εις μικρά τεμάχια τό κατραμο)-
μένον σχοινίον διά τών φθαρεισών και αίμασ-
σουσών χειρών μας. Έρράπτομεν τούς σάκ-
>.ους καϊ έθραύομεν τούς λίθους καί ίδρώσαμεν 
με τόν μϋλον (Σημ. Εργασία έν ταΐς φυλακάϊς), 
άλλ' έν τή καρδία εκάστου ό τρόμος έκρύπιετο, 
και εϊ'χοιιεν λησμονήσει τήν τραχε'ιαν τύχην ήτις 
αναμένει τόν τε άπατηί)έντα καϊ τόν φαϋλον, δτε 
ήμέραν τινά επιστρέφοντες εκ τίνος αγγαρείας 
διήλθομεν πρό τίνος ήνεωγμένου τάφου. 

Μέ χαίνον στόμα ή κίτρινη οπή έχαινε, ζη-
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τοϋσα ζωντανήν λ,είαν δ πηλός Ζζήτει αίμα, 
έγνωρίααμεν δε δτι πρό τής χρν<^ιζούση% πρωίας 
εις έξ ημών, θά αίωρισθή εως τής αγχόνης. 

Ίήν νύκτα ταύτην οί κενοί διάδρομοι έπλη-
ρώϋησαν τρομακτικών μορφών καί απανταχού 
τής σιδηράς πόλ.εως (φυλακής) έμάντευέ τις λα
θραία βήματα, τά όποια δέν ήδύνατο νά ά-
κούση, καϊ διά τών κιγκλίδων λευκαί μορφαϊ 
έφαίνετο ωσάν νά παρετήρονν περιέργως. 

Άνεπανετο (δ άπαγχονισθησόμένος) ώς τόν 
κοιμώμενον έπι μαλακής χλόης καί δνειρενόμε-
νον, καί οί φύλακες τόν παρετήρουν κοιμώμζ-
νον, άπόροΰντες πώς δύναται τις νά κοιμηθή 
τόσον ήσύχως μέ τόν δήμιον είς τό πλευρόν τον 

Καθ' δλην τήν νύκτα γονυκλινεΐς προσηυχό-
μεθα εν σπαραγμώ, φέροντες τό πένθος ενός 
πτώματος. 

Τήν εκτην πρωϊνήν έκαστος έκαθάρισε τό 
κελλίον τον, καί τήν έβδόμην τά πάντα ήοέμουν, 
άλλ' ή φρίκη ίσχνρας τινός πτήσεως έπλήρωσε 
τήν φυλακήν, καθόσον ό θάνατος μέ τήν πάγε-
ράν πνοήν του, εϊχεν εισέλθει διά νά φονεύση. 
Δέν διήλϋεν ούτος μετά μεγαλοπρεπούς πορ
φύρας, καθόσον σχοινιού τριών μέτρων και υ
ποχωρούσης ααν'.δος μόνον εχει ανάγκην ή αγ
χόνη. Ή απηνής δικαιοσύνη βαδίζει εμπρός, 
ανεν τής παραμικράςπαρεκλίαεως. Πλήττει τον 
αδύνατον ώς καϊ τόν ίσχυρόν καϊ ή πορεία της 
είνε αδυσώπητων. 

Μέ σιδηράν πτέρναν συντρίβει τόν ίσχυρόν 
ή αίμοχαρής. 

Άνεμείναμεν τόν κώδωνα τής δγδόης,διότι ό 
κτύπος οντος είνε δ κτύπος τής ειμαρμένης 
ήτις κάμνει ένα άνθρωπον κατηραμένον, καϊ 
ή ειμαρμένη χρησιμοποιεί μίαν θυλ.ειάν όλισθαί-
νονααν διά τδν καλλίτεροι· τών ανθρώπων ή τόν 
χείριστον. 

Αίφνης κρότος ώρολογίον έσεισε τιν φρί-
σοντα άίρα, καϊ έξ δλης τής είρκχή; ήκούσθη 
στεναγμός απελπισίας. 

Δέν τελείται λειτονργία τήν ήμέραν ν.αθ' ήν 
άπαγχονίζεται εις κατάδικος, καθόσον ή καρδιά 
τοΰ ιερέως πάσχει, ή δέ μορφή του είνε ώχρα 
και είνε γραμμένον, είς τούς οφθαλμούς του, 
δ,τι δέν πρέπει νά ϊδτ] τίς. 

Οί φύλακες έβάδιζον μεγαλοπρεπώς έν εορ

τάσιμο) στολή, φυλάασοντες τήν άγροΐκον άγέ-
λην των, ένώ δλ.οι έγνωρίζαμεν είς ποίον έρ
γον έίχον άσχοληθή ούτοι, άπό τά ίχνη τής άσ
βεστου ήτις έρρύπανε τά υποδήματα των. 

Διότι εκεί δπου ό τάφος είχε άνεωχ&ή, πολύ 
μεγάλ.ος, δέν έφαίνετο πλέον τίποτε άλ.λο έκτος 
ολίγου χώματος καϊ άμμου π).ησ'ιον τοϋ απαί
σιου τοίχου τής φυλακής καϊ μικρός σωρός φλε
γόμενης άσβεστου. Καϊ κατά τόν χρόνον τούτον, 
ή φλεγόμενη άσβεστος, καχαβίβρωσκεν τάς 
αάρκος καϊ τά όστα του (τοϋ καταδίκου). 

Έπι τρία ετη δέν θά σπείρουν ούτε θά φυ-
τεύσουν έκεΐ. Έπι τρία ετη τό κατηραμένον έ
δαφος θά μείνη αγονον καϊ γυμνόν. 

Είνε έν ειρήνη ό άθλιος, ή θά είνε εντός δ-
λ.ίγου. Ουδέν έκεΐ δύναται νά τόν ταράξη, διότι 
ή Γή άνευ φωτός ενθα αναπαύεται οντος δέν 
εχει ούτε "Πλ.ίον οντε Σελήνην. 

Τόν έκρέιιασεν δπως κρεμούν εν ζώον. Δέν 
έκρουσαν τόν ίπι&ανάτιον κώδωνα, δστις ήδύ
νατο νά φέργι κάποιαν άνακούφιαιν εις τήν τε-
ταραγμένην καρδίαν των, καϊ Ιν βία τόν ήρπα-
ξαν καϊ τόν έκρυψαν εντός τής δπής. Τοϋ άφή-
ρεσαν τά πάνινα ενδύματα του και τόν εγκατέ
λειψαν είς τάς μυΐας και αστειευόμενοι μέ τόν 
δγκωμένον λ.αιμόν του καί μέ τό έκστατικύν 
βλ.έμμα τον,οί φύλακες μετ ά γελ.ώτων ετοίμασαν 
τά σάβανα έντος τών όποιων αναπαύεται ό κα
τάδικος. 

Ό Εφημέριος δέν &ά γονατίση πρό τον κα· 
τηραμένον τούτου τάφου, καϊ δέν ·θά τόν ση
μείωση μέ τόν εύλογημένον Σταυρόν, δν εδωκεν 
δ Σωτήρ διά τους αμαρτωλούς, διότι έκ τούτων 
ήτο εκείνος δν κατήλθεν δ Χριστός νά σώση. 

Είς τήν είρκτήν τοΰ Ρέντιγκ, πλησίον τής πό
λεως, υπάρχει τάφος καταισχύνης καί έκεΐ εϊχεν 
ταφή εις άθλιος καταβιβρωοκόμενος υπό τών 
φλογών, καϊ ό τάφος του δέν φέρει δνομα. 

Καϊ εκεί, μέχρις δτου ό Χριστός καλέοβ χούς 
νεκρούς, ας αναπαύεται εν ησυχία. Ουδεμία υ
πάρχει ανάγκη σπατάλες δακρύων καϊ στεναγ
μών. Ό ανϋρωπος έφόνευσε δ,τι ήγάπα καί δι' 
αυτό οφείλει ν' άποθάνη». 

Μετάφρασις θ· ΓΕΝΝΑΔΗΣ 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Α' 

Μετατεθείς έκ. τοΰ ΠρωτοδικείουΒώλου είς τό 
τώνΆθηνών κατά μήνα Μάΐον τοΰ έτους 1886 
ευρον Πρόεδρον τοΰ Πρωτοδικείου τόν κ. Εύθύ" 
μιον Καράκαλον. Εφάπαξ συνήντησα αυτόν είς 
τό γοαφεΐον τοΰ Προέδρου κκί τό δεύτερον τό* 
συνήντησα φέροντα έπίσημον περιβολήν, φρά-
κον, γιλέκον λευκόν, λαιμ.οδέτην λευκόν, πΐλον 
ύψηλόν κκί ύποδήμ.ατα έξ έστιλβωμενου δέρ. 
μκτος (λουστρίνι). Ούτω δ' έχοντα ήκουον αύ
τοΰ όμιλοΰντος μ.ετά ζωηρότητος περί τής είς 
τάς Ήνωμ.ίνκς Πολιτείζ; περιοδείας, ήν έξε-
τέλεσε πρό τίνος χρόνου πρός τόν σκοπόν δια
φημίσεως τής σταφίδος, τοΰ Πελοποννησιακού 
τούτου κατ' εξοχήν προϊόντος. "Ενεκα τής πε
ριοδείας ταύτης και δι'ον σκοπόν ό Εύθύμ.ιοςΚα-
ράκαλος έξετέλεσεν αυτήν,έπωνομ.άσθη ό σ τ α. -
φ ι δ α π ό σ τ ο λ ο ς . Ανάγκη αρά γε νά σχο
λιασθώ τοΰτο τό γεγονός, μοναδικόν διά τε τήν 
σύλληψιν και τήν έκτέλεσιν, πανηγυρικώς δέ 
λαβόν χώρκν , Ό Καράκαλος προήχθη είς τήν 
θέσιντιΰ Εφέτου έν Πάτραις και μ.ετ' ού πολύ 
είσήγ^τ^ ενώπιον τοΰ Αρείου Πάγου, έν όλο. 
μελεία συνελθοντος, ΐνα κριθή άν έπρεπε νά 
παραμείνη έν ττι υπηρεσία. Και τό 'Ανώτατον 
Δικαστηριον έθεώρησεν αυτόν άποχωρητέον. 
'Ήσκει δέ έκτοτε ό Καράκαλος έν Πάτραις τό 
δικηγορικόν έπκγγελμ.α,δπου ωραία τινί πρωία 
μετ:κλήθη είς Κρήτην, κρινόμενος ύπό τής Κυ
βερνήσεως τοΰ 'Γπάτου 'Αρμ.οστοΰ Κρήτη 
Πρίγκηπος Γεωργίου, ώς χρήσίμ.ος είς τό έ ν 

Κρήτνι Έφετεΐον. Και γνωρίζω Οτι έκτοτε μ.έ-
νει έκεϊ ώς εφέτης, ικανοποιηθείς ό άνθρωπος 

διά τήν άστοργον άποχώρησιν,. ήτις τώ επε
βλήθη ! 

Είς τήν θέσιν τοΰ Κκρκκάλου έν Αθήναις 
μ.ετετέθη ό Κύριος 'Εμ.μανουήλ Σ. Λυκούδης, 
σώφρων, έμ.βριθής και εξαιρετικώς πεφωτισμένη 
διάνοια. Είχον συνηπηρετήσει μ,ετά τοΰ Κυ
ρίου 'Εμ.μ.κνουήλ Σ. Λ ικαύδη έν Σύρω έπί πολλά 
έτη' προήχθη δέ ούτος είς τήν θέσιν τοΰ Προέ
δρου Πρωτοδικών πρό έ^.οΰ, καίτοι νεώτερος 
έμ.οΰ έν τγ υπηρεσία διατελών. Μετά τοΰ κ. 
Έμ.. Λυκούδη, έχων αυτόν ώ: πρ ίστάμ.ενον 
έν Αθήναις, συνυπηρέτησα έπί δύο έτη ολό
κληρα. Ή άβρότης τών τρόπων και ή απόλυ
τος δικαιοσύνη, ήν έφήρμ-οζεν, είλκυσε πρός αυ
τόν τήν άμ.έριστον τών συναδέλφων άγάπην και 
έκτίμ-ησιν. Τότε έγώ μ-έχρι τοΰ προβιβασμ,οΰ 
είς τήν θέσιν τοΰ εφέτου, κατά τό έτος 1888, 
προήδρευον τοΰ τμήματος τών συνοπτικών δι
κών. Προήχ_θην δέ είς τήν θέσιν τοΰ "Εφέτου 
διά τοΰ αύτοΰ Β. Διατάγματος δι'ού έπ ' ίσης ον 
Έμμ.. Λυκούδης, Χρήστος Λόντος κκί Μ. Μα-
ρούδης. Έγώ δέ έτοποθετήθην είς τό Έφετεΐον 
Λαρίσης. 

'Αναλαβών τά καθήκοντα τοΰ Εφέτου έν 
Λαρίση συνηντώμ.ην μ.ετά τοΰ Προέδρου τοΰ 
Εφετείου Πκναγιώτου Μενελάου και τών Ε
φετών Αντωνίου Βασιλείου, Σπυρίδωνος 'Λρα-
βαντινοΰ κκί Κωνσταντίνου Παρκσκευκ'ί'δου. 

Ό Κ. Μενέλαος επιμελής δικαστής και φι
λόπονος,έστερεΐτο δμ.ως διοικητικής ικανότητος 
και ήγετο κκί έφέρετο ύπό τών συναδέλφων. 
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Ό Αντώνιος Βκσιλείου ήν άγχίνους, ουκ οίδκ 
δέ τίνι λόγω ή γνώμη αύτοΰ ή δικαστική συνή
θως δέν έπεκράτει. Ό Σπυρίδων 'Αρκβκντινός 
και ευφυής και φιλόπονο:, συνδεδεμένος ών μέ 
τόν τόπον διά πολλ,ών έκ μακροχρονίου διαμ.ο-
νής σχηματισθεισών σχέσεων, παρεΐχεν άφοομάς 
δισταγμ.ών τοις δικαζομ.ένοις περί τοΰ έργου, 
ένώ ό Κωνσταντίνος Παρασκευα'ί'δης ευθύτατος, 
επιμελέστατος,μή έχων κρίσιν, είργάζετο επιπό
λαιος. 

Ό διευθύνων τήν Είσαγγελίκν τών Εφετών 
άντεισαγγελεύςΧαράλαμ,ποςΣοφιανόςπερίπολλά 
ένδιατρίβων άσχετα τώ έργω, ύποπτος συχνά-
κις απέβαινε τή τε κοινωνία και τώ Δικαστη-
ρίω. Αύτη τότε ή δψις τοΰ προσωπικοΰ τοΰ 
Εφετείου Λαρίσης. Οικημ.α συνεδριάσεων ήν 
σεσαθρωμένον τι οίκημ.α. άνήκόν ποτε Ίουδαίω 
και ό ιδιοκτησία έγένετο τότε βουλευτοΰ τής 
Επαρχίας Λαρίσης τής έπί τώ Πηνειώ. 

Διορίζομ.αι Πρόεδρος τοΰ Δικαστηρίου τών 
Συνέδρων τής Συνόδου τοΰ μ.ηνός Μαρτίου 
1888. Αί πρώται είσκχθεΐσκι δίκκι έξεδικάσ-
θησαν ακριβοδίκαιο):, μία δέ μ.ονη τών δικών, 
ήτις αδύνατον απέβαινε νά κριθή1 ορθώς, ήν ή 
έπί φόνω έκ προμελέτης τοΰ Βλαχόμπεη. Ή 
ένεργηθεϊσα άνάκρισις έν Τρικκάλοις ήν τόσον 
ατελής, μεροληπτική και επιπόλαιος, ώστε οί 
ένορκοι, ευρεθέντες ενώπιον αμφιβολιών, ά-
πεφάνθησαν δτι οί κατηγορούμενοι δέν διέ
πραξαν τήν είς αύτούς.άποδοθεΐσαν πραξιν. Ή 
δίκη αύτη παρέσχε μ.οι άφορμ.ήνϊνα δημο
σιεύσω λεπτομέρειας περί τής ένεργηθείσ/ις α
νακρίσεως και νά επιστήσω τήν σοβαράν τών 
αρμοδίων προσοχήν. (1) Άλλά φωνή βοώντος 
έν τ·?) έρήμω" Γσως δέ έθεωρήθην ώς ίδιόρρυθ-
μ.ος είς τήν κρίσιν μ.ου, διότι, ατυχώς, έν τω 
τόπω αύτώ δστις καλεΐται'ΕλληνικόνΒασίλειον, 
οί άρμ.όδιοι βύουσι τά ώτα, προκείμενου περί 
προσώπων ,τηροΰντες τόν έξης κανόνα τοΰ σκέ
πτεσθαι : «Τί θέλω έγώ νά θέσω τήν χε^ρα νά 
εξαγάγω έκ τής πύρας τά κάστανα ; » Όλέ-

(1). Έργαιίαι Κακουργιοοικείου Λαρίσης τή; Λ' 
Τακτικής Συνόοου τοΰ ϊτους 1888 ΰπο Κ. I. Δρα
γούμη. Σελ. 584—588, τόμος "ΚβοοαοςΈφημερίοος 
της Ελληνικής και Γαλλική; Νομολογίας, έκοιόομε-
νης Οπό Σ. Κ. Μπαλάνου, όικηγόρου, έν Αθήναις. 

ΠΛΡΛΡΤίΙΜλ» 

θριος κανών, ώς εύνόητον, όστις δέ επέφερε και 
επιφέρει πάντοτε σχεδόν τήν μ.ή έκπλήρωσιν 
τοΰ καθήκοντος. Ούτω δέ διαπαιδαγωγείται ό 
λαός και ούτω βαίνομεν ευθύ είς τόν δλεθρον. 
Πάνθ' όσα περί τούτων γράφω είσί πορίσμ.ατα 
έκ δικαστικής υπηρεσίας ετών πέντε πρός τοις 
τριάκοντα. 

Ή πόλις τής Λαρίσης τής έπί τώ Πηνειώ 
έκατοικεϊτο έν έτει 1888 ύπό δεκαπεντακι-
σχιλίων κατοίκων, έξ ών ένεακισχίλιοι μ.έν 
Χριστιανοί, τρισχίλιοι Ιουδαίοι και ισάριθμοι 
Μωκμεθανοί. Ή πόλις είνε οικοδομημένη εί: 
τήν δεξιάν δχθην τοΰ Πηνειοΰ ποταμ.οΰ" αί οί-
κίαι πασαι σχεδόν είσί πλινθόκτιστοι, ολίγαI 
δέ λιθόκτιστοι, αΐτινες οίκοδομ-ήθησαν κατόπιν 
τής προσαρτήσεως τής Θετταλίας είς τήν Ελ
λάδα. Τό διοικητήριον (κονάκι) ευρύ οίκοδό-
μ.ημ.α κτισθέν έπί Τουρκοκρατίας, χρησιμοποιεί
ται τανΰν έν μέρει μ.έν ώς καπνοκοπτήριον, έν 
μ.έρει δέ ώςφυλα<εϊον διά στρατιώτας πρόςφρού-
ρησιν τοΰ καπνοκοπτηρίου. Ό εισερχόμενος τό 
πρώτον είς Λάρισαν έκ τής θέσεως δπου κεΐτ«'. 
ό Σιδηρόδρομος, όρα δεκάδας τεμενών(τζαμ,ίων) 
εγκατεσπαρμένων τ·?)δε κάκεΐσεέπί τής ευρύτα
της πόλεως, κκί θεώμενος τούς παρά τά τεμένη 
υψουμένους μιναρέδες, είς οξύ άπολ,ήγοντας, υ
ψηλότατους δέ, θα;μ.άζει τό μεγαλοπρεπές ό 
παράγεται. Ή πόλις μ.όλις ήρχισε νά ρυμοτο-
μ.ήτκι, έν τοιαύτη δέ τοΰ έτους ώρα αί οδοί 
βρίθουσι πηλοΰ κκί υδάτων στασίμ.ων, σχημα
τιζόντων έλη. 

Έν τνί πεδιάδι τής Λαρίσος ή καλλιέργεια, 
τών δημητριακών καρπών είνε άδρκ, καταλαμ-
βάνουσα αχανείς γαιών εκτάσεις. Αναπαύεται 
ό όφθκλμ.ός έπί απέραντου τάπητος χλοερού, 
όστις τό θέρος θά φέρη τούς δημ.ητριακούς καρ
πούς. 'Π άροτρίασις τής γής έν τνί πεδιάδι τής 
Λαρίσης ενεργείται δι' ΐππων κκί διά βοών. 
Αί περί τήν λίμνην Βοιβηίδα γαΐαί είσι γονι-
μόταται· δταν δ' ή λίμ.νη ξηρανθί), τοΰτο δέ 
συμβαίνει όχι σπανίως, και κατόπιν καλλιερ-
γηθή, ή κοίτη κύτής, τό έν κοιλόν σίτου παρά
γει 90 πολλάκις ή κκί 05 κοιλά. 

Αί παρά τήν πόλιν τής Λαρίσης δχθαι τοΰ 
πόταμου Πηνειοΰ είσί θαλεραί, δόνακες πυκνό
τατοι και κΓγειροι και δρυς και θάμ.νοι ποικί-
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λοι σχηματίζουσι δάσο;, ού πέριξ διά τριών 
πλευρών ρέε*, ό Πηνειό; βραδέως τό Οολόν αύ
τοϋ υδωρ. Τό δάσος αυτό (ρουμάνι) έ'/κύει 
πτηνά διάφορα, οίον μελισσουργοί, κόσσυοοι, 
κίχλαι, σπίνοι, ατινα νεοττεύουσιν εντός αύτοϋ. 
Τό δάσος αυτό χρησιμεύει κκί ώς περίπατος. 
ΈντεϋΟεν αί οχθκι τοϋ Πηνειού κκθίστκνται 
μαγευτικαί καί τερπνότατα·.. Εντός του πό
ταμου τούτου γεννώνται είς πολλά μέρη δίναι, 
(ό"Ομηρος καλεί τόνΠηνεϊόν άργυροδίνην)προερ-
χόμεναι έκ τοϋ ότι είς πολλά μέρητής κοίτη; αύ
τοϋ ευρίσκονται βράχοι,οΐτινες,άπωθοϋντες είς τά 
οπίσω τό εί; αυτού; προσκροϋον ύδωρ, καί ά-
να^κάζοντες αυτό νά κινήται κυκλοτερώ;, γεν-
νώσι τά; ονομαζόμενα; δίνα;. Έπι τή; κυκλο-
τεροΰς δέ ταύτη; κινήσεω; γίνεται έν τώ μέσω 
έπαισθ/,τόν κοίλωμα, καί έκ τούτου συμβαίνει 
νά καταβυθίζωνται διά τή; δυνάμεως τοϋ πε
ριστρεφόμενου ύδατος διάφορα αντικείμενα πε
ριπίπτοντα είς τήν δίνην. Ό Πηνειός τρέφει 
ποικίλους ιχθύς, έξ ών μόνον ό γλάνις (γουλιά· 
νός) είνε εξαίσιος τήν γεϋσιν καί εύπεπτος, 
πάντες δέ οί λοιποί κακοί τήν γεϋσιν καί δύ-
σπεπτοι, έσθιόμενυΐ δ' έν τούτοι; ύπό τών έν
τυπων τή; κατωτάτης τάξεως. 

Ή έπι τοϋΙΙηνειοϋ γέφυρα είνε δωδεκάτοξος, 
κτίσμα Βυζαντινόν, ανακαινισθέν ύπό τοϋ Χα-
σάν Βεη, υίοϋ τοϋ Τουραχάν Βέη. κατά τινα 
έν τώ όμωνύμω τεμένει σωζοαενην Τουρκικήν 
έπιγραφήν. 

Τώ δήαω Λαρίσης όμορο; έστιν ό δήμο; 
Τυρνάβου. μεταξύ τών χωρίων τοϋ όποιου υ
πάρχει τό χωρίον Μπέί Τατάρ, αποτελούμενον 
έκ διακοσίων περίπου πλινθόκτιστων υίκιών 
καί κατοικούμενον όπό χιλίων περίπου κκτοί-
κων, έξ ών πολλοί έκ Σαμαρίνης παραχειμά-
ζοντε;, ικανοί δέ Μακεδόνε; καί οί λοιποί έν-
τοποι θετταλοί. Τό χωρίον τοΰτο εγγύτατα 
τυγχάνει τή; αριστερά; τοϋ Πηνειοΰ όχθη;- ήν 
δ' έπι Τουρκοκρατία; ή έδρα τοϋ Τουραχάν· 
καί σήμερον μέν είνε μικρόν καί άσημον, άλλ' 
αί έν κύτω λιθόστρωτοι οδοί, τά ερειπωμένα 
Τουρκικά βαλανεΐα καί μεγαλόπρεπε; τουρκικόν 
τέμενο;, ίδρυμένον έπι κρηπιδώματο; αρχαιό
τερα; οικοδομής, είνε λείψανα τοΰ παρελθόντος 

μεγαλείου τοϋ χωρίου. Τό χωρίον Μπέί Τατάρ 
απέχει τή; Λαρίση; οκτώ περίπου σταδίους, 
κείμενον έντό; τή; πεδιάδο; καί περιβκλλόμε-
νον όπό αγρών παραγόντων έν γένει καρπούς 
δημητριακούς, ποΰ δέ κκί ποΰ έχον αμπελώνας 
καί γαίας παραγούσα; καπνόν. 

Των προκρίτων τοϋ χωρίου Μπέί-Τατάρ 
οί έξέχοντε; έπι πατριωτισμώ. κίσθήμασι φι
λάνθρωποι; καί πλούτω είσίν οί αύτάδελφοι 
Τσιάπανοι, Νικόλαο; καί Δημήτριο;.Ούτοι, έλ-
κοντες τήν καταγωγήν έκΜεγαρόβου τή;Μακε-
δονία; έγκατεστάθησκν έν τω χωρίω τούτω ο
λίγα έτη πρό τή; εί; τό Βασίλειον τή; Έλ-
λάδο; προσαρτήσεω; τή; θετταλία;, άγο-
ράσαντε; χιλιάδα; στρεμμάτων γαίας καί τό
που; φέροντα; νομά; χάριν τών ποιμνίων, τών 
βοών, τών ίππων. Ό οίκο; τής οικογενείας αύ-
ταδέλφων Τσιαπάνου είναι τό γενικόν άσυλον 
τώ·< διερχομένων τοϋ χωρίου Μπέϊ-Τατάρ. Εν
τός τοϋ οίκου αύτοϋ τυγχάιουσι πάντες εύγε-
νοΰς καί απέριττου φιλοξενίας καί ένωτίζονται 
λόγων συνετών καί μεστών πείρας καί φιλοπα
τρία;. Όσάκι; έφιλοξενήθην πκρά τ·/) οικογέ
νεια αδελφών Τσιαπάνου πάντοτε διήλθον ήμε
ρα; τερπνότατα;. "Οσον τά φιλελεύθερα αι
σθήματα τοΰ Νικολάου Τσιαπάνου μέ ένεθουσί-
αζον, τόσον άφ' ετέρου οί τοϋ Δημητρίου σοφοί 
λόγοι καί αί κρίσει; αί άσφαλεΐ; μέ έβαυκάλι-
ζον φκνταζομένω οΐα ύπήρξεν ή πατρί; Φιλίπ
που τοΰ 'Αμύντου καί -τοϋ υίοϋ Αλεξάνδρου. 
Κέκτηται ή οικογένεια Τσιαπάνου άλσο; μικρόν 
κείμενον παρά τήν άριστεράν όχθην τοϋ Πη
νειοΰ καί εί; άπόστασιν μόλις σταδίου άπό τοϋ 
χωρίου. Αποτελείται έξ αιγείρων, πτελεών, 
(καρά άγάτσ·.) πευκών κκί ποικίλων φυτών 
Οκμνοειδών, κτινκ τόσον πυκνά φύονται, ώστε 
άποφράττουσι πάσκν εισοδον έντό; τοϋ δάσου;. 
μόνον δέ ό πέλεκυς δύναται νά χαράξϊ] δίοδον 
έντό; αύτοϋ. Τερπνίτκτον άλσο;, αυτόχρημα 
παρθένον κκί τόπο; διαμονής, μάλιστα κατά 
μήνα Μά'ίον, οτε είσεχιόρησα εντός αύτοΰ, ανέ
φικτου καλλονής. Εντός αύτοϋ διαιτώνται λύ
κοι, αλωπεκές, θώες, ίκτΐνοι. "Ορνιθες δέ νεοτ-
τεύουσιν έντό; πυκνοφύλλων δένδρων, διαβι-
οϋντε; αυτόθι έν σχετικν) άσφκλεία. Εί: τό 
άκρον τοϋ χωρίου Μπέί-Τατάρ ύψοϋται πεπκ-
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λαιωμενος τριώροφο; πύργο; (κούλια)· ό πύργος 
αυτός έχρησίμευεν έπι Τουρκοκρατίας ώς ένη-
βητήριον ^τόπος διασκεδάσεως καί ευθυμίας) τοΰ 
διοικητοΰ τοΰ χωρίου" κτήμα δέ ήδη καί τοΰτο 
τυγχάνει τή; οικογένεια; Τσιαπάνου. Έκ τοϋ 
υψηλότερου τών ορόφων τοΰ πύργου αύτοΰ ή 
ορασι; δύναται νά περιλάβν) τό μέγιστον μέρος 
τής πεδιάδος τής Λαρίσης κκί ούτω αποβαίνει 
ερατεινή διαμονή καθ' δλας τοϋ έτου; τά; ώρας. 

Τό τελευταΐον έπεοκέφθην τόν οίκον οικο
γενείας Τσιαπάνου Λατά Μάίον μήνα τοΰ έτους 
1900. Ό Νικόλαος Τσιάπανος ένόσει καί έφθι-
νεν, άλλά διετήρει άκμαίαν τήν φιλοπατρίαν 
καί τήν άγνήν φιλίαν καί ώς προβλέπων τήν 
εγγύς καταστροφήν έθλίβετο ότι τήν μεγάλην 
πατρίδα έβλεπεν έτι άλύτρο)τον. Ό υπερφία
λο; 'ιώ όντι τοΰ Νικολάου πατριωτισμός έςι-
κνεΐτο είς τό άνέφικτον. Ό Χ. Τρικούπης αμεί
βων τόν άνδρα τώ απένειμε τόν άργυροϋν σταυ-
οόν τών ιπποτών τοϋ Βασιλικού Τάγματος τοϋ 
Σωτήρο;, ον έ'φερεν έπαξίω; είς τό στήθος. Λεν 
ήδυνήθη ή επιστήμη νά σώσν] τήν ζωήν τοΰ 
Νικολάου Τσιαπάνου, καταβληθέντων πρό; 
τοΰτο απάντων τών μέσων. Ό Νικόλαο; Τσι
άπανος παρέδωκε τό πνεύμα έν Κυρίω είς τό 
χωρίον του, ένώ οί περιστοιχίζοντες τήν νεκρο-
φόρον στρωμνήν οικείοι, φίλοι καί συμπολΐται 
έθρήνουν τήν άληθινήν άπώλειαν. Ό σταυρός 
τοΰ Σωτήρο; κκί τά καταλείβοντα τάς παρειά; 
απάντων θερμά δάκρυα συνώδευον τήν κηδείκν 
τοϋ νεκροϋ, όστι; μακρόθεν οιονεί έπεμπε τόν 
άσπασμόν εί; τόν γηραιόν "Ολυμπον κατά μήνα 
Ίούλιον τοΰ έτου; 1908. 

Τυχών ευκαιρίας, ΐνα επισκεφθώ τήν όροθε-
τΐκήν γραμμήν, μετέβην είς θέσιν κκλουμενην 
Καλάμι, κειμένην εντός· κοιλάδος κκτά τήν 
άριστεράν τοΰ Πηνειοΰ όχθην, ένθκ ίδρυτκι 
σταθμός Ελληνικός καί αύτοϋ έναντι όμοιος 
Τουρκικός. Έφαίνοντο έτι τά ταχύσκαπτκ. 
κτινα τά ύπό τήν διοίκησιν τοϋ Συνταγματάρ
χου Χατζη'ίωάννου στρατεύματα είχον ανασκά
ψει.Εντεύθεν έβλεπον σκυθρωπός τήν Κούτρκν. 
ένθα έπεσεν ήρωϊκώς μαχ·μενος κατά τήν προ; 
:ήν Τουρκίαν σύγκρουσιν έν έ'τει 1880 ό ταγ
ματάρχης Λιώρης καί όπου ό διαδεξάμενος αυ
τόν λοχαγός Πηνειώ άνάνδρως καί έξευτελι-
στικώς συνθηκολόγησα; πρός τούς Τούρκους ή-
τίμασε τά Ελληνικά όπλα ό απαίσιος στρα
τιώτης. Είς τήν δεξιάν τοΰ Πηνειοΰ όχθην, είς 
τήν εισοδον στενοϋ Καλάμι, ευρίσκεται τό μι
κρόν χωρίδιον «Γούνιτσα», τότε μέν ιδιοκτη
σία ούσα τοϋ Όθωμανοϋ κατοίκου Λαρίση; 
Γκαλίπ Έφένδη, νϋν δέ ^αγορασθέν ύπό τοϋ 

ΠΑΡΛΡΤΙΙΜΑ» 

Κυρίου Ευσταθίου Ίατρίδου. Εί; τήν θέσιν Κκ-
λαμι ό Πηνειό; σχηματίζει μεγάλην κκμπύλην 
καί υφίσταται όρμητικήν πτώσιν. 

Μετέβην άλλοτε πάλιν εί; θέσιν Μπουγάζι, 
κειμένην ού μακράν τή; Λαρίσης, όπου σημεΐον 
οροθετικές γραμμής καί στρατώνες εντός κοι
λάδος, ορίζοντες τά σύνορα. Έντεΰθεν διέρχε
ται είσερχόμενον εντός τοΰ Ελληνικού έκ Τουρ
κίας ύδωρ άφθονον, σχηματίζον μεγάλην αύ
λακα, ή : τίνος τό ύδωρ έν πάση στιγμή δύναν
ται οί Τούρκοι ν ' χποκόπτωσι, διότι έν τί | χώρκ 
αυτών πηγάζει. Τερπνότατη ή θέσις τοΰ 
Μπουγαζίου. "Ανωθεν τής πόλεως Τυρνάβου, 
εί; άπόστασιν ημισείας ώρας άπ' αυτή; έπι τής 
κορυφογραμμής ευρίσκεται ό στρατιωτικός στα
θμός «Προφήτης Ηλίας»" μακράν δέ τοΰ Τυρ
νάβου. είς άπόστασιν δύο άπ' αυτής ωρών, έπι 
κ ρυφογραμμή;, εγείρεται ό σταθμός τής Με-
λούνας, κάτωθεν τού όποιου όραται είς άπό
στασιν ώρας περίπου ή πόλις «Έλασσών» καί 
δεξιά ταύτης ή κωμόπολις Τσαρίτσαινκ. Ά π α -
σκι αί θέσει; αύται τήν σήμερον, κατόπιν τοϋ 
πολέμου τοϋ 1897 έγένοντο κτήμα, δικαιώματι 
κατακτήσεως, τής Τουρκία;. "()στι: έπεσκεφθη 
τά μέρη αυτά δύναται νά κρίν/) ορθώς πόση ή 
απώλεια ή επιγενόμενη τή Ελλάδι έκ τή; 
κφαιρέσεω; απάντων τών μνησθέντων σημείων. 

Εί; τόν στρζτιωτικόν τή; Μελούνας σταθμόν 
παρέμεινα έπι πολλάς ώρας, φιλοξενηθεί; ύπό 
τοΰ Σταθμάρχου υπολοχαγού τοΰ υεζικοΰ Κυ
ρίου Δημητριάδου, ηγουμένου ένδεκα στρατί ε
τών. "Εξωθεν παρά τόν τοΐχον τοΰ έν λόγω 
στρατώνο; υπάρχει Οριγκό; (ξερολίθι) σχήματος 
ημικυκλικού."Οπισθεν αύτοϋ κρυπτομενοι έβαλ-
λον έκ τοϋ άσφαλοϋ; στρατιώται κατά τήν 
σύγκρουσιν τοϋ έτου; 1880. Έπι τών λίθων 
δεικνύεται αίμα άπεξηραμένον, ιερόν αίμα στρα
τιώτου "Ελληνος εύρόντος τόν θάνατονύπο σφαί
ρας Όθωμανοϋ. 

'Από Μελούνας τήν κλιτύν τοϋ όρους κα
τερχόμενοι διερχόμεθα τοΰ χωριδίου Λυγαριάς 
κτήματος τοϋ έξ "Τδρκς κ. Οικονόμου, καί πα« 
ραμείβοντες τής θέσεως Μάτι, διερχόμεθα μέσω 
τής πόλεως Τύρναβος καί διά τής ωραίας όδοΰ, 
ήτις έχαράχθη έπι τή; Κυβερνήσεω; Τρικούπη 
ύπό τή; Γαλλικής τών Μηχανικών αποστολή;, 
ήτι; μετεκλήθη έν Ελλάδι πρό; κατασκευήν 
έργων δημοσίων, περί τήν δύσιν τοΰ ήλιου άφι-
κνούαεθα εί; Λάρισαν τήν έπι τώ Πηνειώ. 

Τά; πρώτα; ήμέοα; τοΰ μηνό; Μαίου τοΰ έ
του; 1888 μετέβην μετά γνωρίμων καί τίνων 
συναδέλφων εί; τήν κοιλάδα τών Τεμπών, άπε-
χουσκν τής Λαρίση; εικοσιπέντε σταδίου;. Ή 
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φέρουσα εις τά Τέμπη οδός είς πολλά σηυ.εϊα 
διέρχεται διά \ής κοίτης ξηρών ήδη χειμάρ
ρων, μεστών άγνων (λιγαριά) καί ροδοδαφνών. 
Ύπερθεν ημών ύψοΒτα·, ή "Οσσα (Κίσσαβος), 
όρος τής Οετταλομ.αγνησίας, έναντι τοΰ Όλύμ.-
που ιστάμενη ταπεινωτέρα. Είς τήν εί'σοδον τών 
Τεμπών ευρηται τό χωρίδιον τό καλούαενον 
Μπαμ.πας. 'Εντός τοΰ χωριδίου τούτου, εύρι-
σκομ.ένου εντός φύσεως σπανίας ώραιότητος, ε
γείρεται Όθωμανικόν τέμ.ενος μ.έ τόν μ.ιναρέν 
του παρ' αύτώ καί μέ τόν εντός τοΰ τεμ.ένους 

. τάφον τοΰ απαίσιας μ.νήμ.η: λειτουργού τοΰ 
Μωάμεθ,τοΰ Μπαμπά. Μετ' άνάπαυσιν ώρας 
είς Μπαμπά φΟάνομεν είς τήν τερπνοτέραν τής 
κοιλάόος τών Τεμ.πών τοποΟεσίαν, τήν κκλου-
μένην «Πηγή τής Αφροδίτης», διότι ένταΰθα 
εινε τό στόμιον τής όμ.ωνύμ.ου πηγής,κυλιούσης 
έκ τών άποτόμ.ων πλευρών τής κοιλάδος ύδωρ 
άφθονον, ήδιστον τήν γεϋσιν καί ψυχοότατον. 
Αυτόθι έσκηνοόσαμεν και παρετέθη ό οβελίας 
καί τά λοιπά έδέσμ.ατα καί ήπλώθησκν τά επι
τραπέζια σκεύη έπί φυλλωμ.άτων πλατάνων. 
Παρά τάς όχθας τοΰ Πηνειοΰ, ρέοντος τά ύδατα 
βραδέα καί θολά, πλάτανοι, α'γειροι καί διά
φορα άλλα δένδρα δροσίζουσι τάς ρίζας καί κα-
τοπτρίζονται εντός των ϋδκτων ένώ ή αηδών 
θρηνεί οξύτατα καί μ.έλωδικώς τόν φόνον τοΰ 
μ.ονογενοΰς υίοΰ Ίτύλλου. Ό "Ολυμ.πος υψού
μενος είς ύψη δυσθεώρητα μ.ακράν είς τό βά
θος τής κοιλάδος επιδεικνύει τήν νεφελώδη καί 
χιονοσκεπή κορυφήν. 'Ανεπαύθην επί ξύλινης 
σκοπιάς, κκτασκευασθείσης κατά τήν σύγ-
κρουσιν τοΰ έ'τους 1886 ύπό τών ευζώνων έπί 
υψηλής πλατάνου. Κάτωθεν τής πλατάνου ρέει 
ό Πηνειός, ένώ αύρα ζείδωρος πνέει άνά μέσον 
τής κοιλάόος, άποβαίνουσα ενίοτε ψυχρά ώς έκ 
τής διαβάσεως της διά τών χιόνων. 'Ενυπνιά-
σθην τούς Όλυμ.πίους εύωχουμ,ένους καί τό δ-
νειρον απέβη ήδιστον, διότι έβλεπον τόν άετόν 
εφιπταμενον καί τούς οιωνούς έμάντευον αρί
στους. "Οτε δ' άφυπνίσθην ήκουον ευκρινώς 
τής ωδής τής άηδόνος συνοδευομένης ύπό τών 
σπασμωδικών κραυγών τοΰ νομ.άδος κόκκυγος. 
Η καλλονή τών Τεμ.πών είνε ανωτέρα πά

ση: περιγραφής. Περί τής κοιλάδος τών Τεμ-
μ.πών ομιλεί ό Ηρόδοτος καί ό Στράβων. 'Εν-
ταΰθκ παραθέτω τάς σχετικάς περικοπάς, έ
χουσας ούτω περίπου : «"Ολόκληρος ή θεττκ-
λία ήτο λίμ.νη, ή όέ διάστασις τών ορέων καί ο 
σχηματισμός τοΰ αύλώνος, δι' ού ρέει ό Πηνειόςι 
είνε έ'ργον τοΰ σεισμ.οΰ (α).» Τά αυτά δέ λέγε, 
και ό Στράβων περί αυτών. «Τό δέ παλαιόν 
καί έλιμ.νάζετο, ώς λόγος, τό πεδίον, έκ τε τών 

άλλων μ.ερών όρεσι περιειργόμ.ενον, καί τής Λα1-
ραλίας μετεωρότερα έχούσης τά χωρία. Ύπό 
οε σεισμ.οΰ ρήγμ.ατος γενομένου κκτά τά νΰν 
καλούμ.ενα Τέμ.πη, κκί τήν "Οσσαν άποσχίσαν-
τος άπό τοΰ Όλύμ.που, διεξέπεσ» ταύτν) πρός 
θάλατταν ό Πηνειός, καί άνέψυξε τήν χώοκν 
ταύτην.» (β). 

Κατά τόν Σεπτεμβριον μ.ήνα τοΰ έτους 1889 
μεταβαίνων διά λόγους υπηρεσίας καί είς Κα-
λαμ.πακαν, ής εγγύτατα εύρηνται αί περιώνυ-
μ.οι τών Μετεώρων μ.οναί, έτυχον τής ευκαι
ρίας πρός έπίσκεψιν τών μ.ονών. Βράχοι υψη
λοί, όμ.αλής συνθέσεως, φέρουσι τάς Μονάς έπί 
τών κορυφών. Εί: άπάσα: σχεδόν τάς μονάς ή 
άνάβασις γίγνεται εντός κοφίνων ή πλεκτών 
χονδρών σχοινιών, σχήμ-ατος δικτυωτού, άτινα 
ανελκύονται ύπό τών κκλογήρων δι' εργάτου 
(όνος, ΟίΛϋδίαη). Μόνον είς τήν Μονήν τοΰ 
Αγίου Στεφάνου φέρει ατραπός ένώ φάραγξ 

βαθύτατη χκίνει άπομ.ονώνουσα τήν Μονήν καί 
καθιστώσα άπροσπέλαστον γέφυρα σιδηρκ πε-
ρικιρετή άπό τοΰ χείλους τής φάρκγγος είς τόν 
τοΐχον τής Μονής ένουμένη εισάγει τόν θέλοντα 
νά ίδν; τήν Μονήν. 'Από τοΰ ύψους τής Μονής 
διακρίνετκι ό Αχελώος, ό Πηνειός, ή Πίνδος1 

ο Τυμφρηστός, τερπνότατος καθιστάμενος είς 
την όοασιν ώς έκ τών άνωμ.άλων καί πολυπλη
θών κ.ορυφών του. 

Ό ναός τοΰ Άγιου Στεφάνου είναι μικρός 
πολύ καί κομ.ψός εκτάκτως. Γό θησαυροφυλά-
κιον τών Μονών τοΰ Άγιου Στεφάνου περιέχει 
εντός κιβωτίων έξ εβένου πάμπολλα ιερά σκεύη 
καί άμφια, ευαγγέλια πολυτελή καί εί' τι άλλο 
ιερόν κειμηλιον. Οί ξενώνες τής Μονής, πολυτε
λώς έπιπλωμ.ένοι, είναι ρυπαροί. Ή αίθουσα 
υποδοχής ευρύτατη καί αρκούντως ευπρόσωπος. 
Οί καλόγηροι ζώσι κοινοβιακώς, άλλά άγράμ.-
ματοι καί γαστέρες άργκί. Μελαγχολία κατέ
χομαι βλέπων τοιαύτην άγροικίκν κκί κπκι-
δευσίαν τών καλογήρων τής Μονής τοΰ Άγιου 
Στεφάνου, ής ό καθηγούμενος μέ καθικέτευε νά 
συντελέσω, όπως τώ άπονεμ.ηθή τό Άργυροΰν 
παράσημον τών ιπποτών τοΰ Σωτήρος. Διά τίνα 
λόγον ; 'Εκ μ.αταιότητος απλώς. 

Διερχόμενος τής πόλεως τών Τρικκάλων ευ
ρον αυτόθι ώς Εισαγγελέα, τών Πρωτοδικών τόν 
μκκκρίτην Μιλτίάδην 'Αποστολίδην, έκτακτου 
δράσεως, χρηστόν καί φιλοδίκαιον άνδρα. Ό Μ. 
Αποστολίδης,φιλόπατρις καί γενναίος δις έδρα
σε κατα τε τήν σύγκρουσιν τοΰ έ'τους 1886 καί 
κατά τόν 'Ελληνοτουρκικόν πόλεμον τοΰ έτους 
1897, είσελθών είς Μακεδονίαν κκί πολεμήσας 
γενναιότατα.Τότε δ'έξετέθη είς κακουχίας πολ-

(«) ΊΙρόοοτος. Ριζλίον Ζ' . 129. . (β) ν τ ρ ά 6 ω ν βιβλίον Η'. Κίΐράλαιον Ε ' . 2. 
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λάς καίπροσβληθείς ύπό πνευμονίας όξείκς,μετα-
τραπείσης είς φθίσιν ήγωνίσθη έπί έ'τοςό) όκληρον 
πρός τήν ζωήν, άλλά δέν άντέσχε τό σώμα καί 
ούτω ύπέκυπτεν είς τό μ.οιραϊον τέλος κατα το 
φθινόπωρον τοΰ έτους 1898 , προηγμένος είς τήν 

θέσιν τοΰ Εισαγγελέως τών Εφετών, ήν τώ 
άπένειαεν ή Πολιτεία, τιμώσα άνδρα φύσεως 
υπέροχου. 

Κ· Ι.4ΡΑΓ0ΥΗ=Σ 

Τ Η Σ 

Ή οίκονομ.ική διαχείρισις έν Πορτογαλλία 
κατά τήν βκσιλείαν ήτο τόσον άθλια ώστε κρί
νεται αδύνατον πλέον νά καταστνί χειρότερα 
έπί τής δημ.οκρατίας. 

Ή πορτογαλλική έπκνάστασις κκί ή ανα
τροπή τής βκσιλείας δέν έπηρέασεν σπουδαίως 
τά χρεώγραφα τοΰ δανείου 3 ο)ο, άτινα κατά 
πρώτον μ.έν έχασαν 4 1)2 μονάδας είς τά 64, 
ευθύς αμέσως ύψώθησαν σχεδόν είς τά 66 , κκί 
τέλ.ος έ'μ.εινεν οριστικώς είς τά 65 . 

Παραλείποντες τήν μακράν ίστορίκν τών κατά 
τόν παρελθόντα αιώνα αλλεπαλλήλων χρεωκο-
πιών, άναφέρομ,εν απλώς τήν τελευταίαν, τήν 
τοΰ 1902, ήτις μ. τά πολλ.ά σχέδια συμ.βι-
βασμοΰ μ.ετά τών δανειστών κατέληξε τέλος είς 
τόν συμ.βιβασμόν τοΰ 1902, δι' ού έλαβε τήν 
σημ.ερινήν αύτοΰ μ.ορφήν τό Πάγιον έξωτερικον 
χρέος. Κατά τόν συμ.βιβασμόν τοΰτον τό κεφά-
λαιον τοΰ παγίου 3 ο)ο, ήλαττοΰτο δυνάμ.ει τής 
συμ.βάσεως κκτά τό ήμ.ισυ" τό κεφάλαιον τοΰ 
παγίου 4 ο)ο ήλαττώθη κατά τό 1)3 μ.έν, άλλά 
καί ό τόκος κατήλθεν είς 3 ο)ο καί ποσώς μ.έν 
δέν ήλλοιώθη τό κεφάλαιον τοΰ παγίου 4 1 ) 2 . 
άλλ' οί ομολογιούχοι άντήλλαξκν τάς όμ.ολο-
γίκς των κατά τήν άναλογίαν τεσσάρων πα
λαιών τίτλων 4 1)2 τοις ο)ο πρός τρεις τίτλους 
τοΰ παγίου 3 ο)ο πρός δέ καί ένα έπί πλέον 
άλλά άτοκον τίτλον. 

Εις τούς πορτογαλλικούς προϋπολογισμούς 
τά ελλείμματα εϊχον καταστνί ενδημικά. Ου
δαμώς άρα παράδοξος ή διαρκής οικονομική 
καχεξία τής χώρκς, έπιταθεϊσα πολλάκις μέχρι 
σηαείου ώστε νά είνε αδύνατος ή πρός τάς υπο
χρεώσεις αύτήςάντκπόκρισις τής Πορτογαλλία;. 
Ούτω λ. χ. άπό τοΰ 1875 μ,όνον είς προϋπολο

γισμός, ό τοΰ 1894 — 95, έκλεισε μέ περίσσευμα 
κκί τοΰτο λίαν πενιχρόν, ήτοι 825 ΟΟΙίΙΟδ· ό 
δέ προηγούμενος, ήτοι ό τοΰ 1893 — 94, μ.όλις 
διά ί'σου ποσοΰ ήλθεν είς ισορροπία ν, ίνα δέ τις 
έννοήσνι κάλλιον τήν πενιχρότατα τ ώ ' ποσών 
τούτων, ειρήσθω Οτι έκαστον οοηίοδ ίσοδυνα-
μ,εΐ πρός χίλια ΜϊΐΓβίδ, δπερ αντιστοιχεί πρός 
5 φρ. καί 60 εκατοστά ! 

Ή σχετική ισορροπία τοΰ προϋπολογισμ.οΰ 
1 8 9 3 — 9 4 καί τό ελάχιστον περίσσευμα τοΰ 
επομένου ήσαν έν τούτοις έκτακτον Ολως γεγο
νός, προελθόν έκ τής χρεωκοπίκς τοΰ 1892. 
ής συνεπεία έπήλθεν έλάττωσις τών τόκων τοΰ 
δημ,οσίου χρέους. Άλλά παρ' δλην τήν έλάτ-
τωσιν τοΰ έκ τών τόκων βάρους τούτου, εύθυς 
ύστερον άνεφάνησαν καί πάλιν τά ελλείμματα 
κατκστάντα κκμ.ών άνευ έςαιρεσεως. 

Ιδού άλλως ό πίναξ τών εσόδων, εξόδων καί 
έλλειμ.μάτων τ?ίς τελευταίας δεκαετίας 

"Εσοδί Έξοδα Έλλεμιμα 
(είς 0θηΐ08 καί χαρτονόμισμα) 

1 9 0 0 — 1 9 0 1 55.936 57~884 1.948 
1901 — 1902 53.089 57.565 4.476 
1902 — 1903 55.936 59.523 3.587 
1903 — 1904 57.336 62.201 4.865 
1 9 0 4 - 1 9 0 5 60.244 61 .966 1.722 
1 9 0 5 - 1 9 0 6 62 .565 63 .605 1.040 
1906 — 1907 63 .884 65.979 2.095 
1 9 0 7 - 1 9 0 8 68.547 70 .168 1.621 
1 9 0 8 - 1 9 0 9 70 .169 75 .275 5.106 
1 9 0 9 — 1 9 1 0 69.262 74.568 5.324 

Έκ τοΰ πίνακος τούτου έμ.φαίνεται δτι αί 
πρόσοδοι ηύξανον καί αί δαπάναι καί μ.άλιστα 
ή αύξησις τών δαπανών ύπερέβαλλε τήν τών ε-
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σύδων. ούτως ώστε μ.ετά'μ.ικράν άνάπαυλαν τών 
ετών 1905—-1907 τό έλλειμμα οριστικώς έμ.ε-
γαλύνετό. Σ'ηι/.ειωτέον ότι οί αριθμοί τοΰ έτους 
1908— 1909 βασίζονται έπί προσωρινών απο
λογισμών, τοΰ δέ επομένου έπί προβλέψεων. 

Ά φ ' ού λοιπόν διαρκής ήτο ή ανεπάρκεια 
τών πορτογαλλικών προσόδων,"έπεται δτι καί 
διαρκώς ήτο αναγκασμένη ή πορτογαλλική κυ-
βέρνησις νά προστρέχη είς έκτακτους προσόδους. 

Καί κατ' αρχάς προσεδραμεν είς τό χαρτο-
νόμκσμ.α, έπιβαλοΰσα άπό τοΰ 1891 τήν άναγ-
κ α σ τ ι κ ή ν κ υ /. λ ο φ ο ρ ί α ν. 

Ή Εθνική Τράπεζα τής IΙορτογαλλίας προ-
κατέβαλλεν είς τήν κυβέρνησιν μεγάλα ποσά 
άνθ' ών τί^έπετράπη νά αύξήσν) τό ποσόν τοΰ 
χαρτονομίσματος. Τί έπηκολούθησε τό γνωρί-
ζομεν ήμεΐς έκ πίκρας πείρας. Έπή/θεν έκ-
πτωσις τοΰ χαρτονομίσματος καί ύψωσις τοΰ 
χρυσού, φθάσασα, τό 1898, είς τά 80 ο)ο. όπερ 
καί είνε τό ύψιστον σημεΐον τής έν Πορτογαλ
λία υψώσεως τοΰ χρυσοΰ. Διά τής υψώσεως τοΰ 
χρυσού τό πορτογαλλικόν νόμισμ.α κατήλθεν είς 
τό ήμ.ισυ σχεδόν τής τιμ.ής του. Εννοείται δτι 
ή τοιαύτη διαφορά χρυσοΰ καί εγχωρίου νομί
σματος ήτο επαχθέστατη καί είς τά δημ.όσια οί» 
κονομικά καί είς τάς έταιρικάς καί ιδιωτικά: επι
χειρήσεις καί εργασίας. Ή τοιαύτη διαφορά φυ
σικώς έπεβάρυνεν είς μέγιστον βαθμ.όν τό κον-
δύλιον τής υπηρεσίας τοΰ εξωτερικού δημοσίου 
χρέους, καθ' ότι είς χρυσόν έπληρώνοντο οί τό
κοι, αί διάφοροι μετοχαί πορτογαλλικών εταιρι
κών αί κυκλοφοοοΰσκι είς τό έςωτερικόν έχανον 
τήνδιαφοράν καί τό έμ.πόριον έζημ.ιοΰτο έκ τοΰ 
άπάτοΰ έξωτερικοΰ προμηθειών, ύ δέ γενικός 
ίσο-λογισμός τής χώρκς επηρεαζόμενος φυσικά 
έ'κλειεν, ώς ό προϋπολογισμός, μέ έλλειμ.μ.α. 

Ή πηγή ή ανεξάντλητος τής διά χάρτου νο-
μ.ισματοκοποιίας μικροΰ δεΐν έφερε τήν Πορτο
γαλλίαν εί: γενικήν χρεωκοπίκν καί κκταστρο-
φήν,δτε είς τό χείλος τής αβύσσου ευρισκομένη 
ή πορτογαλλική κυβέρνησις ήλλαξε μεθοδον. 
"Επαυσε τήν έκδοσιν χαρτονομ.ίσμ.ατος καί ήο-
χισε. χορηγούσα έντοκα γραμμάτια, νάλαμ.βάνγι 
προκαταβολάς άπό τάς διαφόρους τράπεζας τοΰ 
τε έσωτερικοΰ καί τοΰ εξωτερικού. Ή έκδοσις 
των έντοκων γραμμάτιων ηυςησενεις βρκχυ χρό
νου διάστημ.κ τό κυμαινόμενων χρέος. Άπό 36. 
610 ΟΟΠίυδ δσον ανήρχετο τήν 30 Ιουνίου 
1897, τό 1900 έφθασεν'είς 47,720 οοηίοδ, 
είς 64,763 τό 1905 κκί 82,059 τήν 30 Ιου
νίου 1910. 

Ή αλλαγή τής τακτικής έπήνεγκε τήν τα-
χεΐαν έκπτωσιν Τοΰ συναλλάγμ.ατος, ό δέ χρυ
σός καί τϊ χαρτονόμισμ.κ έφθκσαν τό 1906 σχε

δόν είς τήν ίσοτιμ.ίαν. Αλλ' κί έπακολουθήσα-
σαι πολιτικαί άσχημίκι έπήνεγκον νέας οίκονο-
μικάς δυσχέρειας, ών συνεπεία καί πάλιν ό χρυ
σός ύψώθη, άλλ' ολίγον ύστερον κατήλθε, καί 
τέλ.οςέφθασε σήμ.ερον είς 6 ο)ο. 

Τήν έκπτωσιν ταύτην τοΰ χρυσοΰ μ.εταξύ άλ
λων προύκάλεσαν τά έτήσ'.α εμβάσμ.ατα τών εΐ: 
Βραζιλίαν μεταναστευόντων Πορτογάλλων, τά 
έκ τών έν Βραζιλία κτημ.άτων πολλών πλου
σίων Πορτογάλλο>ν είσοδήμ.ατα καί ή αγορά ξέ
νων άξιων. Άλλά πλήν τών λόγων τούτων καί 
έτερος προύκάλεσε τήν έκπτωσιν τοΰ χρυσοΰ, αί 
άπί καιροΰ'είς καιρόν χορηγούμενα", είς τήν πορ-
τογαλ.λικήν κυβέρνησιν προκαταβολαί τών τρα
πεζών τής αλλοδαπής. "Ωστε, άφ' ού εις λόγος 
τής εκπτώσεως είνε τό διά ξένων προκαταβο
λών έι/.βάλλωμα, τά δέ έμβαλλώμ.ατα ταΰτα 
τά προσο>ρινά δέν δύν/.νται νά διαρκέσουν έπ' 
άπειρον, ουδόλως άπορον άν καί πάλιν δίκην 
αίθεροδρόμονος μ-έχρι νεφελών μ.ετάρσιας ύψωθνί 
ό χρυσός, έστω καί άν τυγχάνη τό βαρύ τα τον 
τών μ.ετάλλων, εκτός άν τά δημόσια οικονομικά 
τής Πορτογαλλίκς καί τό έμ.πόριον της βελ-
τιωθοΰν. 

Διότι καί ή εμπορία έν Πορτογαλλία παν 
ή ακμάζει* ή εισαγωγή γενικώς υπερτερεί τήν 
έξαγωγήν καί ή έπί έλαττον διαφορά εξικνείται 
είς σημκντικήν άνκλογίαν, ώς υ.αοτυρεΐ ό έξης 
πίναξ: 

Είιαγωγή Μΐξαγ. Λ'.α-ρ. ε'ι-αγ 
ε'.ς οοιιΙθ8 έπί πλέον 

1902 5:».597 .ϊθ.391 19.206 
1903 58.806 38.500 20.306 
1904 62.043 30.71 1 31.332 
1 90 Γι 60.678 28.909 31,709 
1900 60.39I 30.593 29.798 
1907 00.815 30.429 30.380 
1908 03.200 32.600 30.000 
1909 62.300 33.500 28.800 

"Ωστε ή Πορτογαλλία διαρκώς αγοράζει άπό 
τό έξωτερικόν περισσότερον άφ' ό,τι πωλεί ε ί ; 
τάς ξένας αγοράς. Καί τοΰτο μ.έν προκειμ.ένοιν 
πλουσίων εθνών καί κεκτημένων σπουδαίαν_πί-
στωσιν είς τάς ξένας χώρας δέν είνε προσοχή; 
αςιον. Άλλά διά τήν Πορτογαλλίαν σημ.αίνει 
πολύ, ήτις είνε ήναγκασμένη νά έξάγη χρήμ-α 
εί: τό έξωτερικόν εί'τε διά τήν ϋπηρεσίαν τοΰ 
έξωτερικοΰ δημοσίου χρέους ειτε διά τούς τό
κου: τών ξένων κεφαΛαίων τών είς ίδιωτικάς έν 
Πορτογαλλία επιχειρήσεις διατεθειμ.ένην. 

Διά νά έπέλθη λοιπόν ίσοζύγιον είς τόν προΰ-
πολογισμ.όν, διά νά προκό*ψη ή εγχώριο: παρα
γωγή, διά νά εύοδωθή τό μ.ετά τοΰ έξωτερικοΰ 
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έμ.πόριον ανάγκη μ.εταρρυθμίσεων σπουδαίων. 
"Αλλως ούκ έστι σωτηρία. Σημ.ειωτέον δτι άπ ί 
τίνος μ.ετά μ.εγίστης στενοχώριας αί ξέναι τρά-
πεζαι προκκτεβκλλον είς τάς πορτογαλλικάς 
κυβερνήσεις τά ζητούμενα ποσά ή άπόμ.οιρκν. 
"Αν δέ πρότερον ή δυσχέρεια ήτο τόσ/;, σήμ.ερον 
αί προκαταταβολαί αύται κατέστησαν σχε
δόν αδύνατος, άφ' ού αί κυβερνήσεις πάσα; πε
ρίπου τάς διαθέσιμους προσόδους διέθηκκν ήδη 
εΐ; έγγύησιν τών τοιούτων προκκτοβολών κκί 
τών άλλων δανείων. 

"Ωστε οί κκιοοί ού βενετοί. Έ/.βκλλώυ.κτκ 
δέν χωροΰσι πλέον. Μόνον ή νηφκλία καί υγιής 
μ.εταρρύθμ.ισις τής διαχειρίσεως τοΰ δημοσίου 
θΛ,σαυροΰ δύναται νά σώση τήν Πορτογαλλίαν. 
Άλλά κκί ό άθλος είνε ικανός καί Ήρακλέα νά 
νικήση, διά τοΰτο δέ κκί ό έπί τών πορτογάλ-
λοιν δημ.οκρκτικών λαχών κλήρος καί βαρύς τυγ
χάνει κκί μακροχρόνιος. 

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΗΤΕΝΕΓΡΟΝ 
Γερμανός ελληνιστής επισκεφθείς εσχάτως 

τό Μοντενέγρον ένόμιζεν ότι εύρίσκετο είς όμη-
ρικόν βασίλειον. Εί'ς τινας τόπους ό Μπέντεκε 
χρησιμεύει μ.όνον νά δικστρέψη τάς εντυπώ
σεις τοΰ ανεπτυγμένο·, τκξειδιώτου. Οί τής 
Ανατολής τόποι, δπου ακόμη αναπνέει τις τό 
άρωμ.α. τής άρχαίκς ποιήσεως τών πρώτων αιώ
νων και τών πρώτων στοιχείων τοΰ πολιτι
σμοί, πρέπει νά τού; διέλθν) έχων άνά χείρας 
τήν Ίλιάδα καί τήν '(ίδύσσειαν. Βεβκίω; τοΰτο 
δέν εινκι εύχάριστον ουδέ ευχερές διά τό πλεί
στον τών ταξειδιωτών. 

«"Οχι μ.όνον, λέγει ό Ριχάρδος Βόσσ, είς τάς 
εντυπώσεις έκ τοΰ ταξειδίου του, α; δημοσι
εύει ή ϋοΐΐΙδοΙιΟ Ηΐ111(ΐ5θΙι<ΐα, άνέγνωσα έκ 
νέου τόν "Ομ-ηρον άλλά καί έζησα μ.ετ' αύτοΰ». 

Ό έμ.βριθής Ελληνιστής διέτρεξε δ'· αύ-
τοκινήτου τόν δρόμον άπό Κκττάρου οέχρι Κε-
τίγνης, ειδεχθής αναχρονισμός όν δυσκόλως δύ
ναται νά συνδυάση τις μ.έ τού; ομηρικού; χρό
νους καί δμως δέν τόν ήμ.πόδισαν νά θαυμάσω 
ήρωίκόν λαόν, ό όποιος πρό τεσσάρων αιώνων 
ύπερησπίσθη τήν άνεξαρτησίαν του διά τών 
δπλων, κατά τοΰ αήττητου έθνους τών Όσμ.αν-
λήδων, καί διετήρησε συγχρόνω;, έν ξλη τνί 
πρωτοτυπώ άκερκιότητι, τήν θρησκείαν του, 
τήν γλώσσάν του, τά ήθη του, τόν πολεμικόν 
οργαν·.σμ.όν του κκί τό έθ/ικόν του έ'νδυμ.α, 
«Διατηρήσατε τήν έθνικήν σας ένδυμασίαν ! 
αναφωνεί ό συνεργάτης τής ΠοηΙδοΙίΟ ΚΐΙΠ-
άδοΐΐ&ΐΐ, θεώμ.ενος τόν μόνον λαόν τής Ιούρώ-
πης, ό όποιος διέφυγε τήν χυδαιότητα, τών 
χρωματιστών ενδυμασιών τών κατασκευαζό
μενων είς έν κκί μ.όνον σχέδιον τό επιβληθέν 
είς δλα τά πολιτισμένα, έθνη τοΰ σύμ.παντος. 

«Διατηρήσκτε λοιπόν τό ένδυμα τοΰτο 
οπερ οί προγονοί σας έφερον είς τούς παρελθόν-

τας αιώνας κκί οί απόγονοι υμών θά φέρωσι 
καί αυτοί εις τούς επερχόμενους. Εινκι ή υ.όνη 
ενδυμασία, ήτις σας αρμόζει, εινκι καμωμένη 
διά οας». 

Ή άπεικόνισις τών ιστορικών άνκμνήσεων 
είς τούς ταξειδιωτας θά έγέννα μ.έγα κακόν, 
έάν ή διήγησις έγίνετο άπό όδηγον μέ ζ α-
κέττα καί κκσκέττον κκί όχι άπο αληθή Μον-
τενεγρΐνον ένδεδυμ,ένον μ.έ τήν Στρούκα είς 
τούς ώμ.ους κκί τήν κάπα έπί τοΰ^μ.ετώπου, καί 
πνοή επική θά διέρχετκι άνά μ.έσον τών επει
σοδίων ίστορίκς όλως προσφάτου έν ή άνκφαί-
νεται ή άπλότης έν τώ ήρωίσμω ήτις είναι τό 
μ.εγαλεΐον κκί τό θέλγητρον τών πκρκδόσεων 
τών αρχαϊκών χρόνων. 

'Εδώ έδολοφονήθ/; ό ήγεμών Δανήλος. Άπό 
ποίον ; Άπό Μοντονεγρΐνον Ό προδότης 
ούτως ήτο ές επαγγέλματος κακοΰργος, τρεις 
φοράς κατεδικάσθη είς θάνατον καί τρεις φοράς 
ό ήγεμ.ών τοΰ έχάρισε τήν ζωήν. 

Κκθ' ήν στιγμ.ήν προσεβλήθη ό Δκνΐλος, 
πλησίον του ήτο ή ήγεμ.ονίς Δάρίνκα, ή σύζυ
γος του κκί ό ανεψιός του ό νέος Νικήτας. Ή 
ήγεμ.ονίς Δάρινκα ήτο έκτακτος γυνή, έκ τοΰ 
γάμου της δέν άπεκτησεν τέκνκ καί ό ήγεμ.ών 
δέν υπέδειξε τόν διαδοχον τοΰ θρόνου. Ή ήγε
μ.ονίς επήρε τήν ΟαρϊΙ,ΖΛ ήτις έκάλυπτεν τό 
μ.έτωπον τοΰ έτοιμ.οθκνάτου Δανήλου καί τό 
έπέθεσεν έπί τής κεφαλής τοΰ νέου Νικήτα. 
Ίοδύ τό βκσιλικόν χρίσμα καθ' ήακς. Πκρά 
τοις Μοντενεγρίνοις ό φέρων τήν ϋίΐρϋζΛ ϊίνε ό 
νόμιμος ήγεμων τοΰ τόπου. Τοιουτοτρόπως ή 
ήγεμ.ονίς έστεψεν τόν άνεψιόν τοΰ Δανήλου, ένώ 
ό ήγεμ.ών έπάλαιε μ.έ τούς σπασμ.ού'ς τής αγω
νίας. Ή ψυχραιμία καί ή άποφασιστικότη; 
τή; Δάρινκκς κατέπνιξκν, έν τγ γενέσει τιον 
τούς έμ.φυλίους πολέμ.ους, οΐτινες θά διηγείροντο 
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άπό τους απαιτητά; του θρόνου. Όποια γυνή ! 
Και δμω; δέν ήτο ηγεμονική; καταγωγή;. Ήτο 
Ουγάτηρ έμπειροτέχνου τή; Τεργέστη;. Δέν είνε 
άναγκαϊον εί; μίαν γυναίκα νάέχη εί; τά; φλέ
βα; τη; βασιλικόν αίμα ΐνα φέρεται ώς βασί
λισσα *-ί; περιστάσεις εκτάκτους. 

'Λφοϋ έτελείωσε τήν διήγησιν τοΰ δράμα» 
τικοΰ τούτου επεισοδίου τής συγχρόνου ιστο
ρίας τής πατρίδος του, ό νέος Μοντενεγρϊνος ό 
όποιος εξασκεί τό έργον σωφέρ μεΟ' εκείνου 
τοΰ διερμηνέως θέτει τό αύτοκίνητον είς κίνη-
σιν, μετ' ολίγον όμως τό σταματά. 

Βεβαίως δέν Οά ηχούσατε νά γίνεται λόγος 
περί τής πηγής τοΰ Ι^οιιοβηβ. «Έκεΐ κατά 
μήνα καί τήν πρώτην νύκτα τής πανσελήνου, 
Ίβάν ΟζΟΓηο]βνϊθ1ΐ ποτίζει τά άλογα τοΰ 
στρατεύματος του. Γνωρίζετε τόν Ίβάν ΟζβΓΠΟ-
,ίβνΐϋΐΐ ; Είνε δυνατόν ότι ύπάρχουσι άνθρωποι 
αμφιβάλλοντες περί τής υπάρξεως παρομοίου 
ήρωος; Διότι ζή ακόμη ό εθνικός μας ήρως. Καί 
θά ζήση έπι πολύ έφ' όσον βά υπάρχει λαός 
Μοντενεγρΐνος, δηλαδή Οά είνε αιώνιος. Κοι
μάται εί; τό ύψος τοϋ ίιΟΙΙΟΟΠΟ μετά τών στρα
τευμάτων του,είς κάθε δέ πανσέληνον ξυπνά καί 
τίθεται έπι κεφκλής τών ιππέων του. Ταχύς 
ώς άνεμος κάμνει τόν γϋρον τοϋ Μαύρου Όρους 
καί παρατηρεί έάν είμεθα πάντοτε άπηλλαγ-
μένοι άπό τόν Τουρκικόν ζυγόν. Κατόπιν ξανα-
κοιμάται μετά τών ΐππων του καί τών αν
δρείων του. Ίβάν ΟζθΓηθ.)βνϊθ1ΐ, κοιμήσου ή
συχος ! Καλώς άγρυπνοϋμεν. 'Απεβάλαμεν τόν 
ΌΟωμζνικόν ζυγόν, είμεθα ελεύθεροι... ελεύ
θεροι διά παντός». 

Έπι τής όδοΰ άπό Καττάρου μέχρι Κεττίγνης 
ό οδηγός σταματά ακαταπαύστως τό αύτοκί
νητον διά νά διηγηθ·/] τάς εθνικά; του παραδό
σεις. Κατά τό μήκος τή; ιερά; ταύτη; όδοΰ, 
κάθε βράχο;, κάθε πέτρα, υπενθυμίζει καί μίαν 
ίστορικήν άνάμνησιν. 

«Παρατηρήσατε τό οικοδόμημα αυτό σχή-
ματο; κυκλικού. ζ\έν είνε οχύρωμα, δέν είνε 
σταθμό; συνόρων. Είνε εί; τάφος. Τό μνημεϊον 
αυτό έκτίσθη είς δόξαν τοϋ Πέτρου 2ου. Ύπηρ
ξε καί ήγεμών καί επίσκοπος, άλλά πρό παν
τός ήτο ήρως. Ώδήγησε τούς Μυντενεγρίνους 
εί; τον κατά Ναπολέοντος πόλεμον καί ό μέγας 
Δύτοκράτωρ ό ίδιος δέν κατώρθωσε τίποτε. Ι
ερεύς, πολεμιστής, πολιτικός άνήρ, ήτο καί 
ποιητή: πρώτης τάξεως, τά τραγούδια του είνε 
εθνικά. Δέν άφήκε μόνον ποιήσεις τάς όποιας 
όλοι άποστηθίζομεν, άλλά καί νόμου; ο'ίτινες 
καί σήμερον τηροϋνται πιστώς. — Δέν θά λάβνις 
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τήν ίδιοκτησίαν τοΰ άλλου.—Είς τήν τρίτη* 
κλοπήν θά καταδικασθής είς θάνατον. — Έάν ή 
σύζυγος σου σέ άπατα, τό κκθήκον σου είνε νά 
τήν σκοτών/];,» Επίσης χρεωστεΐς νά σκοτώση; 
τόν άπατήσαντα την κόρην σου θά σκοτώση; δέ 
καί τό γεννηθέν τέκνον, διότι άλλω; προσβάλ
λει τήν τιμήν σου». 

Οί Μοντενεγρϊνοι είναι έπίση; υπερήφανοι 
ν.αί διά τό παρελθόν των καί διά τό παρόν. 
Φθάσα; εί; Κεττίγνην ό συνεργάτη; τοΰ ΌβΙΙ-
ί$θ1ΐΟ Ηΐΐηο1δθΗ<ΐα κατήλθε είς τό Μέγα 
Ξενοδοχεϊον. Ό ξενοδόχε ς τόν υποδέχεται ευ
γενέστατα, όστις φέρει τήν έθνικήν στολήν καί 
είνε οπλισμένος μέχρις όόόντων. Ήσυνομιλία αρ
χίζει καί μετ' ολίγον ό ξενοδόχος κάμνει τόνπα-
νηγυρικόν τοΰ ήγεμόνος του, κχί όλης τής οικο
γενείας, τότε πριγκηπικής καί τώρα βχσ·λικής. 

Ό ήγεμών μας Νικήτας ! 
Ό πχτήρ μας Νικήτας. Πρέπει νά τόν ίδήτε 

όταν κάθηται ύπό τήν σκιάν τής πτελέας του, 
περικυκλωμένος άπό τούς συγγενείς του κκί άπό 
άλλους ζητοΰντας τήν ύποστήριξίν του. "Εκα
στος τών υπηκόων του δύναται άπ' ευθείας νά 
τώ ζητήσν] τι. «Σέ άγαποϋμεν, έμπιστευόμεθα 
είς σέ. ζήτημα συυ.φέροντο; μά; χωρίζει. Κρίνε 
μα;, γνωρίζομεν προκαταβολικώς οτι θά είσαι 
δίκαιος.» 

Ό ήγεμών μας Νικήτας, είναι ποιητής ε
θνικός ποιητής, δπως ήτο ό Μέγας Πέτρο; 2ος 
Πετροβιτ;. Μήν λησμονήσετε νά υπάγετε εί; 
τό θέατρον δταν θά δώσου, τήν «Βασίλισσαν 
τών Βαλκανίων,» ό γραψα; είναι ό ήγεμων Νι
κήτα;. 

Κκί ή ήγειϊονί; έκτακτο; γυνή. Έγεννησε 
τρεΐ: υιού;, οΐτινε; είναι άνδρε; ακμαίοι καί ες 
θυγατέρα; αΐτινε; 8λαι είναι ώραΐαι. Ιδού μία 
φορά οικογένεια : Ή οικογένεια τοϋ μέλλοντο;. 
Ήμεΐς οί Μοντενεγρϊνοι ύπερηφανευόμεθα διά 
την ήγεμον.κήν μα; οίκογένειαν«. 

θ ά νομίσν] τ ι ; δτι ζί) εί; άλλην έποχήν, 
άλλά εί; τήν κοινήν τράπεζαν τοϋ ξενοδοχείου, 
ό εικοστό; αιών αναλαμβάνει τά δικαιώματα 
του. Τό γκαρσόνι με φράκον καί λευκόν λαιμό-
δέτην προσφέρει τό γεΰμα είς τού; σπουδα» 
στάς τοΰ Μονάχου, είς παραγγελιοδόχους έκ 
Βιέννη:, είς Παρισινήν οίκογένειαν καί είς συν-
τροφιάν περασμένων δεσποινίδων έξ Αμερικής, 
αΐτινες μετά τήν είς Κεττίγνην έκδρομήν-των 
πηγαίνουν είς τό Ο^βΓ&αΠ ΙΪ16Γ§3,ΙΙ ΐνα πα· 
ρευρεθώσι είς τάς έορτάς τοϋ Πάθους. 

Κα *** 
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"Οταν κατά το παρελθόν έτος ό άνεμος τοΰ 
έςαγνισμού καί τής άνορθώσεως ήρχισε παντα
χόθεν νά πνέη ορμητικός, τό ρεϋμά του έφθασε 
καί μέχρις έμοϋ καί έγένετυ αφορμή νά δημι-
ουργήση ή φαντασία μου τήν Ιδέαν εύρυτέρας 
μορφώσεως τών Δικαστικών λειτουργών, διά 
τής αποστολής αυτών διαδοχικώς πρός έκπαίδευ-
σιν πρακτικήν είς τά εύρουπαϊκά κράτη επί ώ-
ρισμένον χρονικόν διάστημα. Ή έκπαίδευσις 
αύτη θά απέβλεπε κυρίως ουχί τήν έπιστημονι-
κήν μόρφωσιν άλλά τήν γνώσιν τών τρόποον 
καθ' ους εφαρμόζονται είς τά ευρωπαϊκά 
κράτη αί διατάξεις τών νόμων, τήν μελέ-
την τών διαφόρων σωφρονιστικών συστημά
των καί ιδρυμάτων, τήν παρακολούθησιν έκ τοΰ 
σύνεγγυς τής έγκληματικότητος ανά τά διάφορα 
Ευρωπαϊκά κράτη καί έν γένει τήν περισυλλο-
γήν πάσης ωφελίμου πρακτικής γνώσεως. Τήν 
ίδέαν μου ταύτην άπεκρυστάλλωσα είς μικρόν 
νομοσχέδιον, διά τοϋ οποίου έχορηγεΐτο εις τόν 
Ύπουργόν τής Δικαιοσύνης τό δικαίωμα νά 
άποστέλλη κατ' έτος δυο ή πλείονας Δικαστάς έκ 
τών γνωριζόντων Ευρωπαϊκός γλώσσας εις τήν 
άλλοδαπήν πρός έκταίδευσιν. Οι Δικασταί ούτοι 
θά έλάμβανον κατά τήν εις τήν άλλοδαπήν διαμο-
νήν των ξηρύν τόν μισθόν των καί τά έξοδα τοΰ 
ταξειδίου των. Ο υπουργός θά είχε τό δικαί(υμα 
νάτοΐς όρίση τά μέρη τά όποια ώφειλον νά έπι-
σκεφθώσι καί τό είδος τής εργασίας εις τήν ο
ποίαν θά ήσχολοΰντο, θά έφερον δέοί Δικασταί 
ούτοι τήν ύποχρέωσίν νά άποστέλλωσιν εκθέσεις 
λεπτομερείς δημοσιευόμενος διά τής Έφ. τής 
Κυβερνήσεο)ς. 

Ό Δικαστικός κόσμος προς τόν όποιον άνε-
κοίνωσα τήν ίδέαν μου τήν ύπεδέχθη μέ κά-
ποιαν έκφρασιν είρωνίας, ένας δέέκ τών συνα-
δέλφων μολονότι είς άκρον επαναστατικός δέν 
έδυσκολεύθη νά τήν άποκαλέση άνόητον, ισχυ
ρισθείς οτι οί Δικασταί ήδύναντο άπό τά βιβλία 
καί τάς στατιστικά; νά μάθουν τί γίνεται έν Ευ
ρώπη καί προσέθηκεν δτι τό κράτος έπρεπε νά 
στρέψη τήν προσοχή ν του είς τόν στρατόν. "Ο
πως ήτο επόμενοι· τό Ύπουργεΐον πρός τό ό
ποιον απέστειλα τό νομοσχέδιον τοΰτο όχι μό
νον δέ έδωκε τήν έλαχίστην προσοχήν είς αυτό 

άλλ' ούτε απαντήσεως μέ ήςίωσαν οί πρός ους 
τό υπέβαλα. 

Παρήλθεν έκτοτε πολύς χρόνος. Ή γενική α
ποδοκιμασία τής ιδέας τήν οποίαν ανέφερα μέ 
έκαμε νά αρχίσω καί έγώ νά πιστεύω ΰτι ή σκέ-
ψΐς μου αύτη πιθανόν νά ήτο, άν ΰχι ανόητος, 
δπως ό συνάδελφο; είχε τήν καλιοσύνην νά τήν 
άποκα/.έση, ϊσω; εκκεντρική ή πρωτότυπος,τοΰτο 
δμιος δέν μέ έκαμε νά μεταβάλω γνιυμην, δσον 
άφορα τήν ανάγκην τήν κατά τοιούτον τρόπον 
μορφώσεως τών Δικαστικών λειτουργών, διά 
τής όποιας θά καθίστατο ευχερής ή άναδιορ* 
γάνωσις τής Δικαιοσύνης μας διά τήν οποίαν 
αληθώς πολλαί έπ' εσχάτων προσπάΟειαι κατε
βλήθησαν. Τήν πραγματοποίησιν δέ τής μορ-
φούσεως ταύτης τών Δικαστών δέν έβλεπον καί)' 
ολοκληρίαν νά έμποδίζη ή οικονομική τοΰ κρά
τους κατάστασις, διότι τρεις τό πολύ χιλιάδες 
δραχμών θά έκόστιζεν αύτη εις ιό κράτος διά 
τά σιδηροδρομικά ταξείδια τών αποστελλομένων 
είς Εύρώπην κατ' έτος δύο ή τριών Δικαστών 
ήτοι ποσόν τελείως άσήμαντον έν σχέσεί πρό; 
τάς ωφελείας αί όποΐαι θά προέκυπτον εντεύθεν 
είς τήν Δικαιοσύνην. 

Κατά τήν ενταύθα διαμονήν μου έζήτησα καί 
μοΰ έ/ορηγήΟη διά τής μεσολαβήσεως τοϋ εδώ 
πρεσβευτού μας ή άδεια νά επισκεφθώ τά έν 
Πρωσσία κυριώτερα σωφρονιστικά ιδρύματα. 
Εΐχον ήδη έπισκεφθή τάς έν Μπαβίτ καθ' υπό
δειγμα τών έν Αγγλία πρό έςηκονταετίας κατα-
σκευασθείσας φύλακας, καί επρόκειτο νά έπι · 
σκεφθώ χθες τάς έν Τάγγελ πρό ολίγων ετών 
οϊκοδομηθείσας. 

Ό Είσαγγελεϋς κ. 8ίθ1ΐβΓι, δστι; άνεπλήρου 
είς τό Ύπουργεΐον τής Δικαιοσύνης τόν έπ' 
αδεία απουσιάζοντα άνώτερον Δικαστικόν Σύμ-
βουλον κ. Ρΐα8ϋ1ΐ1\0 εις τόν όποιον έχει άνα-
τεθή τών φυλακών ή Διοίκησις,μοί άνεκοίνωσ<-;ν 
δτι κατά τήν ιδίαν ήμέραν θά μετέβαινον μετ' 
αυτού νά έπισκεφθώσι τάς φύλακας ταύτας δύο 
Ιάπωνες καί μέ προσεκάλεσε νά τούς συνο
δεύσω. 
• Ποίοι ήσαν οί Ιάπωνες οΰτοι δέν μοί άνέ-
φερεν, ήννόησα όμο:>ς δτι επρόκειτο περί τών δι
καστικών εκείνων περί τών όποιων ένας νεαρός 
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άκόλοοθος τής ένναΰθα Ιαπωνικής πρεσβείας 
μοϋ είχε κάμει πρό ήμερων λόγον, κατά τήν 
συνομιλίαν μας τήν οποίαν προύκάλεσεν ή περί 
τών έν Ιαπωνία φυλακών έρώτησίς μου. 

Έντό; τοΰ Γραφείου τοΰ Είσαγγελέοος τόν 
όποιον ανέφερα εύρον κατά τήν όρισθεΐσαν ή
μέραν τόν γνωστόν μου Γερμανόν Πρωτοδίκην 
νοί'Πΐ Βαίιΐη μεθ' ενός Ίάπωνος φέροντος 
ρεδινκόταν,εϊς τήν κομβιοδόχην τής οποίας διε-
κρίνετο ή ροσέτα αγνώστου είς έμέ παρασήμου. 
— Οί Γερμανοί Δικαστικοί μέ έπαρονσίασαν 
αμέσως πρός τόν έν Να£θγ& τής Ιαπωνίας Γε
νικό ν Εισαγγελέα κ. Τ&Ιο ΤοζαΙαα. 

Ι Ι ώ ς ε ρ γ ά ζ ο ν τ α ι ο ί Ι ά π ω ν ε ς 
Ένα Αΐΐ£θ ένοικιασθέν άπό τόν Ιάπωνα 

Δικαστικόν αντικατέστησε τό τραμ |ΐέ τόν όποιον 
επρόκειτο διά λόγους οικονομίας νά γίνη ή εκ
δρομή μας καί μας ώδήγησε ταχέως είς τά έξω 
τοΰ Βερολίλ'ου κείμενον θαυμάσιον οικοδόμημα 
εντός τοΰ οποίου, πρό ολίγων μόλις ετών κατα· 
σκευασθέντος, κρατούνται 1500 περίπου κατά
δικοι. Πέντε ολόκληρους ώρας άιήρκεσεν ή επί
σκεψις μας. Ό Ίάπων δικαστικός γνοόστης καί 
τώ/ελαχίστων περί φυλακών Λεπτομερειών, έ-
ζήτησε περί όλου σχεδόν τοΰ οργανισμού τού 
ιδρύματος τούτου λεπτομερέστατος πληροφορίας. 
Περιήλθομεν καί τάς έλαχίστας γο)νίας, έλάβο-
μεν γνώσιν τών πάντων. 

Οί Γερμανοί υπάλληλοι είναι κατά κανόνα 
<·ίς άκρον φιλόφ£0ν3; κ'ΐί πολύ εύ/ενεΐς, άλλ' 
αύτύ δέν τού; εμποδίζει νά προσπαθούν ενίοτε 
νά απαλλαγούν όσον τό δυνατόν ταχέως μιας 
τοιαύτης φύσεοος επισκέψεως. Τό οίκονομικόν 
πρόγραμμα τό όποΓον έφαρμόζουσι πανταχού 
έφορμόζουσι καί επί τοιαύτης φύσεως περιπτώ
σεων. ΤΙ ιδική μας όμως απετέλεσε δύναται 
τις νά ε'ίπη έξαίρεσιν. Έγινε δύναμαι νά εϊπω 
κατάχρησις είς τήν παροχήν πληροφοριών,εύνό« 
ητον δέ διατί. Καί άπό τό συσσίτιον ακόμη τών 
καταδίκων έφάγομεν καθώς καί άπό τό ψωμί 
ποΰ κατασκευάζεται είς τάς φύλακας. Θερμοκή
πια, εκκλησία,Σχολεΐον,Νοσοκομεΐονέργοστάσια 
αϊθουσαι λουτρού,κατοικίαι υπαλλήλων καί αυτά 
ακόμη τά επουσιώδη διαμερίσματα μας έπε-
δείχί)ησαν. Τό άνθρωπομετρικόν τμήμα έπίση; 
τοΰτο δέ εκίνησε περισσότερον τήν προσοχήν τοΰ 
Ίάπωνος. Οί Γερμανοί Δικαστικοί εΐχον κυ
ριολεκτικώς αποκάμει ιδία δέ ό Προοτοδίκης 
νοπΐΐ1)αηιΤΐ6στις έξετέλει συγχρόνως έργα διερ
μηνέως έκ τής Γερμανικής είς τήν Γαλλικήν,μό-

Διαρκούσης τής επισκέψεως ημών ελάχιστα 
εΐχον κατορθώσει νά μάθω περί τοϋ Ίάπωνος 
λειτουργού. Ήρχετο άπό τήν Σουηδίαν καί 
Νορβηγίαν δπου είχε μεταβεί άπό τοϋ Λονδί
νου. Ει/εν ωσαύτως έπισκεφθή τό Παρίσι, είςτό 
όποιον παρέμεινεν έπι δύο μήνας εξετάζων έκ 
τοϋ σύνεγγυς τον όργανισμόν τών Γαλλικών Δι
καστηρίων καί τά σωφρονιστήρια. Έ ν Βερολίνα) 
ευρίσκεται πρό μηνός, είχε δέ περιέλθει καί τάς 
κυριωτέρας Γερμανικάς πόλεις. Είςτό 'Λμβοΰρ-
γον είχε κάμίΐ ταξεΐδι επίτηδες διά νά έπισκε
φθή τούς πεφημισμένους έκεΐ αστυνομικούς 
σκύλους. 

Κατά τήν έτισίροφήν μας οί Γερμανοί δι
καστικοί μας άπεχαιρέασαν δταν έφθάσαμεν έπι 
τής 11ΗI ο Ι* (Ιοιΐ ίιίΐκΙθΠ, Ινώ δέ προύχώρησα 
μετά τού Ίάπωνος, ό όποιος κατά σύμπτωσιν 
έτρωγε είς τό αυτό καί εγώ έστιατόριον, είς 
ΙΙί(1ο1ΐ3θΐ'ί>Γ,είς τήν σύμπτωσιν δέ ταύτην οφείλω 
τάς περί τής Ιαπωνικής Δικαιοσύνης πληροφο
ρίας μου. Ή συνδιάλεζ-ίς μας έγένετο είς τήν 
Γαλλικήν την οποίαν ομιλεί μετά πολλής ευχέ
ρειας. Μοΰ έδωκε πρώτος τό έπισκεπτήριόν του 
καί μέήρώτησε μετά πολλοϋ ενδιαφέροντος περί 
τής Ελλάδος. Μοϋ είπε δτι λυπεΐται διότι δέν 
τοΰ μένει αρκετός χρόνος νά έπισκεφθή τήν μη
τέρα τών φώτων καί τοΰ πολιτισμού, έγκώμιον 
όχι ασύνηθες άλλ' «χι πολυ διά τους σημερινούς 
Έλληνας κολακευτικόν. 

Μοΰ άφηγήθη αυθορμήτως δτι έξετέλει τα-
ξείδιον έκπαιδευτικύν, σταλείς έπι τούτω ύπό 
τής Ιαπωνικής Κυβερνήσεως, ή όποια στέλλει 
κατ' έτος δύο δικαστικούς, οί όποιοι περιέρχον
ται τά Ευρωπαϊκά κράτη πρός περισυλλογήν πά
σης χρησίμου διά τήνΔικαιοσύνην πληροφορίας. 
« Κατά τό έτος τοΰτο, μοΰ είπε, ταξειδεύω εγώ 
μετά τοΰ κ. Μαΐίΐηο Δικαστού παρά τώ άνω-
τάτω Δικαστηρίω τό όποιον εδρεύει έν Τόκιο. 
Τό ταξεΐδι μας άρχισε πρό εξ μηνών καί θά τε
λείωση μετά έξ μήνας». 

Ή μεγάλη αφέλεια του καί ή υπερβάλλουσα 
άγαθότης του μέ έκαμε νά λάβω τό θάρρος νά 
τόν έροοτήσω περί τής αμοιβής ή οποία έδίδετο 
είς τούς πρός έκπαίδευσιν αποστελλόμενους Δι
καστικούς τούτους καί περί τοϋ τρόπου τής εκ
λογής των. Μοΰ άπήντησεν δτι λαμβάνουσιν 
έκτο; τοΰ μισθού των ΙΟ0ΟΟ γβΠ8 ώς άποζη-
μίωσιν πρόσθετον, ήτοι 25000 φρ. έκαστος δ ι ' 

νον 5ε ο οδηγών ημάς Γερμανός υποδιευθυντή; .εν έτος. Ός πρός τήν έκλογήν, ταύτην κάμνει ό 
του κτιρίου έφαίνετο εύχαρισιημένος άπό τήν Υπουργός. Ή εκλογή είναι αληθώς δύσκολος 
εντυπωσιν τήν οποίαν έκαμον επί τοϋ Ίάπω- άλλ' οί μέλλοντες νά άποσταλλώσιν είναι έκ τών 
νος αί πληροφορίαι τάς οποίας παρείχε. προτέρων γνωστοί, διότι τούς υποδεικνύει τρό-
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κ. Μαΐνΐαο, μετά τοϋ οποίου παρέμεινα συνδια-
λεγόμενος μέχρι τής άφίξεως τοΰ κ. ΤθΖΐΐ1<;ΐ. 
Όμίλεΐ καί ούτος τήν Γαλλικήν αρκετά ευχερώς 
μέ περισσοτέραν όμως εύχερειαν ύμιλεΐ'Αγγλικά. 

ν Μολονότι έχει δεκαέξ ετών ύπηρεσίαν, είλ'αι νε-
ώτατος μόλις 43 ετών, καί είς δικαστήν παρά τώ 

— • -τ-Λ.-,ΥΛν,Ίν» ττηη τΓιιρτιχίΓ. \) 
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έδρια τά όποια άφορώσι ζητήματα σχετιζόμενα έν Τόκιο) 1 Ιανεπιστήμιον. Μετά έν έτοί 
μέ τήν Δικαισσύνην. ρίσί)η Είσαγγελεύς καί έξηκολούθησε διδ 

Τό ύπουργεΐον δέν ορίζει τά μέρη τά ύποΐη 
θά έπισκεφθώσιν οί πρός έκπαίδευσιν ταξειδεύ-
οντες Δικασταί. Ούτοι είναι περί τήν έκλογήν 
τοϋ δρομολογίου των τελείθ)ς ελεύθεροι, οφεί-
λουσιν όιιο)ς νά άποστέλλωσι πρός τό Ύπουρ
γεΐον έκθέσεις,αί όποΐαι δημοσιεύονται, τούτο δέ 
κάμνει πάντας νά άμιλλώνται τίς νά έπισκεφθή 
περισσότερα μέρη καί νά συλλέξη περισσότερα; παρπσκευήν ιαπωνικού τεΐου, καί μ6ϋ έδωκαν 
πληροφορίας. «Έγώ έπισκέφθην ήδη τούς Πκ- μετά προθυμίας καί φιλοφροσύ\·ης άπεριγρά-
ρισίους, τήν Μασσαλίαν τάς Βρυξέλλας, τήν Κο- πτου τάς έτομένας περί τή: Ίαπο>νικής Δι-
πεγχάγην, τήν Στοκχόλμην, τήν Χριστιανίαν,τό καιοσύνης πληροφορία:, τάς όποιας ελπίζω δτι 
Λονδΐνον, τό Μόναχον, τήν Δς>έσδην, τό Άμ- θά ανάγνωση μετ'ενδιαφέροντος ό Δικαστικό; 
βοΰργον, τήνΛειψίαν. 'Λπύ τό Β>ρολΐνον θά με
ταβώ εις Βιέννην και Βουδαπέστην, εκείθεν εις 
Έλβετίαν, μετά τήν οποίαν θά επισκεφθώ τάς 
κυριωτέρας έκ τών Ιταλικών πόλεων μετά ταύτα 
θά μεταβώ διά δ;;υτέραν φοράν είς Γαλλίαν, ένθα 
θά επισκεφθώ έπαρχιακάς τινας πόλεις, ΐ\'α άν-
τιληφθώ πώ; λειτονργούσιν έκεΐ τά Γαλλικά 

κόσμος. 
Ί Ι δ6*»60β^ν»ΐ εν Ίτεπωνί* 

Ή Ιαπωνία, ήρχισε λέγων ό Ίκτων Είοτκγ-
γελεύ;, έχει. ώ; καί χΟέ; σα; είπον. τόν ίδιον 
πεοίπου ό:γανισυ.όν τόν όποιον κκί ή Γαλλία. 
Παο' ήμΐν 
Πρωτοδικεία, Έφετεϊκ, 

όπάρχουν ώσκΰτω; Είρ/,νοδικεΐκ, 
, Εφετεία, κκί έν 'Λκυρωτικόν. 

Δικαστήρια. Εκείθεν θά κατευθυνθώ καί πάλιν Ί ^ Ε : ^ , ^ Κ ε ? ν ϊ ρ ^ ά χ ^ Δικαστήρια, ή 
είςΛονδινον, ένθα θά παραμείνω ένα περίπου ά π 0 5 Τ ' ο λ . ^ τ ω ν ζ,Μύ, ί ν ' · ΐ κ - 0 ) ν : Ζ ε ; ν ε ,,.εγί,Γτ;, 
μήνα, καί εκείθεν θά μεταβώ είς 'Λμερικήν ή % ι Λ ί β ^ έ χ τ δ ί 1 ^ σ,7.6ιβκστικοΰ έργου τω . 
οποία είναι τό τέρμα τοΰ ταξειδίου μου. Ό , { ; τ ί ) 0 _ ο ϊ ο ν . Λ υ . ; ω ; 'κσ/ολοΰντκι δικάζοντα 
συνάδελφος μου ΜαΙ<ιηο, ό όποιος ένεκα άδια- _ ά ; - α ^ ' ώ ξ ί κ ; . ρ · , α χ τ ι Χ χ ς υποθέσει:, 
θεσιας, δεν μας συνώδευσε σήμερον, έχει κάμει ^ ^ 0 . Λ _ , ο σ ί 7 ι λ ζ 1 - χ ^ ^ . -/,.χάκι; σο^κρά 
περίπου το αύτύ ταξείδιον ελπίζω, δέ δτι θά έ- ά λ λ . ι ^ ^ . ^ ^ τ ω ; ε . ; - ε ί ν άδικήυ.ατα. 
ξακολουθήσωμεν καί θά τελειώσωμεν τήν άπο- ·Ό λ κ ^ ^ ί τ ω - -χ αδικήυ.κτκ τά όποϊα δέν 
στολην μας- παρεπέμφΟ/,σκν εί; άνάκρισίν τκκτικήν ύπά-

Είς τάς ερωτήσεις μου περί τής Ιαπωνικής γονταί εί; τήν δικκιοδοσίκν τών Είρ/,νοδικών. 
Δικαιοσύνης απήντησε μετά πολλής προθυμίας 0 ί όποιοι δίκαιου/ται νά έπιβάλλωσ·. ποιν/ιν ου
δέν εϊχεν διιο)ς τόνάπαιτούμενον χρόνον νά μοϋ λακίσεω: πολλάκις πολυετοΰ;. ΊΙ Δικκιοδοσία 

θά ικανοποιεί τήν περιέργειάν μου εις προσεχή 
μας συνάντησιν. 

Τόν συνυύδευσα μέχρι τής θύρας τοΰ μεγά
ρου τής Ίαποη-ικής πρεσβείας, τί|ν δέ έπομένην 

κείνται εί; έφεσιν ενώπιον τών πλν,μελλειοόι-
κών, οί όποιοι δικάζουσιν ανεκκλήτως. IIκοκ 
τοΤς κυριωτέροις Ειρηνοδικείο·.; υπάρχει διω-
ρισμένος Είσκγγελεύ;,εί; δέ τά λοιπκ τήν κκ· 
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πον τινά ή κοινή Δικαστική φήμη, καί διά τοΰτο τό απόγευμα μετέβην είς τήν έν ΟΙΐ.ΊΐΊυΙίΜι-
τό έργον τοΰ Υπουργού παρουσιάζει πολλάς 1)11Γ& κατοικίαν του. Μέ εδέχθη ό αρεοπαγίτης 
δυσκολίας. Τό μέτρον τοΰτο εφαρμόζει πρό τε
τραετίας ή Ιαπωνική Κυβέρνησις. Ή άρχή έ
γένετο άπό τούς Δικαστικούς υπαλλήλους, τώρα 
δμως έπεξετάθη καί είς τους Διοικητικούς. Έκ 
τών Δικαστών μέχρι τούδε απεστάλησαν μόνον 
ανώτεροι, τό προσεχές δμως έτος θά άποστα 
λοϋν πρωτοδίκαι. Θά εξακολουθήσουν δέ μετά άνωτάτω δικαστηρίω προήχθη πρό τριετίας, ' υ 
ταύτα νά αποστέλλονται εναλλάξ έκ τών κατο)- ΕΊσαγγελεύς Τοζιΐΐν.α είναι μία άπό τά; μάλλον 
τίρων καί ανωτέρων βαθμών. Έκτος δμως τών εξέχουσας Δικαστικάς προσωπικότητας έν Ία-
Δικαστικών οί όποιοι αποστέλλονται πρός έκ- πωνία. Είναι ηλικίας 48 ετών καί είχε 26 ετών 
παίδευσιν ή Ιαπωνική Κυβέρνησις αποστέλλει δημοσίαν ύπηρεσίαν. Ήτο 22 ετών δτε διω· 
πάντοτε Δικαστικούς υπαλλήλους είς δλα τά συν- ρίσθη καθηγητής τοΰ Ποινικού Δικαίου είς το 

ίτήμιον. Μετά έν έτος διω-
ρίσθη Είσαγγελεϋς καί έξηκολούθησε διδάσκων 
ει; τό Πανεπιστήμιον, προήχθη δέ ταχέως είς 
Ηΐ'οίηΊοΐ" ΙΊ'ΟΜίάοηΙ παρά τφ έκεΐ Πρωτοδι
κείο» καί κατέλαβε νεώτατος τήν κενο»θεΐσαν θέ
σιν τοϋ έν τώΝιΐ^ογα Εφετείο) Γενικού Ει
σαγγελέως. 

Οί Ιάπωνες Δικαστικοί μ! έκράτησαν πλη-
σίο»· των έπι πολύ. Έπέβλεψαν οί ίδιοι τήν 



ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ «\<-·ΠΝ\1» 

τά όποια δικάζουσι δλα έν γένει τά άδικήυ.κτκ 
τά μ η ύπαγόμ.ενα ε?; τους Είρηνοδίκκς, εινε τοι-
μ.ελή.τά δέ Εφετεία πενταμ.ελή,κκί τό 'Ακυρω-
τικόν τό όποιον εδρεύει έν Τόκιο σύγκειται έξ 
έπτά μελών. Ό αριθμός τών Πρωτοδικείων μκς 
ανέρχεται εί; πεντήκοντα, τών δέ Εφετείων 
μας εί; έπτά. Εί; τήν περιφέρεια-, εκάστου Ε
φετείου ύπάγοντκι περί τά Γ»—10 Ποωτοδι-
κεΐκ. Πόσο; είνε ό αριθμός τών Πρωτοδικών 
δέν δύνκμζι νά ορίσω μετ' ακριβείας, υπολο
γίζω ομω; δτι ούτοι ανέρχονται εί; εξακόσιους. 
Έφέται ύπάρχουσι περί τού; έκκ,τόν εΓκοσι, τό 
οέ Άκυρωτικόν περιλαμβάνει είκοσι οκτώ δικκ-
στάς διη,ρημένους εις τέσσ/.ρκ τμήοατα. Ό α
ριθμό: τών Λικκστών μκ; εί\ε κκτώτερο; εκεί
νου άλλων...'ΕΟνών, αυτό όμ.ω: δέν σηυ.κίνει 
οτι ή Δικαιοσύνη μκ; δέν είνε ενήμερο:. Οί Δι
κασταί μ.ας εργάζονται χωρίς νά καταπονούν
ται, άλλ' εργάζονται σχεδόν πάντες έξ ίσου 
διότι το προσωπικόν είνε πάντοτε άναλογ» 
πρό; την έργασίαν έκαστου Δικαστηοίου. 

Τά μικρά Δικαστικά κέντρκ πκρ' ήμΐν είνε 
ελάχιστα. Όλίγιστκ είνε τά Πρωτοδικεία τά 
έχοντα 6 ή έπτά δικαστάς εκτός τών προέδρων. 

Τό όρκωτόν σύστημα πκρ' ήμϊν δέν κκτωρ-
ΟώΟη νά είσαχθή διότι άντίκειτκι εί; τκ ιστο
ρικά περί Δικαστών πκραδόσει; τή; /ώρα: 
μας. 'Ομολογώ δτι κατά τούτο ύπολειπόυ.εθα 
τών άλλων κρατών, άλλ' έκ τούτου δέν έπετκι 
οτι ή Ποινική Δικαιοσύνη μα; δέν λειτουργεί 
άριστα. Ή έκδίκκσις τών σοβ/.ρών αδικημάτων 
είνε άνετιθειμενη εί; δικκστά: πεπειραμένου; 
καί άπηλλαγμένους παντός ελαττώματος προ
καταλήψεων Λ·.κ τόν λόγον τούτον οί Δικασταί 
οί όποιοι εύδοκιμούσιν είτε ώς ποινικοί Δικζ-
σται ειτε ω; πρόεδρο·, τμημάτων ποινικών δέν 
προοιβάζοντκι, άλλά διατηρούνται εί; τκ; θέ
σεις των λαμβάνοντες μισθόν ανωτέρου βκθμού. 
Τά τριμελή πλημμελειοδικεία, μας ' επιβάλλουν 
κκί τήν ποινήν τού θανάτου. 

Η Δικαστική τήβεννο; είνε γενικώς πκρ' ή
μϊν καθιερωμένη, κυρίως δμως δέν είνε τήβεννος 
αλλα στολή ίδικιτέρκ τήν όποίκν φκοουσιν δλκ 
ανεξαιρέτως τά Δικαστικά πρόσωπα κατά τάς 
συνεδριάσεις, είνε δέ σχεδόν ομοιόμορφος, δια
κρινόμενη μόνον άπό τα; παρυφάς αί όποΐαι 
εινε άπό χρυσάνθεμα έκ μετάξης λευκής είς τήν 
τών Δικηγόρων, ερυθράς είς τήν τών Εισαγγε
λέων κι κυανής είς τήν τών Δικκκστών. 

Οί Δικασταί μ.ας καθώς καί οί Εισαγγελείς 
είνε ισόβιοι καί αμετάθετοι (ίηα,ΙϊΙΟν.Μβδ). 

Διορίζονται δέ ύπό τού αύτοκράτορος μετά προ
ηγουμένων έγκρισιν ύπό Ειδικής επιτροπής, ενώ
πιον τής όποιας δίδουσιν εξετάσεις. Μετάθεσις 
δικκστοϋ μ.όνον τη· αιτήσει του δύναται νά γίνη. 
Καί δταν ακόμη αί περιστάσεις έπιβάλλουσι 
τοιαύτην μετάθεσιν, δέν δύναται αύτη νά γίνη 
άν μ.ή ύποβληθή αίτησις έκ μ.έρους τού μέλλον
τος νά μ,ετκτεΟή. Κκτά κανόνα δμ.ως ό Δικα
στή;,τού όποιου ή μ.ετάθεσι; επιβάλλεται, ζητεί 
αόνος του τήν υ.ετάθεσίν του, ενίοτε δέ, άλλά 

ΓΟυτο συυ.'οαινει σ: ;ανιως, εςαναγκα,εται να το 
κάμ.η ύπείκων είς τήν συμ,βουλήν τού προέδρου 
τού Δικαστηρίου. Ή προαγωγή γίνεται κατ' 
έκλογήν μετά ώρισμένον χρόνον υπηρεσίας, ό 
όποιος είνε πέντε έτη διά τούς Πρωτσδίκας προ
κειμένου περί τής θέσεως τού Προέδρου ή τοΰ 
'Εοέτου καί δέκκ διά τάς άνωτέοας δικαστι-
κάς θέσεις. Οί Εισαγγελείς δύνανται νά ποοα-
χθώσν είς θέσεις δικκστικάς καθώς καί τανά
παλιν, θέσει; Προέδρου ύπάρχουσι παρ' ήμ.ΐν 
δύο ή τού Ρΐ'ΟΠΜβΓ ΡτΟδΐτΙοΠΐ καί ή τού 1'ΓΟ 
δϊ(.βηΙ (1θ ΟΙίΠΙΏΐΐΙΌ. Παρ' έκαστο) δικαστη-
ρίω υπάρχει εΐ: ΡγογϊΙ. ΡΓβδκΙβηί καί εις ή 
πλείονες Ρΐ'βχΪΓίοηίδ <1β ΟΙιΛίπ1)Γβ3 αναλό
γως τών τμημάτων είς τά όποια έκκστον *όικκ-
στήοιον είνε διηοημ-ένον. 

Ή προκγωγή ένεργεϊτκι ύπό τού Υπουργού 
κκτόπιν γνωμοδοτήσεως τού Προέδρου μ.έν τού 
Εφετείου διά τούς δικκστάς ή τού Γενικού Εί-
σκγγελέως διά τούς Εισαγγελείς. ΤΙ γνωμο-
δότησις είνε κκτά τούτο υποχρεωτική διά τόν 
ύπουργόν, ότι δύνκται μεν νά μ.ή τήν εκτέλεση 
άλλά ουχί καί νά προκγκγη άλλον έκτό; τοΰ 
ύποδειχθέντο;. Συμβαίνει πολλάκις ό υπο
δεικνυόμενος νά μή είνε πρόσωπον είς τόν Ύ 
πουργόν άρεστόν. 'Εν τοιαύτη πεειπτοόσει,άν αί 
κενκί θέσεις είνε ίσαι πρός τούς ύποδειχθέντας 
παρά τών διαφόρων προέδρων ή περισσότερα·, 
ό υπουργός άίφνει τινάς χωρίς νά τάς συμ.πλη-
ρωση καί υποβάλλει μ.ετά τιν/. χρόνον νέον 
έρωτΛμ.κ. Τήν φο:κν δμ.ως ταύτην είνε ύπό-
χρεως νά προαγάγη τόν υποδειχθέντα άμ.έσως. 
Παρ' ήμ.ΐν οί προβιβκσμ.οί δέν άπκντώσι δυσκο
λίας, διότι κυρίω; τούς μέλλοντας νά προαχθώσι 
τούς υποδεικνύει ή κοινή δικαστική γνώμη. 
"Οοιον ηλικίας τών δικαστών πα: ' ήυ.ΐν δέν 
υπάρχει. Οί δικαστικοί μ.κς παραμένουσιν είς 
τήν ύπηρεσίαν έφ' όσον είνε είς θέσιν νά έκ-
πληρούν τά καθήκοντα των. 

Οί μ.ισθοί τών δικαστών μκς δέν είνε μεγάλοι. 
Οί Πρωτόδικα·, λαμβάνουν κατ' έτος ΙΟΟΟνΌΠδ 
κκί δύναται ό μ.ισθός των νά φθάση εντός εξα
ετίας μέχρις 1600. Οί ΡΓβδΐάβηΙδ (Ιθδ 0"1ίΐ-
ΐϊΐΙίΓβδ λαμβάνουν 1800 νΌηδ κατ' έτος καί ό 
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μισθός των φθάνει εντός εξαετίας τάς 25ϋ0. διότι είνε απάνθισμα τών Κωδίκων καί άλλων 
Κατά τήν αυτήν άνκλογίαν λαμ βάνουν οίΡΓΟΙΏ. κρκτών κκί τών νεωτάτων θεωριών, Αί αύται 
ΡΓΟδϊίΙβηίδ άπό "2200 γοηδ μέχρι 3000. Τών περίπου ποιναί εφαρμόζονται οίαι καί ένΓαλλία. 
Εφετών ό μ.ισθός αρχίζει άπό 1200 γέν κκί Μετά τήν θανατικήν ποινήν, ή όποια εκτελείται 
φθάνει μέχρι 1800, ό ρΓβδ (1θ ϋΗίΙΠΙ̂ ΓΟ παρά διά τής αγχόνη;, αμέσως ελαφρότερα είνε ή 
τω Έφετείω λαμβάνει 2000 γέν μέχρις 3000 τών ισοβίων καταναγκαστικών έργων, κκί μ.ετ' 
ό δέ ΡγΘΠΙΙΟΓ ΡΓΟδκΙβηΙ παρά τώ αύτώ δι- αυτήν ή τών πρόσκαιρων,τών οποίων ή όιάρκεια 
καστηρίω λαμ.βάνει πάντοτε 1200 γέν. Τών είνε άπό 10 — 20 ετών. ακολουθεί δέ ή ποινή 
δικαστών τοϋ ακυρωτικού ό μισθός αρχίζει άπό τής είρκτής καί ή τής απλής φυλακίσεως μεθ 
2500 γέν κκί φθάνει είς 3700. Ό Ρΐ'βδίοΐβαΐ ήν έπεται ή χρηματική ποινή. "Αλλα είδη 
(3β ΟΗ3,ΙώΙ)Γ6 παρατώ Ακυρωτικό) λαμβάνει ποινών δέν ύπάρχουσι παρ' ήμΐν σήμερον. Εί: 

παλαιοτέραν έποχην ύπήρχον πολλά αλ.λα 
ταύτα δέν ίσχύουσι πλέον. Ή ποινή τής μα-
στιγώσεως ή όποίκ εφαρμόζεται έν Αγγλία 
δέν είνε παρ' ήμ.ΐν είσηγμένη. 'Εν Λονόίνω 
έμ.ελέτησα τά τής ποινής ταύτης καί εύρον δτι 

καί ό ΡΓβΙΪΙΪβΓ ΡΓβδίβοηΙ λαμβάνουν μισθόν 
πάγιον 4500 γέν ό πρώτος κκί 6000 ό όευτε-
τερος. Τών είσκγγελέων ό μισθό; είνε ό αυτό; 
μέ τόν τού Ργ61ΪΙ. Ρτβδίίίβηΐ τού δικαστη
ρίου παρά τώ όποίω ύπηρετούσι. "Αν συμβή 
δικαστής νά προκχθή είς /.νωτέραν δικαστική·/ έδωκεν άποτελέ;μ.κτα άριστα. Έν Γαλλία όλοι 
θέσιν, τής όποιας ό μισθό; είνε κκτώτερο; εκεί- οί δικαστικοί μετά τών όποιων ώμ.ιλησκ κρί
νου τόν όποιον λκμ.βάνει, όικτηρεΐ τόν πρώτον 
μισθόν του. "Οπως βλέπετε οί μισθοί τών δι
καστικών υπαλλήλων μας δέν είνε μεγάλοι,πρέ
πει δμως νά λάβητε ύπ' όψει σας ότι πκρ' ήμ.ΐν 
ή ζωή είνε πολύ εύθηνή. 

Ή νομ.οθεσία μ.ας διαφέρει τής τών άλλων 
κρκτών, διότι έπήραμεν άπό όλας τάς νομοθε
σίας τάς διατάξεις τάς οποίας έκρίναμεν κκλυ · 
τέρας καί έτροποποιήσκμ.εν αυτά αναλόγως 
πρός τάς άνάγκκς κκί τκ: συνήθειας τού τό
πους μας. Ό πολιτικό: μα; κώδιξ είνε κατα το 
πλείστον έκ τού Γαλλικού είληο-.υένος καθώς 

νου σι V απκραιτητον την εισαγωγην της, ευρι-
σκουσιν δν.ως ότι είνε δυσκολωτάτη ή έπιψη-
φισις νόμου τοιούτου. Τίμ.εΐς δέν θά άποπειρα-
θώμ.εν νά τήν είσκγάγωμεν,διότι ακριβώς πρό ο
λίγων ετών κατηργήσκμεν πκρομ.οίας ποινάς τάς 
όποιας έκρίναμ.εν μ.ή συμ.βιβκζομένας μ.έ τόν πο
λιτισμών. Ή ποινική μ.κς δικονομία είνε σχεδόν 
ή αυτή μέ τήν Γαλλικήν. Έ ερήμην δίκη παρ' 
ήμΐν εινε έξαίρεσις μ.όνον έπί άγνωστου όιαμ.ο-
νής κατηγορουμένων. "Οταν ό κατηγορούμ.ενος 
είνε παρών ή ή κατοικία του είνε γνωστή, δικ-
νάσσεται ή βιαία προσαγωγή του, Ή έπί ακρο
ατηρίου διαδικασία είνε περίπου ή αύτη τών 

Βερολίνου τα 

καί ή πολιτική μ.κ; Δικονομία, ή όποια δμ.ως 
είνε πολύ απλουστέρα. Ιδία αί περί έκτελε- έν Βερολίνω δικαστηρίων. Αί φυλακαί μας εινε 
σεως διατάξεις είνε πολύ άπλαί καί 'έπι -υγχά- εντελώς νέαι, κατεσκευάσΟησκν δέ καθ' ύπό-
νεται δι' αυτών ή ταχίστη έκτέλεσις τών άπο- δείγμα τών δεσμωτηρίων τού 
φάσεων. Ή προσωπική κράτησι; έχει καταρ- όποΐκ είνε τκ τελειότερα.. Το 
γηθή παρ' ήμ.ΐν απολύτως έπί τών πολιτικών 
υποθέσεων, άλλ' ή πείρα μέ διδάσκει ότι ή 
απόλυτος κατάργησις είνε επιβλαβή;, διότι ύ-
πάρχουσιν οφείλεται κακή; πίστεως οί ^οποίοι 
κκτορθώνουσι καίτοι έχοντες περιουσίαν νά μη 
πληρώνουν. Τού Εμπορικού μ.ας Κωδικός αί δι
ατάξεις έλήφθησκν έκ τού Γαλλικού κκί τού 
Ιταλικού, ελήφθη όμως ύπ' όψει κκί ή Α γ 
γλική έμ.πορική Νομοθεσία, έπί τή βάσει τής 
όποιας πολλά άοθ:κ τού Έμ.πορικού Κωδικός 
έχουν συνταχθή. 

"Οσον άφορα τήν Ποινικήν μας νομοθεσίαν 
δύναμαι νά είπω δτι είνε ή καλύτερα πασών 

δειγμ.α τών δ 
σύστημ.α τών 

ϋβΐΐΐΐΐβδ τό όποιον τά πλείστα έκ τών κρα
τών έχουν υιοθετήσει έχει ν,ν.\ πκρ' ήμΐν εϊσα-
χθή απολύτως 

" η 
των 

Άπεναιρέτισα του: Ιάπωνας δικαστά; πλν 
ης θαυμ.ασμ.ού προς την μ.εγαλην πατριοα το; 

καί καταγοητευμένος άπό τήν εύχαρίστησιν την 
οποίαν ή αετά τών δύο τούτων άφελ,εστατων 
ανθρώπων συνομιλία μ.ού έπροξενησε. 

Βερολίνο / Όκ-ώβριος 1910. 

ΑΡ Δ. ΚϊΡΙΛΚΟΠΟϊΛΟΣ 
Πρικτοί>ί«ης 
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Τ Ι Χ Ρ Ε Ι Α Ζ Ο Ν Τ Α Ι Ο Ι Β Α Σ I Λ Ε ί Σ 
ΥΠΟ Τ Η Σ ΚΑΡΜΕΝ ΣΥΛΒΑ (ΒισιΗοοης ιής Ρουμανίας). 

Πυίαν γνωμην έχουσιν ό κ. Δρκκούλη; κκί ό 
κ. Φιλάρετο; περί του «άν χρειάζονται ή δέν 
χρειάζονται οίΒζσιλεΐς» ήξεύρομεν, κκί δένεν
διαφέρει νά μάΟωμεν. Ενδιαφέρον ου.ως πα
ρουσιάζει /.αί πολύ το περίεργον τό, τί φρονοΰ-
σιν αυτόν οί βασιλείς, αύται αί Εστεμμένα·. Κε-
φκλαί, έπι τοΰί ζητήματος. Καί διά τοΰτο μέγα 
ενδιαφέρον διήγειρε / . / ί πολύ άναγινώσκεται τό 
νεωτατον σύγγραμμα τής φιλοσόφου κζί φιλο
λόγου βασιλίσσης τής Ρωμυυνίκ;, τό δημοσιευ
θέν γερμανιστί έν Ρέγενσβουργ πρό ολίγων 
εβδομάδων, κζί έπιγραφόμενον β 'ΓιΟυρισμοί * 
(ΟβΠΰδΙΟΓίβ λΥοΓίΟ), έν τω όποίω ή γεραρά 
συγγραφεύς έν έ/.τάσει πραγματεύεται πλήν 
άλλων καί τό ζήτημζ τοΰ βζσιλικυΰ Οεσ/.οΰ. 

Ή γνώμη τή; Βζσιλίσσ/,ς έχει ώ; εξής : 
Τί χρειάζοντζι οί Βασιλείς ; Εί; τήν δημο-

κρζτικήν αυτήν έποχήν, καθ' ήν ή ιδία, Οτι 
ή βασιλεία δίδεται ελέω /.αί χάν.τι θεοΰ, τό 
πολύ είρωνιζόν μειδίαμα διεγείρει, είναι πζρζ-
σοςον ότι οί άνθρωποι όχι μόνον άνέ/οντζι βα
σιλείς, άλλά κκί φαίνεται ότι τού; έπιΟυμοϋσ;. 
ΕΤ 

I ινζι κ;ιοσ/;υ.ε·.ωτον φαινομενυν, οτι ει; πκσκν 
αρχήν πράγματό; τινο; ίπάρχε·. εί; οδηγός, 
καίτοι ούτος κατόπιν περιφρονείται καί υβρί
ζεται, καθώς τοΰτο συμβαίνει ώ; έπι τό πλεί
στον είς τούς ηγεμόνας- εί; έν τούτοις πρέπει 
πάντοτε νά άναλάβγι τό θάρρος τής ευθύνη;· εί; 
πρέπει νά αντιπροσώπευση όλου;, κκί πράγ
ματι τού; αντιπροσωπεύει, Λυτό: ό εί; δίδει τό 
πνεομά του κκί τό όνομα του εί; ΔΙΆΣΤΛ , υ .κ 
χρόνου. 

Δέυ υπάρχει ορχήστρα, χωρί; διευΟυντήν, κκ-
νεν έργοστάσιον χωρί; κυρίου:, ουδέν έργον χω
ρί: τεχνίτην. ουδέν πλοϊον χωρί: κυβερνήτην, 
ουδείς στρκτός χωρί; στρκτάρχην, ουδεμία 
εορτή χωρίς τελετάρχην, ουδείς χορό; χωρί; χο-
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ρηγόν πρέπει πάντοτε εί; νά όδηγή, όν οί άλ
λοι έκουσίω; άκολουΰοϋσι, ώ; μέν νομίζουσι χά
ριν τή; ταςεω:, πραγματικώς όμως πάντοτε ε
κείνον, ό όποιος γνωρίζε·. καλύτερον. Βέλουσιν 
εί; νκ ύπερκειτχι Κ Υ Τ Ώ Ν πνευμκτικώς, νά επι
βάλλεται αύτοΐς, νά κκΟιστά μάλιστα τήν 0έ-
λησίν του έπαισΟητήν, νά έχη τήν δύνκμιν κκί 
την ικανότητα νά έπιτάσσν), ή τήν γνώσιν η 
τον ένθουσιασμόν διά τά όποια Οά τόν άκο-
λουθήσωσι. 

Έάν ό Νζπολεων δέν ήτο ή μεγαλοφυία ε
κείνη, ουδέποτε Οά ήδύνατο νά έλκύσν) κατόπιν 
του τά αναρίθμητα πλήθη είς τήν νίκην, είς τόν 
θάνατον, είς αυτήν τήν ήτταν. 

Παντοιοτρόπως δέ πρ^σεπάΟησκν οί άνΟρω-
χοι νά έςκσφζλίσωσιν ώ; βασιλέα των τόν άρι
στον, ή δικ τής εκλογή: ή προετοιμάζοντε·, αυ
τόν πρό; τοΰτο έκ παίδων άνκτοοί/ής' κκί όταν 
πχντκ τχΰτα άπεό:ίχΟ/;σ/.ν ανεπαρκή, έπε-
ννήΟ/·,σ/.ν κί Συ/ταγματικκί Πολιτεία·., όπω; 
τού; ήττον μεγκλορυεΐ; βασιλείς ύποστηρίζω-
σ.ε ή χαλινκγωγώσι. ΠροσεπάΟ/ισκν νκ κκΟκ-
γιάσωσι τόν άρχηγόν των άλλ' όταν δέν κα-
ΟΛ,γιάσΟ/;, ή εξωτερική πρα.ξι; άπέβ/) μκταία, 
καί τό Σύμβολον έμεινε κενόν. 

Οί άριστοι βασιλεΐ; επί ένα αί&νκ υπήρξαν 
οί Ρωμαίοι Κκίσ/.ρε;' άλλά μετά τόν αιώνα ε
κείνον τό ρωμαΐκόν κρκτι; έόυστύχησε, κκί τότε 
εοεΰρον τήν δικδοχικήν βκσιλείζν μέ σειράν 
άσημων, άλλά οπωσδήποτε ολιγώτερον επι
βλαβών ηγεμόνων. 

Μία κκί ή αυτή οίκογε εια σπκνίω; δύναται 
νά παραγάγν) έν τή πκρόδω τών αιώνων πλειο-
τέρζ; τή; μια; μεγαλοφυία;- κκί όμω; πάντες 
οί βκσιλεΐ; έπρεπε νά είναι οί προύχοντε; πνευ
ματικοί; τοΰ λαοΰ των. Λ·.ά τοΰτο ανατρέφον
ται, εκπαιδεύονται, πνευματικώ; κκτκοτίζον-

-ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ» 

Ται. Οί λαοί έν τούτοι; άπαιτοΰσι νά είναι 
τουλάχιστον οί ήγεμόνε; αυτών πιστοί ει; το 
καθήκον των. Ό λαός συγχωρεί πολλά οταν 
βλέπη πίστιν εις τό καθήκον καί καρτερική · 
έργασίαν καί έΟελοΟυσίαν υπέρ τούτων. Οί τοι-
οΰτοι βασιλείς δέν ερωτώνται άν έχουσι μεγκ-
λοου'ίαν διά πολιτικάς επιστημονικά; γνώσει; 
ή τολμηρβ; στρατιωτικάς επιχειρήσει;. 

Έν Καστιλία δ βασιλικός όρκος ήτο πολύ 
πρρίεργο;. «Σύ, όστι; ουδέν άλλο είσαι ειμή 
εί; έξ ημών, κκί όλιγώτερόν τι παρά Ολοι η
μείς όμοΰ, έπιΟυμοΰμεν έν τούτοι; νά ήσαι βκ-
σιλεύ; ημών.» 

Άπό ένα ήγεμόνκ απαιτεί ό κόσμο; προ-
πκντό; νά έννοτί τήν έποχήν του καί νά βκ-
δίζη σύμφωνα μέ αύτ·ήν. "Οστι; δέν θέλει τοΰτο 
αποτυγχάνει. Αυτό: νομίζει πολλάκις ότι είνκι 
Οϋμα, όιότι δέν έννοεϊ τόν κόσμον του κκί τά; 
άνάγκκς του, διότι δέν εννοεί ότι δέν ηθέλησε 
ή δέν ήδυνήΟη νκ μάθη ότι ό λαό; αύτοΰ ηθέ
λησε νά τόν διδάξη. Διότι οί λαοί είναι κζθω; 
τά παιδία.άσυνειδήτω; δηλ. είνκι οί τών γο-
νεων αυτών μέγιστοι κκι άριστοι παιο αγωγοί 
καί ό λαό; δύναται νά γίνϊ) άριστα ό παιδαγω
γός τοΰ ήγεμόνος του, όταν αμφότεροι βαδί-
ζωσι σοβαρώ; καί εύσυνειδήτως. 

Διότι ό ήγεμών διδάσκεται καΟεκάστην, καί 
τό σχολεΐόν του είναι ίκανώς βκρύ' άλλά Λεν 
πρέπει ποτέ νά εισχώρηση μεταςυ λαοΰ κκι 
ήγεμόνο; δυσκρέσκεια, άλλά αμφότεροι να με-
νωσιν έν τή χαλ|] πίστει - τότε καί ήγεμων καί 
λαό: προοδεύουσι. Οί ήγεμόνε; οί μη Οελησαν-
τες νά έννοήσωσι ταΰτα έδυστύχησκν κκί άπε-
ακκρύνΟησν.ν ύπό τών έξοργισΟέντων λκών των. 

Ό Μωϋσής, ό Κάρολος Μέγας, ό Ναπολέων 
Μέγας, ήλθον άπα; εί; ένα λαόν, άλλά διε-
σκόρπισαν τό φώ; αυτών έφ' Ολη; τή; ανθρωπό
τητα;. Τού; παρήγκγον οί λαοι των, άλλ οι 
λαοί δέν είναι δυνατόν νκ έ'χωτι πάντοτε ο); 
άρχοντα; έκτακτου; μεγαλοφυία;. Οί αρχαίοι 
Έλληνες έλαβον ένα μόνον Περικλήν οί Ιτα
λοί ένα αόνον έκ τών Μεδίκων. 

Ναί" κοπιώδης είναι ή τοΰ βασιλέως απο
στολή έπι πλέον καί πλέον κζί αυτη δέν έλα-
φρύνεται σύν τώ χρόνφ καί τκΐς μετκβολαϊς τών 
περιστάσεων. Τουναντίον Ιωσήφ ό Β' μόλις Οά 
ήδύνατο σήμερον νά δώση εί; τόν διδάσκαλον 
τοΰ πλαγιαύλου τήν περίοημον κπάντησιν, οτε 
εκείνο; π/ρεπονεΐτο ότι δέν ήδύνατο νά τόν 
κάμ·/] καλόν μουσικόν «κύτταςε, Οά προσπ ^ 
Οήσω καλήτερον». Κκλλιτέχναι τινές σήμερον 
ευρίσκονται εί; καλητέραν θέσιν πκρά οί βασι
λείς* δύνανται νά κάμωσιν ό,-:ι τοις άρεσ·/]- ενώ 
ό βασιλεύς, καί κν έχ//] πκρά θεοΰ έκτακτων τι 

δώρον, οφείλει τοΰτο νά Ουσιάση εί; τόν λαον 
του, και αίωνίω; νά έργάζητκι σκληρώ:, κκι ει; 
τήν έργασίαν του αυτήν δέν ευρίσκει κκμμίκν 
χάριν. Όφείλει όλην τήν ήμέραν ν ' άναγινώσκν] 
έγγ'ραφα, νά κρίν/ι καί νά υπογραφή,, όσον καί 
άν τοΰτο τω άπαρέσκν). Νόμου; μέ έκατοντα-
δκ: παρκνράοων παέπει νά μελετηση. πριν ή 
ύπογράψ·/). "Αν κκί είνκι όειλός έκ φυσεο); Ε Ν Ί 

οτε κκί άγκπα τήν άπομόνωσιν, έν τούτοι; οφεί
λει διαρκώς νά παρουσιάζεται, νά ρητορεύ·/) 
καί κ.ν δεν είνκι ρήτωρ, νά δέχηται όε καί εκα
τοντάδα; ανθρώπων, οΐτινε; ώ; έπι τό πλείστον 
ζητοΰσι παρ' αύτοΰ ακατόρθωτα. Όφείλει συγ-
χρόνω; ό βασιλεύς νά λαμβάνν) ύπ' όψιν το πε
ριβάλλον καί τους περιβάλλοντας αυτόν. Σιδηρά 
συνκίσΟησι: τοΰ καθήκοντος, δύνκμι; εργασίας 
κκί όπου.ονή. μή ταλαντευομένη. μη κκμπτο-
αένη, ούτε πρό τη; ασθενείας, ούτε προ ου·< 
στυχήυ.κτος, ούτε πρό αύτοΰ του θανάτου-

αύται είναι αί ιδιότητες τοΰ βασιλέως. Ήγεμό-
Ν Ε ; Τ Ι Ν Ε ; τυγχανουσι συγχωρησ-.ιο^^οιοτι πάν
τοτε Ε Ί Ν Α Ι έπιαελεϊς καί ό λαό; περί αυτών λέ
γει: Δέν ά'ρ'.ΝΕΙ κκνέν έγγραφον ήλειμενον κκι 
δέν κοιμάται ενόσω έχει πρό αύτοϋ έγγραφα ά-
ιιελίτητζ. Εί; επιμελή; βασιλεύ; είναι χρυσό; 
πολύτιμο;" διότι πάντα περί αυτόν τότε βαδι-
ζουσι καλώ; μέ τάξιν καί είρήνην. Περισσοτε-
ρον δέν ζητοΰσιν οί λαοί. Δέν πρέπει νά εινκί 
τι ; κκί αετό; διά νά' εύχαριστήσν) τον λαον 
του. Δύναται κκί έπι τοΰ θρόνου μεθ' υπομονή; 
νά σπείρη κκί νά κκλλιεργή κκί νά Οερίζη καί 
νά μή νομίζη ότι απαιτεί ό κόσμο; πκρ' αύτοΰ 
νά είνκι τι έκτακτον ον ή νά πρας·/) τι εκτακτω; 
μέγα. Ή αποστολή αύιοΰ είναι ύπό πάσαν ε-
ποψιν βκρεΐα διότι διά τόν βασιλέα δέν υπάρ
χει άνάπκυσ·.;. Δέν δύναται, κκΟ<·>: οί οπουρ. 
γοί του. νά κπομκκρυνΟή κκί νά έπκνελΟη μέ 
νέας δυνάμει;- οφείλει πάντοτε ένοπλο; καί έ
τοιμο; νά διάνη καί έτοιμο; νά άποΟνηκσ/). Καί 
δταν τοΰτο κατορΟόιση, τότε ή ζωή του υπήρξε 
πολύτιμος, πλούσια, κοπιώδη; καί εργατική κκί 
δύναται ευχαριστημένο; νά έκπνεύση κατά την 
ώραν τοΰ θανάτου. 

Οί λαοί είναι καλύτεροι παρ' δ,τι νομίζει 
τ ι ; , έάν λάβη τι; ύπ' όψιν τήν μεγάλην με
ταξύ τών ανθρώπων αθλιότητα, όπως πραττου-
τουσιν οί πλείστοι τών βασιλέων. Ό βασιλεύς 
είναι ώ; ό ιατρό; κκί ώ; ό Θεό;· ένύυμεΐται τόν 
πλησίον του μόνον είς τάς δυστυχίας- διά τοΰτο 
ή ζωή του πληρούται πάντοτε μεγάλου πέν
θους- οφείλει νά έχ·/) έν τή καρδία αύτοΰ ατε
λεύτητο·; οίκτον πρό; τού; πάσχοντα:. 
- Είναι αναγκαίοι οί βασιλείς διά τοΰτο, καί 
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ΒΦίΙΜΕΡΙΛΟΣ 
αυτοί δέ οί Πρόεδροι τών Δημοκρατιών, διότι 
είνε ανάγκη νά ύπάρχη είς υπεύθυνος όοηγός 
τοΰ λαοΰ. 

ΑΙ ΕΝ ΒΕΡ0Λ1ΝΩ ΕΟΡΤΑΙ 
ΕΠΙ ΤΗ< ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΙ ΤΟΙ Π ΑΜ Ε ΠI ΣΤΗ ΠΙΙ0 Υ ΤΟΤ 

"Εληξαν αί μετά μεγίστης λαμπρότητος τε-
λεσΟεϊσαι έο$ται τοΰ Ίωβιλ,αίου διά τήν συμ
πλήρωση· έκατονταετηρίδος άπό τής ιδρύσεως 
τοϋ εδώ Πανεπισνημίου. 

Τό Πανεπιστήμιον τοΰ Βερολίνου, τό όποιον 
ανέκαθεν διακρίνεται διά τάς έπιστημονικάς 
του κορυφάς ίδρύθη τό 1 8 1 0 ύπό τοΰ Φρειδε
ρίκου τοΰ Γ', δτε ό Ναπολέων μετά τήν εΐρή-
νην τοϋ Τίλσιτ, διέλυσε τό Πανεπιστήμιον τής 
Χάλλης. Ό Φρειδερίκος, κατ' εϊσήγησιν τών 
καθηγητών τής Χάλλης, οϊτινες κατέφυγον είς 
Βερολΐνον, ίδρυσε τό Πανεπιστήμιον τοΰτο, 
ά φ ' ενός μέν διά ν ' αναπλήρωση τό έκ τής κα
ταργήσεως τής Χάλλης κενόν καί νά καταπολέ
μηση τό τότε ιδίως ένεκα τής διοργανώσεως-του 
ύπό τοΰ Ναπολέοντος μεγάλην έχον φ ή μ η ν Πα
νεπιστήμιον τής Σορβώνης τών Παρισίων , καί 
ά φ ' ετέρου νά συντέλεση διά τής αναπτύξεως 
τών γραμμάτων εις τήν. άπόσεισιν τοΰ γαλλικού 
ζυγοΰ καί τήν ένίσχυσιν τοΰ πατριωτικού αι
σθήματος τής γερμανικής νεολαίας. 

Ή ιστορία τοΰ Πανεπιστημίου τούτου, ή έ-
πίδρασις έπι τού πεδίου τής Επιστήμης κ α θ ' ά 
πασαν τήν Γερμανίαν πρώτον καί έπειτα κ α θ ' 
δλον τόν Κόσμον, τόν όποιον ή σοφή αύτη 
χώρα πνευματικώς τροφοδοτεί, δικαιώνει τήν 
φ ή μ η ν του. 'Απαρίθμησις ολίγων ονομάτων ώς 
τού Φίχτε, Σλάϊερμάχερ, "Εγελ, Ούμπωλτ, Ρ α ϋ -
μόντ, Βίρχωβ, Σαβιγνύ , Μόμμσεν, Ρύκκερτ, 
καί μέχρις ημών Χάρνακ, Βιλλαμόβιτς, Κόλερ, 
Σμίτ κλπ. αρκεί νά δώση ίδέαν τής σημασίας 
καί τής θέσεως, ήν κατέχει έν τή παγκοσμία) ε
πιστημονική κινήσει τό Πανεπιστήμιον τοΰ Βε
ρολίνου. 

4 
Αί έορταί τής Ο,ΐΐϊΐΐ ΐηαΙεΓ—τροφού μη-

*Ρ('?>—δπως τόσον ώραΐα αποκαλούν οί Γερμα
νοί τά Πανεπιστήμια των έγιναν μέ άνταξίαν 
πρύς τήν φ ή μ η ν καί τήν άγάπην τοΰ Γερμανι-
κοΰ λαοΰ λαμπρότητα· παντοΰ εις δλας τάς σ υ 
ναθροίσεις τ ω ν ήκουε κανείς ν ΐ ν α ΐ . ΟΓβδοαί 
Ι'ΙυΓΟίΐΙ ΙΙηίνονίίΐΙα^ Β«ΓΟ1ΪΙ ΙΟΙΙ«Ϊ8 —Ηοοίι 
αιιΓιΠο ΛΙιηαΜ.ιΙοΓ—Ηιιπ·α αίο υιιϊνβι --
8ΪΙ;ΊΙ ! 

«ΑΘΗΝΑΙ» 

Α ί έορταί ήρχισαν μέ δοξολογίαν είς την 
Μητρόπολιν τοϋ Βερολίνου - έκεΐ έβλεπε κανείς 
δ,τι δύναται είς σοφίαν καί γράμματα νά επί
δειξη ό Κόσμος. Σοφοί ξένοι τών άλλων Πανε
πιστημίων Γαλλίας, Ρωσσίας, Αμερικής κλπ. 
άπετέλουν σύμπλεγμα θαυμάσιον , έν ω ό χορός 
έξ έκατοντάδος καλλ ιφώνων παιδ ίων ύπό τήν 
διεύθυνσιν τών μεγαλυτέρων μουσικών, έψαλλε 
θαυμασίως τούς επίτηδες τ ο ν ι σ θ έ ν α ς 'Εκκλη-
σιαστκούς ύμνους. 

Τον λυγον έλαβεν ό Κοσμήτωρ τής Θεολογι
κή:. Σχολής περίφημος δογματικός θεολόγος Κα 
ίΐαη. 'Επί τοΰ χωρίου τοΰ Ευαγγελίου (Α' Κορ. 
ι β ' Ί ώς εξής) στηριζόμενος εΐπεν, δτι τό Πανε
πιστήμιον είνε μέλος τοΰ Λαοΰ και τής Πολιτείας, 
άς εξυπηρετεί - αυτό τοΰτο έχει διάφορα μέλη 
(Σχολάς), τά όποια πρέπει νά συν<5έωνται πρύς 
άλληλα τόσον, ώστε δλα όμοΰ νά βοηθώσι τήν 
άνεύρεσιν τής Αληθε ίας - ή έ ν ό τ η ς των αυτή 
ευρίσκει τήν 'Αλήθειαν . Τέλος έτόνισεν δτι ή ι 
κανότης πρός τήν αύτοθυσίαν καί τό μαρτύριον 
υπέρ τής Επιστήμης , ώς τούτο πολύ συχνά οί 
Σκαπανείς της σκνησθάνθησαν , είνε κυρίως α 
ποτέλεσμα τοϋ Χριστιανικού πολιτισμού καί διά 
τούτο μόνον ή σύνδεσις τοΰ επιστημονικού πο
λιτισμού μέ τόν Χριστινιασμόν δύναται νά πα-
ραγάγη τό ποθούμενον «τ έ λ ε ι ο ν έν τ φ Κό -
σήω.» Θαυμάζει κάνας τούς ανθρώπους αυτούς, 
οί όποιοι κατορθώνουν νά συνδυάζουν 'Επι-
στήμας, Θρησκείαν, Πολιτισμόν, καί έν τ ώ 
μέσω τόσων αντιθέσεων μεταξύ Θρησκείας καί 
επιστήμης, σοσιαλιασμοΰ και συντηριτικότητος 
νά παρουσιάζουν έν ζηλευτόν ένιαϊον δλον. 

Μετά τήν δοξολογίαν, έν ώ έγίνετο είς τό 
Πανεπιστήμιον ή υποδοχή τών αντιπροσώπων 
τών διαφόρων Πανεπισπημίων καί προσεφώνει 
τούτους ό Πρύτανις "Εριχ Σμίτ είτα έπηκολού-
θησεν ή Λαμπαδηφορία . Τά διάφορα Σ ω μ α 
τεία τών φοιτητών μέ τάς διαφόρους άμφιέσεις 
καί ονομασίας των, ώς επί παραδείγματι ή μέ 
μαύρα πηλίκ'.α ομάς Βοπίδδϊα ή μέ κόκκινα 
ΜίΐΓίνοιηαηίίΐ ή μέ κυανά 81αηΓΓία, Βανα-
τ'ι&, Ρΐ'3,α1)ϊα. 8αζοηϊα κλπ. κλπ., μέ τά λά
βαρα καί τάς σημαίας των οί μέν έ φ ' αμάξης, οί 
δέ είς γραμμήν εκατέρωθεν τών αμαξών μέ τάς 
άναμμένας λαμπάδας των έξεκίνησαν άπό τό 
Τ ϊ β Γ ^ Λ ί β η κ α ί διά τής γνωστές ηΐΐίΟΓ άβη 
Ι^ίαάβΠ όδοΰ, δπου κόσμος άπειρος τούς ύπε-
δέχετο μέ χειροκροτήματα καί επευφημίας, έ
φ θ α σ α ν άδοντες διάφορα φοιτιτικά άσματα τή 
συνοδεία μουσικής πρό τοΰ Πανεπιστημίου -

έκεΐ ό Πρύτανις, προσμονών αυτούς, ηύχήθη νά 
γίνοισι καί φοοτοδόται καί φα)τοφόροι έκεΐ δπου 
ακόμη βασιλεύει τό σκότος. Μεθ' ο έληξαν α ί 
έορταί τής Λης ημέρας. 
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ΜΗΝΙΑΙΟΝ 
Ή β' ήμερα εϊχεν όρισθή διά τήν έπίσηιιον 

ύποδοχήν τών ξένο)ν, οΐτινες καί θ ά έχαιρέτων τό 
έορτάζον Πανεπιστήμιον εις τήν νέαν Α Γι Ια αΐ-
θουσαν τών τελετών—, τήν οποίαν ώς δώρον ή 
γερμ. Κυβέρνησις διά τό'Ιωβιλαΐον προσέφερεν 
εις τό Πανεπιστή| ΐ ιον είνε οικοδόμημα έκτος 
τοΰ Πανεπιστημίου καί έχρησίμευε μέχρι τούδε 
ώς Αύτοκρ. Βιβλιοθήκη. 

Θαυμάσια ήτο ή εϊκών τών Πανεπιστημια
κών αρχών μέ τούς πολυτελείς μανδύας, τών αυ
λικών έν στολή, τών ποικιλοχριόμων φοιτητικών 
μορφών, κλπ. Μετ' ολίγον εμφανίζεται ό Κάιζερ, 
μέ στολήν Αρχηγού τών Θνσάρων καί τό παρά-
σημον τού Μέλανος 'Αετοΰ, ύπό τούς ήχους τοϋ 
ανακρουσμένου Αύτοκρ. ύμνου - τούτον ήκολού-
θησεν ό Κρόνπρινς, οί Πρίγκηπες Βαυαρίας κ (ί 
Μαλεμβούργου, Υ π ο υ ρ γ ο ί κλπ. 

Ευθύς μετά τήν άφιξ ιν τοϋ Κάιζερ ύ Πρύτα-
νις , άφ,' ού έκ μέρους τοΰ έορτάζοντος Πανεπι
στημίου έχαιρέτησε τούς προϊσταμένους περιέ
γραψε τήν άνάπτυξιν τοΰ Πανεπιστημίου καί 
διετύπωσε τόν σκοπύν, δστις διέπνεε καί δια
πνέει τοΰτο : — α ν τ ι κ ε ι μ ε ν ι κ ή Ε π ι 
σ τ ή μ η καί ά τ ο μ ι κ ή δ ι α μ ό ρ φ ο) σ ι ς, ιδού 
ό σκοπός του — κατέλαβε δέ μέ τάς ευχαριστίας 
του μέ τούς συναδέλφους, τούς διαδόχους τοΰ 
Ούμπολτ καί τοΰ Σαβιγνύ καί τέλος πρός τούς 
φοιτητάς. 

Τόν λόγον έπειτα λαμβάνει ό Κάιζερ : 
— «Συγχαίρω τό Πανεπιστήμιον Φρειδερίκου 

Γουλιέλμου !» "Ηρχισε" κατόπιν, άν καί ανε
γνώρισε τήν μεγίστην του πρόοδον κατά τήν 
διάρκειαν τής πρώτης του εκατονταετηρίδας, εν 
τούτοις, είπε δέν έξεπλήρωσε τελείως τόν Προο
ρισμών του - τοΰτο θ ά κατορθυ)θή διά τής ίδρύ-
σεα)ς Ι νστ ιτούτων , τά όποια νά είνε ή έν τώ 
μέσα) κειμένη βαθμίς, μεταξύ Α κ α δ η μ ί α ς καί 
Πανεπιστημίων ήτοι « Ι ν σ τ ι τ ο ύ τ α δ ι ' ε
λ ε υ θ έ ρ α ν έ ρ ε υ ν α ν ε ί ς π ρ ο ό δ ο υ 
τ ώ ν Ε π ι σ τ η μ ώ ν » προς ϊδρυσιν τών ο
ποίων μάλιστα διετέθησαν αμέσως 1 0 έκατομ. 
μάρκων. 

Κατόπιν άποτεινόμενος πρός τούς καθηγη-
τάς ηύχήθη νά διατήρηση πάντοτε τό Πανε
πιστήμιον τοϋ Βερολίνου τ ό ν ε θ ν ι κ ό ν 
Π ρ ω σ σ ο-Γ ε ρ μ α α ν ι κ ό ν χ α ρ ά κ τ η -
ρ α, άν καί άνεγνα')ρισεν δτι ή Ε π ι σ τ ή μ η δέν 
έχει δρια έ ν τ ώ κόσμα). ΤΙ αληθής Έπιστήι ιη 
εΐπεν, ώς αναπτυσσόμενη εις τόν έσοηερικον 
κόσμον τής ψυχής καί δημιουργούσα τούς χα
ρακτήρας, πρέπει νά έχη έλ ε υ θ ε ρ ί α ν καί 
οί λειτουργοί της τήν ύψηλήν σ υ ν α ί σ θ η σ ι ν 
δτι είνε διαχειρισταί καί οικονόμοι ενός θ η σ α υ 
ρού, δστιςέχει δα)ρηθή εις δλην τήν άνθρο)πό-

ΠΑΡΑΡΤΠΜΛ 

τητα - ό θησαυρός είνε ή 'Λλ ή θ ε ι α* άλλά 
πάσα αλήθεια προέρχεται έκ Θεοΰ, καί τό θείον 
Πνεύμα ευρίσκεται εις κάθε έργον, δπερ έκ τής 
Αληθείας προέρχεται καί πρός αυτήν τείνει - «τοι
ούτον Πνεύμα τής 'Λληθείας|ήσαν α ί τελευταίοι 
λέξεις του άς πληροί τό Πανεπιστήμιον τοϋ 
Βερολίνου. Τότε τό γήρας του θ ά είνε ώς ή 
νεότης τοϋ καί θ ά μείνη ώς Πόλις επάνω δρους, 
πρός ήν θ ' ατενίζουν τά έθνη καί ώς σέμνωμα 
και ώς προστάτης πής Πατρίδος !» 

— ΙΙοοΙι αιιΐ' οίοπ ΚαίδΟΓ ! ήτο ή ζωηρά 
καί ομόφωνος επιδοκιμασία τοϋ λόγου του, έν ώ 
ή μουσική έπαιάνιζε τόν έθν. γερμανικόν ύ -
μνον. 

Τρίτος ρήτα)ρ έχαιρέτησε τό Πανεπιστήμιον υ 
υπουργός τής Παιδείας, δστις ανήγγειλε καί τήν 
δωρεάν τής Αιθούσης, καί τέταρτος ύ Δήμαρχος 
Βερολίνου, δστις ανήγγειλε την δο)ρεάν τοΰ Δή
μου έ κ 2 0 0 χιλ. μάρκων, τάς οποίας ΐ ύ ν α τ α ι 
τό Πανεπιστήμιον νά διάθεση διά ταξείδια 
νέων έπιστημόνα)ν πρός σαφεστέραν γνώσιν έ-
πιστημοικών ζητημάτα>ν κλπ. 

Τούτον ή/.ολούθησεν ή σειρά τών αντιπρο
σώπων τών Γερμανικών πρώτον, τών ξένα>ν έ
πειτα Πανεπιστημίων, έκ τών οποίων πάλιν 
πρώτος έχαιρέτησε τό Πανεπιστήμιον ό γ ν ω 
στός Αστρονόμος καί μαθηματικός τ^ς Γαλλίας 
•Τΐΐΐϋδ Ρυίηοα,Γό- έκ μέρουτού ημετέρου Πα
νεπιστημίου προσεφο'>νησεν ό κ. Λάμπρος. 

Μετά τήν άναγγελίαν τέλος των άπείρο)ν καί 
πλουσίων κληροδοτημάτων, ατινα εδόθησαν επί 
τή ευκαιρία τής έπετηρίδος του είς τό Πανεπι
στήμιον έληξεν ή ωραία τελετή. 

Τό εσπέρας παρετέθη εις Αιι83ΐθ1αη£8ραι·]γ 
γεύμα εις τούς ξένους, δπου πλεΐσται προπόσεις 
υπέρ τοΰ έορτάζοντος Πανεπιστημίου έγένοντο. 
Τέλος είς τό Βασιλ. Θέατρον εδόθησαν «οί 
Γάμοι τοϋ Φιγαρώ» μέ Σωσσάνην τήν κερ ίφη-
μον Ρπάα Ηοωρϋΐ. 

Τήν Γ η ν ήμέραν έγένετο ή δευιέρα τελετή είς 
τήν Α α ΐ α , κ α θ ' ή ν ό περίφημος Ιστορικός καί 
ρήτωρ, Κοσμήτα)ρ ν ΰ ν τής Φιλοσοφικής Σχο
λής, ΜίΙΧ ΙΪΟΛΖ εξιστόρησε μέ θ α υ μ α σ ί α ν τέ-
χνην λόγου τά τής ιδρύσεως τοΰ Πανεπιστημίου 
τοϋ Βερολίνου, τής αναπτύξεως καί δράσεα>ς του 
καθόλου επί μίαν εκατονταετηρίδα, καί έτόνισε 
τήν ανέκαθεν ύπό τών γερμανικών Κυβερνή
σεων παρασχεθεΐσαν έ λ ε υ θ ε ρ ί α ν εις κάθε 
σκεψιν, κάθε ί δ έ α ν μόνον μέ τοιαύτην ελευθε
ρίας πνοήν τά Πανεπιστήμια ευδοκιμούν καί 
πληρούν τόν προορισμόν των . 

Τό βήμα έπειτα καταλυμβάνει ό Κοσμήτωρ 
τής Νομικής σχολής, δστις αναγγέλλει δτι ή 
Νομική Σχολή τοΰ Πανεπιστημίου άνακηρύτ . 
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ΚΦΐίΜΕΡΙΛΟΣ 

τει τιμής ένεκα τύν Κάιζερ Διδάκτορα της 
Νομικής ! ό Κοσμήτοορ άνέγνωσε Λατιν ιστί — 
κατά τήν καθιερωμένην συνήΟειαν— το κεί-
μενον, έν <ί> ύψωνε τό μαΰρον πιλίκιον, εις τόν 
γνωστόν τύπον : α β § 0 (ό Κοσμήτωρ] . . Ιβ 
(ιΐιΙΐοΙίΏίπη II... ι1υοΙοΐ"θΐηοπ;ο , ο τ ο α ί α π ι 
ι -οηι ι ι ιο ΐο , ΓοηαποίίΐΙιΐΓΠ ΡΓΟΟΙΛΠΙΟ !» 

Κατόπιν ήκολούθησε σειρά ανακηρύξεων τ ι 
μής" δ υπουργός τής Παιδείας λ. χ. άνεκηρύχθη 
Διδάκτωρ τής Θεολογίας ! υ πρίγκηψ τής Βαυα
ρίας τής Νομικής, ό 'Αρχικαγκελλάριος τής Ι α 
τρικής κλπ. Έ κ τών ξένων άνεκηρύχΟησαν ό 
Γάλλος ΡοϊηΟΛΓβ τής Ιατρικής , υ Ιταλός 
Οΐΐϊαϊ τής Νομικής καί τίνες Ρώσσοι , "Αγγλοι 
καί Αμερικανο ί επιστήμονες. 

Μετά μεσημβρίαν έγένοντο α ί 2 μεγάλαι έορ-
ταί , δ ι ' ών έ'μελλον νά λάβουν τέλος α ί έορταί 
τοΰ Ίιοβιλαίου: ή Φοιτητική ΟηΐΊοη.ΌδΙ καί τό 
Ρβ8ΐ1ίΟ'α1Π10Γ81 μέ μεγίστην ζωηρότητα καί 
ίπιτυχίαν . 

Εις τό άπέραντον Αΐΐδδίβΐΐαΐΐ^δραρίν έβλεπε 
κανείς άναγεννιομένην τήν έποχήν τής ιδρύσεως 
τοΰ Πανεπιστημίου - λαϊκαί καί φοιτητικοί δια
σκεδάσεις τών χρόνων εκείνων εντός τεχνικώς 
κατκσκευασμένων Καπηλειών τής εποχής εκεί
νης μέ τάς αλλόκοτους ενδυμασίας, τους τεχνη
τούς πλοκάμους, τά πανύψηλα με θυσάνους φ ο ι 
τητικά πιλίκια τών ανθρώπων τοΰ μόλις εξερχό
μενου μεσαιωνισμοΰ, άλλά καί τοΰ έαρος τον 
γερμανικοί έθνους, ώς οί ϊδ ιο ι αποκαλούν τήν 
έπο/ήν έκείνην, έ'καμον τήν έμφάνισ ίν το>ν μέ 

«ΛΘΠΝΑί» 

παρελάσεις καί άσματα - ή παμμεγέί.ης 
Βκλίΐβ τού Πάρκου είχε μετασκευασθή είς 
Οέατρον, ΰπου παριστάνετο ή ζωή τών γερμα
νών φοιτητών τοΰ 17 — 10ου αιώνος μέ τάς 
μονομαχίας της, τά ή θ η , τάς ανακηρύξεις τών 
διδακτόρονν κλπ. δλα έξετυλίσσοντο πρό τών 
ομμάτων χιλιάδων θεατώΐ', έν ώ άλλαχοΰ χο
ροί, μουσικαί σ ι ν α υ λ ί α ι καί άλλα συνεπλήρω-
νον τΐ |ν εικόνα τής θαυμάσιας εορτής. 

Τέλος τήν νύκτα έλαβον πέρας α ί έορταί διά 
τοΰ φοιτητικού Κ.ΟΙΉΙΪ10Γ8 εις τάς δύο παμμε-
γίστας αίθουσας τοΰ Ζωολογικού Κήπου, εις τό 
όποιον έλαβον μέρος καί οί Καθηγηταί , Υ 
πουργοί, καί τίνες τών αρχών τής πόλεως. Οί 
ΟΐΠ,Γ^ιοίϋΠ — οί εν στολή αντιπρόσωποι καί 
τών φοιτητ. Συλλόγων — μέ γομνά τά ξ ί φ η 
μόλις άνέκρουε ή μουσική τό βασιλικόν Κ α η -
ΙΛΓΟ — σάλπισμκ— έπέβαλον σιωπήν μέ τρεις 
κρότους τών ξ ι φ ώ ν των έπί τών τραπεζών ήκο-
λούίΐουν τά φοιτητικά άσματα, α ί προπόσεις 
καί τέλος ή περίφημος 8αΐ6Ι ϊ18πίθΓ, ή Ιδιαι
τέρα φοιτητική έίΗμοταξία προπόσεων. 

1 Ιαρά ιήν σύντομον αυτήν περιγραφήν προ-
σεπάϋησα νά αποδώσω οσ<υ τό δυνατόν πιστό
τερα καί κάπως εκτενέστερα τούς επισημότε
ρους λόγους, εί.ς τούς οποίους τόσα επιστημο
νικά αξιώματα θίγονται , ή ά ν τ ί λ η ψ ι ς καί έγκόλ-
πιοσις τών όποίοιν τόσον αναγκαία είνε είς ημάς. 

ϋίο&λϊνον, Σεπτέαβ ιος 

ΓΕΩΡΓ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ 
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