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213.—Τή 1 Αυγούστου 1894. —Έπυραβο-
λήθη ύ Γενικός Διοικητής Κρήτης Μα/μουτ 
Δζελαλεδίν Πασσάς εις την έν Χαλέπα κατοι-
κίαν του, τραυματισθείς εις τό μέτω-ον. (Γκη-
ρΐ)τ βακιϊνέ άτφι νάζάρ=ί ! ν βλέμμα επί των 
Κρητικών γεγονότων). 

214.—Τη 2 Αύγουστου 1880, — Ήλαττώθη 
ύ τόκος εις εννέα τοις εκατόν και κατηργήθησαν 
οί φόροι ποτών πνευματωδών, αλέσεως καφέ, 
βαφείων, άγγειοπλαστείων πα! άσβεστοποιείων 
(Κρητ. Κωδ. έκδ. Α') . 

215.—Τή 3 Αύγουστου 1900 — Οί έν Χανί-
οις πρόξενοι των 4 Προ στ. Δυνάμεων έπέδωκαν 
είς την Έκτελεστικήν Έπιτροπήν τήν άκύλουθον 
διακοίνωσιν.αΟί υπογεγραμμένοι αντιπρόσωποι 
τών Προστάτιδων της Κρήτης Δυνάμεων λαμβά-
νουσι τήν τιμήν να γνωρίσωσιν είς τήν Κρηιι-
κί|ν Κυβέρνησιν, υτι αί Κυβερνήσεις των απε
φάσισαν ν ' άφαιρέσωσι δια τής άποβιβάσεως 
άποσπασμάτο)ν εκ τών πολεμικών πλοίων τήν 
Έλληνικήν σημαίαν, ήτις άπεικότως κυματίζει 
άπό τής 14)27 π. Ιουλίου εις τήν εϊσοδον ;οΰ 
λιμένος Χανίων, εάν αύτη δεν άφαιρεθή ύπό 
τών εγχωρίων 'Λρχών». (Έπίσ . Έ φ η μ . Κρητ. 
Πολιτείας). 

210.—Τή 4 Αύγουστου 1364.— Θέσπισμα 
τοΰ Πέτρου Μο>ροζίνη ΟΖ'. Δουκός τής Κρή
της καθιεροΐ τήν 10 Μαίου έπίσημον και έορ-
τάσιμον επί τή (δήθεν) απαλλαγή τής Νήσου 
από τής άποστασίζς και τοΰ λοιμοΰ ψηφΐζον είς 
αϊωνίαν μνήμην « ν α τελήται ενιαύσιος λιτανεία 
έν ή Λκρευρεθήσεται σόμπας ύ κλήρος τυϋ Χάν
δακος μετά τών Γραικών Παππάδων εις χαράν 
και άγαλλίασιν τών πιστών υπηκόων τής Αυθεν
τίας νά τελώνται κατά τό απόγευμα τής αυτής 
ημέρας αγώνες ίπχικοί κανονιζόμενοι υπό τών 
κατά καιροί'ς Δουκών». (Ίστορ. σκηνογραφή-
ματα.) 

217—Τή 5 Αύγουστου 1909.—Τά από τής 
προτεραίας καταπλεύσαντα πρύ τών Χανίων πο-
λεμικά τών τεσσάρων Προστάτιδων Δυνάμεων 
άποβιβάσαντα αγήματα είς τό δεξιός τώ είσπλέ-
οντι εις τύν λιμένα τής πόλεως πυροβολεϊον έ
κοψαν διά πελέκεων και παρέλαβον τύν ίστόν 

έ φ ' οί'ύψοΰτο ή Ελληνική σημαία, πριν ή ύ -
ψοιθή τήν πρωΐαν έκείνην υπό τής Κρητικής 
φρουράς. Ό καταπλευσας στόλος άπετελεϊτο έκ 
τών εξής σ κ α φ ώ ν : Αγγλίας Διάνα, Σουιφ-
τσοΰρ—Γαλλίας Βίκτιορ Ούγγώ και Μιχελιέ — 
Ιταλίας Φερούτσιοκαί Παιζάνι— καί Ριοσσίας 
Όλέγ καί Χιβίνιετς. Ό Κυβερνήτης τής Διάνας 
εΐπεν : "Εχω λυπηρόν καθήκον νά έκτβλέσω, ί| 
εντολή μου εΐνε νά εμποδίσω τήν έπαρσιν τής 
σημαίας, (χειρ.) 

218.—Τή 0 Αύγουστου 1821 . — Σφαγή δι
ακοσίων Χριστιανών είς Καλύβες 'Αποκορώνου 
αρνουμένων νά έξομώσωσι καί ετέρων εκατόν 
δεκαέξ ανδρών, γυναικών καί παίδων, ους εύρον 
οί Τούρκοι είς σπήλαιον τοΰ Κόκκινου Χωρίου 
κατακρεούργησις τοΰ Ιερέως των Παπτπϊ Μα-
νώλη είς Καλύβες, άνασκαλοπισμός τριών έφη
βων ευρεθέντων ενόπλων μεταξύ αυτών καί 
πυρπύλησις τών χωρίων 'Αποκορά>νου. ( 'Απο-
μνημ. Κριτοβουλίδον). 

219 . —Τή 7 Α "·γοΰστου 1821.— θανάτοί-
σις τριάκοντα εξ Κεφαλιανών υπό τών Τούρκων 
είς σπήλαιον τοΰ χωρίου τ ω ν μόνον δύο ρΐ-
φΟέντες είς τήν θάλασσαν έσώθησαν νηχόιιενοι 
καί απέβησαν είς 'Λλμυρόν. Αυθημερόν περί 
τους εκατόν τριάκοντα άνδρας, γυναίκας καί 
παιδία άπέττνιξαν οί Τούρκοι ι:ίς τό Σπήλαιον 
«Κρυονερίδα» κείμενον υπεράνω τοΰ χωρίου 
Βάφε, ρίψαντες έν αύτώ άναφλεγμένας δυσο>-
δεις έμπρηστικάς ύλας. ('Απομνημ. Κριτοβου-
λίδου). 

220 . — Τή 8 Αύγουστου 1289. — 'Απεφα 
σίσθη νά συγκομίζεται τό άλας τής Κρήτης είς 
δημοσίαν άποθήκην οπόθεν σταθμώμενον νά 
δίδωται προς προμήθειαν τών φρουρίαη' τής 
Κρήτης. 

Επίσης τό προϊόν τόΰ έν Κρήτη φόρου επί 
τοΰ άρτου νά δαπανάται είς έφοδιασμύν τών 
φρουρίων. (Ίστορ.Κρήτης Ψιλάκη). 

2 2 1 . — Τή 9 Αύγουστου 1822.— Μάχη είς 
Γωνιάν καί Καμάρια Μυ?.οποτάμου, καθ ' ήν 
ένίκησαν οί Χριστιανπι φονεύσαντες υγδοήκοντα 
Τούρκους καί έλευθερώσαντες πολλά αίχμάλιοτα 
γυναικόπαιδα. (Χρονολ. Πίναξ Σταματάκη). 
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«ΜΠΝΙΑΙΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ» 

Κρητική Έπανάστασις τοΰ 1866—καί Ιστορία 
τών Σφακίων) . 

2 3 0 . — Τ ή 18 Αύγουστου 1909 .— *Η Ε κ 
τελεστική Επιτροπή απέστειλεν είς τό Μουσεϊον 
τής Ιστορικής καί Εθνολογικής Εταιρείας τής 
Ελλάδος τήν έν τώ Πυροβολεία) τοΰ λιμένος 
Χανίων 'ίπομείνασαν έγγεγομφωμένην βάσιν 
τοΰ υπό τών Ευρωπαίων άποκοπέντσς καί άπο-
κομισθέντος ίστοΰ τής έκεΐ υψούμενης Ελληνι
κής Σημαίας. (Κήρυξ). 

2 3 1 . — Τή 19 Αυγούστου 1828.— Φόνος 
άνω τών έννενήκοντα Χριστιανών είς 'Αρκού-
δαιναν, συμπεριλαμβανομένου καί τοΰ ίερουρ-
γοΰντος Ιερέως. (Ίστορ. Σφακίων — Ίστορ. 
Σπ. Τρικούπη—'Λπομνημ. Κριτοβουλίδου). 

• 232 .— Τή 20 Αυγούστου 1888 .— Διάλυ-
σις της Όρφανικής Τραπέζης Ηρακλείου. (Ει
δικοί Νόμοι Χριστιανών). 

2 3 3 . — Τ ή 21 Αύγουστου 1800 .— Έ ψ ή φ ι -
σεν ή Επαναστατική Γεν«κή Συνέλευσις τών 
.Κρητών τήν κατάργησιν τής Τουρκικής εξουσίας 
καί τήν ενωσιν τήτ Κρήτης μετά τής Ελλάδος 
άνέθηκε δέ τήν έκτέλεσιν τοΰ ψηφίσματος εις 
τήν άνδρείαντοΰ Κρητικού λαοΰ, τήν συνδρομήν 
τών ομοφύλων καί φιλελλήνων, είς τήν κράταιάν 
μεσολάβησιν τών προστάτιδων καί εγγυητριών 
Μεγάλων Δυνάμεων καί εις τήν παντοίυναμίαν 
τοΰ Υ ψ ί σ τ ο υ . (Χειρόγρ.) 

234 .— Τή 22 Αυγούστου 1 8 2 2 . — Έ ψ ή φ ι -
σεν ή Προσωρινή Διοίκησις τής Κρήτης φόρον 
εισαγωγής καί εξαγωγής 3 τοις εκατόν. (Χει
ρόγρ.) 

2 3 5 . — Τ ή 23 Αυγούστου 1871. — Ε τ έ θ η ό 
θεμέλιος λίθος τοΰ φρουρίου Ίζζεδίν. (Χεΐ£.) 

2 3 0 . — Τ ή 24 Αυγούστου 1807 .— Έφονεύ-
θησαν είς τήν θέσιν λουτρά' Σελύνου εξ ενέδρας 
πολλοί Σελυνιώται Χριστιανοί πολεμίσταί. έν 
οις ό γενναίος Ανδρέας Σειράς. (Χειρ.) 

237.—Τή 25 Αυγούστου 1898. —Πυρπό-
λησις τών Χριστιανικών συνοικιών τής πόλει»; 
Ηρακλείου καί τριήμερος σφαγή άναριθμήτιον 
χριστιανών (Κρητικά Σ. Α. ΊΙαππαντωνάκη). 
Κατ' αυτήν έφονεύθησαν δεκαέξ "Αγγλοι καί 
έτραυματίσθησαν τριάκοντα, ώς διαλαμβάνει 
τό 43 ωύλλον τής έν Ήρακλείω εκδιδομένης 

671 — 

2 2 2 . — Τ ή 10 Αυγούστου 1895 .— ΊΙ Με
ταπολιτευτική Έπαροπήν.αλεΐ τον λαόν νά συν-
έλθη είς Κλήμα τήν 3 Σεπτεμβρίου 1895, οπως 
λάβη όριστικάς αποφάσεις καί ύπογράψη υπό
μνημα μετά συστάσείος «νά μή προβή είς άδικα 
»έ'ργα. διότι ταΰτα αντιστρατεύονται είς τά συμ
φέροντα τής ένδοξου πατρίδος ημών». 

(Συ,ιιβολή είς τήν Κρητικήν Ίστορίαν. Σπ. 
Βαρδάκη). 

2 2 3 . — Τ ή 11 Αυγούστου 1 2 5 9 . — Τ ό ά ν ώ -
τατον Συ|ΐβούλιον τής Πολιτείας εντέλλεται, υπας 
έπ' ούδενίλόγω έπιτρέπη ό Αρμοστής τής Κρή
της νά νποθηκεύηται πλοΐον τοΰ δημοσίου, π ω -
λήται ή άπαλλοτριώται αυτό τε καί τά εξαρτή
ματα του.(Ίστ. Κρήτης Ψιλάκη). 

2 2 4 . — Τ η 12 Αυγούστου 1828.— Σφαγή 
τετρακοσίων περίπου Χριστιανών εντός τοΰ Η 
ρακλείου, συνεπεία τοΰ φόνου τοΰ διαβόητου 
Μπαϊράκ 'Αγασή 'Αγριολίδη. (Χοονολ. Πίναξ 
Σταματάκη). 

-Ο Κριτοβουλίδης υπολογίζει είς πεντακόσι
ους τούς εντός καί διακόσιους τους πέριξ τοΰ 
Ηρακλείου θανατωθέντας Χριστιανούς. 

225 . — Τ ή 13 Αυγούστου 1822.—Φόνος 
τετρακοσίων δέκα Χριστιανών καί αιχμαλωσία 
δύο χιλιάδων γυναικόπαιδων είς 'Αμουργέλες. 
(Χρον. Πίναξ Σταματάκη). 

226 . - Τη 14 Αυγούστου 1 9 0 5 . - Ό Ρώσ-
σος Συνταγματάρχης Ούρμπάνοβιτς προεκήρυξεν 
είς τον Νομόν Ρεθύμνης άμνηστείαν. (Ν. "Ε
ρευνα). 

2 2 7 . — Τή 15 Αυγούστου 1866 .— Επανα
στατική προκήρυξις τής Γενικής τών Κρητών 
Συνελεύσεως προς τάς Μεγάλα; Δυνάμεις δια
κηρύττει, δτι οί Κρήτες έμμένουσι καρτερικώς 
εις ιόν δρκον τοΰ 1821 καθικετεύοντες -όν 
Παντοδύναμον Θεόν νά εύλογη τά δπλα των, 
προς πληρεστάτην έπιτυχίαν ενώσεως της Κρή
της μετά ιής Μητρός Ελλάδος. (Χείρόγρ.) 

2 2 8 . — Τ ή 16 Αυγούστου 1050.— "Επεσαν 
υπό τά τείχη τής Σητείας χίλιοι Ενετοί, έν οίς 
είς Στρατηγός, καί συνελήφθησαν τετρακόσιοι 
τεσσαράκοντα αιχμάλωτοι. (Ταρίχι Νεημά). 

2 2 9 . — Τ ή 17 Αυγούστου 1866.— Σύ«χ-
ψις τής πρώτης μάχης είς Σταυρόν Σελίνου. ( Ή 



ΚΦΠΜΕΡΙΛ 

εφημερίδος «Αληθείας» έν τώ όποίω κατονο

μάζονται και εκατόν τριάκοντα τρεις χριστιανό! 

έκ των θανατωθέντων. 

238 . — Τ η 23 Αύγουστου 1803 .— Έζήτη-

σαν οί Σφακιανο! δι ' αναφοράς των προς τύν 

Βαλφν της Κρήτης Χεκήμ Ίσμαί|λ Πασσάν νά 

σταλή εις Σφακία στρατιοπική δυναμις προς 

περιορισρισμύν τών περκρερομένων ταραχο

ποιών, (χειρόγρ.) 

239.—Τη 27 Αύγουστου 1800.—.Πανωλε
θρία τοΰ ύπί) τον Σαχήν Πασσάν Αιγυπτιακού 
Στράτου εις Βρΰσβς τοΰ Άποκορώνου. ( Ιστο
ρία τών Σφακίων.) 

2 4 0 . — Τή 28 Αύγουστου 1878.—Συνήλ-

θβν εν Χαλέπα εις ποιυτην συνεδρίαν ενδεκα-

ΟΣ « ΑΘΗΝΑ ί » 
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ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΠΑΓΑΝΕΛΗ 

Η Α Δ Ε Λ Φ Η ΜΑΡΘΑ 
Ά π ό τής κοιλάδος τι^ς Μαοΰς έν τή νήσφ Μυκόνφ 

3 Απριλίου 18... 
Σελίδες προσφιλείς τοΰ ημερολογίου μου, σας 

ανοίγω κα! πάλιν. Εις τους ένεμύθους κόλπους 
σας Θέλω νά εμπιστευθώ της ψυ·/ης μου .τάς 
οδύνκς, τής καρδίας μου τά τραύματα κα! τούς 
πόνους. Πατρίς μου γλυκεία, νήσος μικρά και 
βραχώδης, δπου βρέφος ένητένισκ το φώς τοΰ 
ηλίου και παιδίον έ'πκιςκ εις τά ; αμμώδεις τών 
κόλπων σου παραλίας καί τών ξηρών βουνών 
σου τούς πρόποδας, Μύκονος αγαπητή, σέ /•>.',-
ρετώ. Μέ πνίγει ή συγκίνησις! 

Ά κ τ α ! Θελκτικά!, σας αναγνωρίζω μετά το
σούτων γρόνων άπουσίαν, και εάν αϊ συγκινήσει; 
δεν άπέπνιγον την φωνήν μου ηθελον νά προσ
φωνήσω κα! σας, κα! τούς λοφίσκου; σου, Μαοΰ, 
κα! την κορυφήν ίου, Παλαιόκαστρον (1^ άγα-
πητόιι, τάς θέσεις πάσας, δπου νόσα ευδαιμο
νίας κα! άθωότητος έ'ζησα έ'τη. 

Σας έπαναβλέπω, αντικείμενα ποθητά! Ύ π ό 
. του μετώπου μου τάς πρω'ίμους ρυτίδας ,.αί τά 
λευκά της κόμης μου νήματα, ύπό τήν πελ ι -
δνήν σφραγίδα τοΰ άλγους, ήν της μοίρας δυσ
μένεια άπετύπωσεν επί τοΰ προσώπου μου, δέν 
αναγνωρίζετε πλέον το εύθυμον παιδίον, τό 
φκιδρώ; άναρριχώμενον άλλοτε έπι τοΰ όρου; 
τήν. κορυφήν. Και τί δέν νμεταβά).λεται εδώ 
κάτω !... 

Ά λ λ εις σέ, νησάκι μου προσφιλέ;, όφείλ.ω 
άπροσδόκητον χαράν. Έκ τών πόνων της ψυχη; 
κατενόουν Οτι ζώ, καί της ζωη; τήν άποστολήν 
και τον σκοπόν διεγίγνωσκον έν τ-/; αγωνία τγί 
πιεζούση τον κόσμον κα! τον άνθρωπον. 

Ή θέα σου όμως, πατρίς μου ιδιαιτέρα, πρα-
ύνει τά πάθη της φυγής, τών λογισμών μου τάς 
πικρίας καί τήν ζοφερότητα. Έ χ ω λοιπόν εισέτι 
καρδίαν προσιτήν εις τήν ̂ αράν, κκί τό Ύ.\-
γος δέν είναι λοιπόν ό μόνος κα! υπέρτατο: της 
ζωης κα! τών φροντίδων της σκοπός;.. Τών δι
αλύσεων της ψυχής μου, τών σκιρτημάτων της 

(ί) Κορυφή κατά τήν άγουσαν πρός τήν 'Λνωμ«ράν, 
έφ' ής καί σήμερον έτι φαίνονται τά ίχνη αρχαίου 'Ενε-
τικοϋ φρουρίου. Μικρόν χαμηλότερον ϋψοϋται φερώνυ-
μος γυναικεία μονή. 

καρδίας μου ήθελον νά καταστήσω κοινωνούς 
τούς φίλους μου. Είς τά διανοιγέντα ύπό τοΰ 
μειδιάματος χείλη μου,είς τήν παλινοστήσασαν 
τοΰ προσώπου μου φαιδρότητα θά εβλεπον τήν 
πλήρωσιν τοΰ πόθου των, οτε μέ ή'λεγχον διά 
τ ί τοσούτον νά μελαγχολώ κα! τόσον άπλήστως 
νά πίνω άπό της θλίψεως τήν κύλικα Έδώ, 
είς τήν γόησσαν τών πκιδ'κών μου χρόνων κα-
τοικίαν, ασφαλή; άπό τ·?;ς τρικυμία;, βλέπω 
τήν θάλασσαν άγρίως μαινομενην έ'ξω. Είς όρ-
μον ασφαλείας κατέφυγον έδώ, άλλ.ά... τίς· 61-
δεν ; έ\'.οτε ό κλύδων άρχηται έκεΐ, έ'νθα νομί-
ζομεν δτι κατέπαυσεν.. . Έμέ φοβοΰμαι κα! ούγ! 
τήν θάλασσαν. Περιφρονών τά κύματα, τρομάζω 
τάς θύελλας της ψυχής !.. # 

Πάσας τάς παιδικάς αναμνήσεις μου ανακαλώ 
θεωρών τού; τετεινισμένους τούτους αγρούς, 
τούς λευκούς κα! τΐίδε κάκεϊσε έσπαρμένου; 
οικίσκου;, τού; μονήρεις ανεμόμυλους διαρκώ; 
στρεφομένου; πρό; τόν άνεμον. Χθες εσπέρας 
έ'κρουσα τήν θύραν τοΰ μεμακρυσμένου εκείνου 
οικίσκου. Ουδείς άπήντησεν εσωθεν. Έρημον 
απέμεινε τό φιλόςενον καί φκιδρόν ενδιαίτημα, 
δπου έν οικογενειακή /αρα κα! άπλότητι πα -
τριαρνικνί συνηθροιζόμεθα άλλοτε, ΐνα μελετη-
σιομεν τά παιδίκ τά μαθήματα ημών και πα ί -
ςωμεν ειτα εί ; τόν κηπον. 

Διά τ η ; συνήθου; ίλαρα; φωνη; ή μάμμη ύπι-
σννεΐτο ήμΐν, εάν μάθωμεν τά μαθήματα μκ;, 
νά αας φιλοδωοήση εύγευστον διπυρίτην κα! νά 
έπιτρέψη, δπως άπό της γείτονος αμπέλου κό-
ψωαεν ημείς μόνοι άπό τοΰ κλήματος τάς στα-
φυλάς. Ένθυμοΰμαι τήν εύτυχίαν ημών, οσάκις 
έτελειώνοαεν τήν αέςήγησιν», και τήν άμιλλαν 
τις πρώτος νά έκμάθη τήν «άναγνωσιν». 'Τπό 
τήν μεμακρυσμένην, τήν φεύγουσκν άνταύγεικν 
τών θελκτικών αναμνήσεων της τρυφερωτάτης 
ηλικίας προσεπέλασκ τόν άλλοτε εύδαίμονα 
εκείνον οίκον, μάτην ποθών τά πρόσωπα, άτινα 
έγνώρισα κα! μεθ' ών διέτριψά ποτε. 

Οί πρεσβύτεροι κοιμώντκι τώρα τόν υπνον 
τοΰ θανάτου, ενώ άγήρω; ζ·?ί τ7^ άρετη; των ή 
μνήμη κα! τη ; ευποι'ί'α; των ή άνάμνησις.Είς ξένας 
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μελής Επιτροπεία τής Επαναστατικής Γενικής 

τών Κρητών Συνελευσείος μετά τών Αυτοκρατο

ρ ι ώ ν Απεσταλμένων Γαζή Αχμέτ Μουχτάρ 

Πασσά και Σαλήμ Έφέντη. 

241 .—Τή 29 Αύγουστου 1905. — Προεκη-

ρΰχ\)η ό στρατιοπτκος Νόμος εις Κασιέλλι Κισ-

σάμου. (Ν. "Ερευνα.) 

242 .—Τή 30 Αύγουστου 1890. —ΊΙρχισεν 

ή εϊσπραξις τ··ϋ προσθέτου εϊσαγιογι/.οΰ φόρου 

3 ο)ο προς άποζημίο>σιν τών έκ τών τελευταίων 

επαναστάσεων καταστροφών, (φ. Κρήτης 1488). 

242.—Τή 31 Αύγουστου 1009.—-Άπήλθο»· 

οί διασωθέντες έκ τοΰ έν Ήρακλείω επικουρικοί 

Γαλλικού σώματος. [Στατιστική Πληί). Κρήτης). 

Γ. ΙΑΚ- ΚΑΛΑΊ ΣΑΚΗΣ 



ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ «ΑΘΗΝΑΙ» 

χώρας πλανώνται οί νεώτεροι, οί όμήλικες, τών 
παιδικών μαθημάτων καί τών παιγνίων οί σύν
τροφοι καί οί φίλοι. "Ω χρόνοι, πόσον ταχέως 
παρήλθετε καί ποία; ή πάροδος σας έπήνεγκεν 
αλλοιώσεις, τοΰ σώματος αλλοιώσεις, τοΰ 
νοϋ καί τη"ς καρδίας;... ναι, της καρδίας, τοΰ 
μεγάλου τούτου καί αιωνίου αινίγματος, ούτι
νος πάντοτε έξήτασα τάς αντιθέσεις καί έζήτησα 
την λύσιν, καί πάντοτε ματαίως. Έκραζα οσα 
ονόματα φίλων παιδικών έγνώριζον από στή
θους, μέ την ελπίδα, 5τι θά μέ ήκουέ τις από 
τους πόρρω οικίσκους καί θά ήρχετο πρός τόν 
ξένον, τόν έκπατρισθέντα ξένον, όστις μετά 
πολλών ένιαυτών περιπλανήσεις καί περιπέτεια; 
ήρχετο νά προσπέση ε ί ; την γην, ήτις σκεπάζει 
τους πάππους καί τους γονείς του, καί νά κα-
θίση ε ί ; τόν ερημον βράχον, άφ ' ου, παιδίον, 
τοσάκι; έμελαγχόλησε θεωρούν θραυόμενον τό 
κΰμα καί τόν ήλιον καταδυόαενον έν άφάτω 
μεγαλειότητι είς τοΰ πόντου τόν άπέραντον 
κόλπον. 

Έφώναξα, έφώναξα τούς άπόντας φίλους 
άλλ ' ουδείς άπεκρίθη είς την φωνήν μου. Ή 
άμφιλύκη έπεχύθη μετά μικρόν. Άπεσβέσθησαν 
βραδέως καί διαδοχικώς τά ρόδινα χρώματα τ η ; 
καί την ώραίαν άνταύγειαν του ούρανοϋ ήρξατο 
διοςδεχόμενον άραιόν σκότος βραδύ. Τρικυμία 
πάθου; έμαίνετο εντός της καρδίας μου. Τί ε ί -
χον, τ ί επασχον, τ ί έζητουν καί τίνος στερούμε
νος ήγωνίων ; "Ας μη ζητώ εξηγήσεις πραγμά
των,άτινα αγνοώ καίτοι τά αισθάνομαι.Της ψυ
χής τό παράπονον, της καρδίας ό πόνος έξώρμα 
τότε από τών εγκάτων τοϋ στήθους μου καί είς 
τοΰ λυγμοϋ τό αίσθημα καί τό πάθος μεταβαλ
λόμενος έ'σφιγγε τόν λαιμόν μου μέχρις άποπνιγ-
μοΰ. Νά κλαύσω δέν ηδυνάμην. Νά ομιλήσω 
δέν ηδυνάμην επίσης. Όγκωθεϊσαι τών κροτά
φων μου αί φλέβες έπαλλον βιαίως. Ά λ γ ο : ηθι
κόν διέσειε τόν έσωτερικόν άνθρωπον. "Εβλεπον 
σπινθήρας πρό έμοΰ, τ ά ώτά μου έβόμβουν καί, 
θΰμα φρεναπάτης η οπτασίας, έθεωρησα παρε-
λαύνοντα πρό έμοϋ της παιδικής ηλικίας τά έ'τη 
μέ τάς αθώας αυτών τέρψεις καί τόν άμέριμνον 
βίον όστις, οίμοι! δέν έμελλε νά είναι αιώνιος. 
"Ετη προσφιλή, ποΰ άπήλθετε ! ... Ασθμαίνων 
καί μετά πόθου παράφορου τείνω τ ά ; χείρα; 
ζητών νά ψαύσω τό εΓδωλον εκείνο τό θελκτι-
κόν. Ήρεμα καί άπροσδιόριστον άνθρωπίνην 
μορφήν λαμβάνοντα φεύγουσι πρό έμοΰ,συμπαθώ; 
μειδιώντα, της τρυφερά; νεότητος τάγελόεντα 
έ'τη. Χρυσή νεφέλη περιβάλλει τάς μυστηριώ
δεις αλλά γλυκεία; εκείνα; μορφά;. «Παρήλθο-
μεν φίλε» , ακούεται φωνή μουσική από τών 
κόλπων του χρυσοΰ νέφου; ήχοΰσα «παρήλθο-
μεν διά νά μή έπιστρέψωμεν πλέον.Ταλαίπωρε, 

πάσχεις εις τήν άνάμνησίν μας. Πάσχε" αυτός 
είναι τοϋ ανθρώπου ό κλήρος. Ποθών τό παρελ
θόν νά στενάζη είς τό παρόν καί νά τρέμγι διά 
τό μέλλον... "Ο,τι εχει ευρίσκει δυστυχές* δ,τι 
προσδοκά ευρίσκει φοβερόν καί μόνον δ,τι ά π ώ -
λεσεν εσαεί ευρίσκει ευτυχές Ά λ λ α τό άπώ-
λεσεν. . .» 

Άνεπήδησα όρμητικώς από τοΰ λίθου, είς 
ον ειχεν καθεσθη". "Εθλιψα ισχυρώς τό μέτωπον' 
καί κραδαίνων τοϋ; βραχίονας καί τόν πόδα 
κτυπών κατά γης, έζητουν νά άποσείσω τήν 
έπιρροήν τοΰ ονείρου ή της φρεναπάτης, ΰφ' ήν 
έκυπτον πρό μικροΰ. Της νυκτός τά σκότη έλυσε 
διά τοΰ γλυκέος φωτός της ή προβασα σελήνη 
καί υπό τό φώς αύτης τό μελαγχολικόν προσ-
ηγγι^α τό χθαμαλωτερον μέρος τοΰ τοίχου της 
οικίας, άφ ' δπου καί είσηλθον. Ξένος ό άλλοτε 
οικείο; καί φίλτατο; διέτρεξα μέ λυόμενα ύπό 
τ η ; συγκινήσεως τ ά γόνατα τοΰ οίκου τά δωμά
τ ια , τόν κηπον, τήν μικράν 'Εκκλησίαν, δπου 
τοσάκις ήναψα κηρίον πρό της εικόνος της Πα
ναγίας καί, είς δάκρυα άναλελυμένος, έδεήθην 
θερμώς νά ίάτη ή Παναγία τά προσφιλέστατα 
της ψυχη"ς μου δντα, άτινα, θύαατα νόσου αδυ
σώπητου, έσφάδαζον άλγοΰντα καί άϋπνοΰντα 
εις τήν κλίνην τοΰ θανάτου ! Άρωμα θείον της 
θρησκεία; σέ άνέπνευσα ετι , μήπω έξατμισθέν 
ύπό τοΰ χρόνου καί τοΰ έλκους τη"ς απιστίας. 
Πυρσέ παρήγορε, ευεργετικέ, δστις καθωδήγη-
σε; τά πρώτα τη"ς πρώτης νεότητός βήματα μου, 
σέ είδον καί πάλιν φωτοβολοΰντα καί άσβεστον 
ύπό τους τρικυμιώδεις ύετούς τη"ς προβάσης ηλ ι 
κίας καί είς τάς ακτίνας σου τάς παραμυθητικάς 
καί ελπιδοφόρους,έπειράθη ό άνήρ νά βαδίση είς 
τοΰ παιδίου τά βήματα,ν'άνακαλέσν) τάς θελκτι-
κωτάτας τών αναμνήσεων καί νά έλπίσγι είς τάς 
γλυκύτερα; καί τάς μάλλον παρηγορητικάς τών 
ελπίδων. . . Ουδέν ειχεν αλλάξει , ουδέν εκτός έ
μοΰ καί τοΰ ζώντο; κόσμου, δν άλλον συνέτρι-
ψεν ό θάνατο;, άλλον έσφενδόνησε μακράν της 
μοίρας ή βουλή, καί άλλου τήν καρδίαν ή τό 
πρόσωπον ούτως ήλλοίωσεν ό χρόνος, ώστε νά 
κατκστνί αγνώριστος. Είς τούς τοίχους, εις τάς 
θύρας καί τά παράθυρα τοΰ οίκου είδον έ'τι τ ά 
ονόματα μας διά μολυβδίδος γραφέντα ή χαρα-
χθέντα δι' ήλων κατά τάς ώρας της σχολής. 
Πανταχοΰ τοΰ οίκου εΰρισκον κατεσπαρμένας 
τών αρχαίων παιδικών'χρόνων τάς άνεπιλήστους 
αναμνήσεις. Εις τήν τράπεζαν έκείνην έκαθή-
μεθα μελετώντες. καί ήδη βλέπω ετι τά Γχνη 
τών γραμμών, ας παίζων έχάραξα ποτε διά τοΰ 
μαχαιριδίου μου. Είς τόν κηπον φύονται αί γβγ-' 
γύλαι καί οί τρυφεροί τών άλλων φυτών βλαστοί. 
Άκμαΐαι θάλλουσιν αί δαμασκηνέαι,καί αί ροιαί. 
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τοΰ κήπου καί τοΰ προαυλίουάνεπτύχθησαν πλε ι -
ότερον καί πλειότερον έγήρασκν. Τάς ενθυμούμαι 
τρυφερά δενδρύλλια. "Ηδη είναι δένδρα χω-
ροΰντα πρός τήν παρακμήν των. Μόνον αυτά ; . 

Ά λ λ α τή"ς Εκκλησίας ή θέα καί ή είσοδος 
μου εντός ενέτεινε πάντα τη"ς ψυχής του τά με
λαγχολικά αισθήματα καί έπτέρωσε διά πτε 
ρών όργυιαίων τούς ρεμβασμούς καί τούς ιδανι
κούς τη"ς καρδίας μου πόθους. Μελαγχολών με-
τηρσιούμην καί μεταρσιούμενος έμελαγχόλουν. 
'Εγκατελίμπανον τήν γην καί έ'σπευδον νά επα
νέλθω, δπως αναζητήσω τοΰ παρελθόντος τ ά ; 
ποθητά; εικόνα;, τ ά ; σκηνάς καί τ ά ; θέσεις έ'νθα 
ειχόν ποτε, έκτυλιχθη. Κανδήλας φώς ασθενές 
διέλυε μόλις τό εντός τοΰ να'ί'σκου σκότος. Είς 
τήν ύποτρέμουσαν λάμψιν του αί εικόνες τών 
Α γ ί ω ν μοί έφκίνοντο κινούμεναι, ένώ σκιαί πο-
λύσχημοι έσαλεύοντο επί τοΰ τοίχου καί τοΰ ε
δάφους τοΰ έκκλησιδίου. Αίφνίδιον αέρος πνεΰ-
μα διήλθε συρίζον χαλαρώς διά τίνος όπη"ς τοΰ 
φεγγίτου. Ένόμισα δτι ήκουσα οίμωγήν καί 
φρικιών έρίφθην δεόμενος έπί τών πλακών της 
Εκκλησίας. Μικρόν κατά μικρόν κατηυνάσθη 
ή άκρα τοΰ εγκεφάλου μου έντασις. Ήρεμώτε-
ρος τότε έψιθύρισα τούς ψαλμούς καί άπεμνη· 
μόνευσα τάς προσευχάς, ας παιδίον είχον απο
στηθίσει. Είδε τίς ποτε, δεινώς μαινόμενον ι-όν 
άγριον τυφώνα ; "Ηκουσε μυκωμένην τήν τρικυ-
μίαν καί όργίλον τόν άνεμον φεύγοντα γοργώς, 
καί συνταράσσσοντα τόν πόντον, άνατπώντα 

«ΜΠΝΙΑΙΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

καί συνταράσσσοντα τον ποντον, ανατπωντα τ• γ . ^ , , Λ Κ τ ί , κ λ ω θ ε ϊ σ α ι σβεσταί, λε ί -
δένδρα καί καταρρίπτοντα στεγας; Λεπτον νε- Λαμπ ^ ά π ο σ β ε ν ν υ μ έ ν η ς , έκειντο 
φύδριον αναφαίνεται ε ι ; τον νοτον. Η ν ο ι ς ε τ α ψ*» .. _ ί_ .Β Α: 
στέρνα του, καί άραιας βροχής ψεκάδες πίπτου 
σιν είς"τήν γην καί τήν άφρισμένην θάλασσαν. 
'Εκόπασεν ή θύελλα καί τοΰ βορρά τό άγριον 
πνεΰμα είς αύραν ήρεμον μετεβλήθη θωπεύου-
σκν τήν φύσιν καί μόλις πως διά ψαύσεω; ήπιας 
ρυτιδοΰσαν τοΰ πόντου τήν έ'κτασιν. Είναι ή ε ί -
κών της τρικυμίας τών παθών καί τών αισθημά
των, ύφ' ών κατειχόμην, όδυνόμενος καί εύδαι-
μονών εναλλάξ, άχρις ού της καρδίας βροχή από 

κανονικώς τεταγμέναι πέριξ τοΰ εξέχοντος εκεί
νου εντός της εκκλησίας τάφου, καί στέφανοι, 
κατατεθέντες έν ώρα υπέρτατης σπαραχθείσης 
φιλοστοργίας υίίκης, έφαίνοντο άμυδρώς έπί τών 
τοίχων καί τοΰ καλύπτοντος αυτούς μέλανος 
όλοσηρικοΰ. Άνέγνωσα τό όνομα τοΰ νεκροΰ. 
Κεΐσκι εδώ, είς τήν πατρίδα σου,φίλτατε φίλε. 
Σέ έγνώρισα ζώντα, καί θανόντα σέ έθρήνησα. 
Αποθανών έ'λυσας τά αΐνίγαατα, άτινα σέ ά-

αονώνέναλλαζ, αχρις ου της καροιας ρρυ/ί) ΐΑ̂ ν — -, ,, / 

'τών βλεφάρων είς ά 0 αιάς ρανίδας καταλειβεΐσα πησχόλουν έν τ | ζ ώ ? ) ικανοποιησας τ α π λ , -
. ' " . · > .; *· ^ ' ϊ ^ -' -Α.. , ~ νβ-Λΐΐίϊ· τ*« ννωσεω;. οπεο σε κα-άνεκούφισε τό άλγος καί ήνοιξε διέξοδον εί ; τήν 

οξύτητα τοΰ πάθου;, δπερ μέ κατέπνιγε και μέ 
κατεβίβρωσκεν. Άνακούφισις ήν είχον άπομά-
θει άπό τοσούτων χρόνων, σέ άνεΰρον, φεΰ ίστ ιγ-
μιαίως,είς τήν μικράν έξοχικήν έκκλησίαν ύπότήν 
εύλογητην έπιφοίτησιν πίστεως θείας άμβλυν-
θείσης,οίμοι, βραδύτερον, καί ύπό τήν γοητείαν 
τόσων ονείρων καί αναμνήσεων σεμνών, εις" ας 
δέν έτόλμων πλέον νά ελπίζω, τών οποίων όμως 

στον εκείνο αίσθημα της γνώσεως, δπερ σέ κα-
τεβίβρωσκε καί έτηρει μετέωρον τό πνεΰμά σου 
μεταξύ της ίερας προσδοκίας άλλης ζωνίς καί 
της λήθης καί της γαλήνη; τ η ; ανυπαρξίας; 
Ματαίως ποοσκολλώ τό ους αου παρά τόν σταυ-
ρον του τάφου σου, πειρωμενος να ακούσω την 
φίλην φωνήν σου έρμηνεύουσάν μοι άπό τοΰ βά
θους τοΰ μνήματος καί της γης τάς απορίας, 
τούς φόβους καί τά αινίγματα, άτινα όμοΰ συνε-

όεν έτόλαων πλέον να ελπιςω, των οποίων υ ν , ω ; γ , ^ _ , 
ό χωρισαός έξέκκιε καί έσπάρασσε τά σπλάγχνα ζητοΰμεν άλλοτε και απελπιόες περι της λ υ -
μ ^ Λ ί ε ι α τοΰ κόσμου, γνώσι; κατάρατο;, σεώ; των εγκατελιμπανομεν τας σκέψεις κα, 
φν.ρμακεύουσα τών θνητών τήν ζωήν καί τα - τού; λόγου:, τηροΰντες ομω; εν εαυτοί; το τ ε . 
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ράσσουσα τήν γαλήνην, διατί νά φώτισης τόν 
νουν μου, άφ ' ού έμελλες νά σκότιση; τήν καρ
δίαν μου ; Καί τ ί αγαθόν είσαι λοιπόν, πείρα 
ανηλεής, άφοΰ ή πνοή σου μαραίνει τοΰ βίου 
μας τά άνθη, διαστρέφει τήν αθωότητα τών 
πρώτων μας ήμερων καί μίαν πρό; μίαν καταρ
ρίπτει οίκτρώς δλα; τ ά ; φαιδρά; ονειροπολήσει; 
καί τάς ποθεινάς χρυσής νεότητο; προσδοκίας ; 
Σέ όνομάζουσι σοφήν διδάσκαλον καί είσαι τ έ 
ρας συντηρούμενον διά τοΰ θανάτου τών ωραίων 
όνειροπολημάτων τ η ; νεότητος, καί τοΰ μαρασ-
μοΰ τών ήδυτέρων, τών σεμνότερων ελπίδων 
μας. Ή πολύπειρος ακμή άφ' ενός, πέραν της 
οποίας παγερόν προβάλλει τό κατεσκληκός γή
ρας, καί ή άπειρος νεότης άφ ' ετέρου ή ρόδινη 
καί άκτινοβόλος, ή εύθυμος καί αμέριμνος, ή 
καί τών ολισθημάτων αυτή"; τήν επιεική" 
συγγνώμην έν αύταΐς ταΐς έλαφραΐς παρεκτρο-
παΤς τ η ; έγκλείουσα. Τ ί ; θά έδίσταζε νά έκλέξη 
καί διά τ ί τήν άδυσώπητον πεΐραν, τήν φάρμα· 
κεύτριαν αυτήν, τήν διά τη"; πνοη"; της πραγμα-
τικότητος διασκεδάζουσαν μακράν τού; χρυ
σού; ατμού; τη"; νεότητο; καί διά γέλωτο; σαρ-
δωνικοΰ καί χειρονομία; αμείλικτου δεικνύουσαν 
δλην τήν αθλιότητα μα;, διά τί νά έπιζητώμεν 
άπλήστω; οί άνθρωποι, άφ ' ου αύτη"; ή άπόκτη-
σις θά σημάνη τό τέλος της άνωδύνο,υ ζωής καί 
της χαράς μας ; ... 

Ό πους μου προσέκοψεν είς ξύλινον βάθρον, 
έφ ' οϋ μέλαν όλοσηρικόν ήπλοϋτο πλουσίως. 
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λικόν πόρισμα τών μελετών μα; /ωρ ί ; νά τό 
έκφράζωμεν.'Εάν ζ ή ; εκεί όπου ζώσιν εύδαίμονε; 
οί γρηστοί καί οί δίκαιο·, βεβαίως άναγινώσκει; 
τήν στιγμήν ταύτην εις τήν καρδίαν μου. διότι, 
παρά πάσας τάς αμφιβολίας τάς σπαραττούσα; 
κατά στιγμάς τήν συνείδησιν, υπάρχει έν ήμΐν 
φωνή μυστική και ποθεινή έξαγγέλλουσα τήν 
υπαρξιν ά λ λ η ; ζωης, οπού οί ενάρετοι άνευρί-
σκουσι τήν άμοιβήν τών γήινων πόνων καί τήν 
εΐρήν/ιν, ήν παραφόρως ήγάπησαν χωρίς νά τήν 
ενωσι πάντοτε Προηγήθη; απλώς. Βραδύτε-
ρον οί οικείοι καί οί φίλοι θά άκολουθήσωμεν. 
Ποία συμφορά, ποία "Αδου μελανού κατάρα καί 
φρίκη νά μή πιστεύν] τις, καί ποία προσδοκία 
ευφρόσυνος, ποία έλπίς καί άνακούφισις νά είναι 
τις πεπεισμένο: διά της πίστεως, ό'τι θά ζήση, 
Οταν άποθάντι, καί άνευρίσκων ε ί ; τούς άλλους 
κόσμους τούς προσφιλείς,ους έγνώρισεν έδώ, ους 
ήγάπησε καί μεθ' ων άλύτω; συνεδέθη ώ; γο-
νεύς,ώς υίός,ώς αδελφός ή ως φίλος,θά διέλθηέν 
υπάρξει άνωδύνω καί έν θεία έκστάσει κκί μνήμη 
άκηλιδώτω τόν άτελεύτητον χρόνον, όν ή θρη
σκεία ύπισχνεΐται είς τού; εύσεβεΐ; καί δικαίους. 

Τριγμόν ασθενή βαλοΰσκ ήθρυαλλί; της καν-
δήλας άπεσβέσθη έν μέσω αιφνίδιας καί στ ιγ
μιαίας λαμψεως ίσνυροτέρκ;. Απέμεινα «ίς 
σκότος ψηλαφητόν. 'Τστάτην καί ταχεΐαν ψι
θύρισα; προσευχήν, εΐ; τοΰ σταυροΰ τό σημεϊον 
ένώσας τού; δακτύλ,ου; καί άνατείνκ; πρό; τό 
μέτωπον τήν δεξιάν, έξήλθον τοΰ να'ί'σκου. Παχύ 
νέφο; καλύπτον άχρι τη"; ώρα; εκείνη; τόν δί-
σκον τ η ; σελήνη; διεσκεδάσθη μακράν άοέν ε
λευθέρας τά ; ακτίνα; νά φωτίσωσι τά πέριξ αν
τικείμενα. Τά πάντα άνεγνώρισκ. Έκεϊ που 
όμως έν τή αύλη λευκόν τ ι άντικείμενον προέ-
βκλεν άπό τ ή ; γης οιονεί εκλιπαρούν κόσμον, 
αέρα, στοργήν, της ζωή; τήν σεμνήν ναράν ήν 
τόσον ολίγον άπήλαυσε. Κλώνες βασιλικού έφύ-
οντο πέριξ. Έπλησίασα. Άλλοίμονον! ήτο "τά
φο; κόρη; νεαρά;, σκεύους έκλεκτοΰ, έν ω ένα-
μ ίλλω; εθαλλε σερ.νότης, "/άρι;, καλλονή.Ό θά
νατος συνέτριψε τήν θελκτικήν ΰπαρξιν. Ά π ε 
σβέσθη ό μέλας οφθαλμός, είς γήν έλύθη τό 
έπίχαρι σώμα, καί μόλις άνετείλλασκ εδυσεν ά-
ποτόμω; ή γλυκεία τη"; ωραία; κόρη; ζωή. Τήν 
άνεπόλησα ε ί ; τήν άκμήν της δοόσου καί της 
νεότητός της, τήν έθρήνησα νεκράν, καί ε ί ; τοΰ 
απέριττου τάφου τ η ; τήν σεμνότητα,τήν συμβο-
λικήν τ η ; σεμνότητό; της, καί είς τάς σταγό
να; τ η ; νυκτερινή; δρόσου τ η ; θρηνούση; οιονεί 
τόν άκαιρον κκί άδικον θάνατον τη ; , έσκόρπισκ 
καί τήν θερμήν δρόσον τοΰ δακρύου μου κατα-
λειβέντο; ε ί ; τό μνήμα τ η ; καί ε ί ; τόν βασι-
λικόν οστι; τό έπλαισίου. ΤΙΙτο πένθιμο; ή έ

σχατη έντύπωσι; , ήν εσνον εξερχόμενο; τοΰ οι
κίσκου. 'Ανεΰρον τήν τρίβον. Έχώρησα πρό; τήν 
κατοικίαν μου καί οτε τ ή ; Ήοϋ; αί πρώται 
άπαυγαί έρρόδισκν τήν 'Ανατολήν, έφθασα ε ί ; 
τόν έρημικόν οίκον μου τ ή ; 'Ανωιιερα; (1) , οπό
θεν άπληστον περιήγαγον ε ί ; τήν άδενδρον μέν 
ά λ λ ' ώραίαν έκείνην λεκάνην τό άϋπνον δμμα 
μου. "Ηδη τ ή ; Κουκουλοΰ; (2) ή όξυτέρα κο
ρυφή λούεται ύπό τοΰ φωτό; τοΰ άνατείλλαντο; 
ήλιου. Οί κώδωνε; τ η ; μονή; Τουρλιανή; κα» 
λοΰσιν ε ί ; ευσεβή προσευχήν τού; άγρότας. Τό 
γαλήνιον θέαμα είναι άνέκφραστον,καί εάν ό εξω
τερικό; κόσμο; ήδύνατο νά ίάνη τό χαΐνον τραϋμα 
τ η ; καρδία; μου, νομίζω δτι έδώ ήθελον έπα -
νεύρει τήν εύτυνίαν τών πρώτων μού ήμερων, 
οτε άγευστο; τών πικριών καί τ η ; πείρα; τοΰ 
κόσμου καί άγνωστο; ε ί ; τήν κόρην έκείνην, έν 
η συνεκεντρώθη τοΰ βίου μου παντό; ή χαρά καί 
ή οδύνη διήλθον ημέρα; ήρεμου;, έδώ, ε ί ; τόν 
αυτόν οίκον, είς τ ά ; αυτά; θέσει;, ύπό τήν αυ
τήν άτμόσφαιραν,τόν αυτόν σπινθηροβόλον ηλιον 
τήν αυτήν γλαυκήν θάλασσαν, καί τ ' αντι
κείμενα καθόλου άτινα βλέπω καί τήν ώραν 
ταύτην. την κεφαλήν στηρίζων περιλύπω; επί 
τοΰ παραθύρου καί καταρώμενο; τήν πεΐραν καί 
τήν γνώσιν τοΰ κόσμου, άφ ' ου δι' αυτή; έφαρ-
μακεύθη ή καρδία μου.... 

Άπό τον ερ^μητηρίον μον ιήί Άνωμερας 
β Απριλίου 

Νά πιστεύη τΓ; εί ; τά προαισθήματα ; Τί είναι 
ή μυστική αύτη φωνή, ή περιλύπως κράζουσα 
άπό τοΰ βάθους τ η ; καρδία; μου ; Πώς πρέπει 
νά ερμηνεύσω τόν θόρυβον της ψυχή;, τήν «ΐ-
φνιδίαν τκρκνήν, τά αισθήματα τ η ; αγωνία;, 
τοΰ φόβου σχεδόν, άτινα άπροσδοκήτω; ήσθά-
νθην σήμερον ατενίζων τού; τοίχου; καί τό κ ω -
δωνοστάσιον τ ή ; γυναικεία; μονή; τοΰ Παλαι-
οκάσιρου ; Ακούσιο; τιναγμό; διέσεισε τό σώμα 
μου - έσκοτίσθη τών αντιλήψεων μου ή συνήθη; 
διαύγεια, κκί φωτό; άλλου απάτη διεχύθη έπ ί 
τοΰ φωτός τών ομμάτων μου. 
Λευνειμονούν φάντασμα κόρης θελκτικής έφ' ί ί ; 
τής αλγεινή: πικρίας ό βαθύς πόνος είχε σκάψει 
το κκτκφκνέ; ι/νος, διήλθε πρό έμοΰ. Είχε 
συμπλέξει τ ά : χείρα; ε ί ; περίλυπον στάσιν καί 
τούς οφθαλμού; άνατείνουσα πρός τόν ούρανόν 
έφάνη πρό; στιγμήν δεομένη ή κόρη. Σταυρός 
κρέμαται άπό τοΰ λαιμοϋ της, καί στέφανος 

(1^ 'Μξοχίι έν Μυκόν<;>, ενθα καί ή ευαγής άνδρψα 
μονή Παναγία; τ ή ; Τουρλιανής, και μικρόν άπωτέρω 
ή φθίνουσα γυναικεία τοΰ Παλαιοκάστρου μονή. 

(2) Μικρό; 
ράς. 

ξηρός βουνό;, δπερκείμενοί τής Ά ν ω μ ί * 
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τράπη ή πέριξ μου απόλυτο; ήρεμ :α"κκί έρημία . 
Ακούω ήχους γοργούς μουσικής, βλέπω πλού
σιας αίθουσας αναπτυσσόμενα; πρό έμοΰ - τήν ά-
κοήν μου πλήσσει θόρυβος νοροΰ κκί θεωρώ ευ
τυχή ζεύγη, ε ί ; έρωτος δρκους καί εκφράσεις με-
μεθύοντα, μειδιώντα νά παρελαύνωσι πρό έμοΰ. 
Αισθάνομαι έμαυτόν έν διττ-7) ύποστάσει. 'Εν ω 
αδιάφορος και ασυγκίνητο; ε ί ; τ ή ; ζωή; τόν σά-
λον, καί ξένο; είς εύδαιμονίαν ήν δέν επιζητώ, 
αναίσθητο; έφεξή;, ΐσταμαι ακίνητο; θεωρών 
παρερνόμενα άλληλοδιαδόχω; τ ' ανθρώπινα ε
κείνα κύματα αίφνη; εισέρχεται ε ί ; τήν αίθου-
σαν ή Στρατονίκη, — ποίον κόσμον ευδαιμονία; 
ανέκφραστου, ποίον ούρανόν καί ποίαν κόλασιν 
ένέκλειε δι ' έμέ ή κόρη αυτη.—Ωχριώ τότε καί 
ανακτώ^ τό ενδιαφέρον μου διά τόν κόσμον Οπερ 
ένόμιζον Οτι είχον όριστικώ; απολέσει, σπεύδω 
ζητών πρό; νορόν τόν βραχίονα τη ; , δν κατέρυ.-
θρο; προσφέρει αυτή μετά τ ή ; θελκτική; εκεί
νη; νάριτο;, η ; ή δύναμι;, έάν ήτο δυνατόν νά 
συγκεντρωθή. θά ήρκει δπω; σαλεύση καί θρυμ
μάτιση τήν γήν. "Ακράτητο; άφίεμαι ε ί ; τοΰ 
χοροΰ τήν μεθύουσαν ήδύτητα, έν ώ ακίνητο; 
καί ψυχρό; έγώ αύτό;.είρωνεία;τοξεύων βλέμμα, 
θεωρώ τόν εαυτόν μου χορεύοντα. Δειλοί λόγοι 
τρυφερά; άφοσιώσεω; λανθάνουσι τό ερκο; τών 
οδόντων μου. Ψιθυρίζω, ένω νορεύω' καί α
θώα; προσφάτου; σκηνά;, μεστά; πάθου; φλο-
γεροΰ καί εύδαίμονο; άμοιβαιότητο; άνακαλών 
εΐ; τήν Στρατονίκην, φέρομαι άκαθέκτω; είς τόν 
στρόβιλον τοΰ ν οροΰ καί ε ί ; τόν άπό τής θεα; 
της στοόβιλ.ον. Τή; κόρης τά γόνατα λύον
ται είς τήν άνάμνησιν' ώνρικ. καί μέ τοΰ έρω
τος τό γλυκύ άλλ ' ΰπουλον καί θανάσιμον δη 
λητήριον είς τάς φλέβας, μέ πλήρη τήν φαντ?-
σίαν ονείρων φαιδρών καί ευτυχίας, συντριβείσ/ς 
ήδη. "κλίνει ακουσίως τήν κεφαλήν έν ω είς >.'-
γους ήδεΐ;, αποπνέοντα; βεβιασμένην παράκλι-
σιν,άποσβέννυται ε ί ; τά νε ίλη της ή φωνη. Τιν 
στηρίζω έτοίμην νά καμφθή, κκί ή κο^η Μ ι 
νά πέση, έπί τοΰ έόάφους, καταπίπτε ι έπί τ>ΰ 
στήθους μου μέ τήν κεφαλήν ήρεμα κεκλιμέν;ν 
έπί τοΰ ώμου μου. θεε μου, όποιον εύδαιμονίίς 
άτίυ.ητον φορτίον. Καί διά τ ί ό ά τ υ / ή ; ΣΟεν:-
λος τοσούτω ολίγον νά καταστγ; ό "Ατλα;, έρ' 
ών έστηρίχθη όλος ό μαγικό; εκείνος κόσμος, ΐν 
καρδία καί φαντασία ώνειροπώλησε καί πρα--
ματικότης ευφρόσυνος έπέστεφεν ούτως εύδαι-
μόνωςάλλά καί άκαριαίω; τήν ώραν έκείνην; 
Τρέμων έ'συρα έλκφρώ; μακράν τοΰ θορύβου το^ 
νοροΰ τό θελκτικώτατον πλάσμα· άλλά τότε 
κατενόησα όπόσον ήμην άσθ?νή; κκί ε ί ; ττοιαν 
λιποθυμίαν σθένου; καί άποοάσεω;,εΐ; ποίαν με-
θην έπικίνδυνον δύναται, κατά σπανιωτάτκ; 
στιγμάς, νά ολίσθηση καί ό ψυνρότ" -ος καί *ύ-
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ανθέων λευκών περιβάλλει τήν έρασμίαν κεφα
λήν της. Ή κόρη παρέρχεται βραδέως. Αίφνη; 
κατανυκτικά! άρμονίαι θρησκευτικαί ακούονται 
άοράτω;. Ή κόρη μεταβάλλεται ε ί ; άγγελον 
κκί πτέρυγα; λευκά; άναπτύσσουσα αίρεται 
πρός τά υψη καί κλίνει μελαγχολικώ; οιονεί 
άποχαιρετώσα τό υστατον. Εκστατικό; , παρα
κολουθώ εύλαβώ; τήν πτήσι* τή ; παρθένου. 
Τό σχήμα αυτής, τ ή ; μορφή; τ η ; ή μεγαλοπρέ
πεια , τοΰ ήθου; τ η ; ή αύστηρότη; έμαρτύρει ότι 
ή πτήσι ; δέν ετριμε πτώσιν. Πνεΰαα άέρο; αρ
πάζει αίφνη; άπό τ ή ; κεφαλή; τ η ; τόν άνθινον 
στέφανον. 

€Είναι γήινο;»,ακούεται λέγουσα φωνήτι; καί 
» ε ί ; τό μέτωπόν σου προσήκει ό αμάραντο; τών 
«Ουρανών στέφανο;, ό μαρτυρικό; ε ί ; τήν γήν 
φωτεινό; ομω; καί γλυκύ; εκεί.«Προσβλέπω τήν 
κόρην άνερχομένην πάντοτε. Ύ π ό τοΰ ζέφυρου 
τήν πνοήν κολποϋται ή χλαίνα τ η ; καί σείον
ται οί δακτύλιοι τ ή ; πλουσία; κόμης τη ; , θε
ωρώ εισέτι ά λ λ ' ή κόρη ήφανίσθη. Κύπτω είς 
τήν γήν, αναζητώ τόν στέφανον, άλλ ' ούδ' αυ
τόν ανευρίσκω. Καί έν τούτοις τόν είδον π ί -
πτοντα καί φυλλορροοΰντα, καθόσον κατήρχετο 
πρός τήν γήν. "Ας μή μοΰ είπη τις, ότι εβλεπον 
ονειρον. Όπτασίαν ίσως, ποτέ όμως ονειρον. 
Ήτένιζον άτενώς τήν γυναικείαν τοΰ Παλαιο
κάστρου μονήν, Οτε παρέστη πρό έμοΰ ή σκηνή 
αυτη. Τό πνεϋμά μου ουδαμώς ητο παρασκευα-
σμένον πρό; τοιαύτην φρεναπάτην. "Ημην ήρε
μος, έφ' δσον τό βαθύ τραΰμά μου επιτρέπει 
τής ψυχής τήν γαλήνην. 'Εθεώρουν άταράχω; 
καί άδιαφόρως τήν μονήν τοΰ Πα7.αιοκάστρου. 
'Ανελογιζόμην τάς άγ ια ; άδελφά;, αΐτινε; τοΰ 
κόσμου τ ά ; τρικυμία; λιποΰσαι, κατέφυγον ύπό 
τήν σκέπην τοΰ σταυροΰ, εις τόν λιμένα εκείνον 
τοΰ στοχασμοΰ καί τής ψυχής. Καί έν ω άνε-
μέτρουν τήν αντίθεσιν τοϋ^ βιοτικοΰ σάλου πρός 
τήν γαλήνην καί τήν σιγήν τοΰ μοναστ/ιρίου, 
ιδού τό φάσμα τής κόρης καί ή μουσική εκείνη 
καί πασα εκείνη ή παράδοξος σκηνή. "Ας μή μέ 
κατακρίνν) τις, άς μή μέ είρωνευθή έάν εί'πω 
δτι τό δράμα εκείνο, τό ονειρον τοΰ έγρηγοροΰν-
τος εστω,μέ κατέστησε προληπτικόν. Τό έξελκ-
βον ώς προαίσθημα τι . ψυχή;, ήτις, θείας κοι
νωνούσα δυνάμεως, δύναται νά προαισθάνετκι 
καί νά διορα διά τοΰ πέπλου τοΰ καλύπτοντο; 
τά μέλλοντα.. . 

θ ά γείνω άραγε πιστευτός ; Ανάστατος δια
τελώ έκτοτε καί μάτην τής ταραχθείσης καρ
δίας μου τήν είρήνην ζητώ εις τής ψύχρας α
ληθείας κκί τής λογικής τού; συλλογισμού;, ε ί ; 
τοΰ ίίπνου τό εύεργετικώτατον βάλσαμον. θΰμα 
τ ή ; αϋπνίας αναπηδώ τήν νύκτα καί παραλη-
ρών φαντάζομαι Οτι είς έ'μψυχον κόσμον μετε
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στηρότερος άνθρωπο;. Εις τήν ήπιαν καί ευλαβή 
ελζιν μου, της Στρατονίκη; ή κεφαλή άνένευ-
σεν οί ήμίκλειστοι όφθαλοί τ η ; έκλείσθησζν εν
τελώς, τά μικρόν διεσταλμένα χείλη της έκ'.νή-
θησαν ελαφρώς περιπαθείς ψιθυρίσζντχ λέξεις,ή 
δέ άφθονωτάτη κόμη της, λυθεΐσζ άπό της με-
ταξίνης ταινίας ήτις τήν έκράτει δεσμίαν,έξεχύθη 
εύοσμος καί ακατάσχετος έπ ί τών ώμων καί 
τοΰ προσώπου μου. Τί είναι ή ψυχρά φιλοσοφία, 
εις ώρας τυιαύτας ! Τήν άπεκήρυξα τήν φιλοσο-
φίαν αυτήν τήν σχολαστικήν, καί ϋπό τήν δύνα-
μιν τής ανέκφραστου εκείνης γοητείας άπώλε-
λεσεν ό Σθένελος τήν έφεκτικότητα καί άδια-
φορίαν, έφ ' ή καί ό ίδιος έξεπλήσσετο,τά δε α
κόρεστα χείλη του τρέμοντα καί άπληστα έπέ-
ψαυσαν τους πλοκάμους τ«5ς Στρατονίκη?, ένώ 
ή ψυχή του ΐπτατο εις πτέρυγας ευδαιμονίας. 
Αίφνης παγερός αντήχησε γέλως' έστράφην 
καί είδον έμαυτόν σαρκάζοντα πικρώς καί οίκ-
τείροντα έμαυτόν. Ό ακίνητος καί ασυγκίνητος 
Σθένελος, ό σύνοφρυ εχων τό βλέμμα καί άδά-
μαστον τήν ψυχήν ώκτειρε τόν άλλον Σθένελον, 
τόν παρά τούς πόδας της Στρατονίκης συρό-
ν.ενον τρυφερώς, καί ζητοϋντα ν ' άποθάνη είς 
της ευτυχίας του εκείνης τήν ούρανίαν στιγμήν, 
ιαί τοΰ θανάτου του όργανον προσφιλές έκλέ-
'οντα τήν πλουσίαν της Στρατονίκης κόμην, 
ΐν, προσκολλών'τά χείλη του, καί ίλίσσων περί 
χν λαιμόν του ήθελε νά μεταβάλη εις βρόχον 
καί δι' αύτοΰ νά περάτωση μετά τή"ς εύδαιμο-
νας καί τήν ζωήν του... .καί τών ερώτων του 
τ>ύς γλυκείς καί ποθητούς σπαραγμού;. 

Ιδού ποΰ άγει φαντασία φλεγμαίνουσα...Ζή 
τ ι , απολαύει διά τ η ; φαντασίας, αλλά καί 
πάσχει έξ αύτη; καί δι ' αύτη; . Καί ένώ ή ά-
πό'.αυσι; έκ τ η ; έπιφοιτησεω; τερπνών εικόνων 
φανταστικών καί βραχεία εινε καί σπανία, ό
πα κτή τουναντίον εκτυλίσσεται ή έκ τοΰ πό
νου τούτου τοϋ φανταστικοΰ οδύνη καί αγωνία! 

η ή ν ήσυχίαν δέν ανευρίσκει τ ι ; απλώς έάν 
φύγ/ι τήν κοινωνίαν. Πολυτάραχον διάγει βίον 
ό ες τόν έσώτατον μυχόν χαράδρας άπροσί-
τςυ ή όρους κορυφή; σπεύδων νά ασφαλισθώ, 
άπί τ η ; τύρβη: τ ή ; ζωή; , έν ώ ήσυχο; θε
ωρέ" διαρρέουσα; τ ά ; ημέρας του καί άδιατά-
ρακτον άγει τόν βίον ό έν τ ώ κέντρω τ ή ; θορυ-
βοδιστάτη; καί πολυανθριοποτάτη; τών πό
λεων ζών. ΊΙ ησυχία εΰρηται ε ί ; τήν καρδίαν. 
Εί; τόν έσωτερικόν κόσμον μάλλον ή ε ί ; τόν έ-
ζωτερικόν δέον νά τήν άναζητώμεν όσοι έ'σχο-
μεν τήν άτυχίαν νά τήν άπολέσωμεν. Γιομίζει 
τ ι ; ότι έδώ, ε ί ; τήν θυμήρη μοναξίαν τ ή ; Ά ν ω -
μερα;, μακράν τοΰ κόσμου καί τών περισπασ-
μω> του, φαντάζεται τις δτι ησύχασα άπό τοΰ 

ταράσσοντό; με σάλου ; Είδε τ ι ; ποτε τόν όρ-
νιν τοΰ ούρανοΰ μέ τό θανατηφόρον βέλος έμπε-
πηγμένον είς τό πλευρόν, τανύοντα πτέρυγας 
καί ιθύνοντα τήν πτήσιν πόρρω τών θέσεων, 
ενθα έτραυματίσθη ; Καί τ ί , έάν έφυγε μακράν ; 
Μήπως δέν φέρει έν έαυτώ τήν αΐτίαν καί τό 
όργανον τοϋ θανάτου ; Μέ τήν άπογοήτευσιν είς 
τήν ψυχήν κατέφυγαν καί εγώ είς τούς πατρί
ους τούτους καί ωραίους λοφίσκους, έ'νθα ήλ-
πισα, άν ουχί τήν λήθην, τουλάχιστον μικράν 
άνεσιν. Αδύνατον. Είς τό πλευρόν μου φέρω 
ισχυρώς πεπηγμένον τό βέλος τής οδύνης. Καί 
ορκίζομαι είς τήν ίεράν μνήμην τών αγαπητών 
προσώπων,δσα δέν ζώσι πλέον,δτι ούδένα ένοχης 
νυγμόν αισθάνομαι,διότι είς ούδένα επταισα. 'Εάν 
ήτο δυνατόν νά καταστή μάλλον επώδυνος ή 
ηθική μου κατάστασις, βεβαίας θά καθίστατο, 
έάν ή αδυσώπητος συνείδησις μοί έλεγεν δτι 
ένενόμην άθλιος, δτι έδείχθην ανάξιος τής εμ
πιστοσύνης ή τής τρυφερότητος πλάσματος α
θώου καί απείρου,δπερ εγώ αυτός ήσθανόμην δτ ι 

τό είχον έπιτακτικόν καθήκον νά προφυλάττω. 
Ασήμαντος υπήρξε τής ψυχρότητος ή αφορμή. 
Μικραί δμως αίτ ίαι άγουσιν ενίοτε είς με
γάλα καί οριστικά αποτελέσματα. Α π ώ 
λεσα απροσδόκητος τήν Στρατονίκην καί ού-
δεμίαν έ'χω πλέον ελπίδα νά τήν συναντήσω 
που, καί επανακτήσω τήν καρδίαν της. Α π ο 
τελε ί άναπόσπαστον τής εύτυχοΰς ζωής μου 
μέρος ή καρδία καί ή αγάπη τής Στρατονίκης. 
Μέ τήν δύναμιν έκείνην τοϋ λόγου, ήν παρέχει 
ε ί ; τόν αξιοπρεπή άνθρωπον ή συναίσθησις τής 
τιμής καί τής άθωότητός του, ή'θελον διασκε
δάσει τάς προκαταλήψεις καί τάς υπόνοιας, άς 
ή ιδία εαυτής πλάνη καί παρεξήγησις καί ή 
μοχθηρία πιθανώς τών ανθρώπων, ή εύδαιμο-
νοΰσα οσάκις κατορθώβη νά διάπραξη τό ν.ακόν, 
έ'σπειρε μεταξύ τ ή ; Στρατονίκη; καί έμοΰ. «Δός 
μοι καί πά).ιν τήν καρδίαν σου, φίλη, καί ε ί ; 
τό νεκρωθέν στήθο; μου χΰσον καί πάλιν τήν 
ζωήν διά τοΰ πλούτου τοΰ σεμνοΰ καί άδροΰ 
σου αισθήματος,»θά έ'λεγον πρός τήν κόρην τών 
ονείρων καί τών στοχασμών μου" «έάν μοι άρ-
νηθνίς δ,τι δέν θέλει; ή δέν δύνασαι πλέον νά 
διάθεσης, δός μοι τήν έκτίμησίν σου. Χάνων τήν 
έρώσαν καρδίαν σου είμαι δυστυχέστατο; - τί μοι 
μένει πλέον, έάν εκπέσω καί άπό τ ή ; ύπολη-
ψεώ; σου ;» 

Ό κώδων τ ή ; εσπερινή; προσευχή; ήχεΐ άπό 
τοΰ κωδωνοστασίου τ ή ; μονή; τοϋ ΓΙαλαιοκά-
στρου. 'Από τών ρεμβασμών μου οί βραδεω; 
άποσβεννύμενοι ήχοι μ' έπανάγουσιν ε ί ; τήν α
πηνή πραγματικότητα, είς τό άμείλικτον πα
ρόν αυτό, ούτινος τήν πικρίαν καί νά ενατενίσω 

2678 — 

«ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ» 

καί νά αναμετρήσω φοβοΰμαι. Μετά χαλαρών 
άναπάλσεων εξέπνευσε καί ό ύ'στατος τοΰ κώ
δωνος ήχος. Ό ήλιος έ'δυσε. Πόσον είναι μα-
γευτικόν τό θέαμα τής 'Ανωμερα; θεωρούμενης 
άπό τών περί τό Πζλαιόκαστρον λοφίσκων! Εύ 
τύχεις έπιστρέφουσιν είς τάς εστίας των οί αύ 

τοΰ λαμπροΰ άστρου πρός την γήν, ήν ή σκιά 
θά κχλύψν) μετά μικρόν, συμβολίζονται είς τήν 
περίλυπον ψυχήν μου αί ταχεΐαι έκεΐναι έναλ-
λαγαί τοΰ ήλιακοΰ φωτός, αί διατονικώς χρυ-
σώσασαι καί ύπερύθρω; χρωματίσασαι τόν δρό-
μον τοΰ πλάνητος νέφους, δπερ, τήν λύσιν τής 

τύχεις έπιστρέφουσιν εις τ α ; &στι*.(, των «ι 
τάρκεις χωρικοί, δι ' δλης τής ημέρας βρέξαντες άμφίλύκης ακολούθησαν, έλύθη καί αυτό τώρα. 
διά τοΰ ίδρώτος τήν γήν, καί πλούσιοι έν τώ Καί είς τήν ψυχήν μου,τήν στιγμήν αυτήν,ήχεΐ 
σμικρώ, δπερ έλπίζουσι νά συνάξωσι κατά τήν πόρρωθεν ερχόμενη, άνάμνησις τις φωτεινή, ώς 
ωραν τής συγκομιδής. Βλέπω τόν βοΰν σπεύ- ή τής άκτΐνος ήτις έβάπτισε τό λυθέν νέφος εις 
δοντα πρός τόν σταΰλον. Πεφορτισμενον τό ύπο- πορφύραν χρυσήν. Καί αυτή έλύθη ώς ή άκτίς. 
ζύγιον ακολουθεί, καί άπωτέρω φαίνεται ό χω- Καί τό σκότος επέρχεται βαθύ,καί ύπό τάς π τ υ -
ρικός ανυπόμονος ν ' απόλαυση τήν άγίαν χαράν χάς του ζοφοΰται ή στιγμιαία φαιδρότης τής 
τής οικογενειακής εστίας. Ψιθυρίζω τόν ψ α λ - . περίλυπου καρδίας μου. Έ π ί τής πλευράς εγγύς 
μόν εκείνον τοΰ Προφητάνακτος δν έ'με7.πε 
θεωρών καταδυόμενον τόν ήλιον καί τήν νύκτα 
έπερχομένην. Πόσον είνε ώραϊον καί ποίαν εμ
πνέει τήν μελαγχολικήν γαλήνην ή ώρα αυτη 
καί ή θέα... 

Χωρίς νά τό εννοήσω, άπό άγροϋ είς άγρόν 
καί άπό λόφου είς λόφον φερόμενος, έφθασα είς 
τά τείχη τής μονής τοΰ Παλαιοκάστρου. Διατί 
ή βαρεία αυτη μελαγχολία, ήτις έσκιασε τήν 
ψυχήν μου ; Διατί ό μυστηριώδης αυτός φόβος 
ό κατακλύσας αίφνης τήν καρδίαν μου ; . . . Ι 
σχυρά μέ πιέζουσι προαισθήματα, καί είς ασα
φείς προκαταλήψεις, αίσθητάς δπως καί πνιγη-
ράς, σαλεύεται ή ασύνδετος σχεδία έφ' ής φέ
ρεται έπί τοΰ κλύδωνος τής ζωής ή τεταλαι-
πωρημένη ψυχή μου. Μικρός οικίσκος αίρεται 
πλαγίως παρά τήν άνατολικήν πλευράν τής 
μονής. Έκεΐ έστην ταλαντευόμενο'ς καί μή 
τολμών νά εισέλθω εντός τ^ς γυναικείας μο 

"ΤΤ · - Γ - ι 

βράχου καθεσθείς έθεώρουν άπλήστως τό πρό 
έμοΰ σκήνογράφημα. Θεέ, ποίον νέον βάρος με
λαγχολίας ακατάληπτου καί ανερμήνευτου π ιέ 
ζει τήν ψυχήν μου. Ήρεμα έσείοντο παρά τούς 
πόδας μου οί θάμνοι τοΰ εδάφους. Οί μυλωθροί 
έ'στρεφον πρός τόν έσπερινόν άνεμον τόν χορτο-
σκεπή κώνον τοϋ ανεμόμυλου των καί ήδέως 
κελαδοΰντα τά λάλα πετεινά τοΰ ούρανοΰ, άπ&.-
σύροντο διά ταχείας καί φαιδρας πτήσεως πρός 
τάς φωλεάς των. ν Ω ! Ποίον μελαγχολικόν 
θέλγητρον ενέχει τοιαύτη σκηνή,κατά τοιαύτην 
ώραν εξελισσόμενη, καί πόσον πικρόν άναδείκνυ-
ται ύπό τάς ήθικάς περιστάσεις, ύφ' άς διετέ-
λουν τ ά ; στιγμάς εκείνα;. . . . 

Αί στρόφιγγες τής θύρας τή^ γυναικείας μ:,-
νής έτριξαν βωβώς. Τά άναπεπταμένα φύλλα έ-
κλείσθησαν, σκότος δέ καί σιωπή έπεχύθη έπί 
τής κοιλάδος καί τοϋ βουνοϋ. Βραδέως χωρών 
κατέλιπον τάς πέριξ τ ή ; μονή; θέσεις. Αίσθημα 

τολμών να εισέλθω εντός τ η ; γυναικείας μο- «,» ,„Λί' . , -ν - ν ν ηλία£ συ 1
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νά φιμώσω τόν σκυθρωπόν ένδόμυχον κόσμον 
ατενίζω τόν ζώντα πρό έμοΰ καί φαιδρόν καί θε
ωρώ τήν ύπό τούς πόδας μου μικράν κοιλάδα 
τής Μαοΰς, καί τό έδαφος ύπό χαμηλών λοφο-
σειρών διακοπτόμενον αΛληλοδιαδόχω:. ποΰ μέν 
καταπράσινον έκ τών φυτειών τής αμπέλου καί 
τών παντοίων σιτηρών καί οσπρίων, ποΰ δέ ξη-
ρόν καί καταστικτον άπό τών αγροτικών οικί
σκων τών ατάκτως τηδε κάκεϊσε έσπαρμένων 
έπί τών λοφίσκων καί τής κοιλάδος. 'ΊΓψηλή, 
φαλακρά καί κυκλική οροσειρά αποφράσσει τήν 
χθαμαλήν έ'κτασιν, καί εκείθεν τών απόκρη
μνων τής νήσου βουνών εύρεϊα εκτείνεται ή θά
λασσα. Νεφύδρια αραιά πλανώνται ύπερθεν τής 
κορυφής τοΰ Προφήτου Η λ ί α , τής υψηλότερα: 
καί βραχωδεστέρας τής νήσου. Τηροΰσιν έτι , ά-
παμβλυνθεΐσαν δμως, τήν έσχάτην τοΰ ηλίου 
άνταύγειαν, πορφυρά πρό μικροΰ. ρόδινα τώρα, 
ώχρά μετά βραχύ, άμαυρά οριστικώς ήδη. Ώ ; 
άνά^γησις άφεστώσα, ώς χαιρετισμός ύστατος 

νεϊχε πάντοτε καί έβάρυνε τήν καρδίαν μου. 
Κ αί δτε διέκρινα είς τήν άπόστασιν τά τείχη 
τοΰ μοναστηρίου τών καλογραιών αίρόμενα ώς 
φάσμα πελώριον διά μέσου τοΰ σκότους ήσθάν-
θην φρικίασιν. ώσεί άν έ'βλεπον στηθεΐσαν λα ι -
μητόμον, έφ' ής τήν πρω'ί'ζν θά έτελεύτα ϋπαρ-
ξις φίλη καί προσφιλής. Έπίεσα ισχυρώς τό 
στήθος μου, αλλά δέν κατέστειλα τήν έσωτερι-
κήν πίεσιν τής καρδίας. Έζήτησα νά απο
τρέψω τούς πένθιμους λογισμού; άπαγγέλων 
ήρεμα έ'ξοχα τής Γραφής χωρία, μεστά εμπνεύ
σεως καί μεγαλοπρεπείζς. ' Α λ λ ' ή μνήμη ηρέ-
σκετο προδίδουσά με, καί τά χείλη μου έψέλ-
λισζν τό άνεπίληστον καί ζγαπητον όνομα τη ; 
Στρατονίκη;... 

Έν ι// πόλει 
14 Άηρι/ΐον 

Χθέ; νύκτζ έπζνήλθον άπό τήν νήσ^ν 
Δή).ον, έ'νθα χπήλθον ζητών άντιπερισπασμόν 
τίνα κατά τών σκέψεοιν μου... Ή σεμνή άρχαι-
της μ' άνεκούφισε καί πάλιν. Πόσον άνεξαντλή-
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πρίονο; τ ή ; σούοζς κκί τοΰ πυρό;. Στρατον'.Αη, 
ευγενή; φίλη μου, σύ ή τ ι ; έμερίζεσο άλλοτε 
τ ή ; καρδία; ι»ου τό ενδιαφέρον καί τού; ένθου-
σιώδει; θαυμασμού; μου διά τόν πάτριον έθνι-
κόν κόσμον, σύγγνωθι, έάν μ.έ τήν κεφαλήν κε-
κλιμένην έπί τών λίθων τοΰ αρχαιοτάτου ναοΰ 
τοΰ 'Απόλλωνο;, έμπεπνευσμένο; άπό θέα; 
τών θέσεων, οπού τοσοΰτον έτράφη ή ποίη-
σι ; καί ή μυθολογία, εκστατικό; πρό τών ανα-
μνήσεων καί τοΰ κάλλ.ου; τών εικόνων καί τοΰ 
κόσμου, έν ώ διέτριβον τά ; στιγμά; έκείνζ;, 'πε-
ριεσπάσθην στινμιαίω; άλλαχοΰ. Έ ά ν έ'χη; τ ι 
έφάμιλλον τή;καλ.λονή; σου,τοΰτο είναι ή μεγα
λοφροσύνη σου" καί έάν πρό; αυτήν δύναται νά 

παραλληλισθή τ ι , μόνη ή μεγαλοψυχία τ ή ; συγ
γνώμη; σου θά παραβληθεί πρό; τήν μεγαλοφρο
συνών σου. Περιεσπάσθην άλλ.αχοΰ... αλλά χ ω -
ρί; νά λησμονήσω. Τήν εικόνα τ ή ; μορφή; σου 
ουδέν θά ήδύνατο νά άμβλύνη ε ί ; τήν ψυχήν 
μου, καί ουδέν, ούδ' ή προσφιλή; καί ιερά άρ-
χαιότη;, θά ήδύνατο ή θά βύνηθί] νά φύτευση 
ε ί ; τοΰ νοΰ μου τ ά ; έλικα; καί τή ; καρδία; μου 
τ ά ; πτυχά; τοΰ έρωτό; σου τήν λήθην. "Ηθε-
λον ά π λ ώ ; νά έκφύγω τήν πεζότητα αλλά καί 
του; πόνου; τοΰ συγχρόνου κόσμου, καινά αφο
σιωθώ άμερίστω; ε ί ; τού; θεού; τοΰ Όλύμπου 
καί τήν δίδυμον έκείνην θεότητα τοΰ φωτό; ήν 
ύπό τό όνομα τοΰ Φοίβου καί τ ή ; 'Λρτέμιδο; 
έλάτρευσεν ό ποιητικωτερο; κκί θελκτικώτερο; 
κόσμο;. 

Ποΐαι ίδεκι έπιφυιτήσκσαι έπί τήν κεφαλήν 
μου, ποία διαφόρου γοητεία; αισθήματα, ποΐαι 
είκόνε; έκτυλιχθεΐσαι πρό τών έκπληκτων όφ-
θζλμών τοΰ Σθενέλου, οστι; έγρηγορών έβλε-
πεν έν τούτοι; τάς- πομπά; καί τ ά ; τ ελετά ; 
τ ή ; αρχαία; Δήλου, ήκουε τ ά ; μουσικά; καί 
τού; ιερού; ύμνου;, ήτένιζε τού; δαφνοστε-
φεϊ; ίερεΐ ;τή; έφεστίου θεότητο; τ ή ; Δήλου, 
έθεώρει τού; θεωρού; καί τ ά ; θεωρία;, τάς πομ-
πικάς π /ρελάσει; καί τού; καπνού; τών κατα-
ναλωθεισών θυσιών,κζί προσέβλεπε τ ά ; τριήρεις 
αύτάς αγκυροβολούσα; παρά τήν άκτήν καί τό 
κρηπίδωμα τοΰ κοσμοβριθοΰ; λιμένος : Διά τ ί 
νά λυθή τό ονειρον έκεϊνο ; Διά τ ί . δταν ήγέρ-
θην άπό τοΰ κίονος, έ'νθζ αγνοώ πόσκ; ώυα; έ'-
μενον κζθηλωμένος. καί ώρμησα ν' ακολουθήσω 
καί εγώ τήν συνοδίαν καί τήν πομπήν, διά τ ί 
νά ευρεθώ μόνο;, ε ί ; τήν σιγήν έκείνην καί τήν 
έρημίαν, μέ τού; λογισμού; μου ώ ; μόνον σύν-
τοοφον είς τήν απόλυτον μόνωσιν, καί τόν έλα-
φρόν ρόχθον τοΰ κύματος ώ ; μόνην άρμονίαν π ε -
ρισωθεΐσκν έκ τών θείων εκείνων, αΐτινες πρό 
μικροΰ κατεκήλησζν τά ώτά μου κζ ί άνήγαγον 
τήν ψυχην μου άχρι τοΰ Όλύμπου καί τών Α 
θανάτων ; Πώς παρέρχονται Ολα ζωή, ακμή, 
κάλλος, ρώμη, πλοΰτος, δόξα, ευτυχία, ηδονι
κών καί ιδανικών ερώτων όνειρα, θελκτικών 
ελπίδων φάσματα, προσδοκιών γλυκειών π λ ά 
νος άντικκτοπτρισμός ! Αμβλύνεται όμως καί 
τ ή ; οδύνης τό όξύτατον κέντρον. Παρέρχεται 
καί ή θλΐψις, μετριάζεται ή άποσβέννυται καί 
τών δυστυχημάτων ή άνάμνησι; καί ιδού τό 
μόνον αγαθόν, όπερ άπεκομίσαμεν οί θνητοί έκ 
τ ή ; αδιάλειπτου ταύτη ; παλίρροια;. 

Έπάθζαεν,έδυστυχήσκμεν,έπονέσζμεν. Έ π ί 
τοΰέφημέρου άνθου; ευδαιμονία; στιγμιαία; έχύ-
σαμεν πύρινον δάκρυ αγωνία; σκληρά; κζ ί ενίοτε 
μεταμέλεια;. Τήν ρίζζν τοΰ φυτοΰ τή ; ευτυχία; 
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κατεβρέξαμεν διά τοΰ αγνότερου αΐματο;τή; καρ- * Τ ί ; συνέγραψε τήν ίστορίαν ; Τ ί ; έζωογόνησε 
δια; μα;"έδρέψαμεν πικρίκν άντί καρποΰ,προσεί- τόν σκόπελον τοΰτον, τ ί ; ένεφύσησε πνεϋμα, 
δομεν άπανταχοΰ τήν πλάνην μέ τό άπατηλόν κάλλο;, ζωήν ε ί ; τήν άκτήν ταύτην καί τ ί ; ε ί ; 
αύτή;περίβλημα ψευδοΰ; άληθεία;. καί άφοΰ έ- τήν άμορφον υλην έχάρισε μορφήν καί άθανα-
θωπεύσαμεν|τό ψεΰδο; ύπολαμβάνοντε; ότι τ ι ι ιώ- σίαν άν μή τοΰ άνθρωπου ή μεγαλοφυία, ή εμ-
μεν τήν άλήθειαν, έξήλθομεν, φεΰ πόσα φέρον- πνευσι; καί ή φαντασία ; 
τ ε ; τραύματα, τ ή ; πλάνη; ημών, καί μέ τοΰ 
δισταγμοΰ καί τ ή ; απιστία; τό δηλητήριον έ-
φεξή; διετρέξαμεν,τό σώμα καί τήν ψυχήν ύπο-
σκάζοντε;, τόν ύπόλοιπον βίον μα;, μυκτηρίζον-
ζοντε; τοΰ αίσθήματο; τήν εύγένειαν, άπι-
στοϋντε;εί ; τήν άφοσίωσιν καί τον περί ήμας κό
σμον, καί λόγω έκδικήσεως διασύροντες τό ι
δεώδες καί τούς αιθέριους καί έ'νθους λατρευτάς 
του. Ή λήθη επιπλέει έν τέλει έπί τάς τρι
κυμίας, αίτινες συνετάραξάν ποτε τά έγκατα 
τών καρδιών μας. Λυπούμαι τού; μή κατα-

Από τοΰ πυθμένο;τοΰ βαθύτατου ώκεανοϋ ά-
νεφάνη ή Δήλος,όπως δεχθή καί φιλοξενήση τήν 
πλάνητα θεάν, ήτις, άντικείμενον τής ζηλοτυ
πίας τής "Ηρας, δέν ήδύνατο νά κατοίκηση τόν 
"Ολυμπον, καί θΰμα τ ή ; οργής καί τ ή ; έκδική-
σεω; έρώση; αντιζήλου καί γυναικό;,...δέν ήλπ ι -
ζεν άσ,ιλον ε ί ; τ ά ; δροσερά; κοιλάδα; καίτά χλο
ερά δάση τ ή ; γ ή ; . Τού; διδύμου; θεού; τοΰ φωτό; 
φέρουσα ε ί ; τόν κόλπον ή Λητώ, ώχρά, λυσί-
κομο;, ύπό τών ώδίνων τοΰ τοκετοΰ σπαρασσο-
™ - [ — » ι — ^ ' , 

των καροιων μα;, ^ υ π υ υ μ κ ι τ υ υ ; , γ-η ~~·~ μένη, ζητεί γωνίαν σταθεράν οπως^ ανάπαυση 
φθάσανταςέ'τι ε ί ; τό πικρόν άλλ ' άπολυτρω- ^ό κκταπεπονημένον σώμα τη ; . Τις όμως τολμά 
τικόν τέρμα έκεϊνο, πέραν τοΰ οποίου εύεργε- ν ά προκαλέση τής "Ηρας τήν όργήν καί νά απει-
τικόν εκτείνει τόν πέπλον αυτή; ή ελεήμων θήση ε , ν Τ ή ν διαταγήν της ; Ή Δήλο; ετολ-

ναι πλά 0 · Λ ί απάθεια.. . μησέ. Διαυγές ρέει παρά τήν άρτι άναδυθεΐσαν ληθη καί ή πλήρης απάθεια.. 
Είνε μέγα τ ι νά έ'χη λαός τις ή τόπος μεγά-

λην καί έ'νδοξον ίστορίαν. "Ας ελθη τις είς τόν 
βράχον τοΰτον, τόν άγονον καί άκατοίκητον, νά 
εκτίμηση τήν δύναμιν τής μεγαλοφυίας καί 
τήν αίγλην, ήν ή μνεία τών προγόνων μας δύ
ναται νά περιάψη καί είς τά κοινότερα καί τά 
ασημότερα τών αντικειμένων. Θνητοί εκείνοι 
έχάριζον έν τούτοις τήν άθανασίαν. Είνε τοΰτο 
.τής μεγαλοφυίας ή δύναμις καί ό κλήρος. Είζ 
στίχος τοΰ Όμηρου ανάγει έκ τής άφανείας κό
σμου; ολοκλήρου;· καί τό θνητόν δημιούργημα,ό 
άνθρωπο;, αποβαίνει Δημιουργό; δωρούμενο; δό-
ξαν, φήμην, κλέο; ά'ίδιον ε ί ; τάντικείμενα, πρό; 
ά ήξίωσε νά άποβλέψη καί νά ύμνηση. Δέν υ 
περβάλλω έάν ε ιπώ, ότι ή δύναμι; τ ή ; μεγαλο
φυία; έν τή γή εϊνε υπέρτερα τ ή ; έν τή γή δυ
νάμεως τ ή ; φύσεω;. ήτ ι ; δημιουργεί έν άγνω-
στον. Ή μεγαλοφυία όμω; τοΰ ανθρώπου, ή 
ευφημία τή;ιστορία; του, ό υμνο; τής ποιήσεώ; 
του απαθανατίζει τό άγνωστον καί άσημον 
τοΰτο. Ή φύσις έδωκεν απλώς τό σώμα, τήν 

χλοά,ουσαν όχθην τό κρυσταλλώδες υδωρ τοΰ 
ρύακος.Έννοσίφυλλο; φοίνιξ,άρτι βλαστήσας καί 
ούτος άπό τής άρτι άναφανείση; γή ; , στεγάζει 
τήν μητέρα καί τά τρυφερά πλάσματα τ ά προ
κύψαντα άπό τών σπλάγχνων της. Αί Νύμφαι 
τής πηγή ; κυκλοΰσι τήν Λητω, καί εύλαβώ; 
7.αμβάνουσαι ε ί ; τ ά ; χείρα; των τά άκτινοβόλα 
βρέφη, βαπτίζουσιν αυτά ε ί ; τά δροσερά ύδατα 
τοΰ ρύακο;. Φωτό; διάδημα στέφει τοΰ άρρενο; 
τήν κεφαλήν είνε ό Α π ό λ λ ω ν , τών Μουσών ό 
αδελφός καί ηγέτης, προστάτη; τών επιστη
μών, θεό; τ ή ; Μουσική;, μύστη; τ ή ; θείας τών 
ιατρών τέχνης, τών μελλόντων γενέσθαι ό άψευ-
δή; μάντις, τοΰ κάλλους τό πρότυπον, τοΰ ή 
λιου τό σύμβολον, τοΰ ωραίου ό υπέρτατος 2-
φορο; καί τοΰ κα/οΰ ό διδάσκαλος. Τής κεφα
λ ή ; τ ή ; κόρη; έπικάθηται φώ; μηνοειδές, ήρεμα 
σελαγίζον παρά τ ά ; ισχυρά; "ακτίνα; , ά ; έξα-
κοντίζει τοΰ άδελφοΰ τ η ; τό φωτεινόν διάδημα. 
Είνε ή "Αρτεμι;, τοΰ σεμνοΰ κάλλου; ή θεά καί 

τοΰτο. ίΐ φυσι; εοωκεν απ/ .ω; τ υ « « Η Μ * , >«Ι» ό τύπο; . Σκιρτά, εΐ; τού; βραχίονα; τ ή ; Νύμ-
ύλην. Ά λ λ ' ό άνθρωπο; καί ή διάνοια του έ'- φη; φερομένη, καί τά θανατηφόρα βέλη αύτη; 
δωκε τήν ψυχήν, τό πνεΰμα, τήν αιγλην ε ί ; τό ψαύουσα στηρίζει τού; οφθαλμού; πρός τ ά ; έπί 
άξεστον δημιούργημα τ ή ; Φύσεω;. Τί ήτο ή Δή · τών βράχων τοΰ Κύνθου σκιρτώσα; αίγα; . Ηά 
λο; ε ί ; τήν αρχήν τ ή ; συστάσεώ; τ η ; ; Σωρός γίνη δεξιά κυνηγέτις άμα ήβήσασα ή θεά - καί 
τ ι ; λίθων θαλαίσοπλήκτων, τών λάρων καί τών σπαράσσουία διά τών όΐστών |της τάς πλευρά; 
αλκυόνων τό καταφύγιον. Τί απέβη όμως ευθύς τών έλάφων θά σπαράσση διά τοΰ- κάλλου; τ η ; 
ώς προσεμειδίασεν αύτη ή χάρις τ ή ; Έλληνι - τ ά ; καρδία; τών άνδρώ* ή ε ί ; τόν έ'ρωτα άσυγ-
κή; μυθολογία; καί ή δύνκμι; τοΰ δαιμονίου κινητό; καί αναίσθητο; κόρη. Ποΰ είνε οί χρό-
τ ή ; μεγαλοφυία; ; Απέβη ή Δήλο;. Μήπω;" νοι εκείνοι! Πω; άπέπτησαν καί ποίον αίσθημα 
δέν άπήγγειλα τό κλέο; καί τήν ίστορίαν κό- γλυκύπικρον καταλείπει ε ί ; ήμα; ή μελέτη καί 
σμου ολοκλήρου απάγγε ιλα ; ά π λ ώ ; τό όνομα ή άνάμνησι; των ! Διατί νά μή ζώμεν ε ί ; τήν 
τ η ; ; Καί τόν κόσμον τοΰτον τ ί ; κατεσκεύασε ; έποχήν έκείνην ! Διατί νά ποθώμενό,τι δέν είνε 

τ ω ; ευγνώμονες τρέπε·, νά είμεθα είς αυτήν, όσοι 
καν άπ αυτή; αίτοΰμεν παραμυθίαν ! Δέν μας 
διδάσκει μόνον μέ της σοφίας τ η ; τόν θησαυρόν 
μα; κατανύσσει καί μέ τ ή ; τέχνη; τη ; τό άνυ-
πέρβλητον κάλλο; καί πρότυπον. Μα; παρη
γορεί ι ί ; τ ή ; βιωτική; άν ίαςτά; ώρα; - πζραμυθεΐ 
τ ά ; αλγεινά; τών περισπασμών,κρατύνει ε ί ; τ ά ; 
άνανδρου; άποκαρτερήσει; αγώνων ευγενών.καί
τοι ματαίων συνεχώ; καί αγόνων. Σφυρηλατεί 
τήν άποκαμοΰσαν καρδίκν μα; είς τόν άκμονα 
τ ή ; καρτερία;, τονίζει τό λιπόθυμον θάορος, 
κεντρίζει είς του άληθοΰ; καί τοΰ άγαθοΰ τόν 
έ'ρωτα, καί ε ί ; τόν ζόφον σκοτισθείση; ψυχή; 
έπανάγει τ ή ; σωφροσύνη; τό φώ;, τήν διαύγειαν 
τή ; ύγιοΰ; άντιλήψεω;, τήν ορθότητα τοΰ έκ-
τραπέντο; νοϋ. 

Αισθάνομαι έμαυτόν ήρεμωτερόν π ω ; . Παρή
γορο; έγένετο ό αντιπερισπασμό; καί σώτειρα ή 
άντίδρασι'; καί ή άνι ίθεσι; τοΰ εξω κόσμου 
πρό; τόν έ'σω. Χωρίς νά σιωπήση έπραύνθη ή 
αίσθησι; τ ή ; φλεγμαινούση; πληγή ; μου καί ήμ-
βλύνθη κ ά π ω ; τό οξύ καί δριμύ κέντρον τ ή ; τ υ 
ραννική; άναμνησεω;καί τ ή ; πίκρα; μνήμη;. Τό 
σεπτόν εκείνο, τό άρμονικόν καί ήρεμον μεγα-
λεϊον τό διακενυμένον πανταχοΰ τών έργων τ ή ; 
ελληνική; άρχζιότητο; έξετάθη μικρόν έπ ί τήν 
τεταραγμένην ψυχήν μου, καί ή γαλήνη, 
ίδιότη; ιδιαιτέρα τοΰ 'Ελληνικού πνεύμκτο; καί 
τ ή ; τέχνη;,ήπλώθη ε ί ; τήν καταιγίδα τών σκέ
ψεων μου. Εί; τήν θέαν τών σεπτών λειψάνων 
τοιούτου παρελθόντο; παρεΐδον τοΰ θλιβεροΰ 
παρόντο; τά λείψανα καί συντρίμμζτα. 'Η 'εύ-
εργέτι; έπίδρασι; πόσον θά διαρκέση ;.. 

Πλήρη; τοΰ απαράμιλλου κόσμου .όν μοί άνε-
κάλεσαν οί σεπτοί εκείνοι μαρμάρινοι τραυματία·, 
οί βωμοί κκί οί κίονες,άνέπνευσα πρό; στιγμήν έ-
λευθέρω; διά νά μελαγχολήσω καί πάλιν μετά 
μικρόν έπί τ ή θέα τ ή ; νεκροπόλεω; τή ; Δήλου 
καί τών μεγάλων καταστροφών, αΐτινε; ενέσκη
ψαν ε ί ; τόν μαρμάρινον εκείνον πλοΰτον* διά τοΰ 

— 208! — 



ΕΦΗΥΕΡΙΔΟΣ «ΑΘΗΝΑΙ» 

κών Νυμφών κ α ί τών θεοτήτων. Έξοχώτατον 
πνευματικόν δημιούργημα τοϋ αρχαίου Έ λ λ η -
νικοΰ κόσμου ή Ε λ λ η ν ι κ ή μυθολογία εινε κ α ί 
πλουσιωτάτη εμπνεύσεων πηγή καί αδρότατη 
φλέψ θελκτικών αλληγοριών ένουσών τό βάθος 
παραστατικών εικόνων καί νοημάτων πρός τό 
γόητρον τής διατυπώσεως καί τήν άνέκφραστον 
χάριν τής οικονομίας τοΰ μύθου. Πώς όμως έ κ -
τίνομεν οί ταλαίπωροι τήν μ.αγείαν ήν έδρέ-
ψαμ.εν άπό τών εικόνων αυτής καί τών παραδό
σεων, άπό τών αλληγοριών κ α ί τών επεισοδίων 
της ! Καί τί έάν ένέδυσε χλοεράν στολήν τάς 
όχθας τοϋ Ίνώπου καί παρά τ ά άλση τών ρο
δοδαφνών κ,αί τάς πυκνάς φυτείας τών ρόδων 
έθηκε τάς διαυγεστέρας τών πηγών καί τά 
όροσερώτερα τών ύδάτω. κελαρύζοντα είς όχ-
θας ποιητικάς; Ποΰ θά άνεύρω τόν "Ινωπόν μου, 
τόν "Ινωπον εκείνον τόν ύπηρέτην καί θεατήν 
τής γεννήσεως τοΰ Απόλλωνος καί τής αδελ
φής του, καί 6ν έφανταζόμην είς τήν δαψίλειαν 
τών υδάτων του καί τό σφρίγος τής χλοαζούσης 
γής, ήν διέρρεε ; «Ταλαίπωρε» ακούω κράζου-
σαν άοράτως φωνήν τινα, αλησμονείς δτι άπέ-
πτησαν οί θεοί τοΰ Όλύμπου καί δτι ήφανίσθη 
πλέον ή πλάσις εκείνη τών Χαρίτων. Τό ρεΰμα 
τοΰ ρύακος δέν στεφανοΰσι πλέον φοίνικες π υ 
κνοί" καί εις τό μορμύρισμα τοϋ κρυσταλλώ-
δους ύγροΰ δγκου τοΰ ρεύματος του δέν ένοΰται 
τών κλάδων ό ψίθυρος καί τής ποντιάδος αύρας 
τό γλυκύ μέλος. Μήπως ημπορεί πλέον νά γεν-
νηθνί σήμερον εις τοΰ Ίνώπου τάς δχθας ό Α 
πόλλων καί ή "Αρτεμις ; Μήπως δήλη έπιφαί-
νεται ή Δήλος όρμώσκ άπό τούς κόλπους τοΰ 
ώκεανοΰ καί τών κόλπων της τό φιλόξενον ά-
συλον άνοίγουσα είς τήν ώραίαν φυγάδα, κ α ί 
μήπως άθεμελίωτος φέρεται πάλιν πλέουσα α
σταθώς, ένώ όργίλος εξορμά δ κυανοχαίτης τρι-
αινοφόρος, τών κυμάτων δ δαμ.αστής, κ α ί μέ τό 
άφρόπλαστον σώμα της, μ έ άποστάζουσαν άπό 
μαργαρίτας υγρούς τήν κόμ,ην καί μέ τήν άκό-
ρεστον εις φιλήματα, πορΦύραν τοΰ χείλους της 
μήπως ανέρχεται ή "Αφροδίτη, ένώ έξημεροϋται 
εις τήν θέαν της ή φύσις, μειδία δ κόσμος, πνέ-
ουσι ζέφυροι αβροί ύποσαλεύοντες τούς θαυμα
στούς πλοκάμους της, κ α ί αί Χάριτες προπέμ-
πουσιν ύμνοΰσαι τήν δεσποιναν αυτών καί τ ί ν 
άκαρδον ά λ λ ' αίώνιον τής καρδίας θεόν ; Ά π ό 
τάς εκτάσεις τών ονείρων δ κόσμος κατήλθεν 
είς τήν πραγματικότητα καί κάτοπτρον αυτής 
είνε δ "Ινωπος, δπως τόν βλέπεις σήμερον. "1δ« 
καί οί'κτιρον τό γήρας τ ο ΰ πνεύματος». 

7Ητο πολύ σκληρά άλλά καί πολύ αληθής 
ή φωνή ήν είχον ακούσει. Έγήρκσεν δ κόσμος* 
ώχρά φυλλορροοΰσι τ ή ς φαντασίας τά άνθη, κ α ί 
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παρά τάς οχθας, δπου έγεννήθη ή δίδυμ-ος τής 
ημέρας καί τής νυκτός φωτεινή θεότης, άκανθαι 
φύονται τώρα. Τής Αφροδίτης δ ΐχώρ θρηνού-
σης τόν προσφιλή θνητόν, δέν θά στίξ·/), άπό 
τούς λευκούς πόδας της έκφεύγων, τής Δήλου 
τάς άκανθας,ούτερόδακαί ύάκινθοι^θά βλαστήσω-
σιν έκεΐένθα μελαγχολική περιήγαγε τό αίμάσσον 
βήμα της ή άργυρόπεζα θεά, άπό τοΰ στήθους 
τής οποίας τόσον πικρούς απέσπασε στεναγμούς 
άτυχης έρως. Παρακμή πεπρωμένη βαρύνει παν
ταχού. Ήλιόβλητος δ πλάνης επισκέπτης μά
την ζητεί τώρα θάμνον χαμηλόν νά στέγαση 
τήν κεφαλήν του, καί δ διψαλέος οδοιπόρος ού-
δαμοΰ ανευρίσκει ύδατος σταγόνα, δπως, άφ' ου 
καταπαύσ·/) τήν δίψαν του, σπείσν) είς τάς Νύμ
φας τάς πυκνώς ζωογονούσα; άλλοτε τά τερπνά 
τής νήσου αλσύλλια . 

Ά π ό τής κορυφής τοΰ Κύνθου, έπί τών ερει
πίων τοϋ ναοϋ τοϋ Κυνθαίου Διός, ειδον τήν 
άνατολήν τοΰ ήλίο,ι.Γοργώς δ Φοίβος έ'σπευδε νά 
χρυσώσν) τήν κορυφήν τοΰ δρους καί νά κατα-
κλύσν) δι* ώκεανοΰ φωτός τήν γήν, έ'νθα έγεννή
θη καί δπου έχρησμοδότει καί έζησε. Ποίας ζο>ής 
παλμόν έδιδεν είς τά αντικείμενα ή μυθολογία 
τών αρχαίων; Πώς ύπό τοιοΰτον ούρανόν καί τοι
ούτον θρήσκευμα νά μή λάμψωσιν έν Ε λ λ ά δ ι 
τά μεγάλα εκείνα πνεύματα, άτινα, ήλιοι τοΰ 
καλοΰ καί τής διανοίας, θά φωτίζωσι πάντοτε 
τόν κόσμον χωρίς ουδέποτε νά σκιασθώσι. Τί 
θά ήσθάνετο δ Έ λ λ η ν τών χρόνων τοϋ Περι
κλέους ό έπί τής ίερας νεώς άκολουθήσας τήν 
πρεσβείαν τής Αθηναϊκής Δημοκρατίας, παρα
σταθείς είς τούς χορούς τών παρθένων τής Δή
λου, θύσας εις τόν Ά π ό λ λ ω / α καί τήν Άρτε -
μιν, καί μέ πλήρη τήν διάνοιαν θρησκείας καί 
ποιήσεως προσφωνών τόν ήλιον άπό τής γής, 
έ'νθα έγεννήθη ; . . . Κύκλω τής Δήλου τεταγ-
μέναι άνεδύοντο έπιχαρίτως άπό τής θαλάσσης 
αί λοιπαί τών Κυκλάδων πρός άλλήλας τάς 
χείρας ορέγουσαι. Εγγύς έμοΰ βλέπω τήν Νά-
ξον, δπου άκάρδως καί άγνωμ.όνως έγκατελεί 
φθη ή Αριάδνη θρηνοϋσα καί κατκρωμένη τόν 
άπιστον Θησέα καί τόν δόλον του. Έκεΐ που 
πέραν φαίνεται ή Σέριφος, δπου τοΰ Ακρισίου 
ή θυγάτηρ, ή περικαλλής Δανάη, έσώθη μετά 
τοΰ Ηερσέως εντός ξυλίνου πίθου, άφ ' ού ή δύ-
ναμις τοϋ έρωτος καί τής χρυσής βροχής έκτοτε 
είχον άκαταμάχητον δύναμιν... Ή Μύκονος, τών 
Κενταύρων καί τών Λαπιθών δ ύστατος τάφος, 
ήπλοΰτο εγγύτατα , καί ή Τήνος άπωτέρω έπε-
δείκνυε τό ιερόν τών νεωτάτων χρόνων παρά 
τάς θέσεις δπου κατά τήν αρχαιότητα ύψοΰτο 
τό ιερόν τοΰ Ποσειδώνος. Αληθής στεφάνη νή
σων ζωννύουσα τήν Δήλον καί σφενδόνη μέ μαρ

γαρίτας καί αδάμαντας έσφηνωμένη εξαιρούσα 
τοΰ δακτυλίου αύτοΰ τόν φωταυγέστερον καί 
πολυτιμότερον κεντρικόν λίθον."Ηθελε τις εί'πει, 
οτι αί Κυκλάδες άντιπρσωπιύουσι τό ήμ.έτερον 
ήλιακόν σύστημ.α, ένθα,αντιστρόφως τοΰ δγκου, 
ή Δήλος, τοϋ Απόλλωνος ή πατρίς, είναι ό ή 
λιος καί πέριξ αυτής αί λοιπαί νήσοι άντιπαρι-
στώσι τούς μεγάλους πλανήτας καί τούς δορυ
φόρους τά νησίδια. Ό λ ί γ α θεάματα παρουσιά-
ζουσι τό κάλλος τής νησοστίκτου θαλάσσης τοΰ 
Αιγαίου, θεωρούμενης άπό τής κορυφής τοΰ 
Κύνθου, δτε ουδέν νέφος σκιάζει τόν ορίζοντα, 
καί ουδείς ατμός, υπέρ τήν έπιφάνειαν τ ή ; 
θαλάσσης πλανώμενο;, αμβλύνει τήν ευκρινή 
θέαν τών νήσων καί τών ακτών των. Ποίαν ε
νέχει δύναμιν τών Ελλήνων ή ποίησις! Όξεΐαι 
καί φαλακραί βράχων προβολαί άποτελοΰσι τόν 
μετριώτατον δγκον τοϋ Κύνθου. Ά λ λ ' είνε ό 
Κύνθος. Καί δ οδοιπόρος μαγευόμενος ύπό τοϋ 
γρανίτου εκείνου ανέρχεται είς τόν "Ολυμπον 
διά τής φαντασίας.. Κατερχόμ.ενο; είτα ασπά
ζεται τό δρος, παρά τούς πρόποδας τοϋ οποίου 
έτεκεν ή Λητώ καί έζησε ποτε κόσμος λαμ.πρός 
καί ήνθησεν ακμαία ή εμπορία καί μ.αντεΐον 
διέδωκε τούς βαθεΐς αύτοΰ χρησμ-ούς • άνά πα
σαν τήν Ελλάδα , καί οπόθεν κατά νύκτα 
σκοτεινήν καί άπαισίαν, έν μέσω βροντών καί 
αστραπών, ύπό τόν ραγδαΐον ύετόν τοΰ ούρα
νοΰ καί τό παράπονον καί τήν άπελπισίαν τής 
φύσεως άπέπλευσεν ή Πάραλος κομ-ίζουσα είς 
τούς άρχοντας τοΰ Άθηναίκοΰ Δήμου τό μή
νυμα καί τήν άδειαν νά θανατώσωσι τόν έντε-
λέστερον τών ανθρώπων καί διά τοΰ θανάτου 
τοΰ σώματος νά λύσωσι τά δεσμά τής δικαιο-
τέρας ψυχής καί τοΰ έξοχωτέρου πνεύματος 
τοϋ ένσαρκωθέντος ποτέ. 

Ο Σώκρατες ! κάν έτι ή ποίησις καί ή μυ
θολογία δέν άπηθανάτιζε τόν βράχον τής Δή
λου θά ήρκει μόνον τό δνομ.α σου, δπως δια-
σώσ·/) άνεπίληίτον τόν τόπον, Οπόθεν έξέπλευ-
σεν ή θλιβερά ναΰς, σημάνασα κατά τήν ή -
μέραν έκείνην, μετά τής δύσεως τοΰ ήλιου, καί 
τήν δύσιν τής μορφής σου,άλλ' ήτις καί δύσασα 
σελαγίζει άνέσπερος. 

Ή σκαπάνη τοΰ άρχα;ολόγου καί τοΰ έ ρ ε υ - # 

νητοΰ απεκάλυψε μέρος τοΰ άψύχυυ κόσμου τοΰ 
ύπό τήν γήν τής Δήλου τεθαμμένου, Τόν έ-
θεώρησα περίλυπος τόν νεκρόν -Αόσμον αύτον, 
τόν άναζήσαντα είς τοΰ ήλ'.Ου τό φώς, καί τ ή ; 
διδασκαλίας τήν φωνήν, τόν διά μέσου τ&ααίώ-
νων τηρήσαντα τής νεότητος τήν άκμήν καί τοϋ 
ωραίου τό θέλγητρον. Καθεσθείς έπί τών ερει
πίων του έποντίσθην εις σκέψεις* καί τάς τρο-
πάς τών γήινων τυχών άναμιμνησκόμενος έμε* 
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δυνατόν να έπανεύρωμεν πλέον καί ή απώλεια 
τοϋ οποίου τοσούτον ματαίως αλλά καί τόσον 
δριμέως μας θλίβει 1 

ΕίοΌν τόν Ίνιοπον. Μήπως φαντάζεται τις, 
ότι έλούσθντ είς τά ύγρά κρύσταλλα του, δτι 
έξηπλώθην -ίς τών όχθων του τή* πόαν ή άνέ-
παυσα τήν κεφαλήν ύπό τάς άνθισμένας ροδο-
δάφνας του καί τά φυλλοψ.ατα τών χλοερών 
δένδοοιν τών σκιαι,όντων άνθοσκεπεΐς όχθας ; 
Νομίζει τις οτι ήκουσα είς τήν έ'γερσιν ή τήν 
δύσιν τοϋ ηλίου τό ά^μα τών πτηνών χαιρετι-
ζόντων τόν ήλιον άπό τής πατρώας του γής ή 
δτι, άνακεκλιμένος ύπό τήν σκιάν τών κιόνων 
τοϋ παρά τήν παραλίαν έφεστίου νχοϋ, ύπό τό 
φωτεινόν σέλας τής ημέρας καί τό σέλας τών 
ρεμβασμών μου, είσέπνευσα τοϋ κύματος τήν 
δρόσον καί τήν άπόπνοιαν τών ανθέων καί τών 
άνθινων στεφάνων, οΐτινες, στέψαντε; πρό μι
κροΰ τά σφάγια τής θυσίας, κατέκειντο χ,αμαΐ 
έξίτηλοι άλλά λαμπροί έτι τό χρώμα, μέ γ λ υ -
κεΐαν έτι τήν βαθμιαίως άπαμβλυνομένην εύω-
δίαν ; Έκεΐ δπου συμβάλλει πρός τήν θάλασ
σαν ό "Ινωπος ύποκιρνών τοϋ ρεύματος του τήν 
γλυκύτητα μέ τής θαλάσσης τήν άλμην, φαν
τάζεται τις δτι είδον ποτάμιους Νύμφας όρχου-
μένας μετά τών εναλίων καί τών πηγών τάς 
Νηρηίδας προκύπτουσας δειλώς άπό τών θά
μνων μέ γυμνούς τούς καλλισφύρους πόδας, μέ 
γυμνάς τάς ώλένας, μέ ημίγυμνα τά άνδροκτόνα 
στέρνα, μέ κώμην όφιωδώς χυνομένην περί τό 
στήθος καί τόν αυχένα σπευδούσας μέ εύθυμους 
γ ίλωτας νά βυθισθώσιν είς τοϋ Ίνώπου τό ύ
δωρ ; Τό φαιδρόν καί θλιβερόν ίνδαλμα τής 
Στρατονίκης μέ συνείχε πάντοτε καί έν μέσω 
ετι τών ποιητικών εντυπώσεων καί αναπολή
σεων, τών ανίσχυρων,παρά πασαν τήν έπι ίολήν 
των, νά άπελάσωσιν άπό τόν νουν μου τήν 
γόησσαν μορφήν τής σεμνής καί ωραίας παρθέ
νου. ΓΙοΐαι δμως αί σκηναί έκεΐναι καί πόσον 
έπιτήδειαι νά έμπνέωσι καί νά έξαίρωσι τής 
φαντασίας τήν πτήσιν !... "Οτε, νήφων πλέον 
τόν νουν, έθεώρησα τ ά μόλις διακρινόμενα ση
μεία, οπόθεν διήρχετο πάλαι ποτέ όήδηκατά-
ξηρος "Ινωπος, άνεκραύγασα έξαλλος, καί σχε
δόν κατηράσθην τήν φανταίίαν αυτήν, τόνκλαυ-
σίγελων αυτόν τοΰ όφθαλμοΰ καί τήν παραδεί-
σιον κόλασιν τοΰ πνεύματος, τήν ένδύουσαν τό
σον θελκτικώς τ ά αντικείμενα καί προσομοίαν 
πρός Νύμφην δεικνύουσαν πονηρώς τό θείον 
κάλ>Οί της, δπως εύδαιμονΫ) ακολούθως βλέ
πουσα άφανώς τοΊς τηκομένους και στενάζον
τας είς τήν άνάμνησίν της. 

Ή Ελληνική μυθολογία εινε ή περι'καλλε-
στέρα καί ή μάλλον θελκτική τών φανταστι
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λετησα έπί τ ή ; ακμής και τ ή ; παρακμής τών 
ανθρώπων καί τών έργων των. Προσφορωτάτη 
ητο πρός τούτο αρτηρία. Έν τω κόσμω τής 
δλν)ς ουδέν είνε διδακτικώτερον τής θέας κόσμου 
νεκρού έκτάδην κειμένου, έφ ' 6ν , εκτός τοΰ 
πνεύματος τής ζωής. έπέπνευσε καί τής μεγα-
λοονίχ; τό πνεΰμα. Καί έν τω κόσμω τών ι 
δεών ουδέν είνε γονιμώτερον είς μελετάς καί υ
ψηλά; έπιφοιτήσει;. εύγλωττους δέ καί,σοφά; 
όποθήκα;, ή ό αυτός νεκρός κόσμος ό τάς ίόέας 
έκκολάψας καί πυργώσας,ό ώς γνώρισμα εναργές 
προτάσσων τήν άθανασίαν έν μέσω τοΰ θανάτου 
ένθα κατάκειται καί τών θλιβερών τροπαίων του, 
άτινα τόν κυκλοΰσιν. Άμορφα ά λ λ ' αγέρωχα 
έτι συμ^ύρονται τά μάρμαρα τών ναών περισώ-
ζοντα εισέτι τάς γλυφά:, δι' ών εξευγένισε κκί 
έζωοποίησε τόν άργόν λίθον ό Έ λ λ η ν καλλ ι τέ 
χ ν η , 

Ερείπια μεταγενεστέρου κόσμου έσωρεύθη- · 
σαν έπί ερειπίων παλαιοτέρου. Παρά τό βάθος 
μικρά; λεκάνης εγγύς ναών καί οίκων αρχαιό
τατη; εποχή; φαίνεται ή οικία πλουσίου Ρω
μαίου. Τό ψηφιδωτον δάπεδον τοΰ προδόυου 
στολίζουσι δέλφινες ψηφιδωτοί άριστα έξειρ-
γασμένοι καί θαυμασίω; διατηρούμενοι. Κάτω
θεν άπλοΰται υπόγειος ευρεία δεξαμενή τ η -
ροΰσα £τι τό ύδωρ τό συλλεγέν, οτε 6 Ρωμαίος 
πατρίκιο; κατώκει έκεΐ. Βωβός ήχος δν απετέ
λεσε λιθάριον ριφθέν είς τήν δεξαμενήν διά τί
νος οπής ήτο ή μόνη ζωή,ήν ήκουσα είς τήν σ ι -
γήν έκείνην τοΰ θανάτου. Άνακεκλιμένος έπί 
τοΰ ψηφιδωτοΰ, μόνος είς τών ερειπίων τήν μό-
νωσιν καί είς τής Δηλίας ακτής τήν έρημίαν, 
θεωρών τούς περισωθέντας κίονας τοΰ προδόμου 
άνελογιζόμην όποιον θορυβώδες ΐντευκτήριον ύ-
πήρςεν ή οικία αύτη τοΰ πλουσίου Ρωμαίου, 
πόσο; καί ποίο; κόσμο; συνήχθη έκεΐ, ποΐαι δέ
σποινα·, έχαλάρωσαν τάς πόρπας ·τή; έσθήτος 
είς τήν έσπερινήν αύραν διανοίγουσαι καί είς τ ά 
παίγνια της τούς τρυφηλούς κόλπους, πόσοι 
δοΰλοι συνωστίσθησαν, ποία δείπνα καί συμ
πόσια παρετέθησαν, ποΐοι ατμοί Φαλερνείου 
οίνου καί άνθοσμίου έπορφύρωσαν τάς παρειάς 
ααί έσκότισαν τούς εγκεφάλους, ποΐαι τελεταί , 

φ ποΐαι δεξιώσεις καί ήδυπάθειαι έξετυλίχθησαν 
έδώ. ΤΙ σιωπή καί ή ίρήμωσι; βασιλεύει τώρα. 
Τό έρείπιον διεδέχθη τήν αρτιότητα καί ή με
λαγχολία τήν φαιδρότητα πολυθορύβου ζωής. 
Άξεστος, τραχύς αίπόλος, άπλοΰται μακαρίως 
έκεΐ Φίου άνέκλινε τό σώμα αυτής αγέρωχος δέ
σποινα τής Ρώμης καί προπετής πατρίκιος. Τών 
ερειπίων ή θέα. δαμάζει τήν άλαζονείαν τοϋ 
ανθρώπου. Καί έάν τά έ'ργα μεγάλων εποχών, 
μεγάλων λαών καί μεγάλων θνητών τοιαύτην 

υφίστανται τύχην έπ ί τίνι δύναται νά καυχηθη 
ό κοινός άνθρωπος, ό ουδέ τήν επαύριον καν τοϋ 
θανάτου του δυνάμενος νά μνημονευθη ! 

Παρά τ ά ερείπια τών διαφόρων χρονικών πε
ριόδων καί εποχών, βλέπει τις καί έπιγραφάς 
και ονόματα καί χρονολογίας άναμιμνησκούσα; 
ξένα ήθη καί χρόνους κατακτήσεων καί επιδρο
μών. Τών ανθρώπων ή ματαιότης αναζητεί τήν 
άθανασίαν συνάπτουσα άσημα ονόματα μετά 
τών μνημείων τής άρχαιο. άτης τέχνης καί τής 
κλασσικής. Έ π ί τοΰ βάθρου, ένθα ήγείρετό ποτε 
ό κολοσσι:.ΐο; μονόλιθος ό τόν Απόλλωνα άνα-
παριστών είδον τ ά ονόματα τών έπισκεφθέντων 
τήν νήσον πρό τριών καί δύο αιώνων. Άνέγνωσα 
καί παρή -θον. Έκεΐ που παρά τόν νεώτερον 
ά λ λ ' επίσης άρχαΐον ναόν τοΰ Απόλλωνος ή 
γείρετό άλλοτε τό θαΰμα έκεϊνο τοΰ βωμοΰ, τό 
κινοΰν είς εκπληςιν τούς ευσεβείς έπισκέπτας 
τής νήσου. Ή τ ο ό κεράτινος βωμός, 8ν τά κέρα 
παντοίων κερασφόρων ζώων μετά τέχνης καί 
καλαισθ/ισίας συμπεπλεγμένων είχον ύψωθή είς 
βωμόν. Ή παράδοσις άφηγείτο δτι τά κέρα τών 
έπί τοΰ Κύνθου βοσκουσών αιγών, άς έφόνευσαν 
τά βέλη τής Αρτέμιδος, εΐχον αποκλειστικώς 
χρησιμεύσει καί διατεθη πρός κατασκευήν τοΰ 
περιέργου καί θαυμαστού εκείνου θυσιαστηρίου. 
Πρό τής επάρκειας καί τής ιστορίας τών μνη
μείων, άτινα έχω πρό έμοΰ, αφήνω τάς άπωτά-
τας μυθικά; σφαίρας καί μέ πλήρη τόν νουν καί 
τήν καρδίαν αναμνήσεων πραγματικών όιατρέχω 
τόν εύρύν χώρον τών ανασκαφών καί θαυμάζω 
τό θέατρον, τό στάδιον, τούς ναούς, τήν άπει-
ρίαν τών βωμών, τών κιόνων καί των συντετριμ
μένοι ανάγλυφων. Πόσα μάρμαρα, καί ποία 
τέχνη καί ζωή έμφυσηθεΐσα είς τόν λίθον ! 
Ά φ ' ου σήμερον τά ερείπια τής Δήλου άπο-
σπώσι κραυγήν θαυμασμοΰ διά τήν έ'κτασιν καί 
καί τόν πλοϋτον, καί άλγος διά τήν καταστρο-
φήν,ποία θάήτο ή φωνή τοϋ ένθουσιασμοΰ ήνθά 
έβαλλεν ό επισκέπτης τών νέων χρόνων άν ήτο 
δυνατόν νά θεώρηση τήν Δήλον έν τ"/5 άρχαίιζ 
αυτής άκμή, μέ ακεραίους τούς ναούς της, καί 
τάς κόρας τής Δήλου άγουσας τάς τελετάς τών 
θεών, ών κοιτίς έγένετο ή Ιρημος σήμερον νή
σος : Ά φ ' ού αί Κυκλάδες πασαι έσύλησαν 
τής Δήλου τά Εερά, άφ ' ου βάρβαροι ξένοι συνέ-
τριψαν άλλοτε καί άπήγαγην έπιγραφάς καί 
ανάγλυφα, άφ ' ού εις τούς οίκους τών εγγύς νή
σων ανευρίσκονται καί σήμερον ε γι ώς μαρτύ-
ριον τής δηώσεως μάρμαρα καί κίονες Δήλιοι, 
επήλθε τό πΰρ είς χρόνους σκοτεινούς καί αμα
θείς καί συνετέλεσε τήν καταστροφήν ήν ημι
τελή ειχεν αφήσει ή άσεβης χειρ τής κλοπής καί 
τής συλήσεως. Πληθύς καμ,ίνων έπί τής ίερ&ς 
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νήσου έγερθεισών καί νυχθημερόν εργαζομένων 
μετέβαλεν είς άσβεστον αριστουργήματα τ ή ; 
τέχνης,τήν σοφίαν τών επιγραφών, τ ά ; είδήσει; 
τών ψηφισμάτων, τούς μαρμαίροντας λίθους τ η -
ροΰντας έτι πρόσφατον τό ίχνο; τή ; σμίλη; καί 
τ ή ; εμπνεύσεως τοΰ καλλιτέχνου. Καί τ ί ; οϊδεν 
έάν ή ελεεινή εκείνη καλύβη, ένθα διαιτώνται 
κατοικίδια ζώα, δέν έκτίσθη έξ άσβεστου, ήτις 
πριν ή κατακαη ήτο Λητοΰς καί Απόλλωνος 
κεφαλή ή Άρτεμις ίδανικοΰ κάλλους καί εκ
φράσεως ! Κατάρατος δουλεία, άμαθία σκο
τεινή,ανίερος θρησκευτική πρόληψις καί πώρωσις 
ποία υπήρξαν τάποτελβσματά σας... 

Ό ήλιος κλίνας τοξεύει πλαγίως τάς ακτί
να; του έπ ί τοΰ σπηλαίου τοΰ Απόλλωνος, 
παρά τήν άτραπόν τήν άγουσαν· πρό; τήν κορυ
φήν τοΰ Κύνθου. Οί γιγαντιαίοι μονόλιθοι οί 
άποτελοΰντες τήν στέγην, διαγράφονται εύκρι-
νέστερον διά τοϋ κεραμόχρου όγκου τοΰ άποτε-
λοΰντος τό δρος. Νά ήτο άρά γε βωμό; πανάρ
χαιος, ομφαλός τις άγιαζόμενο; ύπό προλήψεως 
μυστικής ένθα· έθρυλλεΐτο ώς οίκοΰσκ θεότης 
άνευκρίνητος, νά ήτο σκοπιά, νά έμυθολογεΐτο 
δτι έκεΐ έγεννήθη ο Άπόλ.λων καί αίγλη ιερό -
τητος νά έλάμπρυνε κατά τήν άρχα·ότητα τό 
ογκώδες καί άξεστον αυτό κατασκεύασμα καί 
οικοδόμημα ; 

Ή παράδοσι; περιήγεν, δτι δράκων π ε λ ώ 
ριο; φκει ποτε τό σπήλαιον τοΰτο. Τί άπέγι -
νεν άρα γε ; Έάν επέζησε τών βελών τοΰ Α 
πόλλωνος, ό άδελ.φός «ύτός τοΰ Δελφικοΰ ΙΙύ-
θωνος, θά άπεδιώχθη βεβαίως ύπό τή'βοήν τ ή ; 
νέα; θρησκεία;, ήτ ι ; διέσεισε τού; εθνικού; να
ού; καί έζημίωσε τά αγάλματα τ ή ; νήσου καί 
τή ; Ελλάδος...Ούτε τού; ιερού; κύκνου; τοΰ 
Άπόλλωνο; , τρεφομένου; καί πλέοντας ε ί ; τήν 
έγγύ; τεχνικήν λίμνην, ούτε τού; απογόνου; 
αυτών ηύτύχησα νά ίδω ποΰ. Ε'δον όμως τ/,ν 
μικράν λίμνην, καί παρά τό κρηπίδωμα της άνε· 
μνήσθην τών τελετών, ών μάρτυρε; ύπήρςάν 
ποτε αί ςηραί δχθαι έκεΐναι αί μιαινόμεναι άπό 
τόν έπιπλέοντα τοϋ άβαθου; καί ακινήτου ύ -
δατο; εύρώτα καί μιάσματα πυρετών άναδίδου-
σαι. Πόσον ταπεινωτική είνε ή άντίθεσις αύτη 
τή ; πεζότητο; πρό; τήν ποίησιν ! Καί διά τ ί 
νά μή ζώμεν ε ί ; τήν ώοαίαν έκείνην έποχήν, 
όιά τί ό έρημο; καί κατηφή; έγώ επισκέπτη; , 
Τή; Στρατονίκης φίλο; ευτυχή;, νά μή οικώ μετ' 
αυτή; τήν νήσον κατά τού; εύδαίμονα; χρόνου;, 
ών αισθάνομαι δλην τήν γοητείαν καί πικρώ; 
θρηνώ τήν άπώλειαν ; 

Ό δύων ή"λιο; σκορπίζει χειμάρρου; ήπ ιω-
τέρου φωτό; έπί τόν £ρημον βράχον τής Δήλου. 
Τοϋ Κύνθου ή έρυθρόχου; κορυφή αποβαίνει βυ-

σινόχρου;, έφ' δσον κλίνει ό ήλιος, καί αύρα 
εσπερινή ήρεμα φερομένη έπί τοΰ κύματος δρο
σίζει τό φλέγον έδαφο; καί στενάζει διά τών 
συντετριμμένων κιόνων. Μικρόν έτι καί τ ό ά κ -
τινοβόλον' άστρον θά κρυβη κάτωθεν τοϋ ώκε-
ανοΰ. 

Εκεΐ δπου ό ουρανό; εφάπτεται τ ή ; θα
λάσσης, ρόδινον χρώμα γλυκύ αναπτύσσεται 
ώ ; πελώρια πορφύρα, ήν ό απερχόμενος Ά ν α ξ 
κατέλιπεν όπισθεν του. Ό ήλιο; εδυσεν. Ά π ό 
τη : πατρίδο; τών θεών τοΰ φωτό; είδον τήν 
κάθοδον τοΰ ένό; καί τ ή ; ά λ λ η ; τήν άνοδον καί 
έθεώρησα τήν έσχάτην τοΰ Φοίβου ακτίνα συ-
νκντωμένην μέ τήν πρώτην τ ή ; Άοτεμιδο;, καί 
τών διδύμων αδελφών τό φώ; συναπτόμενον καί 
θωπεΰον τήν γήν, ήτ ι ; υπήρξε τό λίκνον των . 
Λευκόχρυσοι άκτΐνε; σέλαο; αύλακοΰσι τήν ρο-
δίνην τ ή ; δυσεω; έπιφάνειαν, Γοργώ; μεταλ-
λάσσσουσι τά χρώματα, καί τοΰ ούρανοΰ ή δι
αύγεια καί τών άκτίνων ή ανταύγεια αναστέλλει 
έτι τό σκότο;, άγνωστον σχεδόν είς τήν πα 
τρίδα τών θεών τοϋ φωτό;. Έ π ί μονήρου; βρά
χου καθήμενο;, έν μέσου τ ή ; άρρητου εκείνη; 
μεγαλοπρέπεια; καί τ ή ; βαθύτατη; σ ιγή; τ ή ; 
έρημία;, μέ γελόεσσαν σύντροφον τήν θέαν τοΰ 
έξωτερικοϋ κόσμου καί μέ τήν αντίθεσιν τοΰ 
περίλυπου έσωτερικοΰ. τόν θόλον τοΰ ούρανοΰ 
ϊχων υπέρ τήν κεφαλήν, τ ά ; αβύσσου; τών 
θαλασσών ύπό τού; πόδα; μου .ιαί τήν νεκράν 
πόλιν τ ή ; Δήλου πρό έμοϋ άφέθην άπερισπά-
στως καί άχαλινώτω; ε ί ; τού; ρεμβασμού; μου. 
Πω; δέν έσαλεύθη ό νοΰ; μου τήν ώραν έκεί
νην ! Πώ; ό Σθένελο; δέν έρρίφθη ε ί ; τό κΰμα 
αναζητών τήν Άρέθουσαν ή τήν Ήρω τών βί
αιων λογισμών του, καί π ώ ; , διαπόντιο; νηχό-
μενο; καί τήν μνήμην τ ή ; φ ίλη; του επικαλού
μενο;, ώ ; νύμφη; προστάτιδο; ε ί ; τ ή ; θαλάσσης 
καί τ ή ; ψυχής του τόν όρμητικόν κλύδωνα, π ώ ; 
δέν έσπευσε νά φθάση τού; θεωρού; καί τ ά ; 
σκηνά;, ά; έβλεπεν έκτυλισσομένα; έν τ η νο-
σηίότητι τοΰ νοΰ του, εΐνε αίνιγμα, δπερ ου
δέποτε θά κατορθώσω νά λύσω : 

Δέν ώνειρευόμην είδον άληθώ;, είδον τ ά ; 
Αθηναϊκά; τριήρει; μέ έστεμμένην έξ ανθέων 
τήν πρώραν νά προσορμίζονται ε ί ; τόν λιμένα 
τ ή ; Δ^λου καί τού; θεωρού; αποβαίνοντας ε ί ; 
τήν ξηράν καί θύοντα; έκατόμβην καί αναθέ
τοντα; τρίποδα; ε ί ; τήν Λητώ, τήν Άρτεμιν 
καί τόν Απόλλωνα . Αντηχε ί έκ φωνών καί 
ύμνων ή πόλι;. Άστράπτουσιν έκ χρυσοΰ καί 
μαρμάρου οί ναοί, καί νεάνιδε; Άτθ ίδε ; , τύποι 
καλλο .ή ; καί ευρυθμία;, πλούσια άγουσαι δώρα 
απέρχονται ε ί ; τόν ναόν έν μέσω πληθου; νέων 
Δηλίων, ών οί οφθαλμοί έρμηνεύουσι τόν θαυ-
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μκσμόν κκί οί στεναγμοί τούς φλέγονιας πό
θους. Ευτυχή ζεύγη νεαρά, ερώτων λόγους α
μείβοντα, πλανώνται είς τούς προδόμους τών 
νχών καί τόν περίβολον. Αγώνες εκτυλίσσον
ται περχιτέρω, κραυγάζουσιν οί νικηταί κχί 
ύπό τυύς ήχους μουσικής όρχοϋνται άπωτέρω 
Δήλιοι νέοι. Σιγώσιν αίφνης τής μουσικής οί 
ήχοι, καί μάτην άπληστον τείνω όμμχ ζητών 
τήν όπτχσίχν. Έλύθη όπως κχί τής εύτυχίκς 
ή πλάνος όπτχσίχ, κχί μόνος έκεΐ, ένθχ τοιού
τον κόσμον έ'βλεπον πρό μικροϋ, άπεμκκρύνθην 
τοΰ ίεροΰ χώρου κχί κχτήλθον πρός τήν άκτήν, 
πολυτάρχχον άλλοτε κχί βρίθουσα·/ κόσμου, 
«ιωπηλήν κχί έρημον σήμερον, άπό/Γληρος εγώ, 
τόν κόσμον τόν ποιητικόν ποθών... πλήν μέ πό
θους μόνον συντηρών τό θέλγητοον τής φκντα-
σίχς κχί τήν βχσχνον. 

Είς τήν χύρχν άνεπέτχσσεν ή μικρά Μυκονίχ 
όλκάς τό ίστίον.Έπλκτκγησεν ή κώπη κχί μετά 
μικρόν έφευγον μακράν τής ίερκς Δήλου. Κεκλι
μένος έπί τής πλευρκς τοΰ άκχτίου έβλεπον ό-
λισθαίνουσαν πόρρω έμοΰ τήν θάλχσσχν, φεύ-
γουσαν διαδοχικώς τή ; Δήλου τήν άκτήν κχί 
άμβλυνομένην τήν θέχν, κχί ήκουον τόν τριγμόν 
τοΰ ίστοΰ κχί τό σύριγμχ τοΰ 'λεπτοΰ άνεμου 
πτεροΰντος τήν νκΰν. Ά π ό τής κορυφής τής 
Ρηνείχς φχίνετκι αίφνης πυρά. Άνηφθη χρχ γ ί , 
όπως αποτέφρωση τό σώμα Δηλίου ψυχορρκ-
γοΰντος,κομισθέντος νεκρού έκεΐ, δπως μή μιάνη 
διά τού θχνάτου τής ίεοχς Δήλου τήν γήν ; . . . 
Πυρχί τχύτοχρόνως σχεδόν φχνεΐσχι άπό τών 
κορυφών τής Σύρου, τής Μυκόνου, τ ή ; Τήνου 
έ'χυσαν ασθενείς λάμψεις ερυθράς έπ ί τής έπ ι -
φχνείχς τής θαλάσσης κχί έφάνησχν ω-; συνθη-
μχτχ μυστικά άγγέλλοντκ τήν έ'κβχσιν μεγά
λων επιχειρήσεων κχί γεγονότων. Εί; τοιχύτην 
ώρχν άγρυπνων έν "Αργεί δ φύλκς άπό τοΰ ύ -
ψου; τών δωμάτων τοΰΆγχμέμνονο; κχί τά πυρά 
τοΰ γείτονο; όρου; θεωρήσχς άνήγγειλεν είς τήν 
Κλυτχιμνήστρχν, δτι έ'πεσενή Τροίχ...Τά φώτχ 
έσβέσθησχν κχί ή νκΰς σχίζει τό σκότος κχί τό 
κΰμκ.'ΩΔήλος! ποίον πλοΰτον άνκμνήσεων,ποίκν 
άνεξάντλητον συγκινήσεων πηγήν χίσθάνομχι 
δτι φέρω μετ ' έμοΰ, τό έ'δχφός σου επισκεφθεί; 
κχί είς τών συλλογισμών μου τό άλγος συγκχ-
τκμίξας τό άλγος τών ερειπίων σου... 

Τήν πρώτην μετά τό μεσονύκτιον ώρχν ε-
φθχσχ είς Μύκονον. Τόν κόσμον τών ονείρων 
διεδέχθη τής πρχγμχτικότητος ό κόσμος, τών 
πόνων κχί τής οδύνης. ΙΙχτρίς μου, σύγγνωθι. 
Ουχί σύ, ά λ λ ' έγώ εϊμχι τών βασάνων μου ή 
χίτίχ.. . Ασθενές φώς φέγγει άπό τής έκλη-
σίχς τής Ά γ ί χ ς Μ ο ν ή ς έπί ύψώμχτος πχρά 
τήν προκυμ.αίαν έγειρομένης. Άνήλθον κχί ε ί -

σ.-,-θον εντός τοΰ νχοΰ. Ό πρώην εθνικός έγο-
νυπετησεν εύλχβώς πρό τών εικόνων, κχί τοΰ 
θεχνθρωπου τό όνομα ανέστη θείον κχί ύπερνέ-
φελον έκεΐ, έ'νθχ δ Απόλλων έδέσποζε κχί έ-
κυριάρχει πρό μικροΰ. Ώχράν έχυνε λάμψιν ή 
μόνη κανδήλκ ή πρό τής εικόνος τής Πχνκγίχ; 
φέγγουσχ,κχί ε ί ; τήν ασθενή άκτΐνχ της διέκρινχ 
γράμμχτχ έπί τής πλχκός τοΰ εδάφους. 'Έκυψκ 
άνέγνωσα κχί έφρικίχσχ. Ή έκκλησίχ ήτο νε-
κροτχφεΐον. Ιδού τό τέλος τών πόθων, τών ρεμ-
βχσμών, τή., εμπνεύσεως, τών ώρχίων ονείρων 
μκς. Τό νεκροτχφεΐον... Ιδού ή άλήθειχ εις τό 
ψεΰδος τ ή ; ζωή;*κχίτών φρούδων ελπίδων της !.. 

Έν τ/] .τόλϊί 
15 Απριλίου 

Άπέσεισκ, κμκ εγερθεί; τοΰ ύπνου, τάς ω 
ραία; άνκμνήσει; τής Δήλου. Ά π ό τόν έξώστην 
τοΰ οίκου μου βλέπω τήν πόλιν πχσκν κχί εν
τρυφώ είς τήν θέχν τής συνοικία.; ένθχ έγεννήθην. 
Ούδεί; μέ γνωρίζει έδώ. "Ο τ ε διήλθον τ ά ; οδού; 
μόνο;, προσπχθών νά φχίνωμχι άπχθής άλλά 
μέ εκρήξεις συγκινήσεων είς τήν κχρδίχν, οί 
μχλλον περίεργοι έξήρχοντο τών έργχστηρίων 
των, δπω; ίδωσιν «ένχ ξένον» κχί προσφέρωσιν 
κύτώ γεννχίκν φιλοξενίχν. Μ' έθεώρουν ξένον. 
Κχί έγώ κνεγ/ώριζον έν τούτοις πάντα; τοϋ: 
δρόμους κκί^πάσχ; τάς συνοικίχς. "Εβλεπον πο
λιούς, δσους ειχον γνωρίσει έφηβους,καί γέροντας 
όσους είς τούς αυτούς δρόμους είχον συναντήσει 
ακμαίους. 

Πρό μικροΰ έπανήλθον έκ τοΰ Κοιμ-ητηρίου 
τής πόλεως. Πρό πάσης άλλης επισκέψεως, πρό 
πάσης άνχγνωρίσεως, ήσθχνόμην τό κχθήκον νά 
προσευχηθώ πχρά τούς τάφους τών συγγενών 
κχί τών οίκογενειχκών φίλων. Τό κχθήκον έπε-
τέλεσχ ακριβώς. Ποίον ρίγος εύλχβείχς, ποίοι 
μελχγχολίχς πχροξυσμοί μέ κχτέσχον είς τήν 
άνάγνωσιν τών ονομάτων τών τεθνεώτων ων 
έκ πχρκδόσεως είχον μάθει τάς άρετάς. Ή σ υ -
χώτερος, μετά τήν έκτέλεσιν τοΰ εύσεβοΰς προσ-
κ'ανηαχτος, άπεσύρθην οίκοι καί τάς άνχμνήσεις 
πκσκς τών πρώτων μου χρόνων συγκεντρώσχς 
κχί τήν σύγχρονον πόλιν θεωρών διέτριβον έν 
μέσω τήςκοινωνίχς εκείνης, ήν πχιδίον έγνώρισχ 
άλλά δέν έπκνεΰρον άνήρ. Περί τήν δείλην έ-
σπευσχ πρός τό Καμινάκι, τόν ώρκΐον τής πό
λεως καί εγγύς περίπχτον. θεέ μου ! πώς όλα 
ήσχν τά ίδιχ ! Πώς ουδέν ειχεν αλλάξει, έκτος 
ημών ! ... Πώς μετά τόσα έτη "ουδέ εις λίθος 
είχε προστεθή, ουδέ εις άφκιρεθή άπό τά τε ι -
χίσμχτχ τών αγρών κχί τά ερείπια τοϋ παρχ 
τήν άκτήν λοιμοκκθχρτήρίου ! Βλέπω έμκυτόν 
πχίζοντχ εισέτι μετά τών όμηλίκων έπι τών 
χυτών βράχων, έφ ' ών άγνωστος πλανώμ.αι 
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τρώγει τοΰ κύματος ή μανία. Διήλθον τήν νύ
κτα άγρυπνων καί ένθυμούμενος. Παρά τήν προ-
κυμαίαν, ύπό τής νυκτερινής άναψυχούμενος 
αύ'ρας, κκί τήν θάλασσαν θεωρών ροχθοΰσαν καί 
είσδύουσαν είς τά κενά τών ογκολίθων τοΰ λ ι -
μ.ένος, ώνειροπόλησα έπί ώρας πολλάς.. . . Ά ν 
δέν ήτο δρόσος νυκτερινή ή ψεκάς θαλάσσια, 
βεβαίως ήτο δάκρυ, δ,τι ήσθάνθην άπροσδοκή-
τως ύγραΐνον τά βλέφχρά μου. Πκρήλθεν ή δευ
τέρα, τοϋ μεσονυκτίου ώρα. Ή πόλις κοιμάται 
καί μόνος έγώ πλανώμκι, ένθυμοΰμκι κκί άλγώ. 
Δίμ.χτόχρους σκορπίζει άκτΐνκς δ ερυθρός τοΰ 
λιμένος φκνός. Φώτιζε καί σώζε τούς ναυτιλλο-
μένους άπό τήν μ.ανίαν τών στοιχείων καί τήν 
άπιστίχν τής ύπουλου θαλάσσης, φανέ ελπίδος 
καί παρηγοριάς. Λείξα-έ μ.οι τόν φάρον, ύπό τό 
φώς τοΰ δποίου θά δυνηθώ νά πλεύσω άσφαλώ; 
διά τών κινδυνωδών Συμπληγάδων τών παθών, 
διά τών απατηλών υφάλων ηδονική; ευπιστίας, 
διά τών ολισθημάτων τής πλάνης κχί τ ή ; απει 
ρίας, διά τής ήδυπχθοΰς λήθης τών χίσθήσεων. 
διά τών σκοπέλων συλλήβδην τής ζωής. Μετέω-
ρον λχμπρόν σχίζει κίφνης τόν ζόφον τής κχρδίας 
μου Διχτρέχει, φωτεινήν δικγράφον γρα.μ-
αήν. *Ησκν χί άνχμνήσες μου λάμψκσκι στ ιγ-
μικίως... Προσφιλείς άνχμνήσεις ! Ένθυμημχτχ 
χγχπητά, άθώχι τέρψεις, σεμνά ονειροπολή-
μχτχ.... Ά λ λ ' είσθε τοιχΰτχ! Ποΰ λοιπόν 
νά σχς άνευροι κχί ποΰ νά σχς άνκζητήσω 

("Επετχι τό τέλος) 

τωρκ,κνκρριχωμενον εισέτι με την χυτην ε/.χστι-
κότητχ,ήτι;μέ κχτέλιπεν ήδη,'ποός τήν κορυφήν 
τής μικρας άπορρώγος,ή; την βάσιν λειαίνει τό αί-
ωνίω; άφρισμένον κΰμα τ ή : παραλίχς κύτής,κυ-
λιόμεν ν ακόμη είςτόν αμμώδη χύτόνζ'-'ίαλόν καί 
σφενδονίζοντχ δμχλούς μικρούς καί στρογγυλού; 
λίθου; πρό; τ ή ; θαλάσσης τήν έπιοάνειαν κκίχκί-
ροντχ ε ί ; τό μικρόν εκείνο όλίσθημχ τοΰ λείου κχί 
μικροΰ δίσκου τοΰ πκιγνιωδώ; κκίγοργώ: έπι-
ψκύοντο;τήν έπιφάνειαν τοΰ ύ'δατο;,άχρις ού βυ-
θισθ'/ί είς :όν πυθμ.ένκ. . .Άλλ'έκεΐ που,παρά τήν 
ύψηλοτέρχν βχθμ,ίδχ τ ή ; δδοΰ, διχκρίνω λευκόν 
οίκίσκον έντελώ; άγνωστόν μου, σιωπηλό-/ χ,αί 
κατάκλειστον.Προαίσθημα σκυθρωπόν μέ όδηγεΐ 
παρά τήν θύρκν. Τό μικρόν κτίριο ν δέν ήτο οίκο; 
ζώντων άλλά νεκρών. Έκεΐ είναι τεθαμμένη 
ενάρετος γυνή,τοΰ συζύγου καί τών τέκνων της 
τό δίκαιον έγκαύχημα. Τήν πατρίδα, ήν έπό-
θησζν, είδε καί πάλιν , άλλά νεκρά.... 

Ποίοι είναι οί άλυτοι ούτοι δεσμοί οί συνέ-
χοντές με πρός έδαφος, έφ' ού έλογιζόμην ξέ
νος. Ουδέποτε ήγάπησα τόπον μετά μείζονος 
παραφορας. Ούτε δάση, ούτε ρύακας, ούτε φυ
τείας άλλας άραιάς ή πυκνάς ήαέρους ή άγρίχς, 
ούτε υδάτων πηγάς. ούτε συσκίους τοποθεσίχ: 
ή άλλκς θέσει; εύθετους πρός τέρψεις έχει δ 
τόπος. Ούτε εςαιρετικόν τι τής φύσεως ή τής τέ
χνης παρουσιάζει ή νήσος μας. Κκί δμως είναι 
αξιαγάπητος καί μέχρι τών ζηρών εκείνων βρά
χων, ους νυχθημέρόν δέρει ό άνεμος καί χ.ζτζ-
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ΕΥΒΟΙΑ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ε Σ 1873-1881! 
(Σ»·/ίγεια }χ τοΰ προηγουμένου) 

Ή Ερέτρια, παρά τόν αίγιαλόν έκτισμένη, 
σύγκειται εξ ού πολλών οΐ'κων μονορόφων ώς 
έπί τό πολύ. έχει αυμοτομίαν καί πλατείας καί 
ναόν φέροντα τον Βυζαντινό* ρυΟμόν. Ζώσι δ' 
έν αύτη έ'τι ικανά τών «λαμπρών πζλληκα-
ριών», τοΰ ενδόξου εκείνου βράχου τής νήσου 
Ψαοά, ήτις κατεστράφη ύπό τοΰ μανιώδους δε-
σπότου κατά τήν έκκρηξιν τής υπέρ τής πα 
λιγγενεσίας τής Ελλάδος επαναστάσεως. Βλέ
πων τήν πολίχνην αυτήν ενθυμούμαι τούς στί
χους τοΰ ΈΟνικοΰ ποιητοΰ, τοΰ Διονυσίου Σο-
λωμοΰ οΐτινες επιγράφοντες ή « Καταστροφή τών 
Ψαρών». Κίνε άπαράμιλλοις καί ό κάλαμος μέ 
φέρει ακάθεκτος, ΐνα τούς άναγραψ ο. 

α'Στών Ψαρών τψ· ολόμαυρη ρίχη 
Περπατώντας η δόξα μονάχη 
Μελετά τά λαμπρά παλληκάρια, 
Καί 'ς την κόμη στεφάνι φορεί. 
Γινόμενο άπό λίγα χορτάρια 
ΙΙοϋ είχαν μείνΐ] 'ς την έρημη γη. υ 

"ΕφΟανον είς Χαλκίδα περί ώραν 8ην τής ε
σπέρας κεκοπιακώς έκ πολύωρου πορείας ανά 
τά όρη καί τούς βράχους τών απότομων τόπων 
ους διέτρεχον. 

'Π είς Χαλκίδα διαμονής ήτις ήν εύαρεστος, 
άνεκόπη είς τήν εύάρεστον πορείαν της έκ τής 
ολως αιφνίδιας απώλειας τής μητρός, τελευτη-
σάσης έν Αθήναις κατά μήνα Δεκέμβριον τοΰ 
έτους Ι87Ί. "Εσπευδον νά φθάσω είς 'Αθήνας, 
ίνα κχτκφιλήσω τής μητρός τόννεκρόν. Διηρχό-
μην μέρος τής Βοιωτίας καί τής "Αττικής έ
φιππος νύκτωρ τό πλείστον καί κζτέφΟζνον είς 
'Αθήνας έν τώ οικω, ά λ λ ' ό νεκρός άποτεΟείς 

πτυχΟώ έκεΐ. ΟΓαοι ! Τό τραύμα, ό υπέστη ή 
έμή καρδία έκ τής καταστροφής ήν κζίριον,τό αι 
σθάνομαι άείπΌτε καί ή μνήμη αύτοΰ έσται μοι 
νωπή εις άπαντα τόν βίον. ΈστερήΟην μητρός 
φιλοστοργοτάτης, άγγελομόρφου γυναικός, ά-
φοσιωσάσης ολόκληρων τόν [οίον αυτής είς άνατρο-
φήντελείανκαί μορφωσιν χριστιανικήν τών τέκνων 
Οανοΰσαν δέ κατόπιν πολυετοΰς μαρτυρίου, έλ 
δεινής νόσου, τής άρΟρίτιδος, ήτις τέλος έπληςε 
τήν καρδίαν καί έΟανάτωσε τό πολύτιμον ε
κείνο σώαα. 

εν τώ νεκροταφείω μέ ήνάγκαζε νά τόν περι-

Μηνϊ Μαϊω τοΰ έτους 1 87.5 μετετιΟέμην έκ 
Χαλκίδος είς 'ΑΟήνας καί περί τά τέλη τοΰ έ
τους 1 870 μετετιΟέμην έξ Αθηνών είς τήν νή-
σον Σΰρον καί τοΰτο. διότι ήμην δημότης Πει
ραιώς κκί νόμος . νεαρός ειχεν απαγορεύσει τοις 
Πρωτοδίκαις, ΐνα ύπηοετώσιν έν ω τόπω καί ά-
σκοΰσι τά πολιτικά δκαιώματα. Ό υπουργός 
Ιωάννης Πκπζζαφειρόπουλος καλέσας με είς 
τό ύπουργεΐον μέ ήρώτα ΐνα εκλέξω όν τόπον 
κρίνω κατάλληλον ΐνα μέ μετάθεση. Αβρά συμ
περιφορά προ;σταμένου, ή μόνη καί ύστατη ήν 
είδον ύπό ύπουργοΰ έπί τής Δικαιοσύνης, άφ ' 
ής ήρξάμην εως ού έπεοαίωσα τήν δημοσίαν ύ -
πηρεσίαν. 

Είνε λυπηρά πολύ ή καταστζσις ήτις επ ι 
κρατεί είς τά τής ανωτάτης διοικήσεως τοΰ έπί 
τής Δικαιοσύνης υπουργείου. Τό σεμνόν ένδιαί-
τημ.α τής Ηέμιδος συχνά διαταράσσεται ύπό 
υπουργών μόνην σκέψιν καί άπόφκσιν έχόντιον, 
δτε καλοΰνται είς τήν διεύΟυνσιν τοΰ υπουρ
γείου τούτου, τήν προσωπικήν έπέμβασιν κατ 
ευθείαν, όχι ποτέ διά τής ιεραρχικής όδοΰ. Οί 
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λέγω τήν άφορμήν καί τήν ούσίαν τών κατα
διώξεων καί τών επιβεβλημένων ποινών; Τ ό έ π ' 
έμοί λέγω κατηγορηματικώς όχι καί υποστηρίζω 
τοΰτο διά τοΰ έξης επιχειρήματος" οτι κατε -
διώχΟησζν πολλοί όχι διά τάς έπιβεβλημένας 
αύτοΐς πειΟαρχικάς ποινάς, άλλά δι' άλλας αί
τιας, άς ό Είσαγγελεύς κ. Τζιβανόπουλος, έ-
Οεώρησεν ίκανάς, ΐνα στηρίξωσι τήν κατηγορίκν 
Ά λ λ ά ή όλομ.έλεια τοΰ Αρείου Πάγ ου, υπο 
τήν ήγεσίαν τοΰ απαράμιλλου Προέδρου τοΰ Α 
ρείου Πάγου, τοΰ κ. Σημαντήρα, έξηκρίβωσε 
τήν άξίαν έκαστης τών κατηγοριών καί απε
φάνθη δικαίως. 

Κατόπιν τής βραχείας αυτής παρεκβάσεως 
άπό τοΰ θέματος ημών, αναγκαίας δέ κρινομέ
νης πρός ορΟήν κατάληψιν τών τής Δικαιοσύνης 
πραγμάτων, έπανρρχόμεΟα Ά 1108 ΙΏΟΙΐίθη.8 
και δή προβαίνομεν είς τήν έν Σύρω μετάΟεσιν, 
ήτις.έγένετο έν έτει 1876 κατά τόν μήνα Νοέμ-
βριον. Ό τότε Είσαγγελεύς Εφετών, ό μακα
ρίτης Αριστείδης Οικονόμου, μέ έρωτα άν συν
αινώ νά μέ προτείνη ώς άναπληρωματικόν πρό-
εδρον τοΰ κατ ' εκείνον τόν χρόνον συστηΟέντος 
έν Σύρω Δικαστηρίου Κα>:ουργιοδικών. Δέχομαι 
προφρόνως καί εργάζομαι έν τώ Κακουργιοδι-
κείω έπί τριάκοντα ολόκληρους συνεδριάσεις. 

Ή Σΰρος,περίής όμιλεΐάρκετά ό θείος "Ομη
ρος ένφ τοΰ Όδυσσέως είναι νήσος ήτις άλλοτε 
έκαλλιέργει τώ νόστω καί σΐτον αμπέλους. Ή νή
σος αυτη κατά τούς νεωτέρους χρόνους κ α -
τωκήΟη ύπό λατίνων, οϊτινες κατοικοΰσι τόν 
βράχον εκείνον, όστις ύψοΰται είς άπόστα-
σιν 1000 μέτρων μακράν άπό τής πόλεως 'Ερ-
μούπολις, ήτις ωκοδόμηται κατά τόν αίγιαλόν. 
Ή Σΰρος αποτελεί ίδιον δήμον καί κατοικείται 
ύπό πεντακισχιλίων ψυχών, ένώ ή 'Ερμούπολις 
κατοικείται ύπό είκοσιπεντακισχιλίων, αποτε
λουμένων έκ Χίων, Ψαριανών, Υδραίων, οΐτινες 
μετέβησαν πρό μιας περίπου έκατονταετηρίδος 
καί έκτισαν τήν 'Ερμούπολιν. Οί Λατίνοι κά
τοικοι τής Σύρου έχουσι τρεις μονάς, μίαν τών 
καπουκίνων,μίχΛ τών ίησουϊτών καί τρίτην τήν 
τών λαζαριστών. "Εχουσινοί Λατίνοι κζ ι 1!.πι-
σκοπον, χειροτονούμενον ύπό τοΰ Παπα έν 
Ρώμη. ΆνέκζΟεν οί Σύοιοι έποοστατεύοντο ύπό 
τής Γαλλίας κα· κατά τόν υπέρ παλιγγενεσίας 
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υπουργοί ούτοι, οΐτινες έξωΟοΰσι τά τής Δικαιο
σύνης είς τό ύπέρτατον τής ανωμαλίας σημεΐον, 
είνε μέν ευτυχώς ευάριθμοι, άλλά καί οί τό
σον έπιπολαίως ένεργοΰντες συνάδελφοι των , 
δέν φαίνονται κατώτεροι τών αυθαιρέτων υ
πουργών. ΠζρετηρήΟη δέ μετά δυσφορίας πάν
τοτε ύπό τοΰ δικαστικοΰ σώματος Ζπ οί τοι-
οΰτοι υπουργοί είσιν άνδρες νομομαθείς, οΐτινες 
δέ κατά τό στάδιον τοΰ δημ.οσίου βίου αυτών 
πολλάκις περιπίπτουσιν είς σφάλματα, είς πα-
ρεκτροπάς, άτινα έδει νά καταδιωχΟώσιν, άν 
όχι ποινικώς, τουλάχιστον επιεικώς διά τής 
πειθαρχικής εξουσίας. 'Επειοή δέ γράφων ουτω 
επιθυμώ νά μή καλύπτωμαι ύπό τής άνο. Μ
αίας, προβαίνω παραχρήμα είς σαφή έξήγησιν 
τών λεγομένων. 'Εν έτει 1899, ό Άλοίσιος 
Τόμαν, δικηγόρος τυγχάνων έν Σύρω, έκληθη ) 

ίνα διευΟύνη τό έπί τής Δικαιοσύνης ύπουργεΐον 
ύπό τήν προεδρείαν τοΰ κ. "Αλεξάνδρου Ζαίμη. 
Πρώτον δέ έργον αύτοΰ, ευθύς ώς ανέλαβε τήν 
αρχήν, έγένετο ή έπίΟεσις κατά τοΰ δικαστικοΰ 
σώματος, άπεκάλεσεν αυτό σαπρόν, μιλών 
μετά τοΰ Εισαγγελέως τοΰ Αρείου Πάγου, ω 
τινι παρήγγειλε νά προβγί είς έκκαΟάρισιν τής 
Δικαιοσύνης διά τής εφαρμογής τών διατάξεων 
τής πειθαρχίας εναντίον πάντων τών δικαστι
κών, οΐτινες είχον τιμωρηΟή ποτε ύπό δύο του
λάχιστον πειθαρχικών ποινών. 

ΉνοίχΟησαν κατ ' άκολουΟίαν βίβλοι, άνεδι-
φήθησαν φάκελλοι κορνιοτοβριΟεΐς τοΰ έπί 
τής Δικαιοσύνης Υπουργείου, άπεσπάθη-
σαν έξ αυτών πειθαρχικά! αποφάσεις, ήχΟησαν 
αύται άΟρόαι ενώπιον τής σοφής έδρας τοΰ παοά 
τω 'Αρείω Πάγω Εισαγγελέως καί ούτος μέ 
μίαν μονοκονδυλιάν διετύπωσε κατηγορητήρια 
εναντίον Προέδρου Εφετών, εναντίον Προέδρου 
Πρωτοδικών εναντίον Πρωτοδικών καί είσήγα-
γεν αύτάς κατά δόσεις ενώπιον τοΰ Αρείου Πά
γου έν ολομέλεια συνερχομένου, ΐνα ούτος άπο-
φανΟνί περί τής άποχωρητεως ή μή τών κα-
τζδιωκομένων προσώπων. Καί τό έργον 
τοΰ παρ' 'Αρείω Πάγω Εισαγγελέως ήτο 
καθαρώς^ιοικητικόν, έπιτεταγμένον παρά τοΰ 
προϊσταμένου Υπουργείου, άλλά έρωτητέον; ά
ραγε ό κ. Είσαγγελεύς έμ.ελέτησε καλώς πριν ή 
Γροβη είς τοιαύτας καταδιώξεις, έμελέτησε 



τ ή ; Ελλάδος άγων* ύπεστηρίχθησαν ύπό τοϋ 
Γαλλικού στόλου.. Οί κάτοικοι της Σύρου είσί 
Φανατικοί κκί κατ ' άκολουθίαν δέν συνάπτουσ'-
συνοικέσια μετ ' ορθοδόξων, άν δέ ποτε συνκφθή 
τοιοϋτον τότε τά τέκνα βαπτίζονται είς τό 
δυτικόν δόγμα. 

Είς Νάξον τουναντίον αί έπιγαμίαι μετ ' ορ
θοδόξων καί Λατίνων, όταν πραγματοποιώνται 
τά τικτόυ.ενα τέκνα βαπτίζονται τά μέν άρρενα 
είς τό Λυτικόν δόγμα τό τοϋ πατρός, τά δέ θή
λεα είς τό τής μητρός.Οί Νάξιοι δέν χαρακτηρί
ζονται ώς οί Σύριοι έπί θρησκομανία. Ή ιστορία 
τής Σύρου είναι γνωστή καί είς τούς αρχαίους 
χρόνους-έν αύτη έγεννήΟη ό φιλόσοφος Φερεκύ
δης, ούτινος ό Οάνκτο; ποικιλοτρόπως ιστορεί
ται γενόμενος. Τήν σήμερον δέ ή Σϋρος είναι 
νήσος πάνυ ερατεινή, πλούσια είς λαχανοπαρα-
γωγήν, έχουσα ευρύ έμπόριον βυρσών καί ναυ-
πηγεΐον άκμαΐον. Δέν έχει όμως ώς κατά τούς 
αρχαίους χρόνους ιστορείται τανϋν άφθονιαν 
κτηνών. Αί έξοχαί τ ή ; Σύρου είναι τερπνόταται 
τό 'Επισκοπειό, τά Κροϋσα, ή Δελαγράτσια, 
τό Μάνα. Ή Δελαγράτσια ίδίω; είναι άκρω; τερ
πνή, διότι ευρίσκεται εγγύς τής θαλάσσης. Οί 
κάτοικοι τής Σύρου είναι φιλ.όπονοι, ευγενείς 
τούς τρόπου;, φιλόξενοι καί φίλοι τών τέρψεων 
ίδίω; δέ τοιοϋτοί είσιν οί καλοί Χΐοι, ών ό 
αριθμό; υπερέχει έκ πάντων τών λοιπών. 

Κατά τό έτος 1877 έν Σύρω ήσαν τοποθε
τημένοι ώς Πρωτοδίκαι κατά τό πλείστον δια
κρινόμενοι έπί επιστημονική μορφώσει καί έπί 
δικκστικώ ήθει. Ατυχώς όμως ό προϊστάμενος 
τοϋ Πρωτοδικείου, τετελευτηκώ; ήδη, υστερεί 
πολύ έπί χ αρακτήρι καί επιφέρει δυσφορίαν καί 
γέννα δισταγμούς παρά τοΐ; δικασταΐ;. Ένώ ή 
πολιτεία πρέπει νά ποιήται έκλογήν κκί μάλι
στα έταστικήν περί τό πρόσωπον τοϋ Προέδρου 
Πρωτοδικών, φεϋ ! μετά ψυχική; οδύνης τό ανα
γράφω, παρορϊ πασαν φροντίδα καί συνήθως 
οί παρ' αυτής ονομαζόμενοι ώς Πρόεδροι Πρω
τοδικών συγκεντροϋσι πασαν άλλην άγωγήν έκ
τος τής τοϋ δικαστοϋ, εξεταζομένου ώς ήθικοϋ 
άνθρωπου - ε ί ; θέσιν δέ ητινι, έν τη δικαστική 
ιεραρχία, ό νόμο; άνατίθησι τά τιμαλφέστερα 
τών συμφερόντων τών δικαζομένιον. Ό πρόε
δρος τών Πρωτοδικών κέκτηται ύπό τοϋ νότιου 
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είς τήν προαγωγήν ταύτην ήν ό πολύς Δημή 
τριος Βάλβης, Πρόεδρος τοΰ Αρείου Πάγου -

είπεν ότι ό Είσαγγελεύς παρ' Έφέταις ανάγκη 
απόλυτος είναι νά ηναι εγκρατής καί τοϋ άστι-
κοϋ δικαίου, ό δέ Καρύδας έστερεΐτο τών προ
σόντων τούτων, διότι δέν είχεν άναγορευθη δι
δάκτωρ τοΰ δικαίου. Ό Δ. Βάλβη;, ένώ έτίμα 
καί ήγάπα τόν Καρύδαν, προκειμένου νή γνω
μοδότηση έφρόνει Οτι προέχει τό καθήκον, είς 
τήν έκπλήρωσιν τοΰ όποιου ήν αδυσώπητος εί-
περ τις άλλος. 

Τά εισαγόμενα ενώπιον τοΰ Δικαστηρίου τών 
Πλημμελειοδικών αδικήματα όρώσι τ ά π λ ε ί 
στα είς ζωοκλοπία; κκί ζωοκτονίας, ε ί ; τραύ
ματα καί είς εξυβρίσει;. 'Αλ,λά ό μείζων· αριθ
μός τών αδικημάτων εστίν ή ζωοκλοπία καί ή 
ζωοκπονία, αΐτινες διαπράττονται έν ταΐς νή-
σοις Νάξο; καί Αμοργός. Τά αδικήματα ταΰτα 
τά έπιπολάζοντα ατυχώς εις τάς δύο αύτάς 
νήσους, αποδοτέα πρώτιστα είς τήν έλλειψιν 

• προνοίας, δπω; επαρκής αριθμός αποσπασμά
των στρατιωτικών . διαμένωσιν έν ταΐς νήσοι; 
καί είς τήν γειτνίασιν τών νήσων αυτών είς τ ά 
παράλια τής Μικρά; Ασίας , Οπου οί ζωοκλόπο'· 
διάπλ.οιαρίων μετακομίζουσι καίέκποιοΰσι τάκλο-
πιυ.αΐα.Ένώ ή δικαστική εξουσία διυλίζει πασαν 
μαρτυρίαν περί τών έν λόγω αδικημάτων,ευρίσκε

ι, ται συνήθως πρό αμφιβολιών, διότι οΐ τ«, κατηγο
ρούμενοι ώ ; καί οί μάρτυρες χρησιμεύουσινώ; μάρ-
τυρεςπρός αλλήλους/.αί άντί νά διαφωτίζωσι τήν 
δικαιοσύνην τουναντίον σκοτίζουσιν αυτήν τόσον 
ώστε όποινικός δικαστή; ευρίσκεται ένιοπιον αμ
φιβολιών περί τή;κρίσεω:,ένώπιονδισταγμοΰ περί 
τοΰ πρακτέου. Δανείζουσιν οί μάρτυρε; τού; ορ-

' κου; καί έπιορκοΰν, ΐνα ότέ μέν άπαλλαγώσιν 
αυτοί ύπό τών δέ,ο'ίτινε; τό αυτό πράττουσι. Εί 
καί φωρώνται δέ συνήθω; ψευδομαρτυροΰντε;,έν 
τούτοις δέν συνετίζονται κκί έπαναλαμβάνουσιν 
έκ νέου τήν αυτήν τακτικήν τοΰ δανεισμού τοΰ 
όρκου, ώ ; όνομάζουσι τήν δι' όρκου έπί τοϋ Ί ε -
ροΰ Ευαγγελίου παρεχομένην άλληλοβοήθειαν. 
Έκλυσις τελεία ηθών καί διαφθορά άπαισία· 
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διωρίσθην κάγώ, ΐνα μεταβώ εί'ς τ ι τών εκλο
γικών τμημάτων τής νήσου Νάςου μετ ' άλλων 
δύο Πρωτοδικών τοΰ Ε. Λ. καί τοΰ Α . II. Κα-
ταπλέομεν είς Νάξον όρθρου βαθέως κατόπιν 
θαλασσοπορία; κυματώδους,|έπιβαίνοντες άτμη-
λάτου πλοιαρίου. Τό μεταξύ Σύρου καί Νάξου 
διάστημα είνε μικρόν, περίπου είκοσι ναυτικών 
μιλίων. Επε ιδή δέ ή άτμοτελωνί; είνε μεγέ
θους μικροΰ καί κατ ' άκολουθίαν δέν * δύναται 
νά έ'χη θαλάμους,είμεθα ύποχ ρεωμένοι νά άνα-
παυωμεθα έπί τοΰ καταστρώματος τοΰ π λ ο ι α 
ρίου καί νά έπιψαύωμεν σχεδόν τών κυμάτων 
τής κοίλη; θαλάσσης. 

'Αποβά; είς τήν ξηράν πρώτον έργον έχω νά 
μετακαλέσω τόν Είρηνοδίκην, ΐνα μέ πληροφό
ρηση ποΰ εύρηται ό τόπος τοϋ έκλογικοΰ τμή
ματος, είς ό θά ενεργήσω τά καθήκοντα μου* 
καθ' όδόν δέ συναντώμεθα μετά τών προκρίτων, 
Λατίνων δέ τό δόγμα, κατοίκων τ ή ; Νάξου, 
τών κ. κ. Σωμαρίπα καί Δελαρρόκα, οΐτινες 
δεξιοΰνται ήμκς καί μας φιλοξενοΰσι. Ή κ α τ ο ι 
κία τοϋ κ . Σωμαρίπα είνε ή αρίστη τών έν τ η 
άνω πόλει, ήτις κατοικείται ύπό καθολικών. 
Έν τή ευρεία αυτή; αίθ ούση ε ί ; τό κέντροΥ,ευ-
ρηται ανηρτημένη έπί τοϋ τοίχου ή είκων 
τοΰ Εσταυρωμένου, κατάντικρυ δέ τής οικίας 
κείται ό καθεδρικό; Ναό; τών Λατίνων, τό 
Έπισκοπεΐον συνεχόμενον τω ναώ καί ε ί ; τό ά 
κρον τ ή ; πλατείας ή Μονή τών Λαζαριστών 
καί ή Μονή τοΰ Τάγματος τών γυναικείων μο
ναχών τοΰ τάγματος τοϋ Αγίου Ίωσηφ. Έν 
τ-?5 Μόνη τών Λαζαριστών είχε διακούσει μαθή
ματα Γ α λ λ ι κ ή ; γλώσση; καί Α γ γ λ ι κ ή ς ό έ-
μό; πατήρ, κατά τά πρώτα τών ετών τής υπέρ 
παλιγγενεσία; τής' Ελλάδος επαναστάσεως. 
Έπισκεπτόμην έν τή Μονή ταύτη έν τώ κελ-
λίω αύτοΰ τόν μοναχόν Ργο,ΙΙ ΓΠΟΠΙ, όγδοη-
κοντούτην τότε, όστις ύπήρξεν ό διδάσκαλο; 
τοΰ πατρό; καί όση; , μανθάνων δτι είμαι ό 
υιός τοϋ μαθητοΰ, μέ περιπτύσσεται περιπαθώ; 
μέ κατασπάζεται καί διαπυνθάνεται περί τοΰ 
πατρό;. Ή είδησι; ότι πρό ολίγων ετών είχεν 
αποθάνει 

ολιοΰ γεροντο; μετά 
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τηλικκύτην εξουσία ν , ήτ ι ; , ούδενί άλλω τών δι
καστικών λειτουργών έστι διαπεπιστευμένη. 
Ή ν επιτακτική ανάγκη κατ ' άκολουθίαν νά κα-
ταβάλλν,ται πασα προσοχή μήτοι έ π ' άκροα-
τηρίω, προεδρεύοντος τοϋ προέδρου, έπέλθη δι
καστική τις άπόφασις εναντία τ ω νόμω ή τη 
μορφωθείση κρίσει. Ή κατάστασις αυτη ευτυχώς 
δέν διήρκεσεν έπί μακρόν^καί διεδέχθη τόν τετε-
λευτηκότα ήδη πρόεδρον άνήρ επίσης έ'χων νο-
μικήν μόρφωσιν, άλλά , τελείαν έλλειψιν δικα
στικού χ αρακτήρος. Ό γεννάδα; ! εΐπετο στερ-
ρώς τώ πολιτικω άξ'ώματι τοΰ Μακκιαβέλη 
«διαίρει και βασίλευε». Επέτυχε δέ νά διαί
ρεση τούς δικαστάς, άλλά ή εργασία του δέν 
έπεστέφθη διά τή ; ,νοθητή; βλέψεως, διότι καί 
αυτός μετά πολλών άλλων συναδέλφων μετε-
τέθη έκ Σύρου είς άλλο Πρωτοδικεΐον. Ένώ δέ 
ή ανωτέρα εξουσία, ήτοι ό Είσαγγελεύς παρ' 
Έφέται ; , ό άοίδιμος Γεώργιος Πετμεζας, ορ
θώς έκρινε καί συνέστησε τώ ύπουργείω. ΐνα 
μετατεθή μόνος ό υπαίτιος τής διαιρέσεως, τό 
ύπουργεΐον, ούτινος προ'ίστατο ό Σ. Σωτηρό-
πουλος, έθεώρησεν ότι έπρεπε νά μετάθεση πάν-
τας τούς δικαστάς, ών εις ήμην ό γράφων τάδε, 
όστις μετετέθην ε ί ; τό Πρωτοδικεΐον Τριπό
λεως. Έ ν Σύρω τότε διετέλει ώς Είσαγγελεύς 
παρά Πρωτοδίκαις ό Ι ω ά ν ν η ; Καρύδας, ό ά
τεγκτο; έκεϊνο; δικαστικός λειτουργός,ούτινος ή 
έπί δεκαετηρίδας ολόκληρους Εισαγγελική υ
πηρεσία αριθμεί πολλάκις δύο εως τρεις καθ' 
έ'κκστον ένιαυτόν μεταθέσει;. Ο Καρύδας, ό
στις άνήλθεν είς τήν τ ώ οντι λεπτεπίλεπτον 
θέσιν τοΰ παρά Πρωτοδίκαι; Εισαγγελέως κατ ' 
άξίαν, ένώ ώ; άνθρωπος κοινωνικός ήν ό εύπρο-
σηγορώτατο;, ώ; Είσαάγελεύς ήν αδυσώπητος, 
είτε σκοπών νά κατηγορήση, ε?τε προτιθέμε
νος νά συνηγορήση. 

ΤΗν δέ τά μάλ.ιστα λογικός καί έντιμος είς 
πασαν ένεργειαν, διότι ήν ευφυής καί κριτικός 
άμα" έκέκτητο δέ καί μνήμην μεγάλην και ή 
φιλοπονία του ήν τών σπανίων.Ήν χαλκέντερος 
καί πλειστάκις έφωράθη ύπό τοΰ γράφοντος 
ταΰτα έκπεραιών πρός διαφόρου; άρχά;έ'γγρα-
φα, διότι είχε τό πλεονέκτημα τοΰ γράφειν τα -
χέω; καί τήν άντίληψιν όξυτάτην. Καίτοι έχων 
άπάσας τάς ανωτέρω άρετάς ό μακαρίτης Κα-

ρύδας δέν έθεωρήθη ούχ ήττον ώς περιβεβλημε'- αναπληρωματική; εκλογής • βουλευτικής πρός 
νο- τά προσόντα, ΐ <« προαχθή είς τήν θέσιν τοϋ έφαρμογήν τοϋ νόμου έδει νά παραστωσι κ α τ ά 

, , ,Τ1 . ν ! — Α„), τήν διεξαγωγήν α υ τ ή ; δικασταΐ ως ανακριται, 
Εισαγγελέως παρ' Έφεταις. Και ο αντιταχθείς ^ ^ ες { £ 



συγκινήσεως κκί παρατηρώ μετά Οκυμκυσμοΰ 
σάκρυ κκτκλεΐβον τήν πκρειάν. « Ό πκτηρ 
»σου λέγει μοι Γαλλιστί υπήρξε τών άριστων 
»μου μαθητών, επιμελής, ηθικός κχί ποτέ δέν 
»μέ έλησμόνησεν έπί μχκρά έτη, μου έγρκφεν 
«έπιστολάς κχί μοί χπέστελλε τχκτικώς κχτ' 
έτος ήμερολόγιχ». Ή Μονή τών Λκζκριστών 
κεΐτχι εντός κήπου πολλών στρεμμάτων κχί ό 
κήπος κοσμείται ύπό πολυπληθών εσπεριδο
ειδών. 

Μετά'τών κ. κ. Σωμχρίπχ κχί Λίλαρόκκ έ-
πεσκέφθημεν, άνχβχίνοντες ήμιόνων πολλάς 
θέσεις τής τερπνότατης Νάξου, Μέλανες, Χχλκϊ, 
Τρίποδες, Άπίρχνθον. Είς τήν Άπίρκνθον έ'-
πιον οίνον ήδύτχτον, λεπτότχτον όστις δέν με-
ταφέρετα. Οί χωρικοί τής Νάξου φέρουν ώς 
κάλυμμχ τής κεφα7.ής κχσσίχν (σκοϋφον π λ ε -
κτόν βχμβκκερόν.) Είς Άπίρχνθον, πχρά τ ώ 
Δημάρχω Ζευγόλη δειπνοΰντες, μετχξυ συνο-
μ.ιλοΰντες, μχνθάνομεν έπεισόδιον λκβόν χ ώρχν 
πρό δεκάδων ετών έν τνί νήσω μετχξυ στρα
τιωτικού άποσπάσμκτος έπί τής κχτχδιώξεως 
κχί ζωοκλόπων. Κατεδιώκοντο ύπό τοϋ απο
σπάσματος ζωοκλόποι καί εθεάθη τις χυτών 
είσελθών έν τινι οίκω τοΰ χωρίου. Τό άπόσπκ-
σμα κχτέφθχνε μετ ' ολίγον, είσήρχετο εντός 
τοϋ οί'κου κκί προέβχινεν είς έρευνχν κχτ'οίκον 
πρός άνεύρεσιν είτε τοΰ ζωοκλόπου ε"τε τοΰ 
κλοπιμχίου ζώου. Εύρέθησκν οί στρκτιώτχι ά-
πένκντι κκθεζομένης έπί σκίμποδος γυνχικός, 
ήτις διά τών ποδών έκίνει λίκνον κχί ήτις, είς 
τήν έρώτησιν ποΰ εύρίσκετκ·. ό κλέπτης κκί τό 
κλοπιμκΐον, άπήντα μετά ψυχραιμίας « Ά ν ή -
φχά σου τό κριάρι νά φάω τά κοκκλάκια του-
τουνοΰ έδώ όπου κουνώ.» Κκί έκίνει λικνίζουσχ 
τό κλκπέν κχί σφκγέν ζώον, ό είχε σπκργχνώ-
σει κχί κκτορθώσει νά παρουσιάζω τήν θέκν 
βρέφους ! 

Τ·?ί έσπέρκ κφικόμενοι είς χωρίον Χκλκίς κκί 
παρχτηροϋντες πύργον ανεγερθέντα, έπί φραγ-
κοκρατίκς έπεθυμήσχμεν νά διχνυκτερεύσωμεν 
εντός χύτοΰ. Ό ιδιοκτήτη; τοΰ πύργου προφρό-
νως ύποδέχετο ήμκς κχί εύρισκόμεθκ ευθύ; εν
τός τοϋ πύργου, κτιρίου έκκτοντκετηρίδων πολ
λών ήλικίχ;, φέροντο; επάλξεις, πύργου; γέφυ-
ραν περιχιρετήν κχί θχλάμου; ε ί ; έ^κτέρκν τών 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ «ΑΘΗΝΑΙ» 

μησκν, δίκην επιδρομέων, εναντίον τοΰ σχρκίου 
μου ουτω σκκιώς, ούτω όρμητικώς, ώστε δτε 
ήγέρθην τής κλίνης, εύρέθην κοριάλωτος κκί 
έπί πολλήν ώραν ήνωχλούμην. Τοΰτ' αυτό δέ 
έπκθσν κκί οί δύο έμοί συνάδελφοι κχίδίκην κχ-
τχόιωκομένων έξετινάχθημεν έκτος τοϋ πύργου, 
επικαλούμενοι δκίμονκς κκί ανθρώπους πρός 
βοήθειχν, ΐνκ σωθώμεν άπό τοϋ δυσώδβυς χύτοΰ 
εντόμου, τοΰ δικιτωμένου ατυχώς είς τάς πλε ί -
στκς τών κκτοικιών τών ρυπχρών ανθρώπων. 

Ή Νάξος έχει πληθύν μεγάλων ζώων καί 
κυνηγίου, αφθονεί δέ είς σϋκκ, έλχιον, *ΐτον 
οίνον κχί μήλων κιτρίων. Τούτων ένεκχ έ π ω -
νομάσθη ύπό τών παλκιών μικρά Σικελία. Έ 
χει πολλά δάση κκί κκτκσκευάζονται ξυλάν-
θρκκες. Ευρίσκεται έν αυτί] μηκώνιον. τό κοι« 
νώς κκλούμενον δπιον (κφιόνι). Είς τά παράλικ 
τής νήσου ύπάρχουσι πολλοί ίχθύες. Ή κχλ-
λονή τής Νάξου πχρέσχε τόν λόγον νά όνομχ-
σθ·?ί Κχλλίπολις. Έλάχιστχι άρχχιότητες έπ ί 
τής νήσου. Είς άπόστχσιν μόλις τριχκοσίων βη
μάτων άπό τής πόλεως τής Νάξου εγείρεται 
σκόπελος, έφ' ού λέγουσιν οτι υπήρχε νκός τοΰ 
Βάκχου, κκί δικκρίνετχι έ π ' αύτοΰ ώραίχ έκ 
μκρμάρου θύρχ, έν μέσω ολίγων χονδρών λίθων 
όμοιας φύσεως κκί τεμχχ_ίου έκ γρκνίτου. Έν 
μέσω δέ τής πόλεως ύψοϋτχι πύργος τετράγω
νος, ι/.όνον άποαένον άπόσπασμχ τοΰ άνχκτόρου 
τών πκλαιών δουκών. Ουχί δέ μκκράν τούτου 
δεικνυτκι τό σπήλκιον, ού εντός λέγετκι δτ·. « ί 
Βζ/.χίδες έώρταζρν τά οργιά των. Κατά τούς 

— 2 6 9 2 — 

«ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ»· 
πρώτους τής όκτωκαιδεκάτης έκχτοντκετηρίδος εί*·ε κατεστρχμμένχ κχί έγκατχλειμμένχ τε-
ένιχυτύοςό περιηγητής ΤοΠΓηβίΟΓΐ ήρίθμει έπί λείως, τόσον δέ ώστε χρησιμεύουσιν ώς στκθμοί 
τής νήσου τεσσαράκοντκ περίπου χωρία κκί ύ - (μάνδρχι) κχί χί εικόνες κχτάκειντχι ρυπκινό-
πελόγιζε τό Ολον τών κατοίκων τής νήσου είς !>·ενο" ** 1 κκτκστρεφόμενκι ύπό τών προβάτων 
, ·ιι χ τ έ , , ' '£ -, κκί τών αιγών. Ή θεατής τοικύτης κκτκστρο-
οκτχκιβχιλιους. Η Ναςος πολλάκις αετεοχλε , ν . > , > , Γ 

, _ , ,. φής με συνεταοκςε κχι εποιησααην τας όεουσκς 
κάτοικους. Πρώτοι κάτοικος αυτής ύπήρςκν π α ρ α σ τ ά σ ε ι ς _ ε ρ 1 Τ ο ό τ ο υ ^ διοικητική άρχή, 
θρχκες, κατόπιν κκτωκησκν Ηλείοι - άλλχ έ- γιΤίς ύψωσε τούς ώμους σιγώσκ σιγήν άνθρωπου 
κείνοι, οΐτινες κχτέλιπον έ π ' χύτήν τά μείζονα. άνκλγήτου - δτε δέ έν Σύρω μετκβάς άνεκοί-
τών ιχνών έγένοντο οί Κκρες μετά Κρητών. ν ω < Γ 9 : τ ^ ν κχτάστχσιν τώ Επισκοπώ, μονονού 
Κχτά τήν ένδεκάτην τής πρό τοΰ' Χρίστου γεν- ^κάγχκζεν δ θειος πκτήρ έπί τ ί | προνοίχ ! 
νήσεως εκατονταετηρίδα ή Νάξος ώς καί χί Ή είς Σΰρον έκ τής Νάξου επάνοδος έγένετο 
λοιπαί Κυκλάδες νήσοι κχτωκήθησχν ύπό έποι- κατόπιν διαμονής έν Νάξω ήμερων δέκχ, κχθ' 
κων έξ Ίωνίχς έλθόντων. Κχτά τήν έκτην πρό κς ήδυνήθην νά διέλθω τό μεγχλείτερον μέρος 
Χρίστου έκκτοντκετηρίδκ οί Νάξο·, ήσκν οί τής^ νήσου κκί νά εξετάσω τά^ πάντχ. Ά λ λ ά 

Λ \ . , ~ ευθύς ώς έπχνήλθον είς Σΰρον εύοον έργχσίχν συ-
πλουσιωτεροι κχι ισχυρότεροι πάντων των νη- , ' , " , > · π 

, /*. ν σωρευμενην αφθονον εν τώ κνκκριτικώ γρκφειω 
σιωτικών κχτοικων τών Κυκλάδων. Μετχ όε ι _ · ι ' ο · ~ 

κχι συντονως επεληφθην τ η ; ενεργεικς των κχ-
τήν πτώσιν τοΰ κράτους τών Αθηνών ή Νάξος θηκόντων μου. Κχτά τό έτος 1881 ένηργήθη-
κχτεκτήθη ύπό πάντων οΐτινες ήβουλήθησκν νά σ κ ν κ α 0 ' Ολον τό Κράτος έκλογαί βουλευτικαί 
κχτακτήσωσιν αυτήν. Τέλος δέ ύπέκυψεν ύπό καί μετέβην πρός έκπλήρωσιν ανακριτικών 
τό κράτος τών Ρωμαίων. Ή Νάξος διετέλεσεν καθηκόντων είς Άνδρον,κάκεΐθεν έπανελθών είς 
' > - • Α -> ' · ι ' Σΰοον εύοον τό Β. Διάταναα τής είς Τρίπολιν 
ως πρωτεύουσα του Αρχιπελάγους επι τριχκο- γ · , ι" , " , 

„ . , , , / «, αετχθεσεως, λόγω οτι δεν ηαην πλέον καταλ-
σικ ετη κχι κχτα τκυτην την περιοοον εοιοι- !. . « • ' ' , / ' » ·ν» 

Γ ληλος, ινχ γενωμκι ευαρεστος τω I πουργω 
κήθη ύπό είκοσιτριών δουκών, ών τίνων οί μέν έ π> τ . ? ι . Αιχχιοσύνης. Μετά ψυχικής οδύνης βχ-
ήσαν έκ τής οίκογενείχς τών Σανούδων, οί δέ θείας ήνχγκάσθην ν ' αποχωρισθώ τής προσφι-
έκ τής τοΰ Κρίσπου. λοΰς Σύρου κκί νά μετκβώ είς Τρίπολιν. 

Καί μετά τήν κατάλυσιν δέ τοΰ δουκάτο" , Έπιθυμών νά γνωρίζω τίνες ποτέ λόγοι η-
_ Χ Τ / κ « , . . , λ , ,ι: νάγκασχν τόν έπί τής Δικαιοσύνης ύπουργόν 

της Ναζού, οι ευγενείς λχτϊνοι το όογμχ εςη- , ' , Λ , / > ^ 
' , , , νχ με μετκθεσ·/ι εις Ιριπολιν απεφάσισα να ί,η-

κολούθησαν νά παραμένωσιν έν τή νήσω ταύτη, , V ν » Γ ~ «γ 
Γ Γ ^ V ' , τησω σ^νεντευςιν μετα του «πουργου, όστις κατέχοντες τό άνω μέρος τής πόλεως ήτοι τό Τ , „ ^ % ' π , , , « , » \ ην ο Σ. Σωτηροπουλος τετελευτηκως ηόη. 11κ-

φρούριον τό κτισθέν ύπό τοΰ πρώτου δουκός. , , , , , ^ . / , > 
γ γ

γ

 Γ, α ' ρεκαλεσκ τον υπουργον νκ μοι όηλωση,ει ουνκτον Οί δέ Έλληνες, οΐτινες ήσκν κκί οί πΌλυπλη- . . , - - ε > < , α- ' , , τις ποτε λόγος υπήρςεν χιτικ τής μετχίεσεως θέστεροι τών κκτοίκων τής νήσου, κκτεϊγον τό , ,Ν Τ Ν < α ί»~ ' · Α 
ι

 Γ • *« ' . · ' *· μου κχι χν νινε ουνκτον νχ τοποοετηΐω εν Α-
κατώτερον μέρος τής πόλεως, ήτοι άπό τοΰ ^ χ ί , Στενοχωρηθείς ό υπουργός μοί είπεν δτι 
φρουρίου μέχρι τής θχλάσσης, δ κχί νΰν συμ- λ , · γ ο ι π ο λ ι τ ι κ ο ί ή μχλλον κομμχτικοΰ συμφέ-
βχίνει. Τό μίσος κχτ' αλλήλων τών ευγενών ? ο ν τ ο ; ύ - · Λ γ ^ ε υ ( Τ χ ν κ ύ τ ώ τήν μετάθεσιν. δτι 
Ελλήνων κ«λχτίνων έπί μχκρόν έγένετο άδι- δέ άδυνχτεΐ νά μέ τοποθέτηση είς Άθήνχς. 
άλλακτον δέν συνήπτον μετ ' αλλήλων γάμους Ε ί ; τ ο ι ο 0 τ ο ν δικκιολόγημχ τοιούτου ύπουργοΰ 
κχί ύπώπτευον αλλήλους μετά τόσου μίσους ^νχυδος κχί κπεχώρουν πκρχτηρών δτι 
κχί τόσου φθόνου, ώστε οί Τοϋρκοι δέν διενο- κ κ τ ά τρόπον χύτόν ούτε δικπκιδκγωγεϊτκι 
οΰντο έξέγερσιν έπί τής νήσου ταύτης. ή δικχιοσύνη, ούτε έμπεδοΰτχι ή έπ ' κύτην 

Περί τής ώρχιοτέρχς τών νήσων τών Κυκλά-. „ β π ο 1 β γ ι « ς τών πολιτών. Κκί δ Λείμονής η 
δων πραγματευόμενος ώφειλον νά πχράσχω τάς Π ι κ ρ α γ κ 0 υ ρ ι ά (ούτως έπωνομάζετο δ Σ. Σ.; 
δε τάς πληροφορίκς τ ώ άνχγνώστη. Έ π ί τίνος χ^βών ύφος σοβχρόν μέ έγκκτέλιπεν κποτόμως, 
μικροί) λόφου έπί τής νήσου Νάξου ήρίθμησκ 3σον έγώ κύτόν μετ ' οί'/.του κκί δικαίας περι-
δέκα περίπου έκκλησίδιχ, τά πλεϊστκ δέ τού- φρονήσεως, 
των είσίν ερείπια κκί τά όλίγκ σωζόμ,ενχ ήδη Κ, I, ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ 
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πλευρών ευρύτατου δικδρόμου. Κύριος οίδε τίς 
πυργοδεσπότης διεβίωσεν εντός τοϋ ψυχροϋ ήδη 
πύργου! Τίς οίδε τίνες έορτκί κκί τίνες δικσκε-
δάσεις έτελέσθησκν εντός τών κίθουσών αύτοΰ ! 
Τί; οίδε τίνες στεναγμοί άντήχησκν εντός τών 
χίωνοβίων κυτών τοίχων κκί τίνκ δάκρυα έρ-
ρευσκν έξ όφθκλμών δούλων ! Πάντα εκείνα ο?-
χετκι κκί ό νΰν δεσπότης τοΰ πύργου, Χατζό
πουλος τούπίκλην πχρημέλησε τόσον τόν πύρ
γον, ώστε τόν κχτέστησε διά τής ρυπκρότητος 
έστίχν κορέων, ο'ίτινες ευθύς ώς κατεκλίθην, 
ΐνκ πχρχδοθώ τώ ΰπνω, άπό δικφόρων σημείων 
τοΰ θχλάμου ! άνωθεν έκ τών οροφών, κάτωθεν 
έκ τών σχνίδων, πλχγίως έκ τών τοίχων έξώρ-
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Ο Γ Ρ Τ Κ Ι Κ Ύ Ά Ο Σ 
Κατά τούς χρόνους τοΰ Νέροονος έζη είς Ρ ώ -

μην πατρικία τις, τής οποίας οί μακρινοί πρό
γονοι κατήγοντο ώς έλέγετο, άπό τόν Ταρκύνιον 
τον ύπερήφανον. 

Ή φήμη τής καλλονής της και τών χαρίτων 
της είχε φθάσει μέχρι τών ακοών τοΰ αύτοκρά-
τορος. Άλλ ' ούτος ή διότι προσεποιεϊτο τότε 
τόν κεκορεσμένον ή διότι* έζήτει κατάλληλον 
στιγμήν πρός ένέργειαν, είς τούς επαίνους καί 
τά θυμιάματα τών αυλοκολάκων του, ύμνοΰν-
το>ν τήν θεσπεσίαν καλλονήν της, άντέ-ασσε 
τό σύνηθες ύποκριτικόν μυστΐ]ριώδες ναι χαΐ-
νον μειδίαμα του. Ή τ ο γενικώς τό κόσμημα 
και ή λατρεία τής πόλεως. Οί ευγενείς τήν ή -
τένιζον εκστατικοί καί οί πληβείοι τήν άνευ-
φήμουν διερχόμενη ν . 

Τό ύπερήφανον πρόσωπον της καί τό άγέ-
ρωχον παράστημα τη; ένεΐχον τόν σεπτόν τύ
πον τής Ήρας, τής θεάς εκείνης, τήν οποίαν 
τόσον εξύμνησαν οί ποιηταί και έλάτρευσαν οΐ 
Ρωμαίοι καί τής οποίας τά άγαλμάτινα απο
τυπώματα έστόλιζον πανταχού τά άλση, τάς 
στοάς καί τών ναών τά περιστύλια. Καί τόσον 
θριαμβευτικούς έβημάτιζον οί πόδες της, ώστε 
βλέπων τις αυτήν διερχομένην, ένόμιζεν ότι μία 
άπό τάς θεότητας τοϋ Καπιτωλίου κατήρχετο 
τόν ίερόν λόφον. Άλλ ' ιδίως οί μελανοί, οί με
γάλοι οφθαλμοί της έξήσκουν πέριξ αυτής αδι
αλείπτως μίαν άκατανίκητον, κυριαρχικήν γοη-
τείαν. Ακόμη δέ καθ ' ύ'πνον ή κατά τήν συ
νεχή ρέμβην της, οτε τά πλατέα καί διαφανή 
της βλέφαρα έκλειον τους οφθαλμούς εκείνους, 
ήσθάιετό τις καί τότε μετά μυστικοΰ ρίγους 
τήν παρουσίαν των, δπως αισθάνεται ό ευλαβής 
χριστιανός όπίσθεν τών ουρανών τήν παρουσίαν 
τοΰ Θεοΰ. 

. * ^ 
Ήγάπησε πολύ ή δέσποινα τά κοσμήματα, 

τά αρώματα καί τούς δακτυλίους καί ήσαν μα
νία δ ι ' αυτήν οί πολύτιμοι λίθοι. Διά τοΰτο οί 
μακροί καί κομψοί δάκτυλοι τών χειρών της ή 
σαν κατάμεστοι άπό στρε.ιτούς καί πολύτιμους 
λίθους. Έκεϊνο όμως δπερ έτρεφε μετ* ιδιαιτέ
ρας στοργής, ήτο είς ζών όφις—συνήθεια τών 

υψηλών ραιμαίων δεσποίνων—τόν όποιον πε-
ριετύλισσε πέριξ τοΰ κομψοΰ τραχήλου της κατά 
τάς θερμάς ώρας τοΰ έτους, όπως διά τής αϊ-
ουνίας γλοιώδους επαφής του διαχέη δρόσον είς 
το σώμα της καί τή»1 άνακουφίζη άπό τάς καυ-
στικάς ακτίνας τοΰ ηλίου. 

Ό ! αναντιρρήτως αυτή ή διηνεκής σχέσις 
καί επαφή τών ερπετών μέ τούς τραχήλους τών 
ρωμαίων ματροννών θά μετεβαλλε καί έκείνας 
είς όντα ψυχρά καί ανάλγητα, δημιουργούσα 
σύν τώ χρόνιο περίεργα καί ολέθρια αποτε
λέσματα. 

Ή ρωμαία δέσποινα διήρχετο τόν περισσό-
τερον καιρόν της καλλωπιζομένη πρό τοΰ μι
κρού καθρέπτου της. Ήγάπησεν ύπερβολικώς 
τάς τέρψεις καί τάς διασκεδάσεις καί έφοίτα 
διαρκώς είς τά θέατρα καί τά ιπποδρόμια, φέ
ρουσα μεθ' εαυτής πάντοτε τό προσφιλές της 
κυνάριον, δεδεμένον διά χρυσού ίμάντος. Καί 
άλλοτε πάλιν έπορεύετο πρός τούς ναούς τής Α 
φροδίτης ή τής Δήμητρος διά θυσίαν τινά ή 
άφιέρωσιν, κομιζομένη ύπό δούλων διά χρυσών 
φορείων. 

Άλλ ' εις τάς διαρκείς αύτάς ψυχαγοογίας καί 
τάς διασκεδάσεις δέν έλησμόνει καί τών τέκνων 
της τήν άνατροφήν. Χάριν τούτων, ακολουθού
σα καί αυτή τόν σύρμόν τής εποχής, είχε προσ
λάβει ώς δ ιδάσκαλβν έλληνα τινά φιλόσοφον, έξ 
εκείνων οΐτινες έπ/.ημμύρουν τότε τάς οδούς τής 
έκλυτου Ρώμης. 'Ώνομάζετο Αριστόβουλος. 
Κατήγετο έξ Ιλλυρίας καί ήτο οπαδός τής πα-
ρακμαζούσης Στοάς.Είχεν έλθει καί ε*ς τήν κο-
σμοκράτειραν, δπως τόσα άλλα πλήθη ποιητών, 
φιλοσόφων καί μάντεων, διά τήν δίψαν τοΰ 
καινοφανούς καί τοΰ κερδαλέου. "Οταν κατά 
πρώτον εισήχθη εις τόν ρωμαϊκόν οίκον πάντες 
κατεγέλασαν τό άτημέλητον τοΰ ύφους του καί τό 
πλήθος τών παραδόξων γνωμών του, άλλ' ολί
γον ί'στ?ρον τόν έσυνείθισαν καί μάλιστα τόν 
ήγάπησαν. 

Ή διδασκαλία είχεν αρχίσει ούτω υπό κα
λούς οιωνούς, 
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οίκου, διά νά μή έπιστρέψη πλέον. Οί οικείοι 
κατ' αρχάς ήπόρησαν καί ανησύχησαν διά τόν 
αίφνίδιον έξαφανισμόν του. άλλ' ύστερον έσκέ-
φθησαν δτι πιθανόν ό διδάσκαλος ν ' άνεχώρησε 
διά τήν μακρυνήν πατρίδα του. Κατείχετο άλ
λως τε ύπό έμμονων ιδεών καί τελευταίως ύπό 
στυγνής μελαγχολίας. Δέν ήτο επομένως παράδο-
ξον άν προέβη έν αγνοία των είς τό διάβημα 
τοΰτο. Άλλα μίαν ήμέραν κάποιος τοΰ οίκοι) 
σχετικός τόν ανεγνώρισε πλανώμενον εις τάς ο
δούς, σύνοφρυν καί μελαγχολικόν. Καί έτρεξε 
πρός τούς έν τώ οίκω διά νά τό άναγγείλη. Έ -
ξεπλάγησαν εκείνοι, διότι τόν ένόμιίον πολύ 
μακράν. Κατόπιν έστειλαν τούς δούλους νά τόν 
εύρουν καί τόν ερωτήσουν περί τής αιτίας τής 
φυγής του.'Απεκρίθη έν συντομία δτι είχε κατα-
στή ανάπηρος, πάσχων από χρόνιον νόσημα 
καί δτι ύπό τοιούτους δρους τοΰ ήτο Νχδύναπος 
τοΰ λοιπού ή διδασκαλία. Τόν άφησαν ήσυχον 
είς τάς αποφάσεις του καί έπαυσαν νά ομιλούν 
περί αύτοΰ είς τό εξής. Καί άν ποτέ τόν συνήν-
τησαν, περιφερόμενον είς τάς αγυιάς δέν έπρό-
σεξαν εις τήν παρουσίαν του ή δέν τόν ανεγνώ
ρισαν πλέον. 

Έκεΐ έξω εις τάς δδούς, έν μέσορ τοϋ πολυτά
ραχου κόσμου, ένόμισε κατ' αρχάς δτι ανέκτησε 
πασαν τήν έλευθερίαν του. Ά λ λ ' είδε πολύ τα
χέως δτι ή ελευθερία αύτη ήτο φρούδη καί δέν 
τοΰ έχρησίμευε πλέον είς τίποτε. Ά φ ο ΰ έχασε τό 
έξαίσιον ίνδαλμα άπό τούς οφθαλμούς του κΛ 
έζήτησεν δ ίδιος νά τό χάση, ήγωνία τώρα διά 
νά τό έπανεύρη. Ώ ! πόσον ή ζωή τοΰ έφαίνετο 
τώρα ματαία, άφ ' ής στιγμής άνεχώρησε τοΰ οί
κου. Καθ' έκάστην και έν ΰπνω καί έν έγρηγόρ-
σει έβλεπε τήν δέσποιναν, ώς δράμα ύπέρλαμ-
προν, νά τόν καταδιώκη καί ήρεμα νά τόν μέμ-
φηται, μέ τήν γλυκεΤαν φωνήν της, διά τήν φ υ -
γήν του την έπονείδιστον.Ήσθάνετο τόν εαυτόν 
του τόσον άθλιον, ώστε τοΰ ήρχετο νά κλαΰση 
Καί εκείνη ελάμβανε είς τήν φαντασίαν του την 
πάσχουσαν τάς πλέον διάχυτους λάμψεις, τάς 
στάσεις τάς πλέον αρμόνικας διά νά τόν βασά-
νίση έτι περισσότερον. "Ω ! ή θεία δέσποινα ! 
τήν οποίαν είδεν ήμέραν τινά έκ τίνος σχισμά-
δος, καθ' ήν στιγμήν τό έκπαγλον σώμα της, έν 
τή θεία του γυμνότητι, παρεδίδετο είς λουτρόν 
άπό γάλα καί άρά>ματα ! ... 

Ή ζωή του, έφαντάζετο, πώς δέν ήτο τίποτε 
άλλο παρά μία καταδίκη σκλάβου σύροντος 
κατά γής τάς άλύσσους του καί άνυψοΰντος τά 
βλέμματα του πρός τόν ούρανόν. 

Μή δυνάμενος νά ύποφέρη πλέον τό μαρτύ-
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Ό διδάσκαλος μένων διαρκώς είς τόν οίκον 
δίδασκεν ανελλιπώς τούς μικρούς υιούς τής πα

τρικίας. Είχε πάντοτε τήν πατρικίαν έκεΐ νά 
βλέπη τήν ώραίαν δέσποιναν, λάμπουσαν δλην 
άπό καλλονήν καί χάριν. Ουδέποτε δμως εκείνη 
ήσθάνθη τό ελάχιστον ενδιαφέρον υπέρ αύτοΰ 
καί της διδασκαλίας. Και ουδέποτε ήρώτησε τί 
εστί φιλοσοφία. "Ο δέ διδάσκαλος βαθύτατα ήν-
νσειτήν περιφρόνησιν αυτήν, ήτιςέπήγαζεν άπό 
τήν κοσμικήν καί πολυθόρυβον ζωήν της, άλλο-
τρίαν πρός τά γράμματα. 

"Ω ! ποσάκις εις τούς βαθεΐς μυχούς της δια
νοίας του δέν κατηράσθυ τήν ματαιοδοξίαν της, 
ήτις παρέσυρε τήν ύπαρξίν της δλην εις κ?^ύδωνα 
άσημων καί ευτελών πραγμάτων. Ποσάκις δέν 
έβλασφήμησε τήν ελαφρότητα τής καρδίας της, 
διότι τόν έξελάμβανεν αύτη ώς ένα σώμα νεκρόν, 
τοΰ οποίου τά ιερογλυφικά ούδεμίαν δι ' έκείνην 
είχον σημασίαν, 

Άλλ ' ώ τοϋ παραδόξου φαινομένου ! Αφοΰ 
δέν ήδυνήθη ούδ' έπ ' ελάχιστον νά προσέλκυση 
αυτήν εις τό φώς καί τήν λάμψιν τής ελληνι
κής φιλοσοφίας, ώστε μοιραίως ύπείκων είς τής 
Τύχης τ'άγχίστροφα βουλεύματα, έδέχετο τώρα, 
τοινταντίον.αύνοίάκτΐναςέξ εκείνης άπό τό θείον 
της παράστημα,άπό τήν αΐγλήεσσανώς ήλιος μορ-
φήν της,άπό τήν γοητείαντης τήν βαθεΐανκαί τήν 
άπαράμιλλον. Καί έ φ ' δσον ό καιρός παρήρ-
χετό έπί τοσούτον καί ήσθάνετο βαθύτερον τό 
συναίσθημα τούτο μέχρις ότου ή αίφνιδία πα
ρουσία της τόν έρριπτεν εις τρόμους μυστικούς 
καί παραδόξους. Και συνέβη πολλάκις πράγμα 
άλλόκοτον, νά τοϋ φανή, ένώ διήρχετο άπό 
πλησίον του ή δέσποινα δτι εκείνος καί ή ύπαρ-
νίςτου δέν ήτο παρά εϊς μικρός άμφορεύς, τυ
χαίως κατά γήν έρριμμένος καί τόν οποίον οί 
κομψοί καί μικκΰλΌι μέ τά χρυσά σανδάλια πό
δες τής διερχόμενης πατρικίας θά συνέτριβον είς 
τεμάχια καί κόνιν. 

Μίαν ήμέραν τρέμων δλος κκί ριγών διά *τό 
έγκλημα, είδον έκ τίνος σχισμάδος τό σχήμα καί 
τήν χάριν τών εξαίσιων εκείνων ποδών της, 
καθ' ήν στιγμήν τό έκπαγλον σώμα της, έν τή 
θεία του γυμνότητι, παρεδίδετο εις λουτρόν άπό 
γάλα και αρώματα. ΤΩ ! οί πόδες εκείνοι οί μ ι -
κύλοι! Έκτοτε οσάκις τήν έβλεπε νά βηματίζη 
ένό/ιιζεν δτι έπάτει έπί τής καρδίας του καί α
ληθώς ουδέποτε άβρότερος καί μαλακώτερος τά-
πης ευρέθη άπό τήν καρδίαντου. 

Φοβούμενος μήπως ποτέ προδοθή διά τό ό-
'έθριον πάθος ύ φ ' ού ήδη κατετρύχετο καί γίνει 
αταγέλαστος, άνεχώρησε μίαν ήμέραν έκ τοΰ 
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πολύ πλησίον τής κεφαλής του άπαισίως καί 
απειλήακώς κρώζον, ώστε τόν ήνάγκασε ν ' α
νύψωση μετά φρίκης τούς οφθαλμούς. 

Μεταξύ άλλου πλήθους, μία κυρία φέρουσα 
περιδέραιον άπό σμαράγδους καί β;ιρέα ένώτια, 
έπροχώρει. μειδιώσα έπιχαρίτως καί χαιοετώσα 
ελαφρώς διά τής κεφαλής. Ί Ι κυρία αυτή, ή 
μάλλον αυτό τό κάθαρμα ήτο γνιοστή είς δλην 
τήν Ρώμην διά τήν άναίδειαν καί τήν λαγνείαν 
της. Καθίστατο μ' δλον τοΰτο περιζήτητος εις 
τάς συναναστροφάς τών ευγενών, διότι είχε τό 
σπάνιονταλάν νά διηγήται, μέ άφέλειαν άγνοΰ 
παιδίου, ποίαν χήραν κατέστησε μητέρα ό τάδε 
γκαλάντης καί οποίαν ακόμη παράστασιν καί 
ύφος έλά|ΐβανεν ή τάδε, κατά τάς ύψίστας στιγ-
μάς τών θυσιών τοΰ έρωτος της. Άλλά "τήν έ-
σέβοντο ζάντες, διότι έσυρε άπό τήν ρίνα πέντε 
η ες συγκλητικούς και εκοινολογειτο οτι υπηρ-
ξεν ερωμένη τοΰ αύτοκράτορος. Δύο άθληταί, 
άκολουθοΰντες κατόπιν καί γαυριώντες ώς ταοί, 
έβάδιζον κεχρισμένοι τόν τράχηλον δι ' ελαίου, 
μέ βραχείας έσθήτας ύφασμέν ις μέ χρυσόν, μέ 
περιδέραια, είς ένδειξιν τών νικών, άςέκέρδισαν 
είς τόν στοΐβον. Είς νεόπλουτος, δστις είχε δη
λητηριάσει τόν πατέρα του, διότι ήργησε πολύ 
ν ' άποθάνη, έκληρονόμησε μέγα ποσόν σεστερ-
τούων καί διήρχετο άλαζών καί ύψαύχην, ώσεί 
νά έπαιζε τό σπουδαιότερον πρόσίοπον είς τήν 
αύτοκρατορίαν. 

Παιδία ανά διερχόμενα καί κρατούντα μι-
κράς πλαγγόνας έξ άργίλλου, «"πήδων έκβάλλον-
τα ζωηράς κραυγάς. Όμοΰ σχεδόν μετ' αυτών 
είς γέρων ύβός, ήμιπαράλυτος καί ήμιπαρά-
φρων μ' ενδύματα αλλόκοτα καί μέ χειρονομίας 
έξαλλους, περιεστοιχίζετο ύπό σμήνους άγυιο-
παίδων καγχαζόντων καί φωνασκούντων πρός 
αυτόν: «Β^ίρθακα ! Βάρθακα !» Ό ούτως α
ποκαλούμενος γέρων έστρεφε τήν κεφαλήν του 
καί έμόρφαζε μειδίαμα ήλίθιον. 

"Υστερον άλλο? κόσμος παντοδαπός, παρδα
λός, ανεξιχνίαστος· δοΰλοι, απελεύθεροι, ρω
μαίοι πολΐται, αλλοδαποί, συρρεύσαντες άπό 
τάς εσχατιάς τής οικουμένης είς τήν κοσμοκρά-
τειραν καί περιφέροντες εις τάς οδούς αυτής 
ενδυμασίας καινοφανείς, μορφάς ξενικάς, πα
ραστάσεις αλλόκοτους. 

Ό διδάσκαλος ί'στατο πάντοτε εις τήν αυτήν 
θέσιν. Ό σύμμικτος εκείνος θόρυβος καί τό 
πλήθος, τό όποιον διήρχετο, δέν έπροξένουν 
είς αυτόν τήν έλαχίστην αΐσθησιν. Ή φωνή 
τοΰ κήρυκος έφθανεν ακόμη είς τάς άκοάς του, 
άλλά διαλείπουσα και ώσεί σβενουμένη. Είς 
πράκτωρ φορών τήν τήβεννον μέ τραχύ και αύ-
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στηρύν πρύσοοπον, μέ πώγωνα επιμελώς έξυ- μικρά καί ταπεινά,·τά όποια δμως ώμοίαζον 
ρισμένον καί τετράγωνον, προέχοντα ώς συνε- κατά τήν διαύγειαν μέ τύν αστέρα εκείνον, δ-
σφιγμένη πυγμή καί μαρτυροΰντα τήν θέλησίν στις (ΐυστηριο)δώς ήνθει έκεΐ επάνω καί ήκτινο-
του τήν ύπέροχον, διήλθε τήν στιγμήν έκείνην βόλεϊ. 
τόσον πολύ πλησίον τού ώς στήλη ισταμένου ^ 
διδασκάλου, ώστε ώθησε τούτον σκαιώς καί Λ / , ,, - * « ν α , , » α , . . . . . 1 - , Κυπτων ελεεινως υπο το βάρος τοιαύτης ε ι-
βιαιως και τον απεσπασεν αιφνιδίως απο μιαν , , , , « , -, ο „ ~ ^ μαρμενης, μιαν ημεραν ευρισκετο περίπατων 

„ ί Λ , , , „ εις την Αππιαν οδον. Αιφνιδίως εκ τίνος καμ-
Οταν τοιουτοτοοπως συνήλθε μια πηγη δα- - , , , « . , , 

, , 0 , , , , , „ , ~ Γ Τ 1 πης, μεσω κόσμου πολυσχιδούς και πολυμορ-
κρυων ανεβλυσεν απο τους οφθαλμούς του. Η * » < > » Ϊ Ι /*· 
Ε» % . , , , ν » 7, ^ « · φον, ειοε κατι τι το υπερλαμπρον να σελαγιζη. 
οοος με τας πτελεας και τας μικρας ανθισμενας Ή τ ο . I δέσποι ·α ! 
ακακίας έξετείνετο ά/ανής καί ατελεύτητος , Λ , < π , ' , α . , ,, ,. 

, , α , α , 1 , , „ Γ « ς «ις το πρώτον άνθισαν την ανοιξιν δεν-
παντοτε, πολυθορυβος και πολυάνθρωπος και 5 ν « ' ,* α , / ι ι α 
„ , , , , , ' δρον, το οποίον κατελαβον ψάλλοντα θορυ-
υμως ποσόν έρημος και γυμνή εφαινετο εις την 0 - - < , ,, , , , , α , 

Γ - , ,' , <: , ,' , ,. , , βο^δϋ ς̂ τα πτηνά, ουτω και εις την ανθισασαν 
καρδίαν του, εις την οποίαν ηνοινθη προ πολ- 5 , , , ,, ' . 

„ ' ,' 5 , , , , ο « , αιφνιδίως ψ υ / η ν του άσματα αικρων πτηνών 
λου εν άπειρον χαος. Αλλ η ωοα παρηρνετο ,, , , , , „ ' * « Ν / Ό α ι \ > · <ο ·, ηρ/ισαν παναρμονιως ν« ψάλλουν, 
ως η ζωη του αβέβαια, σκοτεινή και αμφίβολος ν,-, . ν , , , ν < , , 

, !, ' , ' ' , ' ,' _ ' , Εκείνος, μη ελπιζων ποτε εις τοιαυτην α-
και έκλινε την κεφαλήν του προ του πεποωμε- $ , , , , , ,' 

1 Ύ 1 " * Γ προσδοκητον ευτυχιαν, τήν επλησιασε τρέμων, 
»λ ι « ί , «/ «< α > « / ώζ έξυπνήσας άπό βαρύτατης βακχείας. Ή ά-
ϋ χ ι I Οχι η ωοαια δέσποινα δεν θα διηρ- , \ Λ , Ν Α , _ ί , , · « , , / συγκριτος πατρικία εβηματιζεν οπως άλλοτε χετο ε§ αυτού του μέρους την ηιιεραν εκεινην. α α > > <· ' > _ Λ Μ '" 1 θριαμβευτική και υπέροχος φέρουσα την στολαν 

Φ" μεγα?.οπρεπώς κυμματίζουσαν. Τά βλέμματα 
Τελείως απελπισθείς ήρχισε νά περιπλανάται* της τυχαίως διωλίσθησαν καί έπεσον έπί τοϋ 

σύρων ανά τάς αγυιάς τήν άπειρον θλΐψιν του > διδασκάλου. Παρευθύς ανεγνώρισε τόν λειπο-
ώς ό τελευταίος τών αθλίων. Διήλθεν αγοράς; τακτήσαντα φιλόσοφον καί ελαφρώς τοΰ έμει-
ΐπποδρόμια, θέατρα. Έστάθη έπί τινας στιγμάί δίασε. ΈκεϊλΌς τόν ήτένισε βαθέως, ώς διά νά 
αφηρημένος πρό ενός απέραντου έρμογλυφείου, έναγκαλισθή, διά μίαν φοράν έτι, είς τήν α ίω-
προσε?.κυσθείς άπό τόν άδιάκοπον θόρυβον τής νιότητα, τό θεΐόν της πρόσιοπον. Καί πριν ή 
σμίλης, κατεργαζομένης τό μάρμαρον. Τοΰ έ- διέλθη αύτη εντελώς ά π ' έμπρόςτου τής εψ ιθύ -
φάνη δτι ό οξύς καί συρικτικός εκείνος θόρυβος ρισεν, ώς έκπνέον ρυάκιον, μέ τήν φλόγα καί 
ώμοίαζε μέ τό μονότονο ν άσμα τών τετί'γων τόν -τόνον είς τά χείλη του : 
καί ήσθάνθη νά θωπεύη τήν καρδίαν του κά- «Ώ δέσποινα σας αγαπώ», 
.-ιοια ελαφρά εύχαρίστησις δταν ήκουσε τόν ύ - Εκείνη παρήλθε πρό αύτοΰ ώς μία γλυκεία 
μνον αυτόν τής εργασίας. Άλλ ' ύστερον μία ά- οπτασία, ώς εν άσύλληπτον δράμα, σοβαρά, Ιπ
πόλυτος μυστικοπαθής ανάγκη, τοϋ νά βαδίση, πιβλητική, υπέροχος ώς νά μήν ήκουσε καί νά 
τοϋ νά πλανάται διαρκώς τόν κατέλαβεν έπιτα- μήν έπρόσεξεν εις τίποτε. Εκείνος επίστευσεν 
κτικώς. Καί περιεπλέχθη είς λαβυρίνθους, έ- δτι ή ευτυχία του συνετελέσθη καί έβυθίσθη εις 
χάθη «ϊς στενωπούς σκοτεινούς, άνέστρεψε τά χαράν άνεκλάλητον. Τήν νύκτα παραπαίων έκυ-
βήματά του οπίσω, διότι ειχεν έμπέσει είς τυ - λίσθ»; μέχρι τών καταγωγίων. "Επιεν οΐνον 
φλοσόκακα, διήλθε ρύμας χωρίς ποσώς νά τάς έκλεκτύν τοΰ Φαλέρνου καί συγχρόνως καί τόν 
αντιλαμβάνεται, τελείως αφαιρεθείς καί έπί τέ- πλέον προστυχόν μέ τήν αυτήν δίψαν, ώς θράξ. 
λους κατέληξεν εις τήν άριστοκρατικήν Σιβού- Καί κ α θ ' δλην τήν νύκτα μέχρι τής αυγής καί 
ρην.Τό εσπέρας ήρχισε νά επέρχεται καί είς πρός τής άλλης ημέρας καί ακόμη τήν άλλην έξηκο-
τήν δύσιν μάγος αστήρ, ολίγον κατ' ολίγον λαμ- λούθει άφορήτως νά διψά. Ένηγκαλίσθη έταί-
πρυνόμενος, έ φ ' δσον ή σκέπη τής νυκτός κα- ρας μέ χείλη προπετή οιά τό φ/λημα, περιέ-
θίστατο πυκνότερα, ελάμβανεν εις τήν πυρέσ- βαλε φλογερώς βακχίδας, αΐτινες έρρόφων τήν 
σουσαν φαντασίαν του τό σχήμα καί την μορ- ψυχήν καί τόν μυελόν. Μία μόνον λέξις άντήχει 
φήν κάποιου μυστηριώδους καί φωτεινού άν- βαθέως καί έπιβλητικώς εϊς τά ώτα του καί τήν 
θους, προσηλωμένου έπί τοΰ ούρανοΰ. Τά βλέμ· καρδίαν, ή λέξις τήν οποίαν αυτός ό ίδιος έξε-
ματά του, βλέμματα παναθλίου καί άπολωλό- φώτισε πρό ολίγου ώς μίαν ύπάτην άρμονίαν 
τος, έκαρφώθησαν πρός τόν λάμποντα αυτόν ά- καί έν αίώνιον άσμα έρωτος ! 
στέρα, ά>σεί νά κατελήφθησαν άπό άπειρον πό- «*Ω δέσποινα σας αγαπώ», 
θ ο ν ν ά τ ό ν ασπασθούν. Καί δύω δάκρυα τότε Καί μέχρι τοϋ τάφου καί τής αΐωνιύτητος 
έκυλίσθησαν εις τάς παρειάς του, δύο) δάκρυα καί μέχρις δτου οί κόσμοι καί οί ουρανοί κα* 
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ριον, είς ο μοιραίαις έβυθίσθη, ήρχισε να τήν 
παρακολουθή βήμα προς βήμα, δπου καί άν 
αύτη έπήγαινε καί διηυθύνετο, ένεδρεύων κατά 
πάσαν στιγμήν τήν έξοδον έκ τοΰ οίκου της. 
Παρακολουθών αυτήν μακρόθεν, ΐνα μή διε-
γείρη τήν προσοχήν της, τήν έχανε ενίοτε έκ τών 
οφθαλμών του καί τοΰ ήρχετο ή επιθυμία τότε, 
ή επιθυμία νά θραύση τήν κεφαλήν του κατά 
τών στηλών, τάς οποίας συνήντα. Μίαν ήμέραν. 
γνωρίζων ποίαν όδόν συνείθιζε νά λαμβάνη είς 
τούς περιπάτους της, τήν έπερίμενεν έμπροσθεν 
ενός άτρίου πλούσιας οικίας. "Ιστατο έκεΐ πρό 
πολλοϋ αφηρημένος καί άπολωλ'ώς. Εΐδεν από 
τό μέρος αυτό νά διέρχηται άπασα ή Ρώμη καί 
δλα τά πλάσματα τής δημιουργίας. Ακόμη καί 
αί χήνες τοΰ Καπιτωλίου, θά διέβαινον, άλλ 'ή 
θεία ματρόννα, ώς έφαίνετο, δέν έοκόπει νά δι-
έλθη. Μία σΐιγνότης έβασίλευεν εις νά ·χεί?.ητου 
καί μία απελπισία μοναδική είς τήν-ψυχήντου. 
Οί οφθαλμοί του είχον ήδη κουρασθή νά ανι
χνεύουν επιμόνως καί άγωνιοοδώς τήν όδόν' ο
πόθεν ήδυνατο νά φανΰ, τό έςαίσιον ϊνδαλιια ή 
ή σκιά του. Καί ή οδός έξετείνετο μακρά, ευ
ρεία καίάτελεύτητος,κρασπεδουμένη καθ'ολ .]ντήν 
αχανή της έκτασιν από πτελέας καί μικράς ανθισ
μένος ακακίας. Είς τό διάστημα άνωθεν τής ό-
δοΰ, μία λεπτή καί χρυσή βροχή κόνεως α ί ω -
ρεϊτο ύπό τόν λάμποντα ήλιον. 

Μακρόθεν, μέ τούς άλλους θορύβους συγχεο-
μένη. έφθανεν είς τάς άκοάς του ή φων<| ενός 
ϊδιωτικοΰ κήρυκος. Προσεκάλει ούτος τήν ίδιαι-
τέραν πελατείαν πατρικίου τινός, δπως προσέλθη 
καί λάβη έκαστος τό μερίδιόν του. Άλλ ' ή φαν
τασία του ήτο τόσον πολύ έξημμένη, τά ώτα του 
τόσον πολύ έβόμβουν, ώστε τήν φωνήν τοΰ κή
ρυκος έξελάμβανεν ώς ένα μυκτηρισμόν καί μίαν 
άπειλήν κατ ' αύτοΰ. Μερικοί συγκλητικοί, σύ
ροντες νωχελώς τάς παχείας γαστέρας των, διήρ-
χοντο όμιλοΰντε; περί τίνος ζητήματος τής αυ
τοκρατορίας, τό όποιον θά έθιγεν Ί'σως τά συμ
φέροντα των ' διότι άπό καιροΰ εις καιρόν έστα-
μάτων καθ ' όδόν εν μέσω τής ομιλίας των καί 
διά ζωηρών χειρονομιών έξεδήλουν τήν βαθεϊαν 
άγανάκτησιν, ήτις τούς κατείχε. Έ ν χρυσοΰν 
φορεΐον κατόπιν, μέ κλειστά παραπετάσματα, εν
τός τοΰ οποίου θά έ;ηπλοΰτο κάποιος νέος 
Κροίσσος, έφέρετο ταχέως ύπό δούλων, οΐτινες 
έχοντες τά ώτα τρυπημένα, έπρόδιδον δτι κατεί-
γοντο άπό τόν Εύφράτην. Τό φορεΐον διελθόν 
ώς αστραπή πρό τοΰ διδασκάλου παρ' ολίγον 
νά τόν άνατρέψη, διότι είχε τά βλέμματα και τήν 
•ψυχήν του έστραμμένα πρός κόσμον άλλον. 
Ταυτόχρονους σμήνος κωρωνών διήλθε τόσον 
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ταστραφοΰν ή λέξις αύτη θά άντηχη εις τήν 
ψυχήν του ώς σάλπισμα αναστάσεως. 

Βελάρια πολύχρωμα έφηπλωμένα. "Οχλος θο
ρύβων καί βομβών. Σκιαί παίζουσαι, αγάλ
ματα θεών, φώς. Έ π ί τοΰ πεδίου ό αυτοκρά
τωρ. Αί κερκίδες άπασαι κατειλημμένοι απο
πνικτικούς. Αρώματα πλημμυροΰντα τό διά
στημα άπό είδικάς συσκευάς, "Ιππόται, συγκλη
τικοί, ποντίφηκες, πληβείοι, έστιάδες, απόμα
χοι, στρατιώται, αλλοδαποί. Έταΐραι μέ βρα
χείας έσθήτας, μέ χιτώνας παρδαλούς, μέ χει-
ρίδας καί έπινώτια μετάξινα, υφασμένα μέ χρυ-
σόν, μέ οφθαλμούς άπό ήδονήν λάμποντας. Ή 
θύρα τοΰ θόλου ήνοίχθη καί είσέβαλεν ορμη
τικούς είς νεαρός λέων τής Νουβίας. Ανύψωσα 
τήν τεραστίαν κεφαλήν του προκλητικώς πρός 
τάς κερκίδας καί άφησε βαθύν βρυχηθμόν. "Υ
στερον εύρε τόν διδάσκαλον είς τόν δρόμον του. 
Συγκεντρώσας εκείνος δλας τάς δυνάμεις του, 
άλλάξας τήν φύσιν του καί κρατών μόνον γυ-
μνήν μάχαιραν έπάλαισεν άπεγνωσμένως. Τοΰ 
είχε συντρίψει τόν βραχίονα, άπό τάς σάρκας 
του έτρεχεν άορθονον αίμα, άλλά μέχρι τής στιγ
μής εκείνης είχε μείνει νικητής. Τό αίμα αμ
φοτέρων έτρεχεν εις τόν στοΐβον άναμιγνυόμε-

νον. Φρενητιώδη χειροκροτήματα, πίλοι καί ρι-
πίδια άνεκινοΰντο είς τόν αέρα, ίαχαί έξεπέμ-
ποντο καί έκάλυπτον τήν νίκην του. Ό ίδιος 
αυτοκράτωρ εγερθείς έχειροκρότει. Ό Αριστό
βουλος ρίψας τό βλέμμα του πρός τάς ενθουσι
ώδεις κερκίδας άνεκάλυψεν εις μίανέξ αυτών .— 
*Ώ ! τοΰ γλυκέος καί υπερφυσικού θεάματος ! 
—τήν δέσποιναν τής καρδίας του, χάριν τοϋ έ
ρωτος τής οποίας είχε καταδικασθή είς τήν πά« 
λην μετά τών λεόντων. Τώρα επευφημεί αυτόν 
δνομαστί. Καί δλαι αί κερκίδες έναμίλλως καί 
ενθουσιωδώς ανέπεμψαν τό ίδιον όνομα. Ό 
φιλόσοφος άνεσκίρτησε μέχρι τών άδυτων τής 
καρδίας του. Έστρεψε τά βλέμματα του πλήρη 
άφοσιώσεως πρός τήν δέσποιναν καί ηύχαρί-
στησε αυτήν μετά δακρύ η'. Ά λ λ ' ό λέων ώρ-
μησβ καί πάλιν κατ' αύττοΰ και τήν φοράν αυ 
τήν τόν κατέβαλε. Έ ν ώ κατέτρωγε τάς σάρκας 
του, ένώ συνέτριβε τά οστά του, ένώ τόν έκύ-
λιεν εις τό αίμα του ούρανομήκεις ζητωκραυγαί 
καί χειροκροτήματα διέσειον δλας τάς κερκίδας. 
Καί τότε άνυψώσα; δ διδάσκαλος τό βλέμμα 
πρός τό μέρος δπου ή δέσποινα τής καρδίας του 
έκάθητο, παρετήρησβ μετά βαθύτατου άλγους 
εις τήν ψυχήν, δπερ αυτοστιγμεί τοϋ έκλεισε τούς 
οφθαλμούς, δτι έχειροκρότει αύτη μανιοοδώς 
τό θηρίον. ΤΕΛΟΣ 
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ΤΟ ΑΠΟΑΕΣΘΕΝ ΒΑΣΙΑΕΙΟΝ 
Μαραμμένα καί άτονα ήσαν τά λ«υκά ρόδα 

τά όποια άνερριχώντο ύπερπηδώντα τό περιτεί-
χισματοΰ βασιλείου, ένθα μαραμμένη καί ήμιθα-
νής ήπλοΰτο ή χλόη καί τά έξανθήσαντα άνθη. 

Είς τήν άταόσφαιραν, πυκνούμειοι όλονέν οί 
άτίΛοί, έσχημάτιζον λεπτά νεφύδρια άτινα έλ ι -
κνίζοντο υπεράνω τών ορέων. Πνοή πόθου καί 
νοσταλγίας έκάλυπτεν όλόκληρον το φθινοπω-
ρινόν τοπίον. 

Τό άροψ.α ερυθρών μαραμμένων ρόδων προσέ
θετε μεγαλειτέραν έτι τήν νάρκην καί την με-
λαγχολίαν. Δέ>* άπέπνεον τά κατέρυθρα εκείνα 
ρόδα τό πλήρες άλγους κκί πόθου άσθενικόν ά-
ρωμα. Ψυχορραγοΰντα, έν μέσω απαθών καί ά 
καμπτων κίτρινων καί ύ π ' αυτών καλυπτόμενα 
καί σκιαζόμενα έλαμπον ώς ακτίνες έρυθραί ! Τα 
πέταλα των λιπόψυχα κατέκλινον πρός τήν γήν. 

Ά λ λ ' αίφνης πνιγηρός εγείρεται άνεμος καί 
ώς ψεκάδες βροχής διασκορπίζονται τά ροδό-
χροα φύλλα μέσα είς τό βασίλειον. 

Καταστίζουσι τού: κλώνας πάντας καί πά
σας τάς χλοεράς εκτάσεις καί τά μαρανθεντα 
φύλλα στροβιλίζονται είτα είς τό κενόν. 

Καί τ ϋ ν ωχρών ρόδων,άτινακαλυπτουσι τόντοΐ-
χον, γίνεται όλονέν περιπκθεστερον τό άριομα. 

Λύο ρεμβώδεις οφθαλμοί περιαλγώς παρακο-
λουθοϋσι τήν θλιβεράν εικόνα τής παρακμής. 

Είνε ωραίοι μεγάλοι οφθαλμοί., έξιδανικευό-
μενοι ύπό βαθείας μελαγχολίας. Τό βλέμμα 
των περιφέρεται άπλανώς. 

Τότε ήτο έαρ. 

Τά πάντα ήνθιζον. 

Πόρρωθεν, όπισθεν τών υψηλών κυπαρίσσων 

διέκρινε τό μεγαλοπρεπές παράστημα. 

Έπλησίαζεν εύφροσύνως. 
Έδώ ήτο τό βασίλειον, τό όποιον τόν άνε- καί διπλούς ακούεται πυροβολισμός. Άνυψοΰν-

μενε μέ 2λα του τά ρόδα, μέ ό'λας τ ά ; τρυφε- ται οί οφθαλμοί, ΐνα τό ΰστατσν άτενίσωσι τό 
ράς υπάρξει;, μέ τ ά ; χλοερά; εκτάσεις, μέ τ ά ; άπολεσθέν βασίλειον καί μέσα είς τά κατερυ-
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όψηλάς κυπαρίσσους, μέ τού: στενάζοντας ή 
χου: τών κωδώνων. 

Τά πάντα έφαίνοντο προσμειδιώντα. 

Τά άνθη. διανοίγοντα τά χαρωπά στιλπνά 
πέταλα των,έφαίνοντο καλύπτοντα τήν ευγενή 
έκείνην ύπαρςιν. Κί; -'ί,'ΐ φύσιν εύωδώς ύπο-
θερμο; έφέρετο αύρα καί τών φυλλωμάτων ό 
θροϋς ισχυρότερος άνεμιγνύετο πρός τοΰ άνεμου 
τόν ασθενή ψίθυρον. 

Φεΰ δμω; ! 

Φεΰ, όταν τό έαρ ζηλοτυπήσν] ! "Οταν εί ; 
τήν άνθινον στολήν του καί τάς μεθυστικά; 
καί ελκυστικά; εικόνα; του ύποκαταστήσνι τό 
τραχύ ένδυμα τή ; οργή; ! 

Είνε τρομακτικόν ! 

Καί μέσα ε ί ; τά ρόδα ύφέρπει άπηχοΰσα ή 
απεχθή; έχΟρότη;."Ανευ οίκτου φυλλορροοΰντες 
διαρρηγνύονται οί τρυφεροί μάρτυρες τοΰ έαρος, 
καί οί βογγισμοί βίαιου ανέμου διαδέχονται 
κατκπνίγοντε; τ ά ; πρότερα; μαγευτικά; καί 
ήπια; πνοά;. 

θρηνεί ό άνεμο;, βοα, κλαυθμυρίζει I 

Οί μεγάλοι περιαλγεΐ; οφθαλμοί διαστέλ
λονται καθ' δλον αυτών τό μέγεθος καί ή έκ-
φρασι; τοΰ πόνου προδίδεται έντονωτερα. 

Έδώ έξετείνετο τό βασίλειον. 

Μορφή ώχρά, υπερήφανος, πλήρη; ευγενείας 
μειδιώσα διά τελευταίαν φοράν έστρεφε τό 
βλέμμα πρός αυτήν. 

Θά λησμονήση ποτέ τήν μεγαλοπρέπειαν τής 
ώχρότήτο; εκείνη; ή τόν στεναγμόν, δστις έ-
φθασεν άχρις αυτής, διά τής θυέλλης, καί άν 
έκατοντάκι; έπανέλαβεν ή ήχώ ; 

Ά π ό τά κίτρινα ρόδα διαγράφονται αίφνης 
ώς δφεις δύο άστραπαί. Βρονταί έπακολουθοΰσι 
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θρα ρόδα ίχνους π ίπτε ι ή ευγενής εκείνη δ- πληροί ίσχυρώτερον τήν φθινοπωρινήν άτμοσφαί-

" α ^ ΐ ς " Ρ"<ν. Ναρκώνει τάς αισθήσεις, πνίγει τήν άνα-
Κοπάζει ό άνεμος· τά νέφη διαλύονται, σιγή πνοήν καί άπλούμενον μέχρι τής ψυχής, λικνίζει 

έπνκάθηται πέριξ.Ίκανοποιούμενον τό έαρ συμ- αυτήν εις όνειρα καί είς ρεμβασμούς, 
φιλιοΰται. Άπωλέσθη . δέν μοί ανήκει, ψιθυρίζουσι τ ά 

\ * περιπαθή χείλη. 

Πλήν οίμοι, είς όσους προσμειδι^ί ύποσχόμε- Τά λ ε υ ι ά ρόδα κλίνουσι βαθύτερον προς τήν 

νον εύτυχίαν καί έκπλήρωσιν ονείρων, έάν τάς γήν τάς ώχρας καί αθώας αυτών κάλυκας καί 

χρυσα.ς προσδοκίας αύγαζούσης ανατολής σκιάση αιφνίδιος φρικίασις αναταράσσει τά υπερήφανα 

τής άπογοητεύσεως ή πικρία καί λεπτή καί εύ- πέταλα τών άκαμπτων ί.ιτρίνων ρόδων, 

γενής φύσις προώρως ύπό τοΰ απαίσιου δηλητη- Είς τήν σιγήν ασθενής ακούεται ή άπήχησίς 

ρίο» ποτισθή. γΛι 
* * 

Καί τά κίτρινα ρόδα φρικιώσιν έκ νέου. 
Τά άσθενικόν άρωμα τών ι/.αραι/.ένων ρόδων 

1 1 ι Γ ι Γ ΜΑΠΑ ΜΑΡ&Λ 
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Ο Λ Ι Γ Α Ι ΩΡΑΙ 

Π Α Ρ Α ΤΩ Τ Ο Λ Γ Τ Ο Ι ' 
(Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ-Ο ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ) 

Ό έν Μόοχα ανταποκριτής τής Ημερη
σίας τοϋ Βερο/.ίνον δημοσιεύει την εξής περί-
εργον άνιαπύκριαιν περι επισκέψεως ήν έκαμε 
προς τον Τολστόι εις το κτήμα τον. 

€ Έν ΜόΓχα δεν ήθελ.ον ν' άκονσωαι περι 
τον ταξειδίον μον τούτον με οννεβούλενον νά 
μη το κάμω, διότι θά άπετνγχανον. Ό Τολ
ατόϊ τώρα ζή εντελώς άπομεμονωμένος η δεν 
δέχεται έπισκέπτας. Ή κόμηααα δνααρεατεΐται 
'όταν έρχονται έπισκέπται πρός τόν σνζνγόν της 
και αποφεύγει νά τους δέχηται. Δέν άπεδειλί-
ααά δμως. "Ελαβα μαζί μον τινας μεταφράσεις 
καί εΐχον πεποίθησιν είς μίαν π ρογενεοτέραν 
τον Τολατόϊ έπιστολ.ήν. Ή ν.όιιηααα έλειπε καί 
αύτη εις Μόσχαν, καί ήλθεν ολίγας ώρας μετά 
τήν άφιξίν μσν, ώς κατόπιν έπληροφορήθην. 

Σιδηροδρομικώς μετέβην εις Τοϋλον Ινό· 
μιζα ότι θά εϋρω έκεΐ όλην τήν έλεεινότητα μι
κρός επαρχιακής πόλεως, μέ μετρίαν τροφήν, 
άκαθαρσίαν ,μέ οικίας πλήρεις οίκια/.ών ζωυφίων 
και άλλα χειρότερα και ενρον άξιόλογον, κα&α-
ρόν, έφβηνόν τόπον, άρίατην περιποίησιν, 
πλ.ιτείας ήλεκτροφωτίατονς οδούς, εν άρχαιό-
τατον Κρεμλΐνον, υψηλά τείχη, οτανροειδέϊς ίκ-
κληαίας υψηλά κωδωνοαιάαια και θόλους εκ
κλησιών χρυαοποικίλτονς, εκτεταμένα βιομηχα
νικά καταστήματα, θέατρα, συνανλίας, εργοστά
σια... 

Μία άμαξαμ' έφερεν εις τήν παρά τά 15 χι
λιόμετρα άπέχουααν Πολίμναν. Είς τό τέλος 
τής πόλεως εγείρονται ώς καζέρναι τά οικοδο
μήματα ενός μεγάλου οίνοπνευματοποιείον. Ή 
έπανλις τον Ύολστόϊ, ήτις πολλάκις περιεγράφη, 
•/.εϊται έπί ώραίον λόφου μέ ϋαυμαα'ιαν άποψιν 
έκεΐ αυτός αποχωρισμένος τοΰ κόσμου διάγει 
τάς ημέρας το>. Ποιητικώτατον δάσος και κή
πο; περιβάλλει τήν οΐκίαν. ΊΙαρέκζι συνέχεται 
αγρός λάχανων διαφόρο)ν και οσπρίων. Πλη
σίον αύτοΰ τό περίφημον σχολεϊον τό οποίον 
ΐδρυσεν αυτός ό Τολστόι είς άπόστααιν δέ τινα 
κείται τό χωρίον μέ χαμη/.άς άσράτονς σχεδόν 
οίκίαλονς, οϊτινες τόν χειμώνα μόλις φαίνονται 

διότι ή χιών τους περιβάλλει. Αριθμεί μόνον 
400 κατοίκους. 

Είς τήν εΐσοδον τής οικίας τό βλέμμα μου ε-
πεσεν επί αναρίθμητων έπανωφορίων, ακον» 
φα>ν, ένδνμάτωι, καλόσαι, γοΰνες κλ. σννεπλή-
ρουν τό ϋέαμα. 'Εόώ έπρεπε νά κατοική πολυ
άριθμος οικογένεια ! Βιβλιοθήκη ύαλύφρακτος 
παρουσιάσϋη έπειτα" τά βιβλ,ία δέν ήσαν είς 
πολλήν τάξιν. 

Καθάριος νέος υπηρέτης μέ άνήγγειλεν ώς 
ςένον, και μετ ολίγον είαήλθεν ό οικοδεσπότης 
φέρων φαιάν, καλώς προσηρμοσμένην, ένδνμι:-
μααίαν καί ίλαφράν ύπόδησ'.ν. Ο πώγων πρό 
ολίγον περικοπείς, τά μακρά βλέφαρα, οί οφ
θαλμοί μικροί, και βαθεΐς οΐ ρώθωνες πλατείς 
ή κεφαλή μεγάλη. Ο Τολστόι ητο όποιον πολ
λάκις τοΰ εΐδομεν είκονιζόμενον. 

Μέ έξέπληξεν ή ζωηρότης τον κατ ' αρ
χάς. Κανείς δέν ΰά τοΰ έ'όιόε 80 έτη, άλλά 
μόλις 60. Έ/?άσιζεν ελαστικός, ΐστατο εύθυτε-
νής και έκάθητο επίσης ζωηρός. Έσκέφΰην τήν 
πολνετή τον πνευματικήν δράσιν και έργασίαν, 
και μέ κατέλαβε τότε αϊοΰημά τι, μετέχον ϋαν-
μασμοΰ. περιέργειας, σεβασμού, χαράς. 

Και τότε διαμιάς ήκοναα προσφερόμενον τό 
όνομα μον, και φιλικούς λ.όγονς χαιρετισμού, 
και >)αΰάνθην Οερμήν χειραψία/ και ίσχνράν 
και ήρεμίαν ψνχικήν, σοβαρότητα, αγαθότητα. 

Είαερχόμεθα , ώς έν δνείρω είς ΊΟ έστιατόριον 
και εγχειρίζω είς τόν Τολστόι τά βιβλία, τά 
ϋεΊα έφερα. Έν τώ μεταξύ κάμνω τήν γνοορι-
μίαν τής κυρίας τής Αυλής,κομήσσης Σ. καί τόν 
γραμματέα τοΰ Τολστόι Β. οϊτινες μετ' ολίγον 
Αποχωροΰσι, και ούτω μένου.εν μόνον οΐ δύο. 

Είς τόν τοΐχον κρέμαντν.ι αϊ εικόνες τών προ
γόνων, τον, είς ο'ύς δέν ευρίσκω καμμίαν όμοι* 
ότητα μέ τόν άπόγονον. Μέ εισάγει είς τό απον-
δαοτήριύν τον προτομαι, εικόνες έργα τών χει
ρών τής κομήααης, αγγλικοί εφημερίδες κείνται 
έκεΐ πέριξ. 

' Αρχίζομεν τόν διάλ.ογον, ομιλούντες περί 
τοΰ συγγράμματος. «Ενός εστί χρεία». Περιέ-
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/«ι τοΰτο είς τό ρωσσικόν χειρόγραφον μίαν 
προοβολην ήγε/ιονικήν τον γερμανού Κάιζερ. 
Ό Τολατόϊ μας είπεν. 

«Δεν ήΟέλη·ια ποτε νά προσβάλω τοΰ Κάι
ζερ. Λνποΰμαι οτι έγραψα τάς λέξεις αύτάς, καί 
καλώς έπραξα νά τάς εξαλείψω ». 

"Επειτα ώμιλήαωμεν, περί τοΰ φιλοσόφου 
Κάντιου. Μετά. τέταρτον ώρας έπανήλΰεν ό 
Ίολοτόϊ είς το αυτό ϋέμα. Έγνώριζα είπεν οτι 
τό έργον μου ϋά με έφερε»" είς την φνλακήν. 
Τοΰτο δμως δεν εγινε' δεν ϊλαβεν τό ϋάρρος νά 
τό κάμωσι και νά με ρίψωσιν είς τά δεσμά». 

'Ενε&υμήϋην τόν τρομερόν διο'ν/.την τον Αν-
τοκρατορικόν ' Επίτροπον, Ποβγεδονόσεφ. Αυ
τός δις αννεβούλενσε, μοΰ είπε, τόν Ίσάρον Ά* 
λέξανδρον νά με φυλάκιση, διότι τά άρϋρα μον 
είς τά βιβλία άτινα έδημοοίενσα έν Αγγλία ή
σαν επικίνδυνα είς την ήσνχίαν τής χώρας, νά 
με περιορίση τουλάχιστον είς εν μοναστήριον, 
και νά μοΰ αφαίρεση πάν τό νλ.ιν.όν χό άπαιτον-
μενον είς γραφην καί σνγγράφην, και οντω νά 
ήσυχάσ»; ό τόπος. Άλλ' ό Άλείμνδρος δεν ανγ-
κατατίβη. « Έπιϋνμώ είπεν, νά μη έγγιχϋή ό 
Τολ.στόϊ' έάν ήμάρτησε, τόσον 'τό χειρότερον δι' 
αντόν. Άλλά δέν ϋέλω νά τόν κάμω μάρτνρα 
καί νά διεγείρω γενικήν δνσαρέσκειαν». 

Ώ,μιλήααμεν περί τής ρωσσικής επαναστά
σεως, πείνης, τύφου και ευλογιάς, τά όποια ή
σαν διαδεδομένα εις τήν Ρωσσίαν καί ιδίως είς 
τά περίχωρα εκείνα καί τόν ήρώτησα. Νομίζετε 
οτι ακόμη ϋά εξακολονϋήαονν οί αγώνες, α
κόμη κ α ί άλλο αίμα ϋά χνϋή ; 

Τολστόι. — 77ερί αύτοΰ δέν ημπορώ νά γνω
ρίζω τίποτε. 'Εχύ&η ήδη τόσον αίμα ! Ποίος 
ϋά ηούνατο πρό τής γαλλικής έπαναστίσεως, 
ποίαν έν,τασιν ϋά ελάμβανε τό κίνημα ; Τίς έ-
γνώριζε κατά τήν κατεδάφισιν τής Βαστίλλης 
περί έλευ&ερίας, ίσότητος και άδελφότητος ; 

— Θεωρείται τήν ρωσαικήν έπάνάοτασιν ώς 
μίαν πρόοδον ; 

Τολιτό'ί. — Φρονώ οτι οί άνθρωποι δέν ή μ* 
ποροΰν πλέον νά ζώσι νπό ίξονσίαν ϋεμελιου-
μένην έπί τής βίας. Ή άνΟρωπότη;, ένεκα τής 
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'•ατιτύξεως και τής κοινωνίας τών νέων ιδεών, 
προώδευσεν είς τοιοΰτον βα&μόν, ώστε δέν εχει 
ανάγκην ουδέ κυβερνήσεως καϋόλου. Οί αντί
θετοι πάντοτε π ροβάλλουσιν δτι, ή χνβέρνησι;, 
τό κράτος είνε εις μηγανισμός, τόν οποίον δέν 
δύναται τις νά έγγίση χωρίς νά φέρη άταξ'.αν, 
χωρίς τό ό7.ον οικοδόμημα νά μή κρημνίση και 

'φέρη άλλά δεινά». Άλλά έάν ή έπανάστααις πε· 
ριορισϋή έν Ρωοα'α εις τινα δρια, πώς ειμπο-
ρεΐ νά έπιφέρη γενικήν καταστροφήν; Ό τύπος 
άλλως τε τής κυβερνήσεως δέν εχει καμμίαν ση-
μασίαν. 

Ήρώτησα τόν ΤολστόΊ\ είς τι τώρα καταγί
νεται" και μοι απήντησε, μέ την φιλοαοφίαν τοΰ 
Κάντιου. 'ΕΟαύμασα, και τόν ήρώτησα πάλιν 
Άν ή προχωροΰσα γνώσις καϋιστά τόν άνϋριη-
πον εντυχέστερον». Είσαι ακόμη νέος, μοί α
πήντησε" βραδύτερον ϋά έννοήσης δτι τό πλεί
στον τής χαράς, τήν οποίαν αίσ&ανόμε&α έν τώ 
κόσμοι είνε αποτέλεσμα τής πνευματικής εργα
σίας. Όσάκις άναγινώσκω τόν Κάντιον αίαϋά-
νομαι μίαν πνενμαν.κήν κάϋαρσιν. Καί έντεΰ· 
ϋεν λαβό)ν άφορμήν πολλά αλλα ό γηραιός ε· 
φιλοσόφησε. 

Έν τούτοις έφθασε και έκ Μόσχας ή σνζνγύς 
τον άμα είσήλϋεν είς τό απονδαστήριόν τον τόν 
έφίλησε.Είς τό πρόγευμα παρεκάϋηααν καί ή ϋν-
γάτηρ τον, άξια κόρη εκείνον τοΰ πατρός καί μία 
δεσποινίς, ητις διά γραφομηχανής καταταστρώ-
νει τά απομνημονεύματα τής κομήσαης. Αυτός 
είνε φντοφάγος ό ίδιος μάλιστα μαγειρεύει τήν 
λεπτήν τροφήν τον. Μετά τό πρόγευμα πάλιν 
ηγέρϋη ό Τολ.στόϊ καί άνω κάτω βηματίζων 
έν τώ έστιατορίω ώμίλεΐ' καί πάντες έτήρουν 
ϋρησκευτικήν αιγήν δταν ώμίλει. Βραδύτερον ό 
ιατρός Του μοί διηγήθη πολλά περί τών τέκνων 
του. Μία ϋυγάτηρ του, Μαρία, απέθανε, σύζν-
γος τοΰ πρίγκηπος Όβολένακν είς τών νΐών τον 
είνε συγγραφεύς δύο άλλοι ν.τηματ'ιαί' ό είς αυ
τών μετέσχε τοϋ ρω"σοϊαχωνιγ,οΰ πολέμον. Ό 
Τολστόι άφίνει πάντες νά κάμωσιν δτι θέλουσι. 

"Οταν τόν άπετ/αιρέτισα μοΰ έσφιγξε δυνατά 
τήν χείρα καί μοΰ εξέφρασε τήν έπιθυμίαν νά μέ 
έπανίδη. Τίς οίδε ;! 
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Είς τό κατά τόν Ίούνιον εκδοθέν παράρτημα 
τών Α θ η ν ώ ν έδημοσιεύθη νπό τοΰ κ . Ί η σ ο ΰ 
Σάμου ΐ|λίδου,, δικηγόρου, πραγματεία, έν τή 
οποία επιζητείται νά διασαφανισθή ή ιστορία 
τής δίκης καί τής καταδίκης τοΰ Χριστού. Ό 
συγγραφεύς μή άνήκιον, καθώς φαίνεται καί 
άπό τό όνομα του, εΐς τήν τάξιν τών Χριστια
νών δέν αποδίδει τόν προσήκοντα σεβασμόν εις 
τό πρόσοπον τοΰ Χριστού. Ά λ λ ά μήπως απο
δίδει αυτόν εις τήν Π. Διαθήκην ; Απορρί
πτων καί μή δεχόμενος τύν θείον χαρακτήρα τοΰ 
Έσταυοωμένου φθάνει μέχρι τοΰ νά άρνήται 
καί αυτήν ακόμη τών προφητών τήν θεοπνευ-

στιαν. 
Σκοπός τής παρούσης πραγματείας δέν είνε 

βεβαίως το νά άποδειχθή ή θεία προέλευσις καί 
αποστολή τοΰ Χριστού. Θά καταβληθη μόνον 
πάσα φροντίς έν αύτΓ|, ΟΓωαδειχθή ή αληθής 
καί ιστορική θεσις τών πραγμάτων έν σχέσει πρύς 
τήν δίκην καί καταδίκην τοΰ Σωτήρος τής άν -
θοοπότητος. 

Λ, 

Ό κ. Σαμουηλίδης ισχυρίζεται, οτι δέν έλαβε 
χώραν δίκη παρά τώ Συνεδρίω. Τό δτι ο Χρι* 
οτύς έδικάσθη άπό τό Ίουδαϊκόν συνέδριον, 
θειορεΐ παράδοσιν στηριζομένην μόνον εις τούς 
ύμνους τής Χριστ. Εκκλησίας, όχι δμως και 
είς τά Ευαγγέλια. 

Ά λ λ ά πώς ; Τά Ευαγγέλια δέν μαρτυροΰσιν 
δτι δ Χριστός κατεδικάσθη πρωτίστοις άπό τούς 
άρ/οντας τού Ιουδαϊκού λαού, οϊτινες μάλιστα 
καί έξεβίασαν τύν Πιλατον είς τό νά επικύρωση 
τήν έν πάσι παράνομον καί άδικον εντελώς άπό-
φασίν των ; Ό Ματθαίος μας γνωστοποιεί, δτι 

, ό Χριστός συλληφθείς άπό τούς απεσταλμένους 
τών αρχιερέων καί πρεσβυτέρων ώδηγήθη είς 

! τόν Καΐάφαν «δπου οί Γραμματείς καί πρεσ
βύτεροι σννήγβησαν» Καί μας πληροφορεί με 

I τόν πλέον κατηγορηματικον τρόπον, δτι «οί άρ-
I χιερ^ΐς καί οί πρεσβύτεροι κ α ί τ ό σ υ ν έ -
I δ ρ . ο ν δ λ ο ν έζητουν ψευδομαρτυρίαν κατά 
'ί τοΰ Ίησοΰ δπως αυτόν θανατ<όσωσι.» (Ματθ. 

Κ ζ 59) . "Οταν δέ μετ' ολίγον υ Χριστός ώ-
: μολόγησε την θείαν προέλευσίν Του, αποταθείς 

ό άρχιερεύς πρός τό συνέδριον τύν έρωτα. «Τί 
ύμΐν δοκεΐ ; Οίδέ άποκριθέντες είπον. «"Ενο
χος θανάτου εστίν.» (Ματθ. Κ ί , 0 0 ' ) Περί τών 
αυτών ακριβώς, μέ τάς αύτάς σχεδόν έκφράσεςς 
καί κατά τόν αυτόν κατηγορηματικον, σαφή καί 
άνεπίδεκτον πάσης παρεξηγήσεως τρόπον μάς 
βεβαιώνει καί ό Μάρκος. (Μάρκ. ΙΔ. 43 ,55 , 
63,64.) 

Ά λ λ ' ό κ. Σαμουηλίδης δέν θεωρεί τάς μαρ
τυρίας πά .των τών Ευαγγελιστών ώς έν πάσιν 
άξιιοπίστους. Ό Ματθαίος λέγει, καταπτοη-
θείς έπί τή συλλήψει τοΰ Χριστού καί έγκαταλι-
πών τύν διδάσκαλόν του δέν έχρΐ|μάτισεν αυτό
πτης μάρτυς τών κατά τήν δίκην συμβάντων. 
Δέν δύναται διά τούτο νά είνε κατά πάντα αξιό
πιστος. Καί ό Μάρκος δέ ώς εμφαίνεται έκ τής 
διηγήσεως αύτοΰ, ήτις συμπίπτει μέ τήν τοΰ 
Ματθαίου, είχε τάς αύτάς μέ τόν πρώτον Εύ-
αγγελιστήν πηγάς. Συνεπώς καί αυτός δέν δύ
ναται νά μας χρησιμεύση ώς ασφαλής καί αξιό
πιστος μάρτυς. 

Ά λ λ ' είς τοιούτος ισχυρισμός είνε εντελώς 
αυθαίρετος. Έ ά ν τό δτι δέν υπήρξα αύπόπτης 
μάρτυς ισοδυναμεί πρός τό δτι ή μαρτυρία μου 
δέν εινε έν πάσιν ακριβής, τότε πλέον ολόκλη
ρος ή ιστορία κινδυνεύει νά χαρακτηρισθή ώς 
φανταστικόν τι μυθιστόρημα. Ύπήρξεν άοά γε 
δ Θουκιδίδης αυτόπτης μάρτυς πάντων, δσα ι 
στορεί ; Ύπήρξεν ό Ηρόδοτος; Καί ό Μονυσής 
δέ συγγράφοη' τό άθάνατον έργον του ύπήρξεν 
αυτόπτης μάρτυς τών ίστορουμένων έν τή Γε
νέσει ; 

"Οχι" δέν λέγεται αξιόπιστος εκείνος ύ ιστο
ρικός, δστις ύπήρξεν αυτόπτης. Διότι δύναται 
τις ν ά εινε αυτόπτης, χωρίς νά είνε αξιόπιστος, 
δστις καί αυτόπτης ακόμη άν δέν υπήρξε, δια-
κριβοΐ τάς διαφόρους πληροφορίας τάς οποίας 
τοΰ δίδουν, εξελέγχει αυτάς καί μακράν τοΰ νά 
εινε εύπιστος διασώζει μόνον έκείνας, αί ύποϊαι 
στηρίζονται έπί τής αληθείας. 

Είχε δέ ύ Ματθαίος καί τό ενδιαφέρον καί τό 
μέσον νά διακριβοκη) τά κατά τήν δίκην τοΰ 
Χριστοΰ.Ήγάπησε τύν Χριστύν τοσούτον, ώστε 
είς τήν πρώτην πρόσκλησίν του καταλείπει τό τε-
λώνειον διά νά τόν άκολουθήση. Καί δέν θά είχε 
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λοιπόν τό ενδιαφέρον νά μάθη επακριβώς, μέ
χρι καί τών ελάχιστο >ν λεπτομερειών, τά κατά 
τό μαρτυρικόν τέλος του ! Έχρημάτισεν ακο
λούθου απόστολος τοϋ Χριστσϋ καί κήρυξ τών 
παθημάτων καί τοϋ Σταυρικοϋ Του θανάτου. 
Καί δέν θά έπεζήτει λοιπόν μανθάνιον τήν άλή-
θειαν νά καταστήση τό κήρυγμα του βέβαιον, 
ΐσχυρύν καί άδιαφιλονείκητον ; Ά φ ο ΰ άλλως 
τε είχε πρός τοϋτο καί τό μέσον όχι μόνον α
σφαλές, άλλά καί πρόχειρον καί λίαν ευκολον. 
Διότι ύπήρχον δΰο έκτων συμμαθητών του αύ-
τόπται μάρτυρες, άπό τούς οποίους ήδύνατο α
σφαλώς καί βεβαίο>ς νά πληροφορηθή τά κατά 
τήν δίκην τού προσφιλούς διδασκάλου. 

Ταύτα πάντα ό κ. Σαμουηλίδης τά παραβλέ
πει. Τί επιζητεί ; Νά θέση τούς δύο Εύαγγελι-
στάς εκτός μάχης. Καί μεταχειρίζεται πρύς τοϋτο 
απλούν μέν, άλλά καί πολύ παράτολμον καί πα-
ρακεκινδυνευμένον τρόπον. 

* 
Ά λ λ ά καί ώς πρύς τόν Λουκάν δέν δεικνύεται 

όλιγώτερον άδικος ό κ. διατριβογράφος. Δέν τόν 
θεωρεί πολύ άξιόπιστον. Διατί νομίζετε ; Διότι 
έγραψε τό Εύαγγέλιόν του πολύ μεταγενεστέρως. 

Παράδοξος όμολογουμένοος ισχυρισμός. Γρά
φει τις μεταγενεστέρως τήν ίστορίαν ; Άπόδε ι -
ξις αυτό, δτι ή ιστορία του δέν είνε ακριβής. 
Ουδείς άρα έκ τών νεωτέριον επιστημόνων, οΐ-
τινες περί τήν άρχαίαν ίστορίαν ασχολούνται δύ
ναται ν ά έ'χη, σύμφωνα μέ τόν ίσχυρισμόν τού
του, τά προσόντα ενός ιστορικού αξιόπιστου. 
Διατί ; απλούστατα διότι γράφει μεταγενε
στέρως ! ! 

Καί τό πράγμα αποβαίνει έπί μάλλον παρά-
δοξον, έάν ληφθή ύ π ' όψει, δτι ό Ιωάννης συν
έγραψε τό Εύαγγέλιόν του πολύ μεταγενέστερον 
τοϋ Λουκά. Καί δμως ό κ. Σαμουηλίδης λησμο
νεί προκειμένου περί τοϋ Δου ΕύαγγεΚου τό 
«πολύ μεταγενεστέρως» τό όποιον τόσον έχρη-
σιμοποίησε προκειμένου περί τοϋ κατά Λουκάν 
Ευαγγελίου. Τό λησμονεί καί δέν ευρίσκει έδώ 
λόγον, διά τόν όποιον ν ' απόρριψη καί τό τέ
ταρτον Εύαγγέλιόν. Τουναντίον μάλιστα" τό 
θειορεΐ ώς τήν μόνην άξιόπιστον πηγήν ' 

Παρ ' δλα ταύτα δέν κρίνει άσκοπον ό κ. Σα
μουηλίδης νά ένδιατρίψη περί μίαν διαφωνίαν 
ή οποία κατά τό λέγειν του παρατηρείται μεταξύ 
τοΰ Λουκά καί τών δύο άλλων Ευαγγελιστών. 
Κατά τούς δύο πρώτους Εύαγγελιστάς, λέγει ό 
κ. Σαμσυηλίδης, ή δίκη καί καταδίκη έγένετο 
κατά τήν νύκτα, τού Ίησοϋ υδηγηθέντος παρά 
τώ άρχιερεΐ καί συγκληθέντος παρευθύς τοΰ 
Συνεδρίου" κατά τόν Λουκάν α μόλις τήν πριοίαν 
συνήλθε τό πρεσβυτέριον, τό όποιον άνέκρινε 

τόν Ίησοϋν, άλλά χωρίς νά έκδώση άπόφασίν 
τινα οιανδήποτε προσήγαγον είς τόν Πιλάτον. 
ενώπιον τοΰ οποίου ύπέβαλον μήνυσιν έπί 
στάσει.» 

Είνε άραγε ταύτα αληθή ; Είνε πιθανά ; Βε
βαίως όχι. Καί ιδού πώς. Κατά τούς δύο πρώ
τους εύαγγελιστάς ό Ιησούς εγερθείς την νύκτα 
παρά τώ Καϊάφα κατεδικάσθη ύπό τοΰ συνε
δρίου.Προσθέτουν δμιος αμφότεροι,δτι«Πρωϊ\νς 
γενομένης συμβούλιον έλαβον πάντες οί αρχιε
ρείς καί οί πρεσβύτεροι τοΰ λαοΰ κατά τοΰ Ί η . 
σοΰ, ώστε θανατώσαι αυτόν. (Ματθ. ΚΖ' ΐδε 
καί Μάρκ. ΙΕ ') . Εξάγεται λοιπόν, δτι έγένοντο 
δύο δίκαι ενώπιον τού συνεδρίου. Ή πρά>τη έ
λαβε χώραν περί τήν 2— 3 μετά τό μετονΰκτιον. 
Ή άλλη πρωίας γενομένης. Εις τήν πρώτην, 
γενομένην έν τω οικώ τού Άρχιερέως, δέν 
παρίστατο ή ολομέλεια τοϋ Συνεδρίου, άλλ' 
ή πλειοψηφία αύτοΰ. Εις τήν δευτέραν γενο
μένην εις τήν τακτικήν τών συνεδριάσεων 
αΐθουσαν, ήτις εκείτο πλησίον τοϋ ναοΰ (ονομα
ζόμενης ίιΐδοΙιΙί&ΙιΊ ΗΕ£8ίΐζϋ1ΐ), παρίσταντο 
πάντα τά μέλη τοϋ συνεδρίου. Τήν δευτέραν 
ταύτην δίκην καθιστών άναγκαίαν τά εξής Ιον) 
Κατά ραββινικόν τινα κανόνα ουδεμία θανατική 
άπόφασις ήτις ελήφθη έν καιρφ νυκτός, ήτο έγ
κυρος (8&η1ΐ6(Ιπη£,) 2ον Ή πρώτη συνεδρία 
δέν έγένετο εις τόν έπίσημον τόπον καί 3ον) 
Έπρεπε τά μέλη του συνεδρίου συνερχόμενα έκ 
νέου νάσυζητήσωσι περί τών μέσιον διά τών ο
ποίων θά ήδύναντο νά επιτύχουν παρά τοΰ Πι
λάτου τήν έπικύρωσιν καί έκτέλεσιν τής αποφά
σεως δπερ δέν ήτό τι ευκολον. 

"Οταν λάβωμεν ταύτα ύ π ' δψει πειθόμεθα 
τελείως δτι ουδεμία διαφωνία υπάρχει μεταξύ 
τών Ευαγγελιστών. Τουναντίον μάλιστα παρα-
τηρεΐ-'ΐι απόλυτος συμφωνία. Ό Ματθαίος καί 
ό Μάρκος έξιστοροΰσι την προ'ντην δίκην καί κα-
ταδίκην τοΰ Χρίστου μνημονεύουσι δ ' απλώς 
καί τής δευτέρας. Ό Λουκάς γράψας όλίγω με
ταγενέστερον, θειορεΐ περιττόν νά εξιστόρηση 
τήν δίκην, περί τήν οποίαν οί άλλοι δύο Εύαγ-
γελισταί ένησχολήθησαν, καί θειορεΐ σκοπιμώ-
τερον £νά πραγματευθή περί τής δευτέρας, 
ή οποία είνε καί ή επισημότερα καί οποία 
προϋποθέτει τήν νυκτερη ήν. Κατά ι,ήν πρώ
της δίκην εΐχον τά πάντα παρασκευασθή. 
Δέν απέμενε κατά τήν δευτέραν δίκην παρά 
νά έπικυροιθή ή άπόφασις ή ληφθείσα τήν 
νύκτα. Διά τοΰτο ούτε συζήτησίς τις μακρά 
διαφαίνεται έν τή διηγήσει τού Λουκά, ούτε 
συζήτησίς τις μακρά διαφαίνεται έν τή διηγήσει 
τοΰ Λουκά, ούτε μάρτυρες παρουσιάζονται. 
Ά λ λ ' ευθύς άμεσος ζητείται ή μαρτυρία τοϋ 
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κατηγορουμένου, μετά τήν οποίαν επάγεται μετ' 
άξιοσημειιότου συντομίας τό αποτέλεσμα. 

Ό κ. Σαμουηλίδης δέν ηθέλησε νά προσέξη, 
ουδέ καν νά λάβη ύ π ' όψει πάντα ταύτα, διά 
τούτο δέ καί διαβλέπει διαφοννίαν μεταξύ τών 
Εύαγγελτστών ή οποία πράγματι δέν υφίσταται. 

* 
Ά λ λ ' άς έ'λθιομεν καί εις τόν τέταρτον Ευαγ

γελιστή ν 
Λυτός είνε ό μόνος αξιόπιστος μάρτυς κατά 

τόν κ. διατριβογράφον Παρακολουθήσας τόν 
Χριστύν καί μέχρι τοΰ ικριώματος είνε είς θέ
σιν έξ αυτοψίας νά μάς πληροφόρηση. Αγνοε ί 
δμως εντελώς ό κ. Σαμουηλίδης τήν άναφισβή-
τητον άλήθειαν, δτι μεταξύ» τών σκοπών, ους 
προέθετο ό Ι ω ά ν ν η ς συγγραφών τό Εύαγγέ
λιόν του, υπήρξε καί τό νά συμπληριύση τά 
άλλα Ευαγγέλια, έάν που υπήρχε παράλειψίς τις 
μεταξύ αυτών. Τήν άγνοεΐ, καί διά τοΰτο γε
γονότα, τά όποΐα μνημονεύουσι μέν οί άλλοι 
Εύαγγελισταί δέν μνημονεύει δμως ό Ιωάννης , 
τά απορρίπτει εντελώς. Ά λ λ ά τοΰτο δέν εν]3 
μόνον πλάνη, άλλά καί αυθαιρεσία. Έάν έκ 
τεσσάριον συγχρόνων ιστορικών ό εις παραλείπη 
νά άναφέρη δ ι ' ιδίους λόγους γεγονός τι τό ό
ποιον οί άλλοι τρεις άπό συμφώνου βεβαιούσαν 
είνε λόγος αυτό μαρτύρων κατά τής αυθεντίας 
τοΰ γεγονότος αυτού ; Βεβαίιος όχι. Ό Ι ω ά ν 
νης δέν αναφέρει σχεδόν διόλου τήν δράσιν τοΰ 
Ιησού έν Γαλιλαίο. "Επεται λοιπόν έκ τούτου 
δτι δέν έλαβε χώραν αύτη ; Αυτός ό ίδιος έπί 
τέλους μάς βεβαιώνει έν τέλει τοϋ Ευαγγελίου 
Του, δτι ό Ιησούς πολλά καί άλλα έποίησε, τά 
όποΐα δέν είνε γεγαμμένα εις τό Εύαγγέλιόν 
Του. ( Ί ω α ν . Κ Α ' 2 5 ) . 

Καί έρωτα ό Σαμουηλίδης" πώς ήτο δυνα
τόν νά μή άναφέρη ό Ιωάννης τήν έν καιρώ 
νυκτός πρόσκλησιν καί συναγωγήν τοϋ Συνε
δρίου έάν όντως αύτη έλαβε χώραν, ό συγγρα
φεύς, ό όποιος άνέγραψεν άλλας λεπτομέρειας ; 
Καί ημείς άποκρινόμεθα. Ακριβώς, διότι 
ό Ιωάννης αναγράφει λεπτομέρειας, παρα
λείπει ώς έπί τό πλείστον ν ' άναφέρη τά 
(.' "γάλα γεγονότα. Ταύτα ήσαν γνιοστά άπό τήν 
άφήγησιν τών άλλων Ευαγγελιστών. Έκεΐναι 
μή αναγραφόμενοι είτε διόλου, είτε κατά τό 
πλείστον έκινδύνευον νά λησμονηθώσι καί ν 
έκπέσιοσιν. Ά φ ο ϋ δέ σκοπός τοϋ Ι ω ά ν ν ο υ 
συγγραφικός ήτο και τό νά συμπληριόση τούς 
τρεις Εύαγγελιστάς, παράδοξον θά ήτο βεβαίιος, 
έάν κατετρίβετο καί αυτός έν τή άφηγήσει τών 
γνωστών καί άλλοθεν γεγονότων, δέν έσπού-
δαζε δέ ν ά πλουτίση καί συμπληριόση τήν Εύαγ-

γελικήν Ίστορίαν διά τής περισώσεως τών λε-
πτοιιεοειών. 

Ά λ λ ά καί έάν ακόμη δέν άποδεχόμεθα ώς α
κριβείς τάς πληροφορίας τών τριών Ευαγγε
λιστών, μόνον δέ τόν Ί ω ά ν ν η ν έθεωρούμεν ώς 
πηγήν άξιόπιστον, καί πάλιν τότε δέν είνε δυ
νατόν, ε!νε εντελώς αδύνατον νά καταλήξιομεν 
εις τά συμπεράσματα εκείνα τά όποΐα δέν γνω
ρίζω πως, έξήγαγεν ό κ. Σαμουηλίδης άπό τήν 
άφήγησιν τοΰ Ι ω ά ν ν ο υ . Ά ς παρακολουθήσω-
μεν τήν άφήγησιν ταύτην, άντιβάλλοντες συγ
χρόνως πρός άύτήν καί τά συμπεράσματα τοΰ 
κ. Σαμουηλίδου. 

Σπείρα Ρω μαϊκή έχουσα έπί κεφαλής τόν χι-
λίαρχον, οδηγούμενη δέ άπό τόν Ίούδαν καί 
ακολουθούμενη άπό ύπηρέτας τών αρχιερέων 
καί τών Φαρισαίων καταφθάνει είς τήν Γεθση-
μανή διά νά συλλαβή τόν Ίησοϋν. Πόθεν άραγε 
προέρχεται ή ώπλισμένη εκείνη συνοόία ; Προ
έρχεται άπό τόν Πιλάτον ή άπό τούς Ι ο υ 
δαίους ; Ά π ό δλην τήν άφήγησιν τοΰ Ι ω ά ν 
νου εξάγεται, δτι ή συνοδία προήρχετο άπό τήν 
αρχιερατική ν αύλήν. Τί θέλουν εις τό μέσον οί 
ύπηρέται τών αρχιερέων καί οί δούλοι τών Φα-
ρισαίο>ν ; Έ ά ν ό Πιλάτος έπεζήτει νά συλλαβή 
τόν Ίησοϋν, κατά τί τού ήσαν χρήσιμοι οί Ι ο υ 
δαίοι ύπηρέται; Ά φ ο ΰ είχεν είς τήν διάθεσίν 
του όλόκληρον τήν άστυνομίαν, καθώς θά έλέ-
γομεν σήμερον, πρός τί νά προσέφευγεν είς τόν 
αρχιερέα προκειμένου νά συλλαβή άνθριοπον, 
ό όποιος δ η μ ο σ ί α εϊργάζετο καί ένήργει καί 
έδίδασκε καί ό όποιος, χωρίς νά έπιδιώκη ν ' 
άποκρυβή, διέτριβε τότε είς τά Ιεροσόλυμα. 

Ό κ. Σαμουηλίδης ισχυρίζεται, δτι ή θριαμ
βευτική είσοδος τοΰ Χριστού εις τήν άγίαν πό-
λιν^ανησύχησε προφανώς τόν Πιλάτον ό όποιας 
καί προέβη εις παραστάσεις παρά τώ άρχιερεΐ. 
Ό άρχιερεύς κατόπιν τών παραστάσειον τούτων 
συσκέπτεται μετά τοϋ συνεδρίου καί υποδεικνύει 
εις τόν πραίτορα, δτι δύναται νά συλλαβή τόν 
Ίησοϋν. Όχιλίαρχος λοιπόν έξετέ?.ει διαταγάς 
τοϋ Πιλάτου καί οχ ι τού άρχιερέως. 

Οί ισχυρισμοί ούτοι έκτος τοϋ δτι είνε αστή
ρικτοι ένέχουσι καί πολύ τό παράδοξον. Έ ν ώ ό 
πραίτωρ ήτο ή υπέρτατη πολιτική άρχή καί ε
ξουσία, παρουσιάζεται κατ' αυτούς ώς υποτελής 
είς τό συνέδριον τών Ίουδαίιον. Ή τ ο αντιπρό
σωπος τής Ρο^μαϊκής αρχής. Έάν έβλεπεν δτι 
αύτη προσεβάλλ^το καί δτι ή κυριαρχία αυτής 
έκινδύνευε, τδ φυσικόν ήτο κατ' ευθείαν καί ά-
μέσο>ς νά διενεργήση πάν δτι θά συνετέλει είς 
στερέωσιν τού κύρους της καί τής έπι βολής της. 
Επρόκειτο περί στάσεως ; Δέν έσχε παρά κατ' 
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ευθείαν αυτός ν ά πατάξω τόν στασιαστήν. Τί θέ-
τ ιν έχει εδώ τό συνέδριον καί ό άρχιερεύς ; Τίνα 
δέ λόγον αί παραστάσεις τοΰ πραίτορος πρός 
αυτό ; Είχε βεβαίως τοΰτο αΰτοτέλειάν τινα. 
Ή τ ο υμως πάντοτε υποτελές εΐς τήν Ρωμαϊκήν 
έξουσίαν ή οποία, διότι ακριβώς ήτο ή μόνη κυ
ρίαρχος, αυθαιρέτως εκάστοτε άνεβίβαζε τούς 
αρχιερείς. / 

« 'Υπέδειξεν (ό άρχιερεύς) εΐς τόν πραίτορα 
οτι δύναται νά συλλαβή τόν Ίησοΰν», Τί προϋ
ποθέτει ό ισχυρισμός αυτός τοϋ κ. Σαμουηλί-
δου ; Έξάρτησιν τοΰ Πιλάτου άπό τό συνέ
δριον, ύποτέλειαν αυτού εΐς αύιό, ή οποία ούτε 
ύπό τής ιστορίας μαρτυρεΐται, άλλ' ούτε ύπό τής 
λογικής. 

Καί ό'χι μόνον τούτο - κατά τόν 'Ροάννην δτε 
οί Ιουδαίοι ώδήγησαν τύν Χριστύν πρός τόν 
Πιλάτον' αυτός προβάλλει τήν έροντησιν. «Τίνα 
κατηγορίαν φέρετε κατά τοϋ άνϋρώτιου τού
του ; » ( Ί ω α ν . Ή . 29) . Ό Πιλάτος α
γνοεί τόν Ίησοΰν άλλ' αγνοεί και τό έγ
κλημα, δ'.ά τό όποιον κατηγορείται. Πώς 
λοιπόν συμβιβάζεται ή άγνοια αύτη πρός τόν 
ίσ/υρισμόν, δτι ό Πιλάτος ειχεν ήδη προβή εΐς 
παραστάσεις πρός τόν αρχιερέα διά τόν Ίησούν; 

"Οχι- ή σπείρα καί ό χιλίαρχος ένήργουν κατ ' 
έντολήν τοϋ άρχιερέως καί τοΰ συνεδρίρυ. Ε 
πρόκειτο νά πανηγυρισθή τό Πάσχα. Ό άρχιε-
ρεύς δέ, άρχή θρησκευτική υπέρτατη, τήν οποίαν 
ειχεν αναγνωρίσει ό Ρωμαίος κατακτητής καί ή 
οποία θά έπετήρει εΐς τήν όμαλήν διεξαγωγήν 
τής εορτής, ειχεν ύπό τήν διάθεσίν του πλεί
στον-τής έν Ίεροσολύμοις στρατιωτικής δυνά-
μεως. Τό αποδεικνύει καί ή άπάντησις, ιήν ο
ποίαν κατά τόν Ματθαίον έδωκεν ό Πιλάτος εΐς 
τούς αρχιερείς ζητο οντάς νά άσφαλισθή ό τάφος 
τοΰ Εσταυρωμένου. «Έχετε κουστωδίαν υπά
γετε άσφαλίσασθε, ώς ο'ίδατε» (Ματθ. ΚΖ. 
94).Τήν δύναμιν λοιπόν ταύτην έθεσε·»· ό άρχιε-
ρεύς ύπά τήν όδηγίαντοΰ Ιούδα καί τών υπη
ρετών του διά νά συλυφθή ό Ίησοΰς. 

4-
Συλληφθείς άπό τήν σπεΐραν καί τούς Ι ο υ 

δαίους υπηρέτα; ώδηγήθη ό Ίησοΰς κατ' αρ
χάς πρός τόν 'Άνναν . Πενθερός τοΰ Καϊάφα ό 
"Αννας, χρηματίσας προγενεστέρως καί επανει
λημμένως άρχιερεύς, φίλος δέ τής Ροηιαϊκής αρ
χής είχε μέγα κύρος και ήσκει σπουδαίαν έπιρ-
ροήν έπί τών Ιουδαϊκών πραγμάτοιν. Ήτο αυ
τός επισημότερος ή ό γαμβρός αύτοϋ Καϊάφας. 
Ό Καϊάφας δέν ήτο έμπροσθεν του ή άπλοϋς 
τις τύπος, ασθενής τις σκιά. Δ ι ' αύιό δέ ακρι
βώς καί ο>δηγήθη έκεΐ τό κατ' αρχάς ό Ίησοϋς. 

Ό "Αννας αρχίζει τό έργον του. Ανακρίνει 

τ ί ν Ίησοΰν. Ζητεί νά τοΰ απόσπαση όμολογίαν 
τινά, τήν οποίαν έπειτα κατά τήν έπίσημον δί
κην νά χρησιμοποίηση. Τό ύ'νομα τοΰ χιλιάρ-
χουδέν μνημονεύεται πλέον διόλου. Δέν ήτο 
αυτός είς τήν παροϋσαν περίστασιν ή έν άπλοϋν 
όργανον τών αρχιερέων. 

Έτελείωσεν ή προανάκρισις και ό Ά ν ν α ς 
αποστέλλει τύν Χριστόν είς τόν Χαϊάφαν. « Ά » 
πέστειλεν αυτόν ό "Αννας δεδεμένον πρός Κα-

• ϊάφαν τόν αρχιερέα» λέγει ό Ευαγγελιστής. Ό 
χιλίαρχος δέν φαίνεται οΰδαμοΰ. Καί διέρχεται 
ό Χριστός ύλόκληρον τό άπό τοϋ μεσονυκτίου 
χρονικύν διάστημα εις τήν άρχιερατικήν αύλήν, 
μόλις δέ τήν πρωΐαν οδηγείται εΐς τό πραιτώ-
ριον. Καί οδηγείται έκεΐ άπό τούς Ιουδαίους, 
άπότά όργανα τών αρχιερέων καί τών πρε
σβυτέρων. «"Λγουσιν οΰν τόν Ίησοΰν άπό τοΰ 
Καϊάφα είς τό πραιτώριον ήν δέ πρωία - καί 
αυτοί ουκ εΐσήλθον είς τό πραιτώριυν. ΐνα μή 
μιανθώσιν, άλλ' ΐνα φάγωσι τό Πάσχα» λέγει 
ό Ιωάννης (171,28) Ποίοι ώδήγησαν τόν Χρι
στόν είς τό πραιτώριον ; Εκείνοι, οί όποιοι δέν 
εΐσήλθον ιίς αυτό διά νά μή μιανθώσιν, επειδή 
επρόκειτο νά φάγωσι τό Πάσχα. Οί Ιουδαίοι 
δηλαδή. Τά ίχνη τοΰ Ρωμαίου χιλιάρχου 
δέν διακρίνονται. 

Ό Ρωμαίος πραίτωρ, άγνοών τήν αΐτίαν, 
διά τήν οποίαν κατηγορεΐνο ό Ίησοΰς αποτεί
νεται πρός τούς Ιουδαίους καί ζητεί άπ ' αυ
τούς πληροφορίας. Ό χιλίαρχος δέν εμφα
νίζεται, ούτε έροπάται άπό τόν Πιλάτο ν , 
ούτε δίδει πληροφορίας. Καί δμως ό κ. Σάμου-
ηλίδης τύν θέλει άνακριτήν. Τοΰ ανέθεσε, λέγει, 
ό Πιλάτος νά διενεργήση προανάκρισιν καί 
πρός τόν σκοπύν αυτόν ώδήγησε τόν Χριστύν 
είς τόν "Ανναν καί τύν Καϊάφαν. "Ηθελε νά 
συγκέντρωση έκεΐ πληροφορίας σαφεστέρας περί 
τής δράσεως τοΰ συλληφθέντος, Ά λ λ ά πώς τότε 
ό Πιλάτος δέν τύν καλεί ; Πώς δέν ζητεί άπό 
αυτόν πληροφορίας έπί τή βάσει τής προανα-
κρίσεως, τήν οποίαν είχε διενεργήσει ; Πώς ό' 
"Αννας καί ύ Καϊάφας, μόνοι αυτοί άνακρί-
νουσι τόν Χριστόν καί αυτοί τόν όγηγοϋσιν είς 
τό πραιτώριον", ά δέ ανακριτής τής Ρωμαϊκής 
αρχής δέν αναμιγνύεται διόλου ; Ό ισχυρισμός 
λοιπόν ούτος τοΰ κ. Σαμουηλίδου είνε ϊσως ευ
φυής, δέν δύναται δμως οΰδαμοΰ νά στηριχθή. 

Ά λ λ ' άς παρακολουθήσοηχεν τύν Χριστόν 
καί έν τώ πραιτωρίω. Ώγηγήθη έκεΐ, κατά<5(-
κος τοϋ Συνεδρίου, διά νά έπιτευχθή, ή έπικύ 
ρωσις τής αποφάσεως τής καταδικαστικής. 

Γνωρίζομεν έκ τής ιστορίας, δτι οί Ρωμαίοι, 
προσθέτοντες διά νέων κατακτήσεοον νέαςίπαρ-
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χίας, έπεφύλαττον είς εαυτούς τό λεγόμενον 
.μι* £ΐίΐ(1ϋ. Θανατική άπόφασις ληφθείσα άπό 
τάς έν ταΐς διαφόροις έπαρχίαις εντοπίους αρ
χάς, τάς οποίας οί Ρωμαίοι έκ πολιτικού υπολο
γισμού άνεγνώρίζον, δέν ήτο έπιτετραμμένον νά 
έκτελεσθή, εάν δέν έπεκυροΰτο ύπό τοΰ αντι
προσώπου τή; Ρωμαϊκής αρχής. Ό κανών ούτος 
έφηρμόσθη καί έν Ιουδαία. Φαίνεται μάλιστα 
δτι κατά τήν έποχήν ταύτην, καθ' ήν συμπίπτει 
ή καταδίκη τοΰ Χριστού, ήρχιζε νά εφαρμόζε
ται έν Ιουδαία μέ κάποιαν αυστηρότητα. Ε ξ 
άγεται τοΰτο καί άπό τό κατά Ίωάννην Εύαγ-
γέλιον (ΙΗ 30, 31.) άλλά και άπό παράδοσίν 
τινα άναφερομένην έν τώ Ταλμούδ, κατά τήν 
οποίαν «τεσσαράκοντκ έτη πρό τής καταστρο
φής τοΰ Ναού (δηλαδή τώ 32 μ. χ.) τό δικαί
ωμα τοΰ δημοσιεύειν αποφάσεις θανατικός ά-
φηρέθηάπό τοϋ Ισραήλ» . 

"Εχοντες ταύτα ύπ ' ό'ψει, έάν παροκολουθή-
σοηιεν τόν Ίωάννην άφηγούμενον τά κατά τήν 
έμφάνισιν τοΰ Χριστού εις τό πραιτώριον, πει-
θόμεθα καί έκ μόνης τής άφηγήσεως ταύτης, 
δτι ώδηγήθη έκεΐ, αφού προηγουμένως κατε-
δικάσθη ύπό τοΰ Συνεδρίου. Ό Ιωάννης δέν 
αναφέρει μέν, προϋποθέτει δμως, τήν καταδίκην 
τοϋ Χριστού ύπό τών Ιουδαίων αρχόντων. Καί 
ιδού : 

Έρα>τά ό Πιλάτος - «Τίνα κατηγορίαν φ έ 
ρετε κατά τοΰ ανθρώπου τούτου ;» Καί οί Ι 
ουδαίοι άπαντοΰν. «Ειμή ήν κακοποιός, ούκ άν 
σοι παρεδώκαμρν αυτόν». Εινε κακοποιός καί 
δι 'αυτό σοΰ τόν παραδίδομεν. Τόν είχον εϋρει 
λοιπόν ώς κακοποιόν. Τί δέ είδους κακοποιοί- ; 
Ή κατηγορία του ήτο ελαφρά ή ήτο βαρεία ; 
Ό Πιλάτος συντελεί, ΐνα λυθήή απορία μας, 
δι ' εκείνων τά όποια αποκρίνεται είς τούς Ι 
ουδαίους. Ά φ ο ΰ εινε κακοποιός, τούς λέγει, λά
βετε αυτόν σεις καί σύμφωνα μέ τόν νόμον σας 
καταδικάσατε τον. Τί αποκρίνονται αυτοί εΐς 
ταύτα ; « Ή μ ΐ ν ούκ έξεστιν άποκτεΐναι ούδένα». 
( Ίωαν . III, 31.) /Ιέν επιτρέπεται είς ήμά; νά 
φονεύσωμεν ούδένα. Θά τόν έφονεύομεν, έν 
άλ/αις λέξεσιν, άλλά δέν εινε τοΰτο έπιτετραμ-
μένον εΐς ημάς. Τί προϋποθέτει, δτι οί Ι ο υ 
δαίοι είχον κρίνει τύν Χριστόν άξιον θανάτου. 
Προϋποθέτει ακόμη, δτι πάν δ,τι κατά τύν νυ 
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μον αυτών έξηρτάτο άπό αυτούς, τό είχον πρά
ξει. 

«Λάβετε αυτόν ύμεϊς, καί κατά τύν νόμον 
υμών κρίνατε αυτόν.» Τούς τόν παραδίδει ύ Πι
λάτος διά νά τύν δικάσονν σύμφιονοι μέτύν νό
μον των. Καί αυτοί δέν τόν παραλαμβάνουν, 
άλλά τί άπαντοΰν ; 

Ήμΐν ούκ έξεστιν άποκτεΐναι ούδένα.» Είνε 
ώς νά τού έλεγον τόν έχομε ι» κρίνει καί κατα
δικάσει. Τύν εύρομεν δέ άςιον θανάτσυ. Δέν 
επιτρέπεται δμως είς ημάς νά τύν φονεύσωμεν. 
Τοΰτο εινε ακριβώς δικαίωμα τοϋ άντιπροσιο-
που τής Ρωμαϊκής αρχής. 

" * ' 
Ά λ λ ' ό κ. Σαμσυηλίδης ένίσταται προβάλ

λουν τό παράδειγμα τοϋ Στεφάνου, ό όποιος έ-
δικάσθη άπό τό συνέδριον καί έλιθοβολήθη ευ
θύς, χο^ρίς νά άναμιχθή ή Ρωμαϊκή εξουσία. 
Έάν λέγει τό συνέδριον κατεδίκαζεν τόν Χρι
στόν ούτε άνάμιξι; τής Ρωμαϊκής εξουσίας θά 
παρετηρεΐτο ούτε έπί τοΰ Σταύρου θ ' άπέθνη-
σκεν ό Χριστός. Θά έθανατοΰτο διά λιθοβολισ-
μοϋ, δπως ό Στέφανος. Ό Σταυρός ήτο όργα
νον τιμωρίας συνήθους παρά Ρο»μαίο«ς. 

Δέν λαμβάνει δμως διόλου ύπ ' ό'ψει του ό κ. 
Σαμουηλίδης ούτε τήν βεβαίωσιν τοΰ Ιωάννου 
οΰτε τήν παρά τώ Ταλμούδ παράδοσίν, περί ών 
ώμιλήσαμεν ανωτέρω. Δέν προσέχει διόλου είς 
τό δτι ύ θάνατος τοΰ Στεφάνου συνετελέσθη έν 
έξάλλφ πκραφορά, καί δτι ό λιθοβολισμός 
γενόμενος κατά τόν καί παρά τοις νεοίτέροις 
επικρατούντα νόμον τοΰ Λύντς. δέν δύναται νά 
χρησιμεύση διόλου ώς επιχείρημα υπέρ τοΰ α
στήρικτου ισχυρισμού του. Λησμονεί, δτι τό 
πρόσωπον ταο Χριστού ήτο τά μάλιστα σεβα-
στόν παρά πλείστοις τών Ιουδα ίων καί δτι συ
νεπώς διά νά πραγματοποιηθή ό θάνατος του 
έπρεπεν ή περί αύτοϋ άπόφασις ό'χι απλώς νά 
έπικυρωθή άλλά καί νά έκτελεσθή ύπό τών όρ-
γάνο>ν τής πολιτικής εξουσίας μόνης ικανής νά 
καταστήση σεβαστήν καί αυτήν τήν παρανομίαν 
καί νά νομιμοποίηση χαί τό έσχατον αδίκημα. 
Έπί τέλους παρατρέχει καί τό γεγονός, δτι κατά 
τάς ημέρας τοΰ θανάτου τοΰ Στεφάνου ό Ρο> · 
μαΐος πραίτο>ρ ήτο μακράν τών Ιεροσολύμων, 
ευκόλως δέ διά τούτο ήτο δυνατόν το πλήθος έν 
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Είς τήν σωρείαν τών παλαιών εγγράφων καί 
βιβλίων τά όποΐα ώς έφορος τή ; βιβλιοθή
κη ; τ ή ; έν 'Αλμυρώ Ψιλαρχαίου εταιρεία; «"Ορ-
θρυο;» παρέλαβον άνεΰρον καί δύο στουδαΐα 
έγγραφα χρονολογούμενα τό μέν άπό πλέον τ ή ; 
τής έκατονταετηρίδο;, τό δέ νεώτερον άπό έ-
λαττον τοΰ ήμίσεω; αυτή; , ένα αιώνα περίπου 
κατόπιν εκείνου, δύο διαφόρου καταστάσεω;, 
εποχών, κατά μέν τήν μίαν τών όποιων ή μέν 
μόνη διαμαρτυρία ήν ήδύναντο οί δοΰλοι, νά 
κάμουν συνίστατο ε ί ; τό νά έκσπώσι τόν πόνον 
των διά τών απαράμιλλων εκείνων δημοτικών 
α.σμάτο>ν, πρό; τ ' άγρια θηρία τών ορέων, δπου 
τά έψαλ.λον, απευθυνόμενοι, κατά δέ τήν έτέ-
ραν δχι μόνον τοΰτο άλλά καί πρό; τού; πολι
τισμένου; λαού; ήδύναντο πλέον ν ' απευθύνον
τα ι . Τό πρώτον παρατ ^έμενον τραγοΰδι αντι
προσωπεύει τήν άπό έκατονταετηρίόο; περίστα-
σιν. τό δεύτερον, διαμηρτυρία πρό; πρόςενον χρι
στιανική; δυνάμεω;, τήν άπό ημισείας έκατον
ταετηρίδο; καί έντεΰθεν. 

Παραθέτομεν ταΰτα κατωτέρω. 

Α '. 

τ ί ί ς "ΟΟρυος (;) Α,ιί τ ή ν τ ώ ν Χ . ρ ι -
β τ ε * ν ώ ν έγκ*τ*λβ ιψ · - ν \>π6 7>·ίίΟεν 
ηυμ.ι«.οτχ<ι>ν ό μ - ο δ ο ξ ω ν . * 

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΓ ΟΡΛΩΦ (*) 

«Αυτόν τόν χρόνον τόν κακό, αυτό τό καλοκαίρι 
μά; ήρθ. καί ό Μόσκοβο; κα1. έφερε σεφέρι, 
καί έταξε πώ; τάχατε τή λευτεριά θά φέρη. 

(*) ΛΕΠΤΟΜΕΡΏΣ ΤΟ ΚΑΤ" ΑΥΤΌ ΓΔΕ ΊΝ Δ ε λ τ ί ψ ΤΗΣ Φ:-
ΛΑΡ/ΑΊΟΥ ΈΤΑΙΡΕΊΒΣ <"Ο0ΡΥΟΣ» "ΑΛΜΥΡΟΰ, ΤΕΎΧ. ς' 
1906, ΣΕΛ. 32—34 ΊΝΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΎΩ ΤΟΫΤΟ, ΤΛ ΠΡΏ
ΤΟΝ ΉΔΗ—ΆΝ ΧΑΛΏΣ ΕΊΜΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΜΈΝΟΣ—ΜΕ ΌΛΑ; 
ΤΆΣ ΤΕ $ΡΘΟΓΡΑΙ»ΙΚΆΣ ΧΑΊ ΤΆΣ ΣΤΙ̂ΟΥΡΝΙΧΆΣ ΧΛΠ. ΆΤΕ" 
ΧΤΊΑΣ ΤΟΰ ΠΡΩΤΟΤΎΠΟΥ, Σ/ΟΛΙΟΊΖΩΝ «ΎΤΌ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΏΣ 
ΛΠ. 

κ 

ΛΓά πούν' ή μαύρη "λευτεριά ; 
— άλλοίμονο *; έμας πα·.!'.ά, 
κι" άλλοίμονο 'ςτήν κλεφτουριοί.— 
Ποτέ; ϊ έ θά τά ίδοϋμε, 
γιατί ϊέν "πάσκισε πιστά γιά νά 'λευθερωθοϋμε. 

Μάί ήρθε καί μά; άναψε φωτιά άπ' άκρηα ' ; άκρηα 
καί άφσ» νά τήν σβύσωμε' μέ γαίμα καί μέ ϊάκρυα. 

Ό ξένο; ποτέ; τό καλό τοΰ αλλουνού ϊέν θέλει 
κι ' άλλοί ποϋ καρτερεί νά φάη άπό ξένο καρβέλι 
κι' άλλοί που καρτερεί νά πιήάπό ξέν ο βουτσίλ'. 

Πήϊσε 'ςτήν έρμη μα; φωληά 
—άλλοί 'ςτά μαϋρα μας πουλιά 
κι' άλλοίμονο 'ςτήν όρφαν.ά— 
ώ σάν άλποϋ κακούργα 
καί σήκωσε τ ' άϊέρφια μα; ' ; τό πόϊι ή πανούργα 

"ΰςδ ποΰ χύθκε 4 γβρακα; καί τάρπαξε 'ςτά στόμα 
κι ' αυτήν έχώθηκε μέσ' '; τή γή «' έκρύφκε μές ;' τό 

[χώμα 

Καί άπό τότ' αλύπητα χειμόνα καλοκαίρι 
τό τ ί τραβαμ' άπ' τόν οχτρό Ινα; θεό; τό ξέρ» 
ανάθεμα καί τρί ; άνά ' ; τό άπιστο σεφέρι.» 

Έκ τών ανωτέρω συνάγομεν τό γενικόν συμ
πέρασμα δτι πολύ βαρέω; έφεραν οί ατυχεί ; 
Έ λ λ η ν ε ; τοΰ καιρού' εκείνου τήν οίκτράν έγκα-
τάλειψιν ήν ύπό τών Ρώσσων υπέστησαν μετά 
τήν χάριν έςυπηρετήσεω; ιδίων πολιτικών συμ
φερόντων ύποκίνησιν πρό; έπανάστασιν. Τόσω 
δέ διεδόθησαν οί κατά τών άπατησάντων όμο-
δόςων γογγισμοίτοΰ <5ούλου έθνου, μεθ' δλα; 
τ ά ; υπέρ αυτών άριστα; πάντοτε διαθέσει; καί 
κρυφά; ελπίδα; , ώστε άπό τών Πελοποννησια
κών πεδίων δπου ήτο τό κύριον κέντρον τ ή ; έπα-
ναστάσεω; έφθασαν ούτοι έπί τών πτερύγων τοΰ 
τραγικοΰ Πήγασου πετόμενοι μέχρι καί τών 
Θεσσαλικών ορέων, δπου τού; βλέπομεν απο
κρυσταλλωμένου; ε ί ; θαυμάσιου; στίχου; τ ή ; 
δημοτική; ποιήσεω;. (*) 

(*) ΘΑΥΜΑΣΊΩΣ ώς ΠΑΡΕΤΗΡΉΣΑΜΙΝ ΧΑΊ εις ΤΌ "ΔΊΛ-
ΤΊΟΝ» (Ώ; ΠΡΟΕΣΗΜΕΙΏΣΑΜΕΝ) ΚΑΙ ΔΙΆ ΤΉΝ ΠΡΩΤΟΦΑΝΉ 
ΧΑ-ΑΣΧΕΥΉΝ ΤΏΝ ΣΤΊΧΩΝ, Ί/Ι ΜΌΝΟΝ ΟΜΟΙΟΚΑΤΑΛΗΚΤΟΫΝ-
ΤΑΙ, ΠΟΫ ΜΈΝ άνά ΔΎΟ, ΠΟΫ Ο* άνά ΤΡΕΙΣ, ΆΛΛΆ ΧΑ'Ι ί-
ΠΙΧΑΡΊΤΩΣ ΕΓΚΛΕΊΟΝΤΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΩΡΑΊΑ ΕΜΒΌ
ΛΙΜΑ, ΣΥΝΉΘΩΣ ΤΟΫΤΟ ΕΙΣ ΤΌ ΟΗΜΟΤΊΚΌΝ ΤΡΑΓΟΎΔΗΜΑ. 

2709 — Κ 

παράφρονι κοι! άλογίστω ορμή νά σφετερισθή 
άνεγνωρισμένον δικαίωμα τον. Τουναντίον δέ, 
όταν επρόκειτο ό Χριστός νά σταυρωθή, ό πραί-
τωρ εύρίσκετο έκεΐ, εις τήν άνίαν πόλιν, και ή 
παρουσία του καθίστα εΐπέρ ποτε σεβαστά τά 
κυριαρχικά δικαιώματα τής αρχής, τήν οποίαν 
έςεπροσώπει. 

Ταϋτα πάντα λησμονεί ή μάλλον δέν τά κρί
νει ά£ια τής προσοχής του ό κ. Σαμουηλίδης. 
Έ ν α σκοπόν κ α! μίαν πρόθεσιν έχει κα! ύπό 
ενός διαφλέγεται πόθου, νά απόδειξη δτι οί 
Ιουδαίοι καί τό συνέδριον αυτών δέν κατεδίκα-
σαν τάνΧριστόν. 'Αλ/.ά τά πράγματα είνε τόσω 
φανερά, ώστε μόνον τυφ?.οί άπό προαιρέσεως 
δέν δύνανται νά τά Γδουν. Καί ή φ ω ν ή τής ιστο
ρίας είνε τόσω διαυγής καί ισχυρά, ώστε μόνον 
κωφοί δέν δύνανται νά τήν ακούσουν. Ό Χρι
στός χατβδικάσ&η άπό τό σννέδρισν, τοϋ ο
ποίου ή άδικος άπόψαοις έπεκυρώ&η άπό τόν 
ΙΙιλάτον κατόπιν τής βίας, τήν οποίαν ήοκησαν 
έ π ' αύιοϋ οι Ιουδαίοι άρχοντες με τά όργανα 
των. Τό νά εύρίσκωνται δέ άνθρωποι καί μά
λιστα πεπαιδευμένοι, νά ισχυρίζονται τύέναν-

νίον, τούτο δέν δικαιολογείται παρά μόνον άπό 
τόν πόθον τού νά έλαφρυνθή ή θέσις εκείνων 
οί όποιοι διενέργησαν τό μέγα τούτο κακούρ
γημα. Ή πραγματεία τοϋ κ. Σαμουηλίδου, 
Ιουδαίου δικηγόρου, πιστοποιεί, δτι οί νεώτε
ροι Εβραίοι ήρξαντο κατανοοϋντες καί αϊσθα-
νόμενοι τό μέγεθος τοΰ κακουργήματος τούτου, 
άπό τήν εύθύνην και τό βάρος τοΰ οποίου θέ
λουν δπως δήποτε νά απαλλάξουν τούς προγό
νους των. Γό πράγμα είνε ευχάριστο ν , καθ ' όσον 
αποδεικνύει, δτι ήρξατο νά συντελήται τό πρώ
τον άναγκαΐον βήμα τής είς Χριστόν επιστρο
φής τοΰ Ισραήλ. Λιά νά πιοτεύση ούτος εις τήν 
θείαν άποστολήν καί εις τόν θείον χαρακτήρα 
τού Εσταυρωμένου, πρέπει πρωτίστως νά πα-
ραδεχθή, δτι δ κατάδικος τοΰ Γολγοθά δέν ήτο 
εγκληματίας τις ή κακοΰργος, ή έπί τοΰ Σταυρού 
δέ άνάρτησίς του ύπήρξεν αδίκημα, δμοιον τού 
οποίου ούτε εΐδον, άλλ' ούτε είνε δυνατόν νά ι
δούν τών ανθρώπων αί γενεαί. 

"ΑΘΉΝΑΙ ΑΎΓΟΥΣΤΟ; 1910. 
Π. Ν- ΤΡΙΜΠΕΛΑΣ 

Λίϊάκ-.ωρ τ ή ί θεολογίας 
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Έκλαμπρότατε, 

Οί εύσεβάστως υποφαινόμενοι άφ ' ούέκ προ
γόνων διετελέσαμεν ύπό τό σκήπτρον της 'Ο-
Οωμανικής Αυτοκρατορία;, καί οσα ύπέστημεν 
μό|νον 2) ό ύψιστος γινώσκει, έν τούτοι; δέν έ-
λείψαμ.εν νά ύπηρετήσωμεν 3) πολυειδώς καί 
4) πολυτρόπω; τήν Αύτοκρατορίαν μα;, καί 
πάντο-ε έφάνημεν πιστοί υπήκοοι μ'|δλα; τάς 
καταπιέσει; καί τ ά ; δυσβάστακτους φορολογίας. 
'Αφ' ότου δέ έφηρμόσΟη τό τανζιμάτι τό όποιον 
εμπεριείχε τήν σκιώδη ισότητα, δέν έπαυσαν 
έκτοτε τά αύ|τά βάσανα καί αί καταπιέσει; συ
νοδευόμενα μέ τόν έγωίσμόν καί τήν ύπεροψίαν 
τών συαπολιτών μας Όθωμανών. οΐτινες ,τάν-
τοτε μας ύπέβλε7.·ον, καί μετεχει|ρίζυντο ώς 
Είλωτας. 'Εγκαταλείπόντες τά δυστυχήματα 
5) ύπεφέραμεν ά π ' αυτού; έπί τ ή ; παρελθούσης 
ανταρσίας, τούς φόνους καί βιαιοπραγίας 6) έ
πραξαν έπ ί τών ά.Οωων|χριστια>ών ένταΰΟα, με-
ταβώαεν ήδη είς τήν σημερινήν περίστασιν. 

Οί κατέχοντες τήν θέσιν τών 'Αζάδων είς 
τό Μεντζελήσι μας (ήτοι οί σύμβουλοι τοΰ επι 
τόπιου δικαστηρίου) οί ,άντιπροσωπεύοντες δηλ. 
τό έθνος καί τήν Σεβ.|Κυβέρνησίν μας, δέν έ
λειψαν πάντοτε νά φέρωντίΊ έχΟρικώς πρός ή 
μας άποκαλοΰντες έν πλήρει συνεδριάσει α
παντάς ήαας «Γκιαούρηδας κιαφήριδας» καί 
ένί|λόγω μεταχειριζόμενοι τάς πλέον ψυχρά; 
αισχρολογίας ΐνα καταδείξωσι διά τών αισχρο
λογιών των τό πρός ήμας άδιάλλακτον μισός 

1) Έ π ί στιλπνού χάρτου είνε γραμμέν' ή διαμαρ
τυρία αύτη καί χατά πλάτος συνήθους φύλλου γρα»ής 
άνευ είς τδ μέσον διπλώματος 

2) ΑΊ μ.κραί κάθετο, τοΰ κείμενου ένταϋθα δρίζουν 
ϊκαστον στίχον τοϋ πρωτοτύπου. 

3) Ή /.έξι; εσφαλμένως φέρετ' έν τώ 
«δπΕρετήσωμεν». 

κειμενω 

4) Τί) «καί» ίουμέν γράφεται οΰϊω ώς έπί τό 
πλείστον δε που δέ "Αρα χυγραφ.κώς α καί» ώς τό 
σημειοΰμεν. 

5) Ένταΰθα ξενοτρόπως πως παραλείπονται δύο 
άναφοριχαί άντωνυμίαι «τά όποια» χα'ι «τάς όποιας» 
απαραίτητα προ; έλληνιχήν άνάγνωσ.ν. 

6) Οί πλαγίως τοΰ κειμένου παρεντιθέμενοι αριθμοί 
5, 10 κλπ. βίς τήν μικράν κάΟετον τοΰ στίχου αν
τιστοιχούντες καθορίζουν τό πλήθος τών στίχων. 

μή σκεπτόμενοι ποσώς οτι εί'; 7)μεθα συμπολΐ" 
ται , καί υπήκοοι ενός καί τοΰ αύτοΰ αύτοκρά-
τορος· ήδη έξαγριωθέντες πολύ περισσότερον 
διά τά σημερινά συμβαίνοντα, καΟ' έκάστην 
συνεδριάζοντα ποτέΙ μεν είς τά Καφχενεϊα, 
ποτέ δέ μ,υστικώς είς τάς οικίας, καί έκεΐ πλέον 
σχεδιάζουσι 8) κατά ποίον τρόπον νά μας έ-
ςαλείψωσιν άπό τό πρόσωπον τής γής, αετα-
χειριζόμε!νοι διαχόρους μηχανορραφίας καί ρα
διουργίας· δέν λείπουσι μόνοι των άνευ άπο-
χρώντος λόγου, καί εναντίον τής συνειδήσεως 
των, (;) νά προσάπτωσι καΟ' ημών διαφό[ρους 
κατηγορίας, ότι δήθεν έχΟμεν συνεννόησιν μέ 
τούς ληστάς καί άντάρτας ώστε διά τών κατη
γοριών τούτων (καίτοι ανυπόστατων) νά πε ί -
σωσιν τήν άνωτέραν αρχήν μας | δπως καί αύθις 
συμμερισθ/) τής κακίας των ' πρό τριών ήμερων 
δέν έπαυσαν νά κατιγορήσωσ·. τούς εύϋπολη-
πτοτέρους οίκοκυραίους καί ένί λόγω είπόντες 
πολλά κα|κά εναντίον εκείνων, βλεπομεν αυτούς 
καί κατά συνέπειαν, καί τούς λοιπούς είς ά
κρον εξαγριωμένους, καί πνέοντας έκδίκησιν 
καΟ' ημών τούτων ούτως εχόντων προβλέπομεν 
δτι ή ζωή μας διατρέχει κίνδυνον είς τήν πα-
ροΰσαν περίστασιν, κκί ύποπτευόμ.εθα μή τυχόν 
προβώσιν 9) είς κανέν τόλμημα, είτε μυστικώς 
εί'τε άναοαν|δόν καί βλάψωσί τινας 10) έξ η 
μών, τότε δέ ή εσχάτως πλάνη έσεται χειρών 
τής πρώτης. 

Επε ιδή λοιπόν σήμεοον άντιπροσωπ εύετε τό 
ένδοξον Γαλλικόν έθνος καί έσχομεν τήν τιμήν 
νά σας άπολαύσωμεν ενταύθα πρροσωρινώς π α -
ρακαλβΰμεν νά λάβητε συμπάΟειαν είς τήν οί-
κτράν κατάστασίν μα;, καί διά τοΰ καταλλη
λότερου καί μυστικωτέρου τρόπου ένεργήσητε 
εί'τε διά τής ημετέρα; Σεβαστή; 'Αρχή; είτε 
όπως ά λ λ ω ; ύμεΐς Γινώσκετε, διά τήν άσφά-
λειαν της ζωής μας, ΐνα'μή] συμβ·?ί (11) άπευ-
κταϊόν τ ι , 12) τοΰ όποιου ή μεταμέλεια ουδόλως 

7) Τδ κείμενον γράφει μέ «ή» . 

8) Τό κείμενον γράοει μέ «ν» 
ζουσιν κατά» 

τελικδν «σχεδιά-

9) "Ενταύθα χωρίς τελικδν «ν» φέρετε έν τώ κει
μενω 

10) Ό τόνος δέν εχει άναβ.βίσθή εις τήν προη-
γόυμένην λήγουΓαν. 

(11) Τδ συμβή «χωρίς υπογεγραμμένων». 

12) Τοΰ έγκλητ.κοΰ «τι» δ τόνος δεν άναδ'.βάζετ' 
έν τω κε;μένο> ε'ις τήν λήγουσαν τής προηγουμένης 
λέξεως, εί καί προπερισπωμένης. 
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«ΜΙΙΝΙΑΙΟΝ ΙΙΛΡΛΡΓΙΙΜΛ» 

δύναται νά ώφελήσν) ήμας. 
Έκλαμπρότατε ! Λαμβάνομεν τήν τόλμην νά 

σας εΐπωμεν, Γσω; εύαρεστούμενοι δόσητε κκ-
λήν προσοχήν είς τά αναφερόμενα μας, καί έ
νεργήσητε Οσον τάχος διά τήν άσφάλειαν καί 
βελτίωσιν τής καταστάσεως μας διαβιβάζοντες 
ταΰτα πάντα, καί δπου άλλου ανήκει, μέ τήν 
προσΟήκην οτι ή ευχαριστήριος αναφορά ήτις 
έγένετο περί τά μ,έσα τοΰ λήγοντος ήδη μηνός 
καί ή φέρουσα σχεδόν « 1 0 9 » ύπογραφάς καί ή
τις έπεδόΟη είς τον Κα'ίμ κάμ Ιΐασιά τοΰ]Βώ-
λου, καί εκείθεν διεβιβάσθη είς τόν έξοχώτα-
τον Διοικητήν έγένετο λέγομεν ακουσίως καί 
διά τής βίας σπεύδομεν δέ ν ' άναιρέσοιμεν διά 
ταύτης μας ά|παντα τ ά έν έκείν/] εμπεριεχό
μενα ώς όντα δλοτελώς ανυπόστατα καί μηδέ 
μιας άξιας, 

Λιατελοΰμεν ύποσημειούαενοι αετά σεβασμοΰ 
1867 Μαρτίου 29 

Οί εύπειΟεϊς χριστιανοί τής πόλεως 'Αλμυροΰ13 
Δημήτριος Ευσταθίου 
κόμνος Ιωάννου 
γεώργιος δημόπουλος 
βασίλειος άΟανασίου 
γιάνης βολιότης 
γιόργιος μπουκουβάλα 
δημήτρης μπαλ :ωμτζή 
1 ί γιόργο διμόπολος 15 
γιόργο χάρβαλα 

( έργου μουντζούρι 
κοσταντί; π α π ά ; 
γέργου ψίλου 
Γεωρ. Ί ω . Κόμνο; (;) 
Χρήστου κρικέλα 

'Αναστασι. Καρδημάκου (;) 
Ευστάθιο; τζητζηκλί 

13) Αί υπόγραφα, είς τρεΓ.· καθέτους σειράς. 

Δημ 

άΟανάσιο; πριάκος 16 
άποστόλι εύστα.Οίου 

εύστάθιος κωνσταντίνου 17 
'ΛΟ. Λ" Δημητριάδης 

Α. βαλακουτόπολους 18 
σίρους εύσταΟείου 
Οανάσις βάγκας (;) 
Δημ. Καραπιτσιάδης 
στάΟιος ΓαρΛ'ίκης 
στέργ. πολυμεαόπουλος 
γειοργιος εύστα.Οίου 
Δημ. τελκηάδης 
Χρίστος μανόλης 
χριστού παλουξή; 
'Λ ! Ν : 20 δομοκήτης 
χριστός πογιάνζης 
διαίτριος γιοτόπουλο; 
σταΟι; καρβουνις 
νικολας γουναρι; 
γηανις κκρβου/ις 
νηκολαο; Οιμιος 
κοστατι ταγράς 
γιοργιος Οιμιος 
χριστός νταγγρας 
στεροια. 21 σκεας 
άνεστι φτιληάνος 
Γιόργη : ζακδψις (;) 
νικολα Κοσταντορα 
Κατζιλο (;) Κοστατις 

κοστας βέργας 
χριστός βέργας 
Γιάνης παπ νικολάς (;) 

16 "Ηδη ιερεύς γηραιός. 

14) ΑI μ ί / ρ ι τοϋδε «ρώτα·. 7 ύπογραφαί, είνε Κ 
τής αυτής μελάνης. Ά π ό τής έ-ιομενη;, . δποθεν κα. 
εςέί/οντα·. κατά Λ ήμ.συ του μήκους των εξω τ η ; 
ευθείας τής πρώιης σειρά;, προ; τ αριστερά, με/Ρ| 
τ η ; 12ης είνε γραμμένα, οι' ετέρας. Αί οε επόμενα 
μίχο. τ ΐ ο υ ς τής σε.ράς ταύ:ης (19) είν' επ.σης οι 

έτερα; 

15) Ό ύπ' άρ. 8 υπογραφόμενος εί καί^ συνώνυμος 
τοΰ ύπ' άρ. 3 . έντούτο.ς εϊ·ε ε^ερος δ.οτ. ποΛυ ο.-
άφορος και ή υπογραφή. 

1 7 ) 'Ενταϋθα περατοϋτα. ή πρώτη σειρά, εί καί 
μένε. χώρος κε»ό; αρκετός, έξ ου συμπεραίνεται οτι 
ότι άν χαί πρώτη ή σειρά, Ομως τελευταία έγράφη. 
Ί1 οριζόντια σημαίνε! τό όρ.ον τ β ν σειρών. 

18) "Ισως «Λ. Βαλαμοντάπουλος» δ μετά τήν έ-
λευθερίαν -/ρηματίσας καί δήμαρχος ' ./.μυροϋ έπί 
μ %· περίοδοι. 

19) Μέχρ. τοΰδε αί 4 πρώτα, υπόγραφα, τής β' 
άρξαμένη; σειράς η ι α ν τής αυτής μελάνης. Ά π ό τής 
παρούσης (24ης) μέχρι τής 30ης είνε ετέρας. Ά π ό 
τής 31ης μέχρι τής 36 ης έτέοας. Καί άπό τ ή ; 37ης 
μέχρ: πέρατος τ ή ; σειρά; (45η;) ετέρας. 

20) = Α ν α γ ν ώ σ τ η ς . 

21) «στερρ'.α» νάς ; 
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αθανασιο; μπορου 22 
στεργίου Βελάνη; 
αθανασιο; σέργιου 

σταθη; Σακελάρτ,σ 
γιοργιο; βιλανι; 
σταθι; σκούρα; (;) 
νικόλα.,.μο; (23) 
Αθανάσιος Δ. Βέργα 

Ευστάθιος Ηθου 24 κοζοπουλο; 
κόστος 25 δεμεκέ... 

26 'Αναγνόστι; Δ. βέργας 
Δημήτριο; Νικολάου 
κονστα διμόπλο 
εύσταθιο: Δ. παχρίστο 
γεοργιος μπακαλι;" 27 
γιοργιο; λιολιος 
Διμήτριος γηοργιου 

άλέξιο; σπανούς (;) 
διμιτριο; νικωλάρυ 
Δημητοι καπαση 
γηγα πούτη 
γηνη πουκουβαλα 
βασηλι; βλιοζη; (;) 

γηγα; 28 πουκουβαλα 29 
Πολλά δυνάμεθα νά παρ::τηρήσωμεν έ π ί τών 

ανωτέρω λεγομένων τ ή ; αναφορά; ταύτης. 
Πανταχού λεπτή ή έκφρασι; ώ ; πρό; τήν 

άρχουσαν φυλήν γενικώ;. Αί φράσεις «αυτοκρα
τορία μ .ας» , πιστοί υπήκοοι, «Σεβ. Κυβέρνη-

22) "Η «πόρου». 

23) Τά προ τής λέξεως κενά, ενεχα τοϋ δυσδια-
γνωστου. 

24) = "Αθανασίου. 

25) "Αντί «Κότσίος» 

26) Απο τής αρχής τής στήλης μέχρι τοΰδε οιά 
μ·ας μελάνης. Άιο τοϋ παρόντος 58ου στίχου μέ> ρι 
του 63ου δι' ετέρας. Καί άπό τοΰ 64 ου μέ /ρ ι τέλους 
δια τρίτης. Γ Λ Γ 

27) Αντιστρόφως άννϊ «Μπακάλης» 
28) Τών ϋπ' άρ. 6 8 , 71 καί 72 χόρια ό/όματα 

λίαν δυσανάγνωστα μόνον ώς τοιαΰτα, δπω; τ" αντέ
γραψα, ήδυνήιην νά τ ' αναγνώσω. "Ισως πρόκειται 
περί τοΰ χυρίου ονόματος «Γώγος« είτε δι" όλα, α 
ναμφιβόλως όμως οιά τδ τ-:λευτοΓον. 

29) 'Εχ τών ύπογρχβόν:ων προσώπων οί ύπ' άρ' 
1 4 , 1 7 , 24 . ? δ , 2 8 , 4 4 , 4 5 , 50 , 53 , 0 5 , 67 ζώσΐ 
χαί σήμερον γνωστοί μοι δντες. ΟΊ ύπ' άριθ. 1 0 , 1 2 , 
2 1 , 2 2 , 2 6 , 3 1 , 4 2 , 4 7 , 56 , 58, υπήρξαν μοι γνω
στοί ού πρό μαχροΰ αποβιώσαντες. Τών ύ π ' άρ. 2 , 
5, 6 , 1 0 , 1 1 , 1 2 , 1 3 , Ιό , 1 6 , 2 1 , 2 2 , 2 6 , 3 0 , 3 1 , 
3 2 , 3 3 , 3 4 , 3 5 , 3 6 , 3 7 , 3 3 , 3 9 , 4 0 , 4 1 , 4 2 , 4 6 , 
4 7 , 52 , 54 , 5 5 , 56 , 5 8 , 62 , 6 9 , 71 χα! 72 γ ν ω 
ρίζω σήμερον απογόνους, υιού; χλπ. Τά δ»· λοιτά 
Ονόματα μ' είν' άγνωστα σήμερον. 

νΥ,σι;», κ λ π . προδίδ^υσι τοϋτο. Φοβούνται οί 
δυστυχεί; δούλοι μήπω; περιέλθει είς χεΐρά; 
τίνος τών Τούρκων διοικητών ή διαμαρτυρία 
αύτη καί φροντίζουσα νά εξουδετερώσουν διά 
δια γλυκών φράσεων τά πικρά παράπονα. 

Τοΰτοόαω; δέν συμβαίνει καί διά τού; συα-
πολίτας των, εντοπίους 'Αλμυριώτας Τούρκους 
οΐτινες άιίποτε διακρινόμενοι διά τό μοχθηρόν 
κατά τών Χριστιανών (*) είνε άξιοι τών τοιού
των χαρακτηρισμών. «Εγωισμό ; καί υπεροψία» 
άδιάλλακτον μΐσο;, «μηχανορραφία·, καί ραδι-
ουργίαι», κ λ π . κλπ . είνε ολίγα τών όσων τοΐ; 
ήρμοζε. 

Ενίοτε τό έγγραφον καταφέρεται καί κ α τ ' 
αύτη; τ ή ; επισήμου διοικήσεω;, παρ' δλην τήν 
ώ; ανωτέρω ρηθεΐσαν διπλωματικώ; εύνοί-
κήν έκφρασιν. «"Οσα ύπέστημεν... καταπιέ
σει; καί δυβαστάκτου; φορολογίας» κ λ π . είνε 
ολίγα έξ δσων εξέφραζε μέν ή ψυχή τών τ α λ α -
νιζομένων δούλο)ν δέν έτόλμα δμω; νά τά έκ
χυση τελε ίω; . 

Τό έγγραφον τοϋτο ομιλεί έν άρχνί καί περί 
« τζαντζιμάτΟ) τό όποιον έ'φερε «σκιώδη ισό
τητα» κ α τ ' άληθειαν ! Μετά τήν Κριμαίκήν 
νίκην ύπεχρεώθη όπό τών συμμάχων ή Πύλη 
νά κηρύξη τό σύνταγμα. Τό «Χάτι χουμαγιούν» 
εξεδόθη, άλλά μόνον πρό; τό φαινόμενον. «Ή 
άρχή νέα; εποχή;» δπω; έλεγε τό αύτο«.ρατο-
ρικόν εκείνο διάγγεγμα, (*) μόνον έπί τοϋ χάρ
του έ£ηκολούθησεν υπάρχουσα. Αί άπαγγελίαι 
τοΰ Σουλτάνου καθ' ά; έλεγε : « θ έ λ ω ν ' αύ-
»ξήσω ε ί ; τό έσωτερικόν τήν εύδαιμονίαν καί 
«εύημερίαν, νά καταστήσω ευτυχεί; ίϊόίντοι,ς 
»τού; υπηκόου; μου, οΐτινε; είνε ί 'σοι ενώπιον 
»μου καί έ ξ έ β ο ο προσφιλεΐ; ε ί ; έμέ συνδεό-
»μενοι πρό; ό·.λλήλον>ς δι ' εγκαρδίων σχέ-
»σεων πατριωτισμού » ταΰτα πάντα ήσαν 
πομφολυγικά ψευ^ολογήματα. Οί εισέτι στε-
νάζοντε; αδελφοί ημών ύπό τήν βαρυτάτην πτέρ-
ναν τών δημίων των είνε έμπράγματις διάψευ-
σι; τών τουρκικών κουτοπονηρικών επαγγελιών. 
Λυτό τοΰτο τό έγγραφον ημών είνε εν άπτόν έκ 
τών πολΛών τεκμηρίων τά όποΐα καταδεικνύ
ουν τήν σοβαρότητα τών τουρκικών μεταρρυθ
μίσεων. Αναμφιβόλως δέ διά νά τολμήσουν οί 
δούλοι ν ' άπευθύνωντα: παραπονούμενοι καί δή 
έ γ γ ρ ο ί φ ω ς έστω καί πρό; ύποτιθέμενον φι
λέλληνα, πάντω; δ' ύπό τήν τουρκικήν έξου-
σίαν, ούτω; ειπείν, εύρισκόμενον ςένον, έ'πετ' 

(*) "Ιϊε καί χαταστροφήν τοϋ 'Αλμυροΰ έπί « Ρ 0 

σωρινής χαίοχή: μ ί τ ά τόν πόλεμο* (ώς κα'' άοθρίοιον 
μου εν «Πατρίδι» 1 2 Όχτωβρίου 1 9 0 7 ) . 

(*) "Ιδε «Ίστορίαν "Οθωμανικής Αυτοκρατορίας», 
^ 8 9 1 , Τρ. Ε»χγγίλίοο- σελ. 6 2 5 . 
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£τι αί κακώσει; τ ή ; κυριάρχου βαρβάρου φυλή; 
είχον φθάσει ε ί ; πολύ οξύ σημεΐον. Είνε ή μετά 
τήν μεγάλην Κρητικήν έπανάστασιν τοϋ 66 
εποχή, καί τά άγροϊκα τρατεύματα τ ή ; Τουρ
κία; συσωρευόμενα παρά τά ελληνοτουρκικά 
σύνορα (ών τό άκρότατον άνατολικον σημεΐον 
κατε~χεν έπί τοΰ τούρκικου έδάφου; ό Α λ μ υ 
ρό;) διά τόν έπαπειλούμενον κατά τ ή ; Έ λ λ ά -
δο; πόλεμον ώς ερχόμενη; βοηθοΰ ε ί ; τούς αδελ
φούς Κρήτας αγωνιζόμενους τόν τίμιον κατά 
τής τυραννία; αγώνα, έξέσπων λυσσώντες κατά 
τών άοπλων ενταύθα Χριστιανών, υποκινούμε
νοι ύπό τών ιθαγενών Μουσουλμάνων. 

Ή διαμαρτυρία πολλαχοΰ ποιείται μνείαν 
καί περί επικειμένων σφαγών κατά τών διαμαρ
τυρομένων Ελλήνων. «"Ηδη έξαγριωθέντες 
πολύ περισσότερον διά τά σημερινά συμβαί
νοντα (προφανώς όμιλοΰν περί τής Κρητικής ε
παναστάσεως ήτις τούς έτσουξε τού; Τούρκου;)-, 
καθ' έκάστην συνεδριάζουσι ποτέ μέν ε ί ; τά 
καφενεία, ποτέ δέ μυστικώ; ε ί ; τ ά ; οικία; των, 
καί έκεΐ πλέον σχεδίαζουσι κατά ποίον τρόπον 
νά μα; έξαλείψωσι τ ή ; γ ή ; 1...» γράφουσιν οί 
ατυχε ί ; δοΰλοι" κατωτέρω δέ έπαναλαμβάνουσι. 
«Προβλέπομεν δτι ή ζωή μα; διατρέχει κίνδυ-
»νον ε ί ; τήν παροΰσαν περίστασιν, καί ύποπτώ-
»μεθα μή τυχόν προσβώσιν ε ί ; κανέν τόλμημα, 
»ε?τε μυστικώ; εί'τε αναφανδόν (2) ...» 

Ποάγματι δέ τοιούτον τινα κίνδυνον προμα-
ντεύοντε; δέν είχον άδικον. Ακόμη σήμερον έν 
Άλμυρώ ύπό τών πρό ί>0 ετών ζησάντων καί 
δράσάντων ένταΰθα Χριστιανών φέρεται ε ί ; τό 
στόμα ή κατωτέρω διήγησι;. 

«Οί Τοΰρκοι είχον αποφασίσει νά μα; κό
ψουν. Οί εντόπιοι θά τό έκαναν αυτό συνενοη-
μένοι αέ τού; αξιωματικού;, οί όποιοι θά έδι
δαν πολλού; στρατιώτα; ε ί ; βοήθειαν μυστικά, 
αυτοί δέ θά έμεναν δλην τήν ήμέραν ' ; τόν 
απέναντι στρατώνα, μή θέλοντες νά φανοΰν κ ι ' 
αυτοί 'στή σφαγή, ποιο; ξέρει γ ιατ ί . 'Εκεΐνε; 
τ ί ; 'μέρε; ποΰ προετοιμάζονταν οί Τούρκοι ε ί
χαν έκτατη κίνησι καί 'στά σπήτια των πολλά 
έψιθύριζαν συναθροιζόμενοι πολλοί (3) . "Εξω 
άπ ' αυτού; δέν 'μαρτυροΰσαν ε ί ; κανέναν άλλον 
μόνον δσοι ήσαν συνεννοημένοι, δσοι έγνωριζαν ΡΙΖΙ 
την συνωμοσία, αυτοί έμπαιναν ;τα συμβούλια 
κ ' έμάθαιναν τά καθέκαστα. Οδτε δμω; καί 
;τά σπίτια των μαρτυροΰσαν τίποτε ώρισμένον 
γ ιατ ί φοβοΰνται μήπω; άπό στόμα σέ στόμα τό 

1) "Ιδε ά\ωτέρω έν τώ κειμίνω τοϋ έγγραφου στίχ. 
1 0 καί 1 1 . 

(2) Ώ ; ανωτέρω στίχ. 15 καί 16. 
(.*) Τά έγγραφον αναφέρει τοιαΰτα μυστικά συμβού

λια στίχ. 11. 

μάθουν κ' οί χριστιανοί κ ' έφευγαν καί δέν κά
θονται νά τού; σφάξουν. 

Οί άνανδροι τουρκαλάδες, δολοφόνοι μόνον 
ήθελαν νά είνε καί όχι αν άπεφάσιζαν κάτι τι 
παλληκαρίστικα νάτό /.άνουν. Ευτυχώ; δμως 
ό θεό; τών Ελλήνων δέν τού; άφισε νά ·κατα-
στραφοΰν. 'Στόν Άλμυρόν ήταν μία μπέίνα, 
πολύ καλή 'Σάν χριστιανή, γυναίκα τοΰ Χου-
σνή μπέϋ Κουτσούκου, ένό; Άρβανίτου ανθρω
πάκου μικροΰ ά λ λ ' ομω; μεγάλου κι ' αύτοΰ 
' ;τήν καρδιά, διότι κ ι ' αυτός πολλές φορές έ
κανε καλό 'ςτούς Χριστιανού; "Ελληνας, τού; 
οποίου; έλεγεν ότι είχεν αδελφού;, άφοΰ κ ι ' 
αυτό; ήταν Αρβανίτης. «Μόνον μία θρησκεία 
μα; χωρίζει, έλεγε συχνά, μ' αυτό δέν πειρά
ζε ι» . ^Ηταν τέλο; καλό; άνθρωπο;. 'Ακόμη 
καλλίτερ' ήταν ή γυναίκα του, μιά άνδρογυ-
ναΐκα 'σαμ' έκεΐ πάνω, που ητο καί έςυπνη, 
τετραπέρατη, καί ; ' δλου; τού; πασσαδε; ποΰ 
έρχονται ' ,τόν Άλμυρόν αυτή ήταν πρώτη, που 
τού; μετεχειρίζετο μέ τήν εξυπνάδα" τ η ; δπω; 
ήθελε γιά τό καλό τοΰ τόπου. Τέτοια γυναίκα 
καί μάλιστα Τοϋρκα, ποτέ δέν πιστεύω νά γεν-
νήσ' ή φύσι;. "Ενα βράδυ λοιπόν σουροπώνον-
τ α ; έρχεται καί τήν ζητάει κάποια φτωχή. 
Είταν ή γυναίκα ένό; δημίου Τούρκου ά π ' ε
κείνου; που θάσφαξαν τήν νύχτα τού; συμπα-
τριώτα; των Χριστιανού;, ποΰ τοΰ ξέφυγε τό 
μυστικό ' ; τή γυναικά του. Κι' αυτή ή κακο
μοίρα ήταν αγαθή; ψυχή; καί λυπήθηκε τού; 
Χριστιανού; καί γ ι ' αυτό έτρεξ' άμέσω; νά τό 
'πή 'στην Κουτσούκρκ τήν άρχόντισα. Μέ με
γάλη τ η ; έκπληξιν εκείνη ήκουσε τό κακόν, 
χωρί; δέ νά χασομερήση έκτύπησε τά παλαμά
κια καί ';τόν παρουσιασθέντα 'Αράπη δοΰλόν 
τ η ; είπε καί τ ή ; ετοίμασαν τό άλογο. Τ Ηταν 
καί πρώτο; καβαλλάρη;. "Ολα τάχε. 'Καβαλί-
κεψε κ ' έτράβηξε γιά τή στρατώνα ν ' αντά
μωση τόν πασ·.α. Είχε αποφασίσει τ ί έπρεπε νά 
είπή. 

«Ούτε τόν 'Αλλάχ φοβάσθε, ούτε τόν κό
σμο, πασια μου ;» έφώναςε μόλι; έμπήκε στό 
κονάκ*. 

«Τί τρέχει Χανούμ,» είπεν έντροαο; πτβη-
θεί; έκ τοΰ τρόπου τ ή ; Κουτσούκενα; ό πασια; . 

«Τί τρέχει ;» έρωτα έτι μάλλον ένθαρρυν-
θεΐσα « τ ί 8λλο ; θ έλετε νά σφάξητε τού; Χρι
στιανού; ! καί σύ είσ' έπί κεφαλή;» έπίτηδε; 
τό είπεν έτσι. 

α Ποιος ; τ ί λ έ ; ; δέν ξέρω τ ίποτε . . . .» 
«Καί δέν συλλογιεσθε» διέκοψεν ή Κουτσού

κενα χωρί; νά τόν άφήσν) νά είπγί περισσότερα 
« τ ά χάλια μα; ! Δέν λογαριάζετε τ ί έχομ' αν
τικρύ μα; σέ δυό ώρε; δρόμο» κ' έ'δειξε τή 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ «ΑΘΗΝΑΙ» 

Σούρπη υπου ήταν συναθροισμένο; ό ελληνικό; μάνδρα πούχε τό κονάκι, είχεμαζέψ'/) όλου; του;, 
στρατό; πλήθος. «Τί Οά μα; κάνουν αυτοί οί χριστιανού; τοΰ Βελεστίνου, πούναι πατρίδα τοϋ 
Γιουνάνηδες 'σά\ χυθοϋν, άμα μάθουν π ώ ; σφά- Ρήγα τοΰ Φεραίου. 'Απ ' έξω οί Τοΰρκοι περι-
ζουμε του; άόερφυύς των ; Ημ.ΐς Οά σφάξωμ.εν κύκλωσαν τήν μάνδρα καί προσκαλοΰσαν άπό έ-
έκατό, διακόσιου;. χίλιου;, άλλ ' αυτοί σαν μας ναν έναν νά βγουν οί δυστυχισμένοι χριστιανοί, 
βάλλουν μπροστά καί χυθο~ν καί όλα τ ά χ ω - οί όποιοι δέν είχαν καταλάβει τίποτε, γ ιατ ί ο-
ριά κοντά των ποΰ θά σταματήσωμε ; Ούτε ή ταν τού; φώναξαν, τού; είχαν πε ι ότι έ'πρεπε νά 
Λάρσα δέ Οά μα; κράτηση. Μέ πόσους δικούς παν γιά νά τούς μ.οιράση ό μπέη; χωράφια. Κ' 
μας τότε θά πληρωσωμε τό κακό ποΰ θέλετε νά έ' ·σι γελάστηκαν, καί μάλιστα πήγαν μέχαρά. 
κάνητε ; — » · . Ά λ λ ' έκεΐ ηύραν τόν τάφο των. Ά π ό ένας έ-

Έγνώριζε ποίαν χορόήν έκρουε τοϋ δειλοΰ νας εύγαιναν, ένας ένας καί σφάζονταν χωρίς νά 
εκείνου άνθρωπου. Καί χωρίς να τοΰ δώση ακόμη καταλάβουν οί άλλοι. 'Νόμιζαν οί άπό μέσα ότι 
καιρόν νά σκεφθή καλά τό καί τό, ένα πρός ένα εκείνους πώβγαιναν τούς έδειχναν τά χωράφια, 
οσα έμαθεν ά π ' τή πτωχή φιλνάδα της, κ ' έ
βαζε καί δικά της, όσα 'νομιζε συντελεστικά 
'στήν έπιτυχίαν τοΰ σκοποΰ, Ό πάσσιας διε-, • * ' 

μαρτύριο, ότι δέν ήξερε τίποτε. 
« Α ί τοτε, άπό σένα εξαρτάται νά χαλάσ-ης 

τά σχέδια τών κακούργων αυτών Άλμυριωτών» 
είπεν έννοοΰσα τούς συνωμότας. «Καί είνε α
κόμα καιρός.» 

Καί όπως είπεν έγεινε. Στρατός μ ' έπί κε
φαλής αυτόν τόν πασσα, όλη τή νύκτα έτρεχε 
στους δρόμους γιά νά έμποδίζ·/] τούς κακούργους 
Ή Κουτσούκαινα δέ έστειλε ανθρώπους 'ς ό
λους τούς μαχαλάδες άλλους 'ςτούς Χριστια
νούς νάμή φοβοΰνται κ ι ' άλλους 'ς τούς Τούρ
κους νά τούς φοβερίζν). Κι' έτσι γλύτωσκν ά π ' 
τή σφαγή.» 

γαιναν τούς έδειχναν τά χωράφι. , 
κ ' έτσι πήγαν Ολοι άπό ένας ένας χ^ρίς νά 
μπορέσουν νά φέρουν άντίστασιν. 

«"Οταν ομως έγειναν τά σπαρτά κ ' έγειναν 
εκείνα τά χρόνια μπόλικα, είδεν ό μπέης τοΰ 
Βελεστίνου Οτι δέν ειχεν εργάτες νά τ ά θερί
σουν, γ ιατ ί είχε κόψει τούς χριστιανούς. Τότε 
έζήτησεν άπόέδώ κ ι ' άπο έκεΐ, άπό τούς άλ
λους μπέϋδες εργάτες. Έζήτησε ά π ' τόν Κου-
τσοΰκο μπέϋ τοΰ Άλμ.υροΰ. Ά λ λ ' ετούτος κΐ"' 
άπό προτήτε^α τόν είχε μαλόσν) γ ι ά τή σφαγή 
τών Χριστιανών καί τώρα τοϋ απήντησε : 

«Σΰρε νά βοής τούς εργάτες ποΰ έσφαξες. 
Έ γ ώ ποΰ φύλαξα τούς δικούς μου τούς έχω καί 
μ' εργάζονται. 

Ή ανωτέρω καταστροφή τών χριστιανών τοΰ 
, Βελεστίνου ούδαυ,όθεν άλλαχοϋ μ' είναι γνω-

Ηδη δεν δυναμαι να ορίσω άν τό ανωτέρω ^ Κ χ 1 ^ $ λαϊκή π^άδοσις ούδαϋ.ώς 
ίστορικωτατον γεγονός συνταυτι ,εται μέ κακά ^ ε υ § ε τ κ ι > Τ ^ . . ^ , ^ τ ο ι α υ τ ν ι < αληθείας ε ί -
μαντευματα τών διαμαρτυρομένων κατά τό 1867 ν χ ι ^ 0< / , " κ α το ικοΰντες έ ν Βελεστίνω 
Ελλήνων τοΰ Άλμυροΰ, ή είναι προγενεστερον Κ>«Τ^λάΥΟ>, οΐτίνες έκ Περιβολιού, κουτσό-

βλάχικης κώμης τής νοτιοδυτικής Μακεδονίας, 
καταγόμενοι κατέλαβον τό χωρίον τοΰτο εύρόν-
τες σχεδόν έρημον Χριστιανών κατοίκων. Καί 
σήμερον έτι οί ιθαγενείς "Ελληνες κάτοικοι τοϋ 
χωρίου Καραγκούνηδες * τής Θεσσαλικής δια
λέκτου είναι τό μικρότερον μέρος τοΰ πληΟυσμοΰ 
τ ή ; Θεσσαλικής ταύτης κωμοπόλεως, καί ούτοι 

ί'σως, άλλης όμοιας δισχειμέρου περιστάσεως 
τοΰ δούλου Έλληνισμοΰ έν Άλμυρώ. Ίοως καί 
τοΰτο ίσως καί τό δεύτερον. Μάλιστα έάν έχη 
σχέσιν τό έν τ·?) διηγήσει άναφερόμενον, πρός 
τινα γενικήν σφαγήν τοΰ Βελεστίνου συμβασαν' 
ταυτοχρόνως τήν αυτήν νύκτα μέ τήν άπε ιλη-
θεΐσαν καί άποτραπεΐσαν έν Άλμυρώ, τότε ά-
νάγκη νά όρ1σθ?5 ό χρόνος τής σφαγής τοΰ Βε- ^ λ β Ι * ε ω ν « ^ « « ν τ . * 
λεστινου ινα γνωοισωμεν την αληθή γρονολο- , , , : ' , , , . 

1 1 1 '-' Λεικτικωτατα ό» ίΐ' άλλοι Θεσσαλοί ομιλούν-
, , ,», ( , τε- ') ?χρι σήι/.ερον περί τοϋ δεινοπαθήματος τού-
Η λαίκη παραδοσις περι τής τελεσθεισης ^ — 1 ϊ ί λ ' ε „ ι ν ι ω τ ώ ν ι α ε τ ά τινο; ουχί άκρι-

ταυτης σφαγή; διασω,ει πολλά ανέκδοτα, μη ^ 4 β 0 ^ 0 „ β ς ^ ^ ε ; ς £ ε , Λ ^ ν δήθεν 
όυνααενη ου.ως κατ ατυνιαν να υ.ν.' ε ιπη και \ ·. / , , * .. _ », , ~ 

I , 1

 Β , Λ ·> ' και απειριαν περι τα οπλα των Ηελεστινιωτων, 
περάξουσιν αυτού; διά τής διστίχου φράσεο»; : 

« Κάμε-λαιμο Νικολή 
«Νά μΐ σ ' χαλάσ' το γιακαλί /» 

* Καραγκούνης ι/ναι Τουρκική λίς'.ζ. έναποληφβείσα 
είς τήν γλώσσαν τοϋ λαοϋ, σημαίνουσα·/ κατά λέξ'.ν 
Μανροχωμιτης-Κοίζ,όί—Μοίύλοί}, Γκούν —χώμα'γή Διότι 

,· ,, '/·-Γ-,.~ πράγματι ή θί-σσαλική γί/ ώς εύφορος καί παχεϊα είναι 
σκεφθ·/) τιποτ αλλο, το έκαμε. Ει; μια μεγάλη μχΰρη. 

Λ. 

τόν χρόνον τών συμβάντων 
« 'Στό Βελεστίνον ήσαν ό μπέϋς πολύ αιμο

βόρος. Αύτος έπραματοποίησε τό δ,τι απεφάσι
σαν νά κάμ.ουν όλοι οί μπέηδες τής Θεσσαλίας 
νά σφάξουν είς μια νύχτα όλους τούς Χριστια
νούς, γ ιά νά καταστρέψουν τό Έλλην.κόν γένος. 
Εκείνος τό πήρε άπό μέσα του καί, χωρίς νά 
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τήν οποίαν δήθεν έλεγεν ό εΐς εΐς τόν άλλον 
είρωνευόμενοι ('.) αλλήλους καθόσον τούς έσφα-
γίαζον. Τοΰτο εινε προσφανετάτη αδικία, μή 
στηριζομένη τοΰ καταγγελθέντος μήτε έπί τής 
λογικής, μ ή τ ' έπί τής ψυχολογίας τής περιστά
σεως. Ά λ λ ' έν τούτοι:, οί σημερινοί ελεύθεροι 
τ ί νά κάνουν ; Ευρίσκουν κάπου κάπου, ένθυ-
μούμενοι τά δουλικά των βάσανα, νά ξεσποϋν 
είς βάρος τοϋ παρελθόντος ! 

Έκ τ ή ; άφηγήσεω; τών ανωτέρω λαϊκών 
παραδόσεων έρχόμεθα ε?ς τινας συμβιβαστικούς 
συνδυασμούς. 

Τσωςκαί ή σφαγή τοΰ Βελεστίνου, καί ή 
ματαιωθεΐσα τοΰ Άλμυροΰ καί ή καταγγελλό
μενη ύπό τής προτεθείσης λαϊκής διαμαρτυρίας 
είνε ταυτόχρονος. Τό έγγραφον τοϋ Άλμυροΰ 
φέρει ήμερομηνίαν «Μαρτίου 2 9 » . Ά λ λ ά τοι
αύτη τις εποχή τοΰ έτους είνε καί ή τής μνη
μονευθείσης σφαγής τοϋ Βελεστίνου. "Οταν έ-
σφαξεν ό άγας τούς Χριστιανούς, λέγει ή παρά-
δοσις, δέν είχαν γείνη τά σπαρτά, ούτε ήδύνατο 
νά σκεφθ-/) έκτοτε περί τής συλλογής των . Ούτε 
δέ καί καιρός τής σποράς ήτο ή πρό αύτοϋ, δι
ότι έάν έσφάζοντο τότε ποίος θά τά έσπειρεν ; 
Επομένως έκ τοιούτων λογικών έςαγομένων 
έκ τών λαϊκών προτεθεισών παραδόσεων επέρ
χεται τό συμπέρασμα ότι ούτε Φθιυόπωρον καί 
Χειμών ήτο όταν κατεσφάγησκν οί Χριστιανοί 
τοΰ Βελεστίνου, διότι τότε έσπειραν κ ' έκαλ-
λιέργουν τά σπαρτά, τά οποία ούτω σπαρέντα 
καί καλλιεργηθέντα ύ π ' αυτών, ηύξησαν καί 
δή υπερβολικά κατά τό έτος εκείνο, άλλά κατά 
τό θέρος, τόν καιρόν τής συγκομιδής των είς 
τάς άποθήκας, δέν ήδύναντο πλέον νά εύρωσι 
τσύς καλλιεργητάς αυτών πρός θερισμόν ήδη 
άλωνισμόν ή έναποθηκευσιν, οί όποιοι έν τ ώ 
μεταξύ τής καλλιέργειας καί συγκομιδής, χρό-
νω είχον άφανισΟν). Επομένως κατ ' ανάγκην 
ό καιρός τήι, καταστροφής των ήτο τό Έαρ. 
Ά λ λ ά καί ή 29 Μαρτίου τής Άλμυριωτικής 
διαμαρτυρίας βεβαίως καιρός "Εαρος εινε. 

Ή μ.όνη πρός τ ' ανωτέρω λογική άντίρρησις, 
κατά τής συγχρονοποιήσεως δηλαδή τών έν τ ώ 
εγγράφω αναφερομένων πρός τήν επισυμβασαν 
σφαγήν τοϋ Βελεστίνου είνε τό : πώς έν τοιοΰ-
τον τρομακτικόν συμβάν, ώς ή γενική σφαγή 
ολοκλήρου κωμ.οπόλεως είς έποχήν ουχί πολύ 
άφισταμένην άφ' ημών καί επομένως είς ύπο-
κειμένην οπωσδήποτε είς τον Εύρωπαϊκόν έ-
λεγχον δέν επέσυρε τότε μέ τήν γενιαήν προ-
σοχήν τών αρμοδίων, ήδη δέ δέν είνε ήμΐν έξ 
άλλων πηγών, καί δή γραπτών, άφοϋ τότε, 

«ΜΠΝΙΑΙΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ» 

Ά λ λ ' ά ρ α γ ε άν καί μόνον,40 έτη είνε έκ
τοτε έν τούτοις δυνάμεθα νά ειπωμεν μετά βε-
βαιότητος ότι ή εποχή αύτη Οάήτο τοιαύτη, 
καί δή έν τνί τουρικώτατα κρατούμενη Θεσσα
λία, ώστε νά διατυμπανισθ·/) γεγονός ; Η' 
άφησεν άραγε ή Τουρκική πότε παντοκρατορία 
ένταΰθα ν ' άκούσν) κκί μακρύτερον τών πα
θόν των ; 

"Αλλως τε ό συνδυασμός τών δύο ποοτεθει-
σών παραδόσεων μας διδάσκει περί πανταχού, 
ή τουλάχιστον ώς έπ ί τό πλείστον, τής Θεσ
σαλίας γενικής απόπειρας σφαγής, ήτις έν Α λ 
μυρό) μέν ,άπεσοβήθη χάρις είς τήν φιλελληνίδα, 
άς τήν όνομάσωμεν ούτω, Κουτσούκηναν, καί 
τόν σύζυγόν της Τουρκαλβανόν (*) Κουτσοΰκον 
έν Βελεστίνω δέ έξετελέσθη άποτελεσματικώ-
τατα ώς έκ τής αίμοβορίας τοϋ Τούρκου άρ
χοντος του. Ή τοιαύτη λοιπόν γενική απόπειρα 
σφαγής—έπιβεβκιουμένη μάλιστα μερικώς ώς 
πρός τόν Άλμυρόν.καί γραπτώς διά τοϋ ίστο-
ρικωτάαου εγγράφου τοϋ ήδη δημοσιευθέντος — 
μήπως μνημονεύεται πουθενά διά τίνος γραπτοΰ 
μνημείου γνωστοΰ μέχρι σήμερον ; Βεβαιότατα 
πολλά μας κρύπτει μυστήρια ή θετσαλ ία περί 
τής ιστορίας της, διότι ούτε καί κατά τούς 
χρόνους τής δουλείας καθ' Οσον συνέβαιναν τά 
γεγονντ": ειχεν εγγραμμάτους τινας φιλοπάτρι-
δας ρί όποιοι νά διασώσουν μέχρις ημών όιά 
χρονογραφιών τά συμβάντα τής εποχής των, 
ά λ λ ' ούτε καί σήμερον μετά 30 έτη "περίπου 
ελεύθερον βίον ήδυνήθη ν ' άποκτήσ·/) κάποιον 
όστις έν πρός έν νά περιέλθ·/) ολας τάς γωνίας 
της, πρός άνακάλυψιν, κρυπτομένου Γσως γρα-
φικοΰ τίνος μνημείου πρός διαφώτησιν τοϋ μυ-
στηριωδεστάτου πέπλου τής τουρκικής τυραν
νίας, άλλά καί πέραν έτ ι . 

Πόσα μυστήρια, καί δή τόσον τρομακτικά 
ώς ή όλοτελής σφαγή τοΰ Βελεστίνου, μας κρύ
πτει ή Θεσσαλική ιστορία ; 

(*) Ήτο μάλιστα έκ τής θρησκευτικής αίρέσεως τοΰ 
Μπεκτασίόου, όπαϊών τοϋ Άλη· γαμβρού τοΰ προφή
του Μωάμεθ, οπως είς ταύτην άνήκουσιν Λ πλείστοι τών 
Τουρκαλβανών. Έ·ι θεσσαλί^ι Μ καί σήμερον ΐ τ ι σώζε
ται μοναστήριον τής αίρέαεως ταύτης έν τοις άρίοις τών 
επαρχιών Φαρσάλων καί Άλμυροΰ Τεκές καλούμενος. 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
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πρό 40 ετών, ύπήρχον πολλοί οί δυνάμενοι ν ά 
γράψουν, γνωστή ή τερατουργία αύτη τώνΤούρ-
κων, ειμή μόνον έκ τώ" αφηγημάτων τοϋ λαοϋ. 

Τοΰτο πολύ ορθώς δύναται τις ν ' αμφισβή
τηση. 



ΙίΊΉΜΕΡίΛΟΣ «ΑΒΗΝΑΙ· 

Η ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ 
[Φαγητά Γλυναματα, Επιδόρπια] 

(Κολοχυθάκιοι μέ τυρί . ) 
Παίρνομεν 1 1)2 όχα κολοχυθάχια μιχρΐ, τά 

χαθαρίζομεν, β>ζομεν βούτυρο και λάδι νά χάψί) 
είς τήν φωτιά, ρίπτομεν τά κολοκύθια νά τσιγαρι-
σθο3ν. Κατόπιν προσθέτομεν ντομάτα χαί νερόν νά 
βράσουν. "Οταν πλησιάσουν νά γίνουν, Ιχομιν τριμ
μένο τυρί τοολουμίπο χαΐ τό ρίχτομεν μέσα νά 
βράση χολυ ολίγον Οσον νά μείνουν μέ τό βούτυρο 
τους. 

Παγωτό ροδάκινο. 
Βράζομεν ϊνα σιρόχι μέ βανίλλια χαΐ τό κά

μνομεν 30 βϊθμούς. Ά φ ' ου κρ^ώση κροσθέτομεν 
1 )2 όχα ροδίχπ α γ'.νωμμένα χαΐ κερασμένα άχό 
τραχηλιά, δια νά δώσωμεν ροδάκινου χρώμα άμα 
ϊχη 30 βαθμούς και χατόχιν τό σερδίρομεν εις 
τήν γλασιέραν νά καγώση. 

( Γ λ υ κ ό σ τ α φ ύ λ ι ) 

Α ν τ ί νά χάρωμεν σταφύλι φράουλα, χαίρνομεν 
ριζακιά σταφίδα, τήν καθαρίζομεν καλά χωρίς νά 
της όφαιρέσωμεν τά φλούδια καΐ τήν κάμνομεν 
άχαραλλάκτως, οχως και τό άλλο γλυκόν. 

(Γλυκό οταφύλι φράουλα) 
Παίρνομεν μίαν όχαν σταφύλι, λεγόμεναν φρά

ουλα, το3 άφαιρο3μΐν τό φλο3δι, καθώς Ιχίσης μέ 
μίαν φουρχέταν τά κουκούτσια. Βράζομεν μίαν όχαν 
ζάχαρι νά δέση. "Αμα έτοιμαοθή τήν άφίνομεν νά 
κρυώση χαΐ άφ' ού κρυώτη ρίπτομεν τά σταφύλια 
νά χάρουν μεριχαΐς βράσεις. Εις τάς αρχάς βάζο
μεν τ.ολλήν φωτιά. Διά νά δέση έχίσης χαλά, άμα 
κοντεόη, ρίχτομεν μίαν κουταλιά στυμένο λεμόνι. 

ΙΑΤΡΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ 

(3έν.ι ιΐώαατα έν τ φ όφθαλ^ιφ) 

"Οταν αίσθανθήτε ξένον σώμα είς τόν όφθαλμόν 
κάρδουνον τρίχα, ή άλλο τι) , κρατήσατε ίιά το3 
άντίχέιρος και τ'.3 δείκτου αμφοτέρων των χειρών 
τό άνω δλέφαρον, τό τραβάτε ολίγον κρός τά Ιξω 
και τό χαμηλώνετε έκΐ ήμισυ λεχτόν, χωρίς 8μως 
νά δακρύση. "Οταν άφίσετε τό άνω βλέφαρον νά I-
χανέλθη είς τήν φυσικήν του θέσιν, κ3μα δακρύων 

θα έςίλθί] και ίσφαλώς θά συμπαρασύρη το καρ* 
φος. 

(Λιά τΛν χροιάν τΛς ι ιο^φλς) 

θέλετε, καλαί μου άναγνώστριαι. νά Ιχητε ώ-
ραΐον χρώμα, λείαν επιδερμίδα καί χνοώδεις χα-
ρειάς ; "Ακούσατε τήν συντογήν αου, ε'νε καθαρά 
κα! άχλή : Ρίχτετε δύο κοχλιάρια τής σούχας άχό 
..λοις ίντός δοχείου με γάλα. Τά ανακατεύετε και 
αλείφετε καθημερινώς τό πρόσωπον, άφίνουσαι 
αυτό νά στέγνωση, θ ά ίδήτε τήν μετοβολήν α
μέσως. Και σχινθούρια και εξανθήματα, άν ίχητε 
θά έςαλειφθο3ν. 

Ή (?γΐ8ΐ·>.ίι τοΟ άτόιιατος) 

Άχεδείχθη Ικ στατιστικών χαρατηρήσεων, γε
νομένων είς τά σχολιϊα, Οτι εις 100 χαιδία, άνα-
λογο3ν μόνον 5 μέ καλ'.*ς οδόντας, 14 μέ με
τρίους, 45 (.έ χαλασμέ. ς και 36 με σάχιους. 
Το3το οφείλεται είς τήν χαραμέλησιν τής υγιει
νής το3 στόματος, ήτις επιβάλλεται όχι μ-,νον όχό 
καλλαισθηακ ΰς λόγους, όχι μόνον διά νά μή κρο-
καλουνται οί άθλιοι πονόδοντοι, αλλά κα! διά τάς 
έμμεσους βλόβας, τάς οχΆζς κάμνει τό «χαλα
σμένο δόντι». Πρώτον τό στόμα εκπέμπει άηδε-
στάτην δυσοιμίαν, δεύτερον αϊ τοξΐναι, άς χροχα-
λεΐ, χ '.ταστρέφουν τόν στάμαχον και τρίτον χρο-
καλο3ν διαφόρους άλγηδόνας εις τήν κεφαλήν. Ή 
υγιεινή το3 στόματος επιβάλλεται είς χάντος, 
χρό χαντός Ομως «ίς τήν ήλικίαν εκίίνην τήν χαι-
διχήν, καθ' ήν στερεώνουν οί οδόντες. 

Χ. 

Γ Ν Ω Μ Α ! ΚΑΙ ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ 

Δεν υπάρχει μεγαλύτερα άγ,ιρτεία ειμή νά ϋχο-
καθιστώμεν τά πράγματα διά τών λόγων και νά 
θέλωμεν νά κιστίύωσιν οί άλλοι, ο τ ι δέν χιστεύομεν 
ήμεΤς οί Γδπ. 

(Βολταϊκός) 

Μεταξύ έχατ'ν ανθρώπων θά εϋ'ρητε δύο ευφυείς 
έπ! έκατ'.ν γυναικών θά ίύ'ρητε μίαν βλάχα. Αύτη 
είναι ή αναλογία. 

Κ. 2ιραρδέ\ . 
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