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Απ'ο μεγάλης συγγραφής μου « ΙΙε ο ι θ α 
ν α τ ικ ή ς  π ο ιν ή ς » ,  ήν [/έλλω προσεχώς νά δη
μοσιεύσω και έν ή εξετάζω ϋπο ιστορικήν, νομικήν 
καί κοινωνικήν εποψιν το μέγα τούτο πρόβλημα τής 
ανθρώπινης δικαιοσύνης, άποοπώ μέρος έκ τοΰ κε
φαλαίου, έν ω συνηγορώ περί καταργήσεως τής θα
νατικής ποινής Οπό τον τίτλον :

Ο Ν Ο Μ Ο Σ  ΦΟΝΕΥΕΙ
«Αέν πτκίομεν ήμείς», είπεν εις τών δημίων τού Αρ- 

τόζη, καταφιλών αυτόν,«6 νόμος σε φονεύει».
Καί ό δήμιος, ό έςαγοράσας την κεφαλήν του διά τής 

άπαισίας τέχνης τοϋ θερίζειν άλλων κεφαλάς, διά της 
μεγάλης έννοιας αποστροφής του ταύτης ττρός τον πλη- 
σιθάνατον έγκληματιαν, όστις παρεπονέθη δτι θανατώ
νεται αδίκως, ενιπτε τάς χεϊρας άπό τοϋ αϊμκτος αύτοϋ, 
τό δε άκουστκόν τύμπανον τοϋ Άρτόζη το τελευταΐον 
έδονήΟη: α'Ο νόμος σε φονεύει !»

Ό  δήμιος, ό άποπλανηθείς ά'νθρωπος, τό οργανον τοϋ 
Σατάν, ήδη δέ οργανον τοϋ Νόμου, έν τη σπουδή αύτοϋ 
νά διαυ-αρτυρν^η, δτι δεν ένήργει rtpa'iv της αύτοβου- 
λίας του, ώμολόγει συγχρόνως ύπερτάτην αλήθειαν : 
οό Νόμος φονεύει».

Ό  νόμος, άπλοΰν των κοινωνιών συμβόλαιο·/, δια- 
ποάττει αδίκημα κατά τοϋ Πλάστου" άφαιρεΐ ό'περ δέν 
έδωκε, ό’περ δεν δύνα.ται νά δώση- θε'τει /εΐρα έπί της 
εξουσίας τ}ύ Κυρίου της ζωής, καί κλέπτης αυτός, ό 
τούς κλε'πτ/ς κολάζων,άφαιρεΐ την ζωήν άνθρώπου, ύπει- 
σερ/όμενος έν κτήσει άλλο τρία.

’Αλλά τίς αυτός ό νόμος, ου πρό τοϋ ονόματος οοεί- 
λομεν πάντε; νά κύπτωμεν : Τίς ο γίγας ούτος ό πκν- 
τοδύναμος, των έπιτηδείων ή άσπίς καί τών άδικούντων 
τό προπύργιον ; Ά λ λ ’ άραγε όφείλομεν αύτώ ύπακοήν 
καί όταν μαί/ηται, και δταν παραβιάζη τούς νόμους 
της φύσεως, καί όταν μέγα άσεβή ; Οί νομοΟε'ται εδω- 
καν τόν ορισμόν αύτοϋ. Είναι τό συμβόλαιο·/ έμοϋ καί 
σοϋ, έ·/ κοινωνική σ/ε'σει δ ιατελούντων -α ν  ό',τι έν αύ- 
τώ  γε'γρκπ γ/.ι είναι ύποχρεωτικόν, ώς συμφωνία πάντων 
αί δ5 ~ ji'/αί αύτοϋ, ώς άντίρροπον της παραβάσεως τών 
υπεσχημένων, έςηγιασμίναι. Έφόνευσκς ; Την ζωήν σου 
τίσεις τώ  δημίω. Οϋτω συνεβλήθης, είσελΟών έν τη κοι
νωνία. Ταϋτα οί νομοΟεται διδάσκουσι καί οί μωροί πι- 
στεύουιιν. Ά λ λ ’ οί νομοθί'ται λε'γουσιν άλλαχοϋ : συμ- 
βόλαιον έναντίον της ήΟικης απαγορεύεται, την δε άν- 
θοωποκτονίαν κηρύττουσιν άνή9ικον. Τίς έ'θυσιάζει την 
ζωήν αύτοϋ, ϊνα προεςοφλήση ταύτην έν ποινική ρήτρα, 
έν οίωδήποτε συμβολαίω ; Οί νομοθεται άρα άντιφά- 
σκουσι, παρκπαίουσι, καί τό spvov αύτώ/, ό νόμος, δεν 
τιμωρεί, άλλά φονεύει.

ΙΙοΐος όλετήρ δαίμων, έν τώ λίκνω τούτω τοϋ Χρι- 
στικνισμοϋ, διατηρεί, άνε'/εται λείΐ/ανον βαρβάρων, ή 
έθνικών αιώνων ; Έ ν πολλκΐς ήδη έπικρατείαις, καυχω- 
με'ναις έ,τί πολιτισμώ, ή θανατική ποινή είναι άπό πολ- 
λοϋ κατηρ γημε'νη, άλλα/ο ϋ δέ έτέθη εις σιωπηράν α
χρηστίαν έν τούτοις, ούδαμοϋ έκεϊ ή -εΐρα ύπε'δειςε την 
έ—αναφοράν αυτής έν ίσ/ύει. Ηαυμάζουσι τουναντίον τά 
λαμπρά άποτελέσματκ ώς πρός τήν έλάττωσιν τής έ- 
γκληματικότητος. άφ ’ δτου ή πολιτεία άπηλλάγη τοΰ 
δεινού αύτοϋ εφιάλτου.

Ό  φιλάνθρωπος Ίησοϋς, άνελθών έπί τοϋ Σταυρού, 
κατήργησε τήν άνθρωποκτονίαν τοϋ νόμου : «Ά ο ες  αύ- 
τοΐς, ού γάρ οϊδασι τ ί ποιούσι». Συγχρόνως δέ συνενώ- 
ρει τόν συσταυρωθε'ντα ληστήν, χύσαντα δάκρυ μετα- 
νοίας, ΐνα διδάςτ, τ'.ύς άναβιβάσαντ; ς τόν ληστήν έκεϊ, 
ότι άλλω άνήκει ή ζωή, έστω καί αν οίκή εις σώμα κα
κούργου. Ό  ληστής εκείνος, καίτοι τοιούτου έτυ·/ε με
γαλείου συγγνώμης, άφήκε κατόπιν τά κώλα έπί τοϋ 
σταυροΰ.ΤΑρα έδολοφονήθη. Ό  σταυρικός θάνατος, πρός 
τιμήν τοϋ θεανθρώπου, άπηγορεύθη, ά λλ ’ ή καταδίκη 
τοϋ θανάτου άπό τοϋ σταυ£θϋ όργυιάς τινάς μόνον ·/.*.- 
τεβιβάσθη πρός τό έδαφος- ό δέ Χριστός δέν ήλθεν εις τόν 
κόσμον, ϊνα μεταβάλη άπλώς τό οργανον τής έκτελε'· 
σεως, ά λλ ’ ϊνα έν γε'νει καταργήσει τόν θάνατον τοΰ 
νόμου.

Δέν φιλοσοφοΰμεν, εϊμε'/α όμως πρόθυμοι μετά παντός 
νά συζητήσω;/εν. Ή  έ'κλειψις τνϋ κακούργου διά τής 
θανατώσεως, ώς ποινή, κεϊται πόρρω τοϋ σκοποϋ τής 
ποινής. Ή  φυλάκισις, τά χρηματικόν πρόστιμον, ή διά 
τής δημοσιεύσεως άτίμωσις, ή στε'ρησις τών πολιτικών 
δικαιωμάτων, φε'ρουσι κκτά τό μάλλον καί ήττον τάς 
απαιτήσεις τής ποινής, έκζητούσης μέν άλλα προσόντα, 
τεινούσης δέ νά άρη ά φ ’ εαυτής τόν ρϋπον τής άντεκδι- 
κήσεως. Έ ν τη ποινή όυω ; τοϋ θανάτου, τό οάσυα τ/;ς 
άντεκδικήσεως αύτό καί μόνον προκύπτει. *Η άποκοπή 
σεσηπότων τής κοινωνίας μελών, ή λύτρωσις αυτής άπό 
τών τεράτων κλ.π. είναι φράσεις, ί.ίτινες, άπας λε/Οεΐ- 
σαι,δέν πρε'πει νά έπαναλαμβάνωνται κατά κόρον' οί φό
βοι ουτοι έςαφανίζονται διά τής φυλακίσεως, μ*κρά; ή 
συντόμου, άνευ νεου έγκλήμκτος.

"Ιοπεται ό σκοπός τής άποδειματωσεως, οστις καί π:ο- 
ε:έχει κάπως έν τοίς προσοϋσι τής ποινής· άλλά καί 
ούτος είναι φρεναπάτη, άξια έπανορθωσεως. Κατά τόν 
μεσαίωνα έκαστη ήμερα έσημειοΰτο δι ’ εκατοντάδων θα
νατικών έκτελέσεων, γνωστός δέ ό τρόπος τοϋ τότε θα
νάτου- δεν είχε τήν γαλήνην τοϋ σημερινού, ώς έκ τοΰ 
άκαριαίου, ά λλ ’ ή ζωή διέρρεεν όδυνηρώς, κατά σταγόνα, 
διά σατανικών μηχανημάτων. Έ ν τούτοις τά εγκλήμα
τα  τότε ήφθόνουν άναλόγως. Έ κ πολλών ά :κ  τεκμηρίων 
συνάγεται δτι ό θάνατος δέν είναι τό·:ω φοβερός εις τόν 
άνθρωπον, πολλάκις άντικρύζοντ/. αυτόν μετά θάρρους. I Ιο-



σάκις δέν άκουομεν πολλούς καλοΰνταςαυτόνάνυπομόνως; 
Αύτοΐ οι αύτοκτονοϋντες, τόσω πολλοί δυστυχώς, μ«ς 
δίαβεβαιοΰσι* κατά μείζονα δέ λόγον έξεταστεον —so! 
άνθρώπων, οϊτινες εγκλημάτησαν θανασίμως. Καί άπό 
τού φοβερωτέρου κακούργου δέν ελλείπει ό σπινθήρ τής 
συνειδήσεως, ή δε τιμωρία, ήν αυτή Ιπάγεται είναι μυ- 
ρίων θανάτων τρικυμιωδεστέρα. Φονεύοντες τόν κακοΰρ- 
γον, πείθετε, ότι δέν προσφέρετε αϋτώ βραβείον ; Τόν 
θέτετε ίνα έκλέςτρ μεταξύ συνειδήσεως στυγνές καί άμει- 
λίκτου κ α ί  άπαλλακτηρίου ταύτης θανάτου. Αί παρζτη- 
ρήσεις επί των καρατομουμένων συνηγοροϋσιν ϋπέρ ήμών. 
Γνωρίζετε πόσοι τούτων ανέρχονται ατάραχοι καί μει- 
διώντες τό βήμα του ικριώματος ; Έννενήκοντα επί τοις 
εκατόν. «Τό έκαμα,δέν τό κατάλαβα'αν ήτο δυνατόν τώρα 
νά σκοτονώμουνα» είπεν ό νεαρός άδελφοκτόνος Τζαμ- 
τζής απολογούμενος ποτέ ενώπιον του Κακουργιοδίκείου 
’Αμφίεσης. 'Ο Τζαμτζής τόν θάνατον προσεδέχετο, ώς 
άκτϊνα άναπαύσεως καϊ έάν έδιδετε αΰτώ την στιγμήν 
εκείνην μάχαιραν, θά ένέπηγεν αυτήν εις τά  στήθη Του. 
Ό  Τζαμτζής κατεδικάσθη εις την κεοαλικήν ποινήν, ήν 
έπόθησε καί εύελπις άνέμενε. Ή  άποδειμάτωσις λοιπόν 
είναι χίμαιρα.

Έξ_ άλλου, ούδεις, έστω καί άν καλ ίτα ί Δικαιοσύνη 
ανθρώπινος, έχει τό δικαίωμα νά,διακόψη τόν καθκομόν 
της ψυχής του έγκληματίου. Την ένδεχομένην περίστα- 
σιν αθώων θανατουμένων δέν θίγον.εν, άο ’ έαυΐης κατα
μαρτυρούσαν. "Εν μόνον τελευταίως θά είπωυ.εν :

Σταματήσατε την λαιμητόμον, μη εθίζετε τόν λαόν 
είς τ/ν θέαν χεομένου, διά του επισημότερου τρόπου, αί
ματος- σεβάσθητε αυτό πλειότερον , καί διά των ουρανίων 
μέσων της διδαχής καί τ·?ς άγάπης διδάξατε νά σέβηται 
καί ούτος την ζωήν του πλησίον. Οί Ρωμαίοι έχειροκρό- 
τουν τόν σπαραγμόν των κακούργων υπό των θηρίων έν τοΐς 
άμφιθεάτροις, καί ό Κικέρων, διά νά χ'ορτάσ-r τούς ιχθύς 
τήςλίμνης του,έτεμάχιζε τάς σάρκας των δούλων του,οΰς 
πρός τοϋτό εφόνευεν. Ή το  η έποχή τής άναλγησίας, 
καθ’ ήν ή ζωη ενός άνθρώπου έτιμ^το όλιγώτερον τής 
ζωής ενός λαγωοΰ; ό κόσμος είχε συνειθίσει εις τό 
αίμα. Είναι καί αυτό επιδημία, οργασμός, μανία ' ταϋτα 
δέ παρασκευάζει ή συνήθεια καί ή θέα του όμοιοτοόπως 
γιγνομένου.

Διατηρήσατε μόνην τήν φυλάκισιν ώς φυσικήν τιμω
ρίαν, ήν άνθρωπος δύναται νά έπιβάλη εις άνθρωπον, 
παρ’ ου κινδυνεύει, καί εις πλήρωσιν του κενού έκ τής 
καταργήσεως του θανάτου άπαγορεύσατε συγχρόνως καί 
άνεπιστρεπτεί την βασιλικήν χάριτα. 'Η άπονομή -/κ
ριτών κατά χιλιάδας εις καταδίκους ένθαρούνει πλεϊον ή 
όσον άποδειματοϊ ή πτώ^ις πέντε ή δέκα κεοαλων, γι- 
νομένη πρός τό θεαθήναι.

’Επί πλέον : Μή παραβαίνετε την C '. εντολήν του 
Θείου Νόμου, ήτις δέν άπευθύνεται μόνον εις τά  κ α τ ’ 
ιδίαν άτομα, άλλά καί είςτήν ΙΧολιτείαν, ήτις είναι ά
θροισμα τούτοιν καί ήτις επίσης αδέν πρέπει νά οονεύη !»

Κω νσταντίνος Αΐ'κόοτπο.

Η Α Ν Α Φ Ο Ρ Α
(A iu v n u u )

Ή το  μία ήμερα έκτακτο; ε ίςλάμψ ιν. εις κίνησιν καί 
εις ποικιλόηχον θόρυβον.

Ή  πλατεία όλη του Συντάγματος καί ολόκληρος ή 
οδός Έρμου ήσαν πλημμυρισμέναι άπό κόσμον πηγαι- 
νοαιρχόμενον, άναβοκαταβαίνοντα ίστάμενον sits καθή- 
μενον. Στρατός, με τά  όπλα παρά πόδας, ήτο πα :α τε- 
τζγμένος δεξιά καί·άριστερ2 τής όδού καί μέχρι των 
’Ανακτόρων, ένώ αξιωματικοί έφιπποι καί πεζοί, πε5ΐ- 
ήρχοντο την πλατείαν καί την οδόν άπό άκρου εις ά- 
κρον, με τά κράνη καί τάς στολάς στιλβούσάς ϋπό τά ; 
ήλιακάς ακτίνας. Ή το εθνική εορτή καί ή Βασιλική οι
κογένεια θά μετέβαινεν εις τόν Μητροπολιτικόν ναόν, 
καί όλος εκείνος ο κόσμος άνυπομόνει νά ίδη την μεγα
λόπρεπή παρέλασιν τόσου καί τόσου χρυσού καί τόσης 
άπαστραπτούσης μεγαλειότητος. Εύρέθην κ ’ εγώ με- 
ταςύ τού πλήθους, ολεγόμενος άνοικτιρμόνως καί άπό 
τόν ήλιον κκί άπό την ανυπομονησίαν εκείνην, όπου δο
κιμάζει πάντοτε ό άναμένων, ό κάτι έκτακτον ποοσ- 
δοκών.

Τστάμην πζρά  τήν γωνίαν μεγάλης οικίας, ερειδό- 
μενος έπί του στύλου φανού ίνα μή παρασυρθώ άπό τό 
κυμκτίζον πλήθος. Πλησίον μου, καί τόσον οπού μέ ήγ- 
γιζε,έκρατείτο μικρόσωμος,μαυοοφορεμένη, μεσήλι; γυνή 
μέ τήν κεφαλήν διαρκώς κάτω νεύουσαν. Δέν ή το πλού
σια ή περιβολή της, άλλά ευπρεπής καί καθαρωτάτη. 
Τυλιγμένη εις ένα μάϋρον, μεταξωτόν περιώμιον, ειχε 
τάς χεΐρας έσταυρωμένας επί τού στήθους, κάτωθεν δέ 
του άοιστερού της βραχίονος έπρόβαλλε /άρτης, δ ιπλω
μένος εις τέσσαρα. 'Η γυνή ϊστατο έκεΐ έπί ώρζς, καί 
πότε άπεμακρύνετο ά π ’ εμού ολίγον, πότε μ ’ έπλησίαζε, 
σχεδόν μέ ήγγιζεν, ύπείκουσα είς τούς κυματισμούς του 
πλήθους- έκρατείτο άκίνητος καί κάτω νεύοϋτα, θά ’έλε
γες, άναίσθητος είς τόσην βοήν καί τόσον θόρυβον, άπα- 
θής είς τήν γενικήν εκείνην έξέγερσιν, τυφλή είς τήν λαμ
πηδόνα, ήτις ά π ’ όλα τά  μέρη μας περιέβαλλε. Τίς νά 
ήτο άρά γε ή γυνή αύτη, ήτις εσοιγγεν επί τού στήθους 
τόν διπλωμένον εκείνον χάρτην ώς κάτι τ ι πολύτιμον ; 
Τί νά συνέοαινεν είς τήν ψυχήν της καί διατί ή παρά
δοξος αύτη γαλήνη έν μέσω τόσου πλήθους άνυπομόνου 
καί θορυβούντος ; 'Γπέβαλα είς εαυτόν τάς σκέψεις ταυ- 
τας άκουσίως μου.

’Ολίγον πρό τής ένδεκάτης ώρας το πλήθος έκινήθη 
ζο>ηρότερον. Διαγγελείς εφάνησζν έλαύνοντες άπό ρυτή- 
ρος, ήκούσθησαν τά  προστάγματα των άςιωμζτικών καί 
ό στρατός ετέθη είς προσοχήν. Μ ετ’ οϋ πολύ έθεάθησαν 
ζμαξαι κατερχόμεναι. οέρουσαι ΰπασπιστάς καί αΰλάρ- 
χας καί ναυάρχους καί πρεσβευτάς, όλους άστράπτοντας 
μέσα είς τόν χρυσόν καί τον άργυρον καί ρίπτοντας υπε
ρήφανα— 9ά έλεγες— βλέμματα είς τό περίεργον πλήθος. 
Ευθύς κατόπιν ίλη ιππέων, μέ τάς γραοικάς των στο
λάς, έφάνη καλπάζουσα καί κατερχομένη θορυβωδώς· ό 
στρατός παρουσίασεν όπλα, μ ετ ’ ολίγον διήλθον πρό 
ήμών, βραδέως χωρούσαι, αί βασιλικ;·: κμαξαι, φέρου- 
σαι τούς βασιλείς, οίτινες φιλ.ομειδείς εχζ.ρέτιζον έν μέσω 
των ζητωκραυγών τοϋ πλήθους. Τήν πομπήν έκλειε δευ- 
τέρα ίλη ιππικού, μετά τήν παρέλασιν τής όποιας, ο: 
στρατιώται έβαλον τά όπλα παρά πόδας καί ό κόσμος 
έκινήθη έλευθερι τ?ρον. Ήθέλησα νάπομακρυνθώ, ότε 
ήσθάνθην τήν γυναί/.κ στηριχθείσαν ε~άνω μου. Τό πλή
θος είχε τήν σπ :ώ ξη , εκείνη δέ, συσπειρωθεΐσα, έκράτει

έσταυρωμένας δυνατά τάς χεΐρας μέ τόν διπλωμένον 
χάρτην, έσκυμμένη πάντοτε. Τής ήγγισα τόν ώμον καί 
τότε ήγειρε τήν κεφαλήν καί με ήτένισε. Δέν ενθυμούμαι 
νά έχω ίδή άλλοτε εύγενέστερα χαρακτηριστικά καί ήμε- 
ρώτερον βλέμμα. Έφαίνετο γηράσασα έκ παθημάτων 
μάλλον παρά έκ τής ήλικίας.

—  Τί θέλετε τήν ήρωτησα, κυψας πρός τό έρρυτιδω- 
μένον της πρόσωπον.

—  ’Αναφορά πρός τον Βασιλέα ! άπήντη.σε με φω
νήν ύποτρέμουσαν και δεικνύουσα τόν διπλωμένον χάρτην.

’Αγνοώ διατί, άλλά μέ κατέλαβε συγκΐνησις, μία 
ταραχή ανεξήγητος είς τήν θέαν τού έρρυτιδωμένου, τού 
ήμέρου εκείνου προσώπου καί τών συμπαθών οφθαλμών 
καί είς τόν ένώτισμόν τής παλλομένής, τής 'γεροντικής 
εκείνης φωνής. Μου έφάνη, ότι εύρισκόμην ενώπιον δρά
ματος, ήρωΐς τού οποίου— κκί ’ πιθανωτατζ θύμα— θά 
ητο ή γυνή εκείνη . . .  ά λλ ’ ευθύς κατόπιν έσκεφθην, ότι ή 
έπίδοσις άναφορδίς, έστω καί πρός τόν βασιλέζ, ^έν ήτο 
άσύτ/)θες. Ό  κόσμος άδιάφορος έκινείτο έτάνο) κάτω δ ιζ- 
γκωνίζων καί' διαγκωνιζόμενος. Μού έκινήθη σφόδρα ή 
περιέργεια- τό βλέμμα, άλλως, τής γυναικός ήτο ώ ;ζν  
ικετευτικόν. Έ ζήτητα νά ΐδω τόν χάρτην καί μού τόν 
έδωκε μέ προθυμίαν. Τόν έξεδίπλωσα καί ειδκ μέ πολ- 
λήν άτΟρίζν καί μέ πλειότερον οίκτον, ότι ό χάρτης άντί 
λέξεων, έφερε γρκμμάς πολυσχήμους κκί κ ίτ ι  ώσάν 
γράμματα, μή άνήκοντα είς καμμίαν γλώττκν . . .  Ή  
άστειότη; μού έφάνη πολύ τραγική. Τις ήθέλητε νά πα ί- 
ζ-f, μέ τήν γυναίκα αυτήν; τίς ήθέλήσε νά τ/;ν περιγε- 
λάση; διότι ο περίγελως ή τ : καταφανής. Αλλα καί τίς 
ήτο ή γυνή αυτή, ήτις μού έ;ριπτε βλέμματα — θά έ
λεγες— ’.κετευτικκ, ώσάν ο χ ά ;τη ; εκείνος ν άνεφέρετο 
πρός εμέ καί τή ; όποιας τά χείλη, σύνεστίλλοντο ώσάν 
νά έξεφρ αζον ένα υπέρτατον παράπονον . . . .  Λναμφι- 
ίιόλως εύρισκόμην ενώπιον παραφροσύνης, άλλά μ ιζ : 
παραφροσύνης παραδόξου, άλλοκότου, θά έλεγες, λογι
κής, διότι τό βλέμμα εκείνο καί ή παραπονετική έκείνη 
τών χειλέων συστολή μού έφαίνοντο δεικνύοντα μίαν 
ψυχήν πληγωθείσαν βαθύτατα κζί μίαν καρδίαν αίσθα- 
νομένην καί μίαν στάσιν καί. μίαν συμπεριφοράν εκφρζ- 
ζουσαν ολον εκείνο τό ζφωνον άλγος__

Ή το. προφζνώς, μυστήριον καί ή περιέργεια, μου εί- 
χεν είς άκρον διεγερθή.

-—'Ο β/.σιλεύς έφυγε τώρα'άλλη φορά φροντίζομε νά 
δοθ/ϊ’ θέλετε νά πκμε στο σπίτι ; τήν ήρώτησα.

-\/.ί, είπε, μέ φωνήν ευπειθούς πζιδίου.
-—II ου κάθεσθε .;

Ίίπάν(.) ψηλά ! . . .
Ι'ήν ώδή'γησα μακράν τοϋ πλήθους καίάνήλθομεν διά 

τής όδνϊ Αυκκοητοΰ, χιοιούντες βραδέως, ' βήμα πρός 
βήμζ. II γυνή έφαίνετο γηράσζσα προωρως. Έπροχιο- 
;ει κάτι·) νεύουσα· κζί σιωπηλή, σφίγγουσα επί του στή
θους την άναφοράν ώς κζτ ι τι πολύ άκριβόν, άναφοράν 
την ο ποιαν, άν δεν εχάλκευσεν ή είρωνία, βεβαίωςύπη- 
γορευσεν ή ανάγκη. . .

Ι'-ί: μίαν πάροδον τή ; οδού Αυκζοητοΰ, πρός τ ’ ά- 
ριστερά. ή γυνή εστη αίφνης* δεν είχα προφθάση νά τήν 
• ρωτήσω, οτε εκ τής θύρζς οίκίσκου τζπεινοϋ έςωτερ^- 
κού, εςήλθον μέ βίαν δύο νεαι γυναίκες, υ̂-ε φυσιογνω- 
μ·αν λίαν συμπαθή κζί πολύ όμοιάζουσαι μεταξύ το>ν..

—  Λνεψιζί, είπεν ή γυνή.
Εχαιρέτισα άποκζλυφθεις.

— Μέ συγχωρείτε, είπα. ήθείζ σας ήτο είς το πλή
θος μέσα καί ένόμισα καλόν, νά τήν οδηγήσω.

— Σάς ευχαριστούμε·/, κύριε, είπε μία ί ;  αυτών, ή

μεγαλειτέρα προφανώς, μέ μειδίαμα, τό όποιον μού έφά
νη πολύ μελαγχολικόν.

Τήν έλαβον έξ άμφοτέρων τών βραχιόνων καί ήτοιμά- 
ζοντο νά τήν ο δ η γ ή σ ω -'.ν εις τό κατάλυμά τω ν, ό'τε ή 
γυνή στραφείσα μέ ήτένισε.

— Ή  θεία μας, κύριε, ίέν  θέλει νά φύγετε, είπεν ή 
πρώτη τών νεανίδων κοπιάσατε, σλς παρακαλόύμεν.

Είσήλθομεν είς μικρό/ πρόδομον καί δ ι’ αυτού είς 
μικράν αίθουσαν μέ πολλή/ φιλοκαλίαν ηύτρεπισμένην. 
Αί νέαι κόραι ώδήγησαν τήν θείαν των είς παρακείμενον 
δωμάτιον καί έπανήλθον είς τήν αίθουσαν. Με πάρε- 
κάλεσαν νά καθήσω.

—- Εννοούμε·/, κύριε, τί συμβαίνει, είπεν ή πρώτη, 
τής οποίας ή όλη έκφρασις ,τού προσώπου εδείκνυε πολ
λή·/ νοημοσύνην, θά εϊδκτε τήν άναφοράν τής καυμένης 
τής θείας —

Είς τάς λεξεις ταυτας ή νεωτέρα άδελφή άπέστρεψε το 
ποόσωπον άπό συγκίνησιν, προδήλως.

’Εγώ έταράχθην ολίγον.
—· ’Ομολογώ, είπα, ότι πολύ μ ’ έξέπληξε καί ό χάρ

της αυτός κκί ή στάσις τής θείας σας —
—  Δεν είχατε άδικον, είπεν ή νέα κόρη. Τό λογι

κόν τής καυμένης τής θείας έταράχθη πρό πολλοΰ τώρα, 
αισθάνεται ό'μως καί συμπαθεί εκείνους, πού ένδιαφέ- 
ρονται γ ι ’ α υτή ν  τώρα μας είπε μέσα νά σάς διηγηθου- 
μ ε .. .  καί άν δέν σάς βαρύνη ν ’ άκούετε ξένας λύπας .. . .

Τήν ευχαρίστησα θερμώς, ζητήσας συγγνώμην διά τό 
βάρος, είς ό έμελλε νά ύποβληθή έξ αίτιας μου.

—■ ”Οχι άπήντησε- τό ενδιαφέρον όπού δεικνύετε, σάς 
δίδει τό δικαίωμα νά μάθετε τό μέγεθος-τής συμφοράς 
τής άμοιρης θείας.

Μετά μίαν ώραν έςηρχόμην συντετριμμένος, εκτός 
εαυτού, έ ; όσων ήκουσ/..

II

Ή  Ευλαλία Ν. έμεινε χήρα μόλις είκοσιπενταέτις κκί 
μόλις δύο ή τρεις μήνας μετά τήν γέννησιν τού πρώτου 
τέκνου, τού Θρασυβούλου της. Ό ςεία νοσος άνήρπα- 
σεν είς διάστημα έβδομάδος, τόν σύζυγον της, λοχα
γόν τού πεζικού, τόν οποίον ήγάπα παραφόρως καί μεθ ’ 
ού είχε·/ ένωθή πρό διετίας, ίο  κτύπημα ήτο δεινόν και 
ίσως θά ΰπεκυπτεν. είς τούτο ή νεαρά γυνή, άν δεν υπήρ
χε τό τέκνον, τό πρό μικοοϋ γεννηθέν, μία διαμαρτυ
ρία ζωντανή κατά τοΰ μητρικού πόνου, κατά τού άπει
ρου εκείνου άλγους, τό οποίον ήπείλει νά οεργί είς άπό- 
γνωσιν μίαν τόσον ευαίσθητου καί τρυφεράν ύπαρξιν. 
"Εν '3λέμμα μόνον, ριφΟέν επί τού κλαυθμηριζοντος 
βρέφους, ήρκεσε νά οερν) είς συναίσθησή τήν νεαράν χή
ραν, νά τήν όπλίση με τήν δύναμιν έκείνην, τής όποιας 
είχεν ανάγκην. Έσκέφθη ευθύς, ότι, ή οσον άπηνης το- 
σον καί ιδιότροπος Μοίρα τής ήρπαζε κάτι πολύτιμον 
ίνκ τής χαρίσγι κάτι άλλο, όχι όλιγώτερον τιμαλφές καί 
έλαβε τήν άπόφασίν της, νά ζήση διά τό βρέφος αυτό, 
τό όποιον ήτο μέρος έξ εκείνου, τοϋ νεκρού, και μέρος 
έκ τών ιδίων της σπλάγχνων.

Άπολαύουσα σχετικής ευπορίας, προσέλαβεν συγκζ- 
τοίκους της δύο μικράς κόρας όρφανάς, ανεψιάς της έξ 
άδελφή;. Καί ή άνάπτυξις και άνατροφή τοϋ μικρού 
Θρασυβούλου έβαινε μεταξύ τής άπειρου μητρικής στορ
γής καί τών τρυφερών φροντίδων τών έςαδέλφων.

Δια τήν μητέρα ό Θρασύβουλος ήτο κόσμος ολόκλη
ρος' ήτο μάλλον ό μόνος της κόσμος. Δ ι’ αυτόν έζησε, 
δ ι ’ ζϋτόν άνέκτησε τήν ενέργειαν έκείνην, ήν έφρόνει 
άπωλεσθείσαν άλλα ιδανικά δεν είχε, ή τήν άνατροφήν



κκί τήν έκπαίδευσιν τοϋ υίοϋ της,δστις,— κν ήτο δυνκ- 
τόν ν* προστεθήτι εις τήν άπειρον στοργήν της έκ τούτου 
— ήτο εν* χκριτωμέ/ο —χιδι, εν ’ αγγελούδι, ενκ μικρό 
χερουβείμ μέ οστά κκί σάρκκ Ά λ λ ’ ένώ έθαύμζζες τό
έ,ω?£ρΐκθν, ” 00 TO)V 7] ί'./ΛύΊ 7O’j Ι̂ΟΓ/̂ ΤΘ'/ —/.Ζ̂ ΟίΟν Ζ-
νε-τύ7-ετο κκϊ έ;ε-κι$εύετο— Ιαενε; σκεττηκο; κκί psu.- 
βάζων. Εύθυμος, δικχυτικός, <;ς g/.pov ένθου-ιώδης, 
μετέπιπτεν αίφνης κκί κνευ κποχρώση; κ ίτ ίκ ; ε:ς κκτά- 
^τκσιν αλλοφροσύνη;, ει; μίαν ήρεμον μελκγ/ολίκν, ού- 
δαμώς συνάδουσκν μ· την ήλικίκν του. Εις την φυσ ικύ; 
σώφρονκ ελευθεροφροσύνη/ του, ήνοϋτο μίκ έμβρίθεικ, 
θά έλεγες, γεροντική, κκί ενώ ά φ ’ ενός* ή «λουθεί τά 
μαθήμκτκ ό'λκ κκί ή'.ου: τού; κκ ηγοτκς δλους, ήγάπκ 
ά φ ’ έτερον νά ύποβκλη πάντκ , κκί τκ έλάχιστκ ζητή- 
μκτκ , εις την βάσκνον τ?ϊς ίδίκς λογικής, ά!δικλ'ίπτως 
μελετών κκί_ σκεπτόμενος έπί τ  ον προβλημάτων έκείνων, 
κτινκ ΰπορξκν πάντοτε ή βά;κνος κκ ί’ τό μκρτύριον, 
κμκ ί>ε κκί τό θέλγητρον, πάσης φιλοσόφου διανοίας. 
Εις συνκθροίσεις έμοφρόνων διεκρίνετο διά τκς εύγενείς 
του όρμκς, κμκ δέ κκί διά τκς εμβριθείς του σκέψεις 
κκί δεν ύπήοχεν εύγενης πρκξις εις ήν νκ μη έχειροκρό- 
τει έ τ ω ν  πρώτων, ουτε ίδέκ υγιής, ής νκ μη επ ι
δίωκε την πρκγμκτοποίησιν μέ δλην την θέρμην κκί μέ 
δλην ΤΛ,ν ίσχυν μικς νεότητος αγνής κκί ενός πνεύμκτος 
ύπεοόχου. Είχε την εύγενή εκείνην φ ιλκυτίκν, ήτις άνυψοί 
κκικρκτύνει, άλλ ό εγωισμός ήτο ςενοςείς τήν φύσιν του 
κκί μάλλον εκλινεν εις τό άντίθετον κκρον κν ει/ε δέ 
φίλον έπιστήθιον, ούτος άνήκε, τό πλείστον εις τή ν'κκ- 
τωτερκν τάςιν, προς ήν τόν ώθει ό έμφυτος έρως του 
πρός πκν ό ,τι τκπεινόνκκί συνεστκλμένον.

ΙΙολύ τόν άπησ/όλουν, κκθόσον ήλικιοΰτο, τκ διά- 
φορκ κοινωνικά ζητήμκτκ, ενώ δ ’ έπεθύμει άλλην κ2- 
..ως τάςιν πραγμάτων κκί ήθελε τήν δικκιοσύνην έκτεί- 
νουσκν την χείρά της άπκρκλλάκτως κκί άδικκρίτως έπί 
πάντων τών κοινωνικών στρωμάτων κκί ηύ/ετο υπέρ 
του θριάμβου πάσης ίδεκς, τείνούσης εις άπολύτρωσιν 
του νοϋ άπό τών ψυχοφθόρων προλήψεων, άπέκρουεν όμως 
τάς κκρκς κοινωνιστικάς θεωρίας, κϊτινες, περιβεβλημέ- 
νκι την ψευδοτήβεννον τής ισότητας, όδηγοΰσιν εις τήν
κοινωνικήν άποσύνθεσιν__

Αλλ ο,τιπρό πκντός άπησχόλει τάς σκέψεις του,ήτκν 
κι τύχαι του έθνους κκί ή σημερινή ταπεινωτική θέσις 
του του συνέβη όε άλλοτε,εις πολύ νεωτέρκν ήλικίκν κκί 
..ριν ετι ώριμάση τελείως ή σκέψις, νά ονειρεύεται μεγκ- 
λεία, θριάμβους, νίκκς υπεράνθρωπους καί, είτε άνκγι- 
νώσκων σελιόκ έκ τής πκτρίου ίστορίκς, είτε άπκγγέλ- 
λων φλογερούς στίχους, έκτός έκυτοΰ έ ; ένΟουσικσμοϋ 
κκ·. χειρονομών ενώπιον της εξάλλου άπό αγάπην μητρός, 
ή .ις  τονήτένιζε μ$ ενκ μειδίκμκ θειον.νά μετκμορφούτκι, 
διά τής φκντκσίας εις ενκ τιτκ/κ, εις ενκ γ ίγκντκ  γ ι 
γάντων, οστις ενικκ, *κτετρόπωνε, κκτέστρεφε κκί έπκ- 
νcφερε το έθνος ε:ς τό πρώτον του μεγκλείον . . .

Αυτκ όμως ε:ς τά πρώτκ, εις τά  μικρά του έτη.Κκ- 
τοπιν κκί μετά τ ινκ  πικρά διδάγμκτκ τής πείρκς, ελει- 
V£v εκ του ένθουσικσμοΰ του πκν δ ,τι ενυπήρξε πκρά- 
οολον ή κωμικόν κκί κπέμεινε μόνον ριζωμένη έν κύτώ 
ή άγίκ , ή άνκλλοιωτο; ίδεκτής βκθμικίας εθνικής άπο- 
κκτκστάσεως.Κκτέτριβ·ν ώρκςόλοκλήρους είςτήν μελέτην 
" ’̂ ^Ρ/Ζ·ότητος,τής κυγής κυτής τοϋ ελληνισμού.Κκί ύπό
• ά κύμκτκ τού ήλικκοϋ φωτός κκί εις τό γλυκύ σελη- 
νκίον φέγγος έθεκτο κποθκυμκζων τά  άρ/κίκ μνημεικ,
• ούς κ:ων:ους, του; εύγλωττου; κύτούς μάρτυρκς τοϋ άρ- 
χκ:ου μεγαλείου, τής κρχιτεκτονικής τά θκύμκτκ τκϋτα  
τά οπο’.κ, θκ έλεγες, εμεινκν ώσάν φκντκσμκτκ κκί ζών-

τες έλεγχοι κατά τής λεπτολόγου νεωτέρκς πολυτελείκς 
κκί τοϋ πκιδκριώδους κκτκμερισμοϋ τής ίδεκς.

Κκί έν τη εθνική κύτοϋ ύπερηφκνείκ προοιωνίζετο λκμ- 
πρύν τό εθνικόν μεγκλείον. Κκ'· εφρόνει ά^-.στάκτως ότι 
τό ελληνικόν πνεϋμκ ούδεν άπώλεσε, δι < μίτου τών α ιώ
νων,έκ τή ; μεγαλουργού αύτού δυνάμεω; κκί δτι τκ  κί- 
τικ  όπου τόν κλκγκκζουν νκ χωλκίνη σήμερον, ομοιά
ζουν πρό; μικρκλιθάρικ, τιθέμενκ έκκττοτε πρό μεγίστου 
πελωρίου τροχού, ίνκ πκρεμποδίσωσι τήν π ;6ς τκ  ποόσω 
κίνησίν του. . . .

Κκί Ισκέπτετο κκί έμελέτκ διαρκώς, ένθουσιών εις πκν 
κκουσμκ, σχέσιν έχον μέ οίονδήποτε εθνικόν ζήτημκ.

Τοιοϋτός τις έμορφώθη ό νέοςΘρκσύβουλος κκί τοιού- 
τον δντκ τόν εύρίσκομεν εϊκοσιτριετή, μόλις κπολιπόντα 
τά  βάθρκ τ/·ς φ-.λοσοφική; σχολή;, άκριβώ; κκθ ’ ήν επο
χήν ήκούσθη τό έγερτήριον σκλπιτμκ, τό κκλοϋν τά  τεκνκ 
τή : πκτρίόο; ύπό τκ ; σημκικς, τό πληρώσκν ένθουσι- 
κσμοϋ πκτκν κκρδίκν, σκλπισμκ, ού ή συγκινοϋσκ ό ;ύ- 
της τού ή/ου ύπερβκίνει πκσκν μουσικήν γλυκύτητκ καί 
πκ-κν άλλην ψυχικήν τέρψιν κκί τό όποιον δονεί πκσκν 
ίνκ κκί βυθίζει εις έκστκσιν πκντκ τον κίσθκνόμενον τήν 
υψηλήν εννοικν τού ιερού ήχου, τού μεγάλου αύτοϋ κε- 
λεύσμκτο; τής μητρός πκτρίδος. . . .

Κκί ήκου-εν ό νέος Θρασύβουλος τό θεσπέτιον σκλ- 
πισμκ, τό όποιον πρό τόσου καιρού άνεμενε κκί τό ό
ποιον ηκουεν εις τά όνειρά του, κκί ήλεκτρίτΟ.· κκί έδο- 
νήΟη ολος κ/.ϊ ήτο εκ τών πρώτων όποϋ μ ετ ’ άλλων ό
μοφρόνων ήτοιμάσθη νά δράμ·/) εις τκ πεδίκ έκείνκ, ό
ποϋ έω; τώρκ ή φκντκσίκ μόνη τόν ώδήγει, ζιογρκφίζουσκ 
κύτά μέ χριόμκτκ μκγικκ.

Νά κκτκτκχθή, νά έτοιμκσθή, ήτο ζήτημκ ολίγων η
μερών κκί ένκ πρωί πκρουσιάτθη πρό τής μητρός κκί 
τών έξκδέλφων περιβεβλημενος τήν έντιμον τοϋ στρκτιώ- 
του στολήν. Ήμητέρκτου ούόέποτεεί/εάλλην γνώμηνπκρά 
τήν γνώμην έκείνου, τοϋ τέκνου της κκί μόνον διά τών 
όφθκλμών του έβλεπε. Αέν τήν άφινεν ή άπέρκντος στορ
γή της νά τόν λυπήσν·, κκί θά έπροτίμκ νά συντριβή μάλ
λον πκρά ν ’ άντιστή εις τήν θέλησιν έκείνου, νά μή δε- 
χθή τήν κρίσιν του ήν έθεώρει ώς απολύτως ορθήν.

Εις τόν χωρισμόν μόνον ή μητρική κκρδίκ έςκνέστη, 
πκρά τήν πιε'ζουσκν αύτήν θέλη-tv, κκί τκ δάκρυκ άνέ- 
βλυσκν εις τούς όφΟκλμούς. . . .

Αέν περιγράφοντκι, δ·ν μετκδίδ^ντκι κι στιγμκί αύ- 
τκ ι· δ ,τι συμβκίνει τότε εις τκς κκρδίκς είνε μία δυσ- 
φοοίκ έξοχος, μίκ υπέροχο; πάλη, ένέχου?κ τόσον τρκ- 
γικόν μεγκλείον, δπου μόνον ή φκντκσίκ δύνκτκι νά 
τήν συλλκβν), ή κάπως νκ τήν άνκπκρκστήιη.

Κκί άπεχωρίσθησκν... ’Εκείνος, γεμκτος ένθουσικ- 
σμόν κκί γεμκτος λύπην,έκιίνη, άλλόφρων, μέ τό βλέα7.κ 
προσηλωμενον έπί τού σημείου κπό τού όποιου τόν είδί 
γενόμενον κφκντον...

Έ κτο τ ’ έζη έχουσκ έστρκμμένκ τά ό'μμκτκ τής ψυ
χής πρός τό σημείον εκείνο κκί έζη μηχκν.κώς, ώσκν 
νά μήν είχε πλέον δ ι’ κύτήν ή φύσις τίποτε, ούτε χρώ- 
μκτκ , ούτε λκμψιν, ούτε κίνησιν οίκνδήποτε.

’Εκ δικλειμμάτων έζωογονείτο μόνον οσάκις ήκουε 
σάλπιγγκ κκί έτεινε την άκοήν κκί ήκροκτο άπλήστως, 
ώσκν οί ήχοι εκείνοι νκ ώμίλουν, νά ελεγον κάτι κκτκ- 
ληπτόν εις κύτήν, κκί μόνον οσάκις διήρ/οντο ένοπλοι 
στρκτιώτκι, τούς πκρηκολούθει μέ τό βλέμμκ έωσοϋ 
έςηφκνίζοντο... Καί έπκνέπιπτεν εις τήν προτέρκν μη/κ- 
νικήν ζωήν,εις τήν προτέρκν ψυχικήν νάρκωσιν...

("Επεσκι τό τέλος) I I . Λ . Ά ί ι ώ τ η ς .

Ο Α Λ Κ Ο Ο Λ Ι Σ Μ Ο Σ
IIΑΡΑ ΤΩ ΑΑΚΟΟΑΙΚΩ ΦΡΕΧΟΙΙΑΘΕΙ 

Β  ν

Asov νχ διχϊίοίνω|Λεν τον (ΐΛχ.οοΛικον Υζνοο.Ύαϋί), 3c#wO 
τού ά.Ιχοο.ίι/.οο yperoxattont;, κκθόσον καί ή βλάβη τών 
νεύρων, ήν πολλήν κκί ποικίλην προξενεί τό οινόπνευμα 
ένδικοέρει ήμκς κκτ ίσον λόγον πρός την βλάβην τών 
λοιττών οργάνων, ών άρίθ[ΧΥ)7ΐν ε^ωσχ^-εν εν τμ  ττοοη- 
γου<Λενω Tj’i-wv όίρΟοω. Kxt οντωζ ε!.ζ νευρχ'τ^ενιχ-ός, εΐζ 
αετκ πολυνευριτιδος άλχοολιχτ^ /-χι ττχιχλύιεως, εις κ- 
'τόττλη/.τος εξ αλκοολισμού δέν - ν . ζ ί/ ι ι  το κοινωνικόν και 
πολιτειακόν ά/θος, δπερ ό φρενοπκθής άλκοολικός’ διό 
κκί πκρκτρέ/ομεν τά  κκτά τον νευροπκθή άλκοολικόν 
ν,εταβκίνοντες εύθυς επί την έςέτκσιν τού φρενοπκθούς 
τοιούτου.

ΙΙρός μ ε ίζ ο ν κ  δέ κκτάληψιν τοϋθέμκτος τούτου θέλο- 
μεν δικιρέσει τους άλκοολικούς φρενοπαθείς ε;ς 6υο κυ
ρίας τάξεις.

Ιο»· roi’c οζεΐι; a Jx o o J ix o v ( .
2 o r  τοος x g o r i o v c άΑ/.οο.Ιιχοιχ.

#
Ύπό τήν όνου.κσίαν ά.ΙκοοΜαμος  νοοϋμεν τήν

κοινώς καλουμένην κκί # ίτ  aJxoo.Uxbc δέν είνε 
άλλος ή  ̂ μ έθ υσο ι .  Ό  απλούς λοιπόν μέθυσος τοίς πκσι 
γνωστός πκρουσιάζει είκόνκ όίείκς δηλητηριάσεως κκθ ’ 
ήν κι αισθήσεις κκί κί κινήσεις, ού μην άλλά κκί τκ 
αίσθητήρικ έν άρχή ύπερεγηγερμένκ τυγχάνου'σιν,εϊτκ ό 
άαβλύνοντκι ή κκί τινκ κκί πκντάπκσι κκτκλύοντκι ώς 
έν τοίς έςή; όψόμεθκ. Καί πρώτον μέν φκιδρότης κκτέ- 

ει τόν μεθυσθέντκ καί δικχυτικότης άκρα’ δέν διέφυγε 
έ τό σύμπτωμα τούτο τόν θεσπίσκντκ εν τή Εκκλησίκ 

ότι ό «οίνος εύφρκίνει κκρδίκν άνθρώπου κκι ιλαρύνει 
ποόσωπον.» ΙΙρόσωπκ τινκ ούχ ήττον οΰδκμώς φκιδρύ- 
νοντκι, ούδ’ ίλκρύνοντκι τό πρόσωπον έκ τού οίνου,άλλά 
πΚν τουναντίον έπί .δάκρυκ κκτκφε'ροντκι κκί ζοφερκί 
εικόνες άναπκριστώσιν κύτοίς σκηνκς λυπηράς του βίου 
τω ν, άλλων δέ ή μνήμη έπανκφέρει θκνάτους ή δυσκ- 
ρέστους τοϋ βίου περιστκσε'.ς, ζοφοϋτκι όε ή ψυχη 
κύτών και έπί με/κγχολίκν κκτκφέρετκι κκί λύπην 
κφκτον. ’Εγνωρίσκμεν συνάδελφον, ό’στις παρείχε την 
είκόνκ κκί τών δύο τούτων κκτκστκσεων. Έ ν άρχή 
μεν εύθυμος κκί διαχυτικός, μετεστρέφετο είτκ εις άγριον 
κκί επιθετικόν, ού μόνον δέ τούς περί αυτόν έκκκοποίει, 
άλλά κκί έκυτόν" μόλις δέ κ.κι όυσκολως συνεκρκτείτο 
υπό τών π ε ίί αυτόν έκ τών άνηλεών κκτά τού προσώπου 
τ ο υ  γρο/θοκοπημάτων, κκί ές ών προΰκάλει άληθείς κί- 
αοϊοκγίκς τής ρινός κκί τρκύμκτκ άμβλέκ τοϋ προσώ
που Σημειωτέον κκί τούτο ότι νήφων ουδαμώς ήν χκ- 
ρκκτήρος έπιθετικοϋ, ούδ’ άνκτροφής ήμελημένης. Έ - 
γνωρίσκμεν έτερον έπιστήμονα όστις άπό τής εύθυμιας, 
ήτις πκρηκολούθει τκ  πρώτα ποτήρια του οίνου, μετέ- 
πιπτεν είτκ εις άθυμίκν, κ.κί τκυτην διεδεχετο 6κκρυόρ- 
ροικ έπί τή άνκπολήσει προσφιλών του προσώπων κπόν- 
των ή θκνόντων κκί ταύτην κλκυθμοί κκί γόοι’ κκί 
τκϋτκ  έν μέση συνκνκστροφή φκιδρκ έν έορτκίς ώς κί 
-ών Άποκρέω ή κλλκι πκρκπλήσικι. Ώ στε ή γενικώς 
παραδεδεγμένη γνώμη ότι ό μεθυσθείς οκιόρύνετκι είνε 
πεπλανημένη’ είνε ού/ ήττον κληθές δ'τι πάντες έν άρχή 
φαιδρύνονται καί έςκίρεσιν τού κανονος τούτου ήμείς 
τουλάχιστον δέν γνωρίζομεν. ΤΙ λογόρροικ τών μεθύ- 
σων γνωστότατη τυγ/άνει όσον κκί οχληρά. I ό κέντρο ν 
τής λαλικς, φαίνεται, χειρκφετηθέν άπό τού κνωτέρου

ελέγχου ον άσκεί έπ ’ αύτοϋ ή νηφάλιος κκτάστκσι; τ 'ύ  
εγκεφάλου, ή κρίσ’-ς κκί ή ορθή τών πρκγμάτων κκί 
συνήθης άντίληψις. Ί’έρετκι άκκτάσ/ετον έπί ευφράδειαν 
άήθη ‘καί ρητορικώτεροι γίνονται οί πιόντες κκι εύφρκ- 
δέστεροι. Τήν ιδιότητκ ταύτην τής μέθης κκλώ ; γ ινώ - 
σκοντές τινες ειώθκ^ι πρό πάσ/)ς έμφκνίσεώς των πρό 
τοϋ κοινού x o v rσοπίνα*··οΰ-ως  αύτοί εαυτούς θκυμάζουσι 
δικ τήν ρητορείκν τήν άπό οίνου καί ζύθου κκί ευχαρί
στως κατκφεύγουσιν έπί τό προσφιλές διεγερτήριον. Κκι 
ύποψήφιοι δ ι’ εςετάσεις ή διαγωνισμούς προφορικούς δέν 
άμελοϋοι τήν άπό τών οινοπνευμκτωδών βοηθεικν νά 
έπικκλώντκι κκί τήν στωμυλίαν των νκ έκκεντώσι’ π κ -  
ρκδείγμκτκ τούτων τών άπό τοϋ οίνου άποτελεσμάτων 
δέν αναφέρω, άφθονοϋσι γάρ.

Τρίτον άποτελεσμκ Ίής μέθης τυγχάνει ή πρός έρω- 
τοτροπίκν ροπή κκί ή πρός τήν Άφροδίτην λκτρείκ. 
Ταύτης τής ίδιότητος θυμκτκ είσί πάντες οί μεθυσκό- 
μενοι έργάτκι. Ούτοι οί δειλκιοι, έβόομάδκ δλην άτ:υ- 
τως μο/θήσκντες κκτκνκλίσκουσι τόν οβολόν των εις τόν 
Νκόντοϋ Βάκχου, τό κκπηλείον ώνόμασκ, είτκ δε τήν 
έπί τήν Άφροδίτην λαμβάνοντες άποκτηνούνται εις γυ- 
νκίων βρωμερών κκίάκαθάοτων πολλκχώς τάς άγκάλκς 
έμπίπτοντες κκί νόσους κνιάτους ή δυσιάτους άποκο- 
μίζοντες.Τής « Α ττικής Ίριδος» προωρισμένης νά έςυπη- 
ρετήση ού μόνον φιλο’/ογικάς, άλλά καί κοινωνικκς κπκ ι- 
τήσεις νομίζομεν ότι όφείλομεν νά ύποδείξωμεν εις τούς 
δυνκμένους να έλθωσιν άρωγοί πρός βελτίωσιν τής άςιο- 
δκκρύτου τκύτης κκτκστάσεως τά  έκ τής ίδιότητος τκ ύ -  
της τής μέθης κτοπκ κάί δεινά κκί νκ έγείρωμεν κκί 
πκρ ’ ήμίν τό ζήτημκ τής άντιαλκοολικής πάλης ήν διεςά- 
γουσιν ολκ τα εύγενή κκί πεπολιτισμένκ 'Έθνη κκί δή 
δικ τής ιδιωτικής πρωτοβουλίας, έν ή καί πχλιν προεξάρ- 
•/ει ή τών ’Επιστημόνων καί είτκ τοΰ Κλήρου κκί τοΰ 
Στρατού, ώς έν έτέρω άρθρω θέλομεν διά μακρών μνημο
νεύσει. ( Ακολουθεί)

Σ .  Γ . Β λ ο Ο ιο ν ό ς ,  ιατρός 
Ειδικός τών Νευρικών κκί Φρενικών.

 ---
ΣΚΕΨΕΙΣ  ΚΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΑ

Α ί πχλκια ί παραδόσεις καί αί παλα ια ί συνήβειαι είναι πάν
τοτε νέαι 6t’ εκείνους οί’τινες γνω ριζουιι νά ώφεληθώσιν ές αύτών.* *

♦
Χ ειαώ ν ! γήρας τοΰ έτους, γήρας ! χειμώ ν τής ζωής.

*
Λιά τά παιδία ή ζωή είναι εορτή· εισέρχονται έν αύτ/7 <·>ς 

εις φαντασμαγορίαν.

Ή  μεγαλομανία μας δίδει εις τά  παιδία, διά δαπάνης χρυ
σίου τινός, αγιοβασιλιάτικα  τά όποια διατηρούνται μ ίαν μόνην 
ήμέραν, εις δε τούς λαούς, διά τής βνσιας εκατομμυρίων, δίδει 
παιγνιδάκια τά όποια τους διασκεδάζουσιν έπί εξ μήνας.

Θά τον άγαπήσο>μεν, άοου πλέον έκλειψη, τόν κακόμοιρον 
τόν δέκατον έννατον αιώνα ! Σήμερον -ιό/ καταδικάζομε ν, άλλα  
6ά ελΟη ήμερα κατα τήν όποια/ Οα τόν έπι6υμήσ<ομεν και (,ά  
τόν συγ/ο>ρήσιομεν.

Ά κούομεν σήμερον μετά σοβαρότητος ο ίηματίας τ ινά ; π ε ι-  
ρίομένους νά ώροσκοπήσωσι τόν μόλις γεννν/Ιέντα αιώνα και νά  
μαντεύσωσι περί αύτοΰ' καί έν τούτοις περιγελώμεν τούς ισχυ
ρισμούς τών αρχαίων άσ-ρολόγων !

’ ΠρωτήΟη τ ις  ποια διαφορά υπάρχει μεταξύ ύλιστοΰ καί λ ή 
πτου καί έδωσε τόν εξής. επ ιτυχή  ορισμόν : Ό  μέν ληστής δια- 
πράττει τό φοβερο'περον έγκλημα έν γνώσει ότι παραβαίνει τόν 
θειον νόμον, ένώ ό υλιστής δόναται νά τό διαπράξη, ούδένα 
θειον νόμον π ιστεύο ιν..



(Mr.i> £ά μο ν ε!<_· lu r o v n v )

μ έ  /- · - - - ,ιΝ υ ζ  c lV  7. Z 0 JX X , i c p X  T(OV JJUjOTTTjpifclV 0 »poc

Καθ 7(v παν βλεα.α.’ άνθροπτινον καλύπτεται 
Μόν’ ή σελήνη, βασιλίς έν ούρανίω χώοα 
Σ ιγ ώ σ α ’κ ’ υπερήφανος τό σύμπαν θεωοεί.

Λεν Οάλ/.ε: ~£ρίς άνοιςις, ούδέ ίάσμους /ύνει 
Είνε ψυχρός Δεκέμβριος, βαρύτατος χειμώ ν'
Πλήν εγερθεισα _πρός στιγμ ήν ή μαγική, Γαλήνη 
Δαμαζε: υ. ί  το άσμα της τού πόντου τον θυμόν.

Φ
Εις τ ί  ς θαλάσσης τήν ΰγράν κ ι’ άφροστεφή αγκάλην 
Ην μεταοαλλ εις κάτοπτρον τής Φοίβης ή άκτίς,
1 είν εκείνο, πού' χωρει με δύναμιν μεγαλην 
Κ ΐ ό κροτος του ακούεται και πέραν τής ακτής ;

Μή είνε μαύρη φάλαινα, ή κήτος τής θαλάσσης 
Ή  δράκων τις ένάλιος, ή λεβιάόαν τ ις ;
Οχι, π λήν ε'.ν υπέρ αυτά παν ο ,τι είς έκστάσεις 

*0 νούς έδημιούργησεν,'ό νοΰς ερευνητής.

#
Ατμήρες ε:νε μέγιστον, οπερ τό κύμα σ/ίζει 

Κ αί οί δελφϊνες έκπληκτο! τό τάχος του φθονούν.
Ιό πλήθος τών λαμπτήρων του τήν πόλιν είκονίζει 
Ην Ο! Πρωτεις βασταζουσι κ ’ οί Τρίτιονες υμνούν.

Φ
Κοιμωνται όλο', εν αυτώ και ό Μορφευς λ ικν ίζε ι 
I <·>ν ναυόατών τά  όνειρα με φλοίσβο/ γαληνόν, 

ου ήλιος χρυσούς τήν λάμ ψ ιν  του άρχιζε:
* Χ“ν £!’ τ ήν ακρώρειαν τών έναντι βουνών.

#
Κοιμούνται ο λ θ ι.. .Ά λ λ ά  τίς μέ άγρυπνον τό ομμα 
Ως φασμά αίβερόπτωτον, ώς νύκτιος φρουοός 

Π εριπατεϊ ακάματος κ ι’ ότε τό θειον δώ·/.ά 
Οτε τά όρη, τήν άκτήν προσβλέπει θλιβεοώς ;

*
Τ ην είς του πόντου τόν βυθόν ΰπνοιττουσαν Δωρίδ* 
Πως ε;υπνα του στήθους του ή μαύρη ιτονα/ή : 
jvai τής μεγάλης του ψυχής οποίαν καταιγίδα  
Δεικνύει των δακρύων του ή άφθονος βροχή ;

'Οποίαν άρα δι’ αύτόν έγκλείουσι μαγείαν 
Τ·. ηδονήν άνέκφραστον τή ς  Σμύρνης τά  βουνά 
Ώ σ τε , τυφλός πρός απκν'ία, πρός ταύτην μέ μανίαν 
Καί νούν καί βλέμμα καί ψυχήν καί υπαρςιν πλανά ;

Πώς όταν άρχεται αύτής ό κόλπος νά προβάλλη  
Κ αί τά τεμένη φαίνονται κ’ οί πάλλευκοι ναοί 
Έ ν ω ήσύχως έκαστος με τό'μμα πεοιβάλλει 
ΙΙάν ο ,τι λάμπει γύρωΟεν καί θάλλει εσαεί'

Φ
Ώ ς γαλβανόληπτος αυτός έγείρεται, κ ινείτα ι 
Ά γ ω ν ια ,  κυμαίνετα ι, στενάζει, τραγωδεϊ 
Κ ι ’ άν πάσχη, περισσότερον πονεϊ ότι στερείται 
Πτερών ό'πως τήν Σμύρνην του ταχύτερον ΐδή ;

#
Χ ωρεΐ τό πλοιον κ ι’ ό λ ιμ ή ν  αύτής περικολπούται 
Ώ -ε ί αγκάλη μ ητρ ική  τοϋ πλοίου τά πλευρά’ 
Περικαλλής καί γόησσα τριγυρωθεν άπλούται 
Τής άπεράντου πόλεως ή όψις ή λαμπρά.

*
Ι’ίπ τε ι τήν άγκυραν κ’ ευθύς ώς μέλισσα·, πετώσαι 
Προς άνθος της άνοίςεως, μελλίρρυτον, γλυκό 
Σπεύδει τών λέμβων ή πληθύς κ ’ ύπ ά ιςεις μειδιώσαι 

Οπου έσμός ανθρώπινος, έςέρχονται έκεϊ.

Πώς πλήν ό άγνωστος αϋτός καί νοσταλγών ναυβάτης 
Ό  ακορέστως τά βουνά τής Σμύρνης θεωρών 
Μόλις τή ν  γην του Μ έλητος πατήσας ώς σκιά τις 
Εξηφανίσθη, έφυγε μέ πρόσωπον ώχρόν ;

♦
Πώς εις ατμήρες έτερον, βραχύπλουν εϊσπηδήσας, 
Κΐς τής Περαίας τήν άκτήν τήν μάγισσαν πεοα 
Και μόλις τ α ύ τ η ί έπιβάς, τό έδαφος φιλήσας 
Σπεύδει εκεί. όπου σ ιγή άπλοϋται ίεοά ;

Φ
( § #

Κ Α Τ Α  Τ Ο Ν  Δ Ι Α Π Λ Ο Υ Ν

Πώς; έν ώ ταστρον τής ΊΙοϋς ήδύφωτον μαρμαίρει 
Κ οι ονειροι γλυκύτεροι u-εθύουσι τον νουν 
Λύτος καί πάλιν ισ τα :α ι κ ’ είς τήν μορφήν του ϊ.έρει 
Τήν οψιν ήν άλγήματα βαθύρριζα γεννούν ;

#
Χωοει τό πλοιον καί /ωρουν τά ά σ τια  τών α'Θέοιον 
Σβέννυτ’ ή νΰ ; κ ι’ ό ήλιος προβάλλει χρυσαυγής 
Οί έπ ιβάτ’ έγείρονται κ ’ έκαστος τούτων χαίρων 
ΓΙροσατενίζεί τάς γραμμάς τής περιστοί/ου γής,

Ίδοϋ τής Χίου λέγουσι τά  χλοερά έδάβη 
Ιδου τής Κρήνης ό λ ιμ ή ν, ον ζέφυρος φ ιλε ϊ 

Κ ένώ οί πάντες βλέπουσι, πώς ούτος δεν έστράβη 
(Ιλην εν καί μόνον άπωθεν σημεΐον τόν κ α λ ε ΐ;

m
( II ΙΙιχο-ιτοί'ο'α της· Σάιιοί' και ό ^*ιηίιν τοϋ ΙϊαΟέοο.)
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Τί έχει καί ώς Κέρβερος κόσμους πα^ών έγκλείων 
Ώ ς Λαμαρτίνου ’Ά γ γελο ς  ριφβείς ές ούρανώ/
Ιΐλέπει τά πάντα γύρω ίεν στεναζοιν καί δακρύων 
Κ ’ έ κ τη ς  πένθιμου του ωδής τους βράχους συγκινών;

Φ
Έ / ει ο ,τ ’ έχει πο ιητής πρός τους νεκρούς βαδίζων 
”Οπου μετέέαινε ποτέ μέ φ ίλην μαγική/
Καί βλεπων τώρα πρό αύτου <’>ς φάσμα κλαυθμηρίζον

ταγω μενου τάφου τη ς  τη ν  ο·φιν τη ν  Λευκήν.

Ναι, τής Περαίας ή μορφή, τά  /λοερά της δάση 
Α ί διανθεΐς κοιλάδες της, ό μέγας της λειμών 
Δέν είνε γή  τις άσημος έν τή  άπείρω πλάσει 
Ε ίν’ ό γλυκύς Παράδεισος τών ποώτων του παλμών.

Μόνον έκει τοϋ βίου του διήλθε τάς ήμερας 
Λ ϊτινες ολην τήν ζωήν έγκλείουν εις αϋτας 
Α ϊτινες  γήν καί θάλασσαν καί κυανοΰς αιθέρας 
Τό Σύμπαν περιβάλλουσι μ ’ έλπίδας ζηλευτάς.

Φ
Μόνον έκεϊ τό θειον πΰρ ήσΟάνθ’ εις τήν καρδίαν 
"Οπερ μυρίοι ήλιο ι ’ ς τήν Πλάσιν δέν γεννοϋν 
Μόνον έκεϊ ήγάπησε μέ άπειρον λατρείαν 
Έ κείνην, ήτ ις  ολον του άφήρεσε τόν νοΰν.

Νΰν δ’ όταν Τύχη άτεγκτος καί γαύρος κοινωνία  
Λεύγας αυτούς έ/ώρισαν μακράν δια παντός 
Κ ’ εκείνη μέν μαραίνεται ώς άνθος έν σκοτία  
Ε γ κ λ ε ίε ι δέ τόν θάνατον ’ ς τά στήθη του αϋτός.

’Έ ρχεται πάλιν έρχεται περίλυπος καί κλαίων 
Τής πρώτης εΰτυ/ίας του νά ΐδη  τόν σηκόν 
Κ αί νάσπασθή καί ν ’ άσπασθή μέ /εϊλος φλόγα πνέον 
"Ο,τι εκείνης σκέπτεται πώς είνε ή εΐκών.

'Ώ ! τής ψυχής του ή πυρά, τοϋ νοΰ του ή μανία, 
'Ο ,τι άν είπω άγνωστος θά μένη καί αλγώ.
Μόνον έμού τούς πόνους του αϊσθάνετ’ ή καρδία 
Διότι ο ίτος άλλος τ ις  δέν ε ίνε ...Ε ιμ ' έγο> !

1899 Φο)κί(ον llavac

» “ . Va ‘

Φ Ω Κ Ι Ω Ν  Π Α Ν Α Σ
Κ αί άν ήμςιισζήτει τ ις  τό άςιωμα ότι ό ποιητής γενναται 

■καί δέν γ ίνετα ι θά ήναγκάζετο νά όμολογήση έαυτόν ή τ τη μ ε -  
νον έν τό> προσώπ<;> τού έθνικοϋ ποιητοϋ της Σάμου Φ ω -  
χ ί  ω ν  ο c Π α ν ά, τού δαονοστεοούς της Μούστ.ί εύνοουμένου. 
Διότι ή έμπνέουσα αύτόν ποίησις δεν είναι ή εύτελης τεχ νη το ύ  
ποιεϊν και παρατάσσειν στίχους άνοσίο>ς όμοιοκαταλήκτους, είς 
οϋς μας έ^ει συνειθισμένους χορεία τ ις  ποικιλώ νυμω ν π ο ιη τ ί-  
« ω ν ,  κατακλυσάντο>ν άπό τίνος τάς υπώρειας τοϋ Ε λληνικού  
Παρνασσού καί είς μάτην άναρριχωμενων όπο>ς οθάσο>σι τήν ό- 
λονεν απομακρυνομένην άπ’ αύτούς ίεράν κορυφήν" άλλά πο ίη- 
«<.ς τθεναρά, πλήρης ρέμβης καί φιλοσοφίας καί μεγάλης έμ- 
πνεύσεως' ποίησις Ηυροινειος καί Μ ιλτώνειος, έγκλείουσα εύ- 
γενές σπέρμα μεγάλου ποιητοϋ, έκ τώ ν ποιητών έκείνων, οϋς 
ή  άνθρωπότης μέτρα μόλις είς τα  δάκτυλα.

Ί'πό το ιαύτης ποιήσεοις έμπνεόμενος ό Φωκίων Πανάς, μό
λ ις άγων τό 28ον ’έτος, φέρει κεφαλήν καί παράστημα φύσεως 
«ύτόχρημα πο ιητικής. Ωραίος την φυσιογνωμίαν, εύγενής τούς 
τρόπους, ομιλητικός καί εύπαρρησίαστος, μέ τό βλέμμα άέτειον 
άμα καί μ ε ιλ ίχ ιον, μάς δίδει νά έννοήσωμεν κα’ι άπό δέκα μ ίλ  - 
λια  μ ακ ϊυά  ότι Ιγεννήθη ποιητής καί πριν ετι άκοΰσωμεν αύτοϋ

απαγγε/.λοντος, οια τής ηχηρας και μελ<·)θ;κής φωνής του, 
καί ένα μόνον στί/ον έκ τής άφθονου ποιητικής συγκομιδής του.

Λέν αςιοϋμεν σήμερον νά κρίνωμεν έν πάση λεπτομερεία τό 
έργον τού Φ<οκίιονος Πανα. Έ π ί τή  εύκαιρία όμως τής δημο- 
σιεύσεως τού ποιήματος αύτοϋ «Κατά τον &ιαπΧ own  έκρινα μεν 
άναγκαίαν τήν έ.ν στιγμ ιοτύπιο τα ύτην σκιαγράφησιν, έπ ιφυ-  
λασσόμενοι νά γράψωμεν άλλοτε έκτενέστερον. 11 ρίττε ι όμως νά 
όμολογήσωμεν ότι μετά πολλής δυσκολίας άπειπάσαμεν απ’ 
αύτοϋ τό δείγμα τούτο τοϋ ποιητικού του ταλάντου, χρονολο
γούμενο'/ μάλιστα άπό τοϋ 18911' διότι ό κ. Ί'. Πανας, θάψας 
προσωρινώς την λύραν του, ούχί υποκάτω δικογραφιών, ως 
είπέ ποτε ό Ά μ π ε λ α ς  περί τή ς  ίδικής του. άλ/.’ ΰπό σωρόν σκε
λετού όστέων καί κρανίων, χρησιμευόντων διά τήν μελέτην α ύ 
τοϋ, προετοιμάζεται είς τάς έν τλ  ιατρική διδακτορικάς έςετάσεις 
του. Δ ιότι πρέπει νά σας ειπωμεν καί τούτο, ότι ό /.. Φ. ΙΙα- 
νας, ον καί ή Ε λλ ά ς  θά έζήλευε νά έ'/η κορυφαίου ποιητήν  
τη ς , είνα ι τελειόφοιτος τής ιατρικής. 'Ώ! τής παλινστρόφου τύ 
χης τών άνθρωπίνων πραγμάτων ! 'Ο ’Α σκληπιός έκλήθη νά  
φλεβοτΟμήση τήν Καλλιόπην ! ’Α λλά  διατί παραξενευόμεθα : 
Μήπως καί ό ήμετερος ’Αφεντούλης, ό διαπρεπής άσκληπιάδης, 
δέν ήτο καί ποθητής, καί μάλιστα έκ τών δοκιμωτέρων ;

Κ- Λ ? C.

ΑΦ' ΤΑ ΜΙΣΗ
Έ ρωτα ο ϊ  ζητώ , δε σοΰ γυρεύω , 
Γλυκειά ματιά  δε θέλω νά μόΟ 
“Οταν έαττρός μου, κόρη, σ ’ άγναντεύω  
Γροικώ κάθε παλμό μου νά μου πνίς/,ς..

Τ άμολυσμένα/είλη σου νάέγγίστ,ς 
Αε -ιΟυμώ στά χ ε ίλη  μου τά ώ/ρά,
Λέ θέλω ο λ ίγες  μέσα μου ν άφήσης,
Σ άλλονε δόσε τέτοια δυστυχ ία.

Εκείνο που ζητώ σκληρή άπο σένα, 
Είνε το αιώνιο μίσος, το φρι/τό,
Σέ μέ νά ίδώ τά βέλη σου γυρμένα  
Νά ρίχνουνε οωτιά. καί κεραυνό.

Κ ι όταν χυΟουν άχάριστη σε μένα 
Τόσες οωτιές καί τόσοι κεραυνοί, 
θέλω  νά δής τ ί γέλοια αγριεμένα 
Θενά σκορποΐ περίφανα στη γη.

Ζάκυνθος
1. \ .  Γ ο κ -π ά ο ιιο .

ΤΟΥ ΚΤΚΛΟΤ ΤΑ ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ
Μάνα μέ τά  πολλά πχιδίά μην πκρακζμχρώνης,
Τονα τό παίρνουν στη γραμμή, στόν πόλεμο χτυπ ιέτζι, 
Τά'λλο βερέμης γ ίνετζ ι, <ττό στρώμα ξεψυχάει,
Τό τρίτο τό καλλίτερο τό παίρνουν ή νεράιδες,
Έ κεϊ που πάει γ ια  νερό, νά τ:ιη καί νά γέμιση.
Και σύ απομένεις μονάχη σαν καλαμιά ’στόν κάμπο, 
"Οπου τή δε'ονει ό ίίνεαος καί τήν πατάει τό κάμμα.

Β '.
Μάνα με τά  πζιλλά παιδιά μή παρακαμαρώνεις·
Τ ' είχα παιδ}ά καί τάχασα καί κόρες παντρεμένες, 
ΝυοοΟλες σαν τό κρυό νερό— του χάρου θυγατέρες.
Και τόρα μένω μοναχή, παντέρημη 'στο δρόμο 
Μέ τά  κοράκία συντροο’ά, μέ τά  βουνά κουβέντα
Καί μέ τά  πικρό κλάματα ςεόίψασμα καί γιόμα----
Μάνα μέ τά πολλά παιδιά μήν παρακαμαρώνης,

1899 Στιϋοοί· Mattfoi’Kac.
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ΑΠΟ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ
Συ ποΰ -περνάς λ ιγάκ ι στάσου 
ε/ω πολλά νά σοΰ ιστορήσω 
αν μνήμα βλέπης έμπροστά σου 
Οέ νά μ άκούσης νά μ ιλήσω .

Τριγύρισα τή  νεκρή πλάσι 
καί τώρα μάθε τ ’ άπό μένα 
πώς ο,τι έχετε αύτοΟ πλάσσει 
οέν αληθεύει ούτε ένα

Λεν ειοα αγγέλους οπού λένε 
οέν ειοα ού’τε κολασμένους 
μέσα στή κόλασι νά κλαΐνε  
σέ τρομερή φωτιά ριγμένους.

Ούτε παράοεισο ούτε Αοη 
πού μέ λαχτάρα τά ζητούσα  
μόνον ατέλειωτο σκοτάοι 
κι’ έγώ αισθανόμουνα πώς ζοΰσα.

Λεχέμ€ριος I'JOO.
Anuήτοιοτ ,

Ε Π Ι Μ Υ Θ Ι Ο Ν
ΑΝΕΥ ΜΥΘΟΥ

(ΙΙρό; έπιιττ'θιον)

Οί φίλοι τών άγρών βεβαιοϋσιν, δτι όταν ό άκανθό- 
/οιρος όρεχθη διά τό γεϋμά του της σαρκβς έχίδνης τίνος, 
τροφής, ήν τόσω ν ο σ τ ιμ ε ύ ε τ α ι , πλησιάζει ακροβατεί 
κύτη κοιμωμένη '/.set διά τών όδόντων του συλλαμβάνει 
την παγεράν ουράν τη;· παραχρήμα δέ συσπειρόδται 
εις σφαίραν άκανθοβριθή. Ή  έχιδνα, συν τώ πόνω αφυ
πνίζομε ν η, προσπαθεί νά άποσείση τόν παράδοξον, όσω 
καί (Αίσητόν έπισκέπτην, όστις ώς νεόπλασμα προσεπε- 
φύτρωσεν εις τό άκροτελεύτιον μέλος της’ ά λλ ’ εις πάσας 
αυτής τά ; κινήσεις καί εκείνος συγκινείται.

Έξαγριοϋται εκείνη φρυάσσουσα καί επιπίπτει κ α τ ’ 
αύτοϋ, ά λλ ’ ϊνα λακτίση έπί κέντρα. Κτυπα έκεϊνον, 
ενώ πονεϊ αύτή, λιγό',ει άπό τάς πληγά ; καί άπό την 
έκροήν τοϋ αϊματο; έκ τών οπών, ά ; αύτή έαυτη έπιφε- 
ρει, πλήν δέν άποκάμνει, πλήττει μανιωοέστεοον, θρυμ
ματίζεται, λυόνει, σπαράσσει, εκπνέει- ο ακανθόχοιρος 
νίπτει τάς /εϊράς του,—  άν άρμόζη ή αναλογία,—  άπό 
τοϋ αϊυ.ατος· δέν υπήρξε αυτός φονεύς, ή έχιδνα ηύτο- 
κτόνησε- μετά γαλήνιας δέ συνειδήσεως τρωγαλίζει τήν 
εύγεστον λείαν του........

Αέν προύθέμην νά σοϋ διηγηθώ τήν σελίδα ταύτην τής 
ζωολογίας, καλέ μου φίλε, αν έκ ταύτης,— μολονότι δέν 
είναι Μύθος,— δέν προε'κυπτε σπουδαστικόν τ ι έπιμύθιον.

Ή  άνάγκη ομοιάζει πολύ μέ τόν Ακανθόχοιρον, ή δέ 
σαρξ, ηντόσω άγαπα, είναι ή ίδική σου.

Σέ πλησιάζει, ένώ ησυχάζεις κκί σέ συλλαμβάνει, φερ 
είπεϊν, άπό τοϋ τραχήλου,— άφού σύ ούράν δέν έχεις -— 
τήν αποφεύγεις, σέ ακολουθεί, τήν κολακεύεις, ϊνα σέ ά- 
®ήση καί τήν περιπτύσσεσαι’ άλλ ’ έγκλημάτησας, άφρον, 
νά θωπεύσης τάς άκάνθας της, καί διά τό έγκλημά σου 
σέ όδηγοϋσιν εις τό δεσμωτήριον. Σέ συνοδεύει καί έν- 
τός αύτοϋ, καί έάν κατόπιν έξελθης- σοί εγεινεν άναπό- 
σπαστος ώ ; πιστή έρωμε'νη, ώς εί έγεννήθη άπό τής αύ- 
τής κοιλίας μετά σοϋ, ώς εί έκράτει γραμμάτια ήγγυη-

ΑΠΙΣΤΗ !

Σάγάπησα καί σώταξα  
νά σέχω στήν καροΐά μου 
νά παίρνης τά φ ιλιά μου, 
στον κόσμον ό'σο ζώ.

Κ ι’ ένω ψηλά σ ’ ανέβαζα 
στον Ουρανό επάνω, 
μώλεγες θά πεΟάνω 
έσέν’ άν χωρισΟώ.

Μά μία νυχτιά  σέ ξάνοιξα 
άλλου φ ιλιά  νά παίρνης,

( σ ’ άλλου αγκαλιά νά γέρνης
το πρόσωπο τ ’ άχνό.

Κ αί τή  φωνή σου άγροίκησα 
καί τά φ ιλ ιά  σου ακόμα, 
πού βγαϊναν άπ’ το στόμα 
πού μουπε <Γ α γ α π ώ .

.  Β ο Λ ,τ έ^ ο α ς .

μένα διά τής υπογραφής σου' τήν ελέγχεις, γίνεται οί- 
κειοτε'ρα- έπί τέλους άπελπίζεσαι καί συνθηκολογείς πρός 
τήν βίαν. Επιτίθεσαι τύπτων αυτήν, ά λλ ’ ούδέν έχει νά 
φοβηθή έκ μέρους σου, χαιρεκακεί μάλλον διά τήν απε
ρισκεψίαν σου, καί σέ οϊκτείρει διά τκ  τραύματά σου' ή
δη πλήττεις τό ύστατον άλλά διά νά θραύσης τήν κε
φαλήν σου’ έγένεσο αύτόχειρ..........

Αύτή, ή ά>αγ#άζονσα τόν άνθρωπον ν ’ άπορρίπτη ώς 
πεπαλαιωμένον έπενδύτην, τό κάλλιστον τού ύψίστου δη
μιούργημα, τήν ζωήν του, είναι, ώς σοί είπον, ή άνά
γκη. Ώ ς ό βάτραχος διά τών κοακισμών του πτοεί τού 
μύθου τόν λε'οντα, ή άνάγκη τή θέα τών άκανθών της, 
φρικιάζει, ώς φάσμα σαικσπήριον, καί τήν ΐφθιμωτέραν 
ψυχήν δέν είναι όμως ή μιαρόν ζωάριον, φέρον πανίσχυ
ρα μέν οπλα, μηδαμινήν δ ’ έγκλείον ψυχήν. Οί αρχαίοι, 
φανταστικοί εις όλα των, εις τήν θέλησιν αυτής ύπε'τα- 
ςαν καί τών θεών των τήν άνεξαρτησίαν, σύγχρονοι δέ 
ποιηταί μας, όλιγώτερον έμπνευσμε'νοι ή υπερβολικοί, τό 
ακαταγώνιστο*· xaxor  αυτήν άποκαλοϋσι. Καί οί μέν 
καί οί δέ είπον πλέον τ ι τοϋ πραγματικού- οί ποιηταί 
μας ιδίως, ιδιόρρυθμοι εις τάς παρομοιώσεις των, φρενη- 
τιώσιν, όταν εις τάς υποθέσεις τού Έλικώνός των άνα- 
καλύπτουσι τήν ανάγκην, άμφισβητούσαν δεκάτης Μού- 
σης έδραν.

*Ας ελθωμεν τώρα εις τό έπιμύθιον :
Έ άν ή έχιδνα διέθετε πλειότερον ένστικτον αΰτοσυν- 

τηρησίας, άφ ’ όσην διαθέτει κακεντρέχειαν, θά άνελάμ- 
βανε τό μόνον έπί τή περιστάσει ό'πλον, όπερ άφήκε νά 
όξυδωθή έν τη φαρέτρα αύτής, τήν υπομονήν της. Δ ι ’ 
αύτή ;, εξαντλούσα εκείνην τού άντιπάλου της, θά έκέρδι-
^ε τούλάχιστον τήν δοράν τη ;.

“Ο ,τι όμως ή έχιδνα δέν είχε τό έ'νστικον νά πράξη, 
δέν είναι φρόνιμον νά άμελήσης σύ, πεφιλημε'νε φίλε, ό- 
στις έτετίμησο διά τοϋ ίσχυροτέρου οργάνου τής πλάσεως, 
τοϋ νοός. ’Αφοϋ,ώς καλώς γνωρίζω,ή άνάγκη άπότινος σοϋ 
έκρεμάσθη εις τόν τράχηλον, νά εξάντλησης τήν υπομο
νήν της, διά τής υπομονής τής ίδικής σου. Ούτω καί 
μόνον θά βαρυνθή νά σέ πιέζη.

Κ ω ν σ τ α ν τ ίν ο ς  Λ υ κ ό ρ τ α ς

ΛΤΤΙΚΙΙ ΙΡΪΣ

*

Σαβάνωνε, σαοά/.ο ε, ώ Ουρανέ, τήν πλάσι 
Ρίχνε τό χιόνι σου ’στ)-, γ?;, — σεντίνι νεκρικό, —  

--ς πού νά ελΟη ό καιρός, πού ό κόσμος σάνγεράση, 
Κνα μνημείο απέραντο νά μείνη καί λευκό !
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ΓΕΝΝΗΣΗ ΕΝΟΣ HPUA
Τρεις ώρες χτυπούσε ό άγριος άρματωλός τού Ρα- 

τοβίζιου Δήμο Μπλακιάς την έξώθυρα του σπιτιού του 
στη Σκουληκαριά, κΓ ή έξώθυρα δέν άνοιγε J "Ολο ιό  
χωριό γνωρίζοντας τ ’ είχε γείνει καί τί μπορούσε νά 
νείνη, άμκ τόν άπείκασε άπό.μακρυά ν ’ άρχεται φρόντι
σε μέσα στα λόγγα, γ ιά  νά μην ίδή κκί νά {/.ην άκούση 
τό Αήμο Μπλακιά, πού ήταν άγριος σά γίενιτσκρος, 
κκί μαύρος σά δαυλί, ότκν θά μάθαινε έκεΐνκ ποϋ εί
χαν γείνει στό σπίτι του. Τρεις ώρες χτυπούσε 6 άγριος 
Αήμο Μπλακιάς την έξώθυρα του σπιτιού του, κ ι ’ ή εξώ- 
θυραδέν άνοιγε!

Ό  Λήμος ό Μ Λ κ χ ιίς  χτυπώντας κκί μή άνοίγοντας 
ήθύρα, άδικσε άπάνω της, τό ντουφέκι του, κκί τές|δυό 
φλωροκκπνισμένες πυτόλες του, κ ι ’ ύστερα ρίχτηκε ά- 
φρισμενος άπό τό θυμό, σ ’ ένα γειτονικό, σπ ίτι, άρπαξε 
εν* τσεκούρι κκί γυρίζοντας την έκαμε φτύλια κκί μπή
κε μέσα. Τό σπίτι ήταν έρ.ημο. ' J I γυναικά του, κκί 
ή μοναχόθυγατερα τ<>υ ή Γκόλφω είχαν γείνει άφαντες !

Βγήκε άπό τό σπίτι στό μεσοχώρι μ έ ' τό γιαταγάνι 
στό χε'ρι. Φώναςε μέ όλη τη δύναμη τούς γειτόνους, τόν 
παπά, τους προεστούς.' άλλά καθόλου φωνή ! Τό χωοιό 
εκείνη την ώρα ώμοιαζε y.s άπ'αριζσμένο χωριό, που είχε 
πατήσει κακό θανατικό,πανούκλα η άολογιά ! Τά δόντια 
του Δήμου Μπλχκιά -έτριζαν, τά  χείλια του ήταν κολ
λημένα άπό την άφρή, τό κορμί του όλο έτρεμε, κκί τκ 
μάτια του πετοϋσζν φωτιές. σαν άστροπελέκια. Τ ’ ε ί
χαν γεινει ή γυναικά του, μέ τη μοναχοκόρη, του: Τ ’ 
είχαν γεινει οί χωριανοί του; Μη τούς έπιασαν οί κλέ
φτες; Μη τους έπιασε όλους ό ΙΙασιά; τοϋ Γιαννίνου,καί 
τους έρριςε στά μπουντρούμια τοϋ κάστρου ; Μόνον τκ 
σκυλλιά, οί γάτες κκί οί κόττες βρίσκονταν στό χωριό·! 
Τί νά είχαν γείνει οί χωριανοί ;

Τράβιςε ίσικ πέρα χωρίς νκ ξέρη ποϋ πήγαινε. JBo έ
θη κε μές στό λόγγο. Έκει άγροίκησε ποϋ βρίσκονταν. 
Εβαλε τ ’ α ύ τ ίτ ο υ ν ’ άκουρμαστή τίποτε κυπροκούδου- 

νκ , άλλά του κάκου! Η συχία μεγάλη βκσίλευε κκί στό 
λόγγο ! Έ κεϊ ποϋ πήγαινε άσκοπα μιά νύφη έμπλεξε 
στό δρόμο του. Ίδόντας τη γυναίκα ό Αήμο Μπλακιάς, 
ρυάστηκε φοβερά-φοβερά. σά λαβωμένο λιοντάρι:

—— ΙΙοϋν ’ οί χωρικνοί μωρή !
Η γυνκϊκκ ξεφώνησε ένα « κ ! »  κ ι ’ έπεσε καταγής 

ζερη, άπό τό φόβο της, κ ι ’ άπέθζνε !
Ό  Αήμο Μ πλακιά; προχώρησε' άκόμη πρός τκ  μέσα 

ο ύ λόγγου σκν άγοοίμι σκν στοιχειό, σκ·/ κακό θανα

τικό, κκί τκ  πουλλιά στό διάβκ του ςεπετοϋσκν καί ζε- 
οευγκν τρόμκγμε'νκ, σκ νά τκ εσ^ικζε γεράκι. ΙΙήγε 
-πήγε κάμποσο διάστημκ, καί νά σου πε<ρτει άπάνω στό 
διάβκ του μικ γριά. Ρέκκζε πάλι ό Δήμος, ά/λ’ ή γριά 
πε'οτει στα γόνατα κκί τόν παρακαλάει.

Κόψε με εμένα μονκ/κ καπετβίνε μ μά νά γλυτωση 
τό κκημένο τό χωριό, ποϋ ..δέ οτκίει !

— ΙΙοϋν ’ ή γυναϊκκ μου κκί ή θυγκτε'ρκ μου ; ' Ρύά- 
στηκε πάλι ό. Δήμος.

—; ’Από τόν θεό νά τώβρουν καπετκν Αήμο ! άτό τόν 
θεό νά τώβρουν ! . . . . ·

— Ιΐέ μου τ ί ετρεςε, πριν σε κόψω !
-γ—Νκ κκπετκνε μ ’ ! Ή  θυγατέρα σ ’ $ έ . ντροπικσε, 

καί τήν πήρε ή μάνα της κ ’ έγεινκν άφκντες ! Δέ φτκίει 
τό χωριό, κκπετάνε μ ’ ! Δέ οτκίει τό χωριό ! Μονάχη 

■ *ης φταίει εκείνη, κΓ ή μάνα τη ς ...
—  Ή  θυγατέρα μου άτιμη ! , .............  Κκί κκτά πού

εκκμαν ; Ρώτησε μέ γκυρλωμένα μάτια ό Λήμο-Μπλκ- 
κικς, χτυπώντας κκτά γής τό ποδάρι του-δυνατά.

—-  Κανένας δέ ξέρει, κκπετκνε μ ’ κατά ποϋ έκαμαν! 
Έχουν μέρες τωρκ, ποϋ πήραν τών όμμκτιών τους !

Άκούοντκς -αΰτά τά..λόγια ο Δήμο-Μπλακιάς, ό φο
βερός κκί τρομερός άρματωλός τοϋ Ρατοβιζίοϋ συγκλο
νίστηκε όλος, κ ι ’ έ'πεσε κατά γής. Λίγη δύναμη τώμινε 
άκόμα στα στήθια του όσο νά πή μονάχα στη γριά :

—  Καί ποιός ακούστηκε γ ι ’ άπατεώνάς της ;
—  Τό πρωτοπαλλήκαρό σου ! Τό πρωτοπαλλήκαρο 

σου ό Ψώτος ! . . .
’Ακούοντας ό Δήμος τ ’ όνομα τον άπατεώνκ τής θυ- 

γατρός του, ’έβαλε μιά μεγάλη προσπάθεια, σηκώθηκε 
στα ποδάρια του, καί ρούπησε άπό μπροστά ’πό τή 
γριά, άφοϋ πρώτα φόρεσε τό. πόσι του γυναικίσικ γ ιά  νά 
κρύψη τό πρόσωπό του, άπό τήν έντρόπή του.

"Γ.τρεμε ό ήλιος νά βασιλέψη ότ;κν απάντησε τό 
μπουλούκι του. Τό πρωτοπαλλήκαρό του ό Φώτος άμα 
τόν Ηάνοι'ε άπό μκκρυά νκρχεται, κκτ αύτόν τόν τρό~ο, 
κατάλαβε κ ι ’ άπό το περπάτημά του, κ ι ’ άπό το κκ- 
ταιβασμένο' τό πόσι του ότι ό καπετάνός του μπήκε’ στό 
φριχτό τό μυστικό, ποϋ τόν ε^ερνε τόσες βδομάδες. Μπο- 
ρού-ε άπό πολλής να φυγη, μπορούσε κκί τότε άκόμα 
νά φύγη καί νά γλυ-ωτη τη δίκια όργή τού άτιμζσμίνου 
πατέρα, άλλά θά τόν, κατηγορούσαν ό κόσμος όις δειλό, 
κ ι ’ άν άντρο, καί δέ/ τώκζμε.

Μόλις ό καπετάν-Δήμος έφτασε μιά ντουφεκιά τόπο, 
ντουφεκιά εκείνου τοϋ καιρού— αδειάζει τό ντουφέκι του 
άπάνω στό πρωτοπαλλήκαρό τουτό Φ ώ;ο. Ό  Φώτο;, 
χωρίς νά πιαστή άκομα ά π ’ ' άρματα, φώναςε όλη 
του τή δύναμη.

— Μή! καπετάν-Δήμο, γ ια τ ’ ε 'μ ζι παιδί σου !
Σ ’ ζϋτό τά διάστημα ό Δήμος ξαναγεμίζει το κα

ρυοφύλλι του καί ξαναρρίχνει.
— Μή ! καπετ&ν-Λήμο ! τοϋ ξαναφωνάζει ό Ί'ώτος 

γ ια τ ’ είμαι παιδί σου! Σχώρεσέ μας!
Τρίτη ντουφεκιά, τοϋ Δήμου Μπλακιά, του τ-ακίζ=ι 

τό ζερβί τό χέρι. Μέ την τρίτη ντουφεκιά ό Δήμος ζυγο- 
νοντας πρός τό Φώτο άρχίζει άπό τά  πιστόλικ του. Α 
δειάζει τό ’ένα άδέιάζει καί τ ’ άλλο . . . .  Τόν ςκναπέ- 
τυχε τό Ί'ώτο στά πλευρά μέ τή δεύτερη τήν πιστολά.

— Μή, κκπετάν-Δήμο ! ςαναφωνάζει πάλι ό Φωτός. 
Μη, πατέρα μου . . . .  Δέν άρνήθηκα ποτέ νά μην π ά 
ρω τήν θυ ,'ζτέρα σου !

Ό  Δήμος είχε πετάςει πλειά τό καρυοφύλλι του, κκί 
τά πιστόλιζ του γιά  νά μή τόν βαραίνουν, κ ι ’ έβγαλε τό 
γιαταγάνι του, λίγα βήματα τούς χώριζαν πλειά----

— Γυιέ τής π . . . ! φώναξε ό Δήμος. Κάνε τό σταυ
ρό σου γ ιά  ύστερη φορά ! . . .

*0 Φώτος βλέποντας, άπό τή μιά μεριά τό Δήμο, νά 
τώρχεται κ α τ ’ άπάνω σά θεριό, σκν ώργισμένο σύννεφο 
πού σέρνει μέσα του φωτιά κ ι ’ άνεμοζάλη, κ ι ’ ακούοντας 
άπό τήν άλλη τήν άτιμη βρισιά τ/?ς μάνας του, καί ουτε 
έχοντας πλειά κκμμιά ελπίδα νά τόν καταπείσγι νά ρίςη 
κάτω τό φονικό του γ ιαταγάνι, έτσι κα^ώς ήτζν λαβω
μένο; κκί κλονίζονταν νά πέσ{ΐ κάτω , σαν άναμοδαρμένο 
κυπαρίσσι εσυρε κ ι ’ αϋτός τό γιαταγάνι τού, καί δέχτη
κε τό πρώτο χτύπημα τοϋ Δήμου. Τά παλληκάρια σ ’ 
αυτό άπάνοι, μή γνωρίζοντας γ ιατί γίνονταν ό'λ’ αύτά 
τά πράγματα δέν ή'εραν άπό ποιό μέρος νά βοηθήσουν. 
Σέβονταν τό Δήμο ώς καπΐτάνό τους, ά λλ ’ άγαπού- 
σαντό Φώτο τό λεβέντη, σαν άδερφό, κ ι ’ άν δέν ήταν ό 
Φώτος ούτε μισό παλληκάρι δέν έτρωγε ψωμή μέ ιόν 
jf-'οιο καί σκληρό Δήμο Μπλακιά.

Σέ ολίγες στιγμές καπετάνος κάί πρωτοπαλλήκαρο σω
ριάστηκαν κκτά γής, άπό τά  χτυπή.μζτα πού έδινε ό 
ενας τ ’ άλλουνοϋ. Κ ι’ ό'πως ήταν σωριασμένοι ό ένας 
κοντά στόν άλλο, κ ι ’ έτρεχαν τά α ιματατά τους, σά βρύ
σες, κάποτε σηκόνουνταν.άργά-άργά άπό ένα καταμα- 
τωμένο χέρι, ποϋ χούφτιαζε άκόμα τό γιαταγάνι καί 
χτυπούσε μέ ό'τη τοϋ έμενε άκόμα δύναμη τόν πλαϊνό 
του. Τά πρόσωπα καί τών δυονών ήταν μακελεμένα, 
τά  κεφάλια τους ανοιγμένα, τά  μάτια τους πλακωμένα 
άπό τό αίμα, καί τά  μουστάκια τους αίματοποτισμένα, 
σαν κρουγγί.

Τέλος τά παλληκάρια έκαμαν κύκλο γυρα-γύρα στούς 
σκοτωμένους, κ ι ’ ή νύχτα άπλωσε τά  μαϋοά της τά φτε
ρά, γιά νά σκεπάση ένα τέτοιο φοβερό φονικο, κΓ ένα . τέ
τοιο φοβερό μίσος. Τό τρομερό διπλοφονικό, διαλαλήθηκε 
ό'λην τή νύχτα σ ’ όλο τ ’ άρματώλίκι τοϋ Ρατοβιζιοϋ καί 
σ ’ 0λα τ ’ άλλα τ ’ άρματολίκια γύρα·-γύρα ' κΓ ό'ταν 
έδωσε ό θεός τήν ήμερα του, έτρεξαν όλα τά  χ<· ριά, 
καί πήραν τούς νεκρούς ποϋ κράταγαν άκόμα σφιχτά τά 
γιαταγάνια-τους μέ τά  κοκκαλωμένκ τά χέρια τους, καί 
τούς έφεραν στη Σκουληκαριά καί έκεϊ,ό'πως ήταν αρμα
τωμένοι καί οίδυό, τούς έθαψαν κατά τό δειλινό, μέ σα- 
ρανταπάπαδο μέσα σέ δυό μνήματα, ποϋ είχαν σκάψει 
τό ϊνα  κοντά σ τ ’ άλλο, καί ο ,τι ειχε χωρίσει τόσο πολύ 
τό μϊσος ιούς έκαμε ό θάνατος νά γειτονεύουν αιώνια !

"Ας πόϋμε τώρα πώς έγεινε ή άτιμ ιά καί ποϋ πήγε ή 
μάνα μέ τή θυγατέρα τ η ς :

’Από τή στιγμή ποϋ πρωτοϊδόθηκαν ή Γκολφ ω μέ τό 
Φώτο άγαπήθηκαν μέ όλη τή δύναμη τής καρδιάς τους, 
άλλά ποιός μπορούσε νά τό πή στό πατέρα της ! Όσες 
ττροξενειές παρουσιάστηκαν όλες τ ις  άπόρριςε ! Ό  Δήμος 
ήθελε γαμπρό άγριο, καί σκληρό, σαν τόν εαυτό του, 
καί τέτοιος γαμπρός δέν είχε βρεθή άκόμα νά τοϋ στείλτ 
προξενειά. Ή  άγάπη τής Γκόλφως καί τοϋ Φώτου προ
χωρούσε μ.έ τή δύναμη τών είκοσι χρονών, ποϋ έφερε ό 
καθένας τους στη πλάτη του καί δέν άργησε νά δείξη 
καί τά  σημάδια τοϋ καρποϋ της.

Ή  Γκόλφω άρχισε νά αίστάνεται όλες τές ιδιοτροπίες, 
τής έγκαστριάς, νά χλωμίάζη, νά κιτρινίζη, νά ςερνάη, 
νά μή δέχεται φαγί στό στομάχι της, καί νά νοιώθη 
στην κοιλιά της ζωντανό τόν καρπό τού κρυφοϋ της τού 
έρωτα, καί θέλοντας καί μή, τό ξομολογέται στη μητέρα 
της. ’Αστραπή τής έπεσε στό κεφάλι τής μητέρας της, 
όταν ήκουσε ένα τέτοιο πράγμα. Ρίχτηκε νά πνίξη τήν 
θυγατέρα της, γ ιά  τήν παρανομία, καί τήν εντροπή, 
ποϋ είχε κάμει, ά λλ ’ ή μάνα νίκησε τήν γυναίκα τοϋ 
Λήμου Μπλακιά. Στην καρδιά της βρέθηκε βαρύτερη ή

μητρική άγάπη, κΓ άπό τ ’ άλλα αίστηματκ τής τιμής 
καί τής ντροπής, κΓ άντί νά πνίξη τή θυγατέρα της, 
σκέφτηκε πώς νά τή σώση. ΙΙήγε στό σπίτι τοϋ παπά 
τοϋ χωριού, κΓ είπε τά  γενούμενα, κΓ ό παπάς γνωρί
ζοντας τί άνθρωπος ήταν ό πατέοκς τής Γκόλφως συμ
βούλεψε τή Δήμαινα νά πάρη κρυφά τή θυγατέρα της, 
καί νά φύγη μακρυά-μακρυά, σέ ξένα’ σύνορα, καί σέ 
ξένα άρματωλίκια, καί νά ζήσουν κΓ οί δυό κρυμμένες 
καί άγνωστες.

Το πράγμα ψιθυρίστικε στό χωρίο, κΓ άρχισε νά γένε- 
τα ι μπούγιοκΓή Δήμκινα άπό τ) φόβο της,μην τό μάθη 
ό άντρας της τό κακό μιά νύχτα πήρε τή θυγατέρα της,
κ α ί π ά η , π ά η ,  πάη ...............χωρίς νά ξέρη κανείς κατά
ποιό δρόμο έκαμε. Τήν αύγή τό χωριό βλέποντας τό κλει
δομανταλωμένο σπίτι τοϋ Δήμου Μπλακιά φειδοζώθηκε, 
άπότό φόβο του. ’Από τότε έβαλε νά παραφυλάγουν πότε 
θ ’ άρχονταν ό άγριος νοικοκύρης του, γιά  νά μπορέση 
ν ’ άποφύγη τήν ό'ργητά του, κ ’ όταν τόν είδαν ν ’ άρχε- 
τα ι σκόρπισε ό'λο τό χωριό μέσα στά λόγγα. Καί αύτοί 
οί πιστικοί άκόμα βούλωσαν τά κυπροκούδουνα τώνκο- 
πκδιών τους γιά  νά μην άκούεται τό λάλημά τους.

Ή  Δήμαινα μέ τή θυγατέρα της είχαν τραβήσει 
κατά τ ’ "Αγραφα. Ά πό  ράχη σέ ράχη, κΓ άπό χωριό 
σέ χωοιό, διακονεύοντας καί περπατώντας μέρες έφτασαν 
στό μ ο να σ τή ρ ι τ ’Αϊ-Γιωργιοϋ στό Μζυρομμάπ;. τελευταίο 
σύνορο τών Άγραφων κοντά στά Τρίκκαλα πού σώζεται 
ώ ςτά  σ ή μ ε ρ α . Ό  γούμενος άμα έμαθε τ ί τάς ήνάγκασε ν ’ 
άφήσουν τό σπίτι τους τές δέχτηκε μεκαλωσύνη, καί τές 
έκαμε καί τές δυό καλόγριες τοϋ μοναστηριού. ·

"Υστερα άπό λίγους μήνες ή Καλόγρια ή Γκόλφω γέν
νησε ι/.έσα στό μοναστήρι, παιδί. Τό παιδί έκεϊνο ήταν ό 
στρατάρχης τής Ε λλάδας τοϋ 1821 Γ ε ώ ρ γ ιο ς  Κ « -  
ο α ϊ« ί ι : « κ η ς .
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ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΙΙΜΕΡΑΙ

'Ο Γ .λ ι ιΟ π ίι ι ίκ ;  τ ώ ν  Ί Ι  v io u tv w v  
τ ε ι ώ ν . —Τά αποτελέσματα τής άπογραφής τοϋ 1900 
είναι σήμερον γνωστά έν τώ συνόλω αΰτών. Ό  πλη
θυσμός τών ‘Ηνωμένων Πολιτειών άπό 6 3 ,0 6 9 ,7 5 6  ά 
τομα κατά τό 1890 ,ηύξήθη, κκτά τό 1900 ,είς 76 ,29 .) 
220 , ήτοι είς διάστημα δεκαετίας έσημειώθη αύξησις 
έκ 13 ,225 , 404 προσώπων, ή περίπου 21 ο)ο· ένώ· 
κατά τό διάστημα τής προγενεστέρας δεκαετίας (1880 
— 1890) ή αύξησις ύπήρξε 25 ο)ο καί κατά τήν δεκα
ετίαν άπό 18/0— 1880 είς 30 ο}ο.

Ή  έλάττωσις αΰτη τής προϊούσης αύξήσεως δέν φαί
νεται νά οφείλεται είς τήν έξασθένησιν τών γεννήσεων, 
άλλά μάλλον είς τήν άράίωσιν τών μεταναστεύσεων, 
ήτις ήτο καί ή κυριωτέρα αιτία τής ταχείας άυςήσεως 
τών κατοίκων.

Οί κάτοικοι τών ’Ηνωμένων Πολιτειών κατά τό 1800 
συνεποσοϋντο είς 5 έκατ. μόνονώστε είςτό διάστημα τοϋ 
τελευτήσαντος αΐώνος έδεκκπλασιάσθησαν !

Ί Ι  π α ο α γ ω γ ί ι  τ ο ϋ  ^ ά μ Ι ία κ ο ς  ε ί ς  τ ά ς  Ί Ι ν ω  
ι ι ί ν α ς  Ι Ι ο λ ι τ ε ί α ς - — Σήμερον αί '.Ηνωμέναι Πολι- 
τεϊαι προμηθεύουσι πλέον τοϋ ήμίσεως (62 ο)ο) τοϋ κα- 
ταναλισκόμενου βάμβακος έν όλω τώ  κόσμω, καί ή βιο
μηχανία αΰτη άπασχολεϊ περί τούς 22 1,580 Ιργάτζς.



Κατά τό 1898—99 ή παραγωγή άνήλθεν είς 11 ,256  
Ο J1) δέματα τών 227 κοιλών. Πρό τών άριθμών τούτων 
ένδιαοέίει νά άνατρέςωμεν είς τήν καταγωγήν τη ; τοϋ 
βάμβκκος κκλλιεργείκς, ήτις είσήχθη διά πρώτην φοράν 
εις τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας έκ Βιρμανίας κατά τό 
172 1. — Ινζτά τ ζ  έβδομήκοντα πρώτα έτη ή πκρκγωγή 
δεν ελζβε μεγάλην έπίδοσιν, έπειδή, άν καί ή κζλλιέρ- 
γεια η το εύκολος, ή παρκτκευή τοϋ είδους, γινόμενη 
διά τών χειρών ήτο μζ/.ρά καί δκπζνηρά. 'II τερζστίκ 
παραγωγή χρονολογείται ιδίως άπό τοϋ 1793 δτε έφευ- 
ρέθη ύπό τοϋ Βίτνεη ή έκκοκιστική μηχανή, ήτις έ- 
πέφερεν άληθή έπανάστασιν εις τήν βιομηχανίαν τοϋ 
βκυ.βακος. 'II παραγωγή κατά τά  τελευτζϊα  ταϋτα 
Ιτη έτριπλασιάσθη.

Ί Ι  έ ξ α ό ά ν κ ί ι ι ;  τ ώ ν  λ ύ κ ω ν  ε ν  Γ α λ λ ί α . —
'Υπάρχει νόμος έν Γαλλία λειτουργών ά~ό τοϋ I 88 ’2 , 
κ ζθ ’ δν, όπως ένισχυθ/j ή κζτζττροφή τών λύκων, δ ί 
δονται χρηματικαί άμοιβαί, ποικίλουσζι άττό 40 μέχρι 
200 φράγκων δ ι’ έκαστον φονευόμενον λύκον, άνκλόγως 
της ήλικίκς, τού γένους κκί τών ττεριστάσεων κζθ ας 
έφονεύθη. Διά τοϋ μέσου τούτου επετεύχθ/; μέγκς όλε
θρός εις τό ζώον τοϋτ j καί εντός ολίγου δεν Οκ ύπαρχέ 
ού δ έ είς λύκος έν Γαλλία.

'Ημείς έν Έ λλάδι τότε θά άπαλλαγώμεν τών .1νχω>\

Σ υ ρ Λ ϊη υ κ ν ω μ έ ν ι ν  φ α ρ ί ν α . — Είς εφευρέτης ά- 
μερικκνός ό Μ. Ζάγος επέτυχε μηχάνημα, δια τοϋ 6- 
770ίου κκτώειΟωσε νά συμπυκνώστ) τήν φαρίνζν κκι έ- 
λκττώση τόν όγκον της κκτά 40 τοίς εκατό. Ή  μέθοδος 
κύτη διευκολύνει ττολύ τήν αποστολήν τών φαρινών, τών 
τϊροωριτμε'νων διά τήν ές αγωγήν. Είναι όμως άναγκαϊον 
νά έςετκσθν) έάν αί ούτω συμπυκνούμεναι φαρίναι δέν ά— 
νάπτουσι, δπως κοινώς λέγουσι, κκί δέν άλλοιοϋτκι καί 
βλάπτεται ή ποιότης αύτών. Έ ν πάση όμως περιπτώ- 
»>ει π  ρε'πει νά σημειωθή ότι τό μηχάνημα τοϋ κ. Ζάγου 
θά διευκολύνη πολύ τήν νόθευσιν τής φζρίνζς διά δια
φόρων ξένων ουσιών, τό πλεϊστον επιβλαβών είς τήν 
υγείαν. Καλόν είναι νά προφυλαχθώμεν άτ70 τήν άμερι- 
κ/.νικήν ουμπεπυκνωμένην φκρίνκν, έάν έπεσκέπτετο 77θτε 
τήν χώραν μας.

Ή  νώ ι> α  δ « ο ΐ '  άτ:οΟ ν»ΐ(1 κ ο ν « ί ι ν  ο λ ι ν ώ τ ε -• * w I
ρ ο ι . — Είς ιατρός διαμείνας έ~1 εί/.οσιτε'σσκρκ συνεχή 
ετη ένΤ κσμκνίκ , ό κ. Πεζκνφέλδ, έξαίρει, έν τή αγγλι
κή έπιστημονική επιθεωρήσει « Ή  φύσις», τά πλεονεκτή- 
μκτκ τής άτ70ΐκίκς ταύτης ώς τόπου διαμονής ύττό επο- 
ψιν υγιεινής.

Το κλΐμκ τής Γκσμανίας, μεγαλοννήσου κείμενης, ώς 
είναι γνωττόν. πρός νότον τής Νέας Ούκλλίας τοϋ με
σημβρινού κκί κκτκντικρύ τής Μελβούρνης, είνκι έν τών 
καλλίτερων καί κανο/ικωτέρων τής ύφηλίου* ό άήρ έκεϊ 
είνκι καθαρός, διαυγής κκί μυρωμένος άτ70 τάς χκρκ.- 
κτηριστικάς άποπνοίας τών ευκαλύπτων, οϊτινες φύονται 
έκεϊ έν αφθονία· αί δε άτόπνοιαι αύται. φαίνεται δτι 
άτκοϋϊΐν αντισηπτικήν ένέργ-ικν έπί τών κακοποιών 
(7,τερμάτων πάσης φύσεως. '() έν λόγω ιατρός τά συμπε
ράσματα αύτοϋ στηρίζει, ώ ; έττί τό πλεϊστον, έττί τοϋ 
βκθμοϋ τής θνητιμότητος τοΰ πληθυσμού τής Τασμζνίκς, 
βαθμρϋ, δστις κατά τό παρελθόν έτος δίν ύπερέβη τήν ά- 
νκλονίκν τών 8, 8 ο)ο ήτοι τ^ν ελάχιστον γνωστόν όρον

της θνησιμοτητος. Εις ύε των λόγων τής έκτακτου αυτής 
ύγιεινής κατκστάσεως είνκι ή παντελής σχεδόν απουσία 
τής φυμκτιώσεως.

Ε'.νκι γνωστή ή αποστειρωτική κκί μικροβιοκτόνος 
ίδιότης τού ήλιακοϋ φωτός. Έν Όβάρτι; ύπελόγισζν, 
είς διάστημα, ενός έτους 2 ,20  1, ώρας οωτισθείσκς ύπό 
τοϋ ήλιου, ένω έν Όςφόρδη έπί πκρκδείγμκτι ά σχετικό: 
άριθμός δέν ύπερέβη τκς 1 ,158 ώρας Ό  ώραιότκτος 
λοιπόν ουρκνός τής 1 κσμκνίκς είναι άνκμφιβόλως ή κυ- 
ριωτερα αιτία τής έςζιτίας ποιότητος τοϋ κλίμζτος αυτής.

Κκί τώρα οσοι είσθε φιλόζωοι έτοιμάσκτε τά - 
γάχ ια  oat, δικ τήν Γκσμκνίκν.

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ Ι Χ Ο λ Η
II ττρό ττΐντε σχεδόν jxtjvojv ίόρυΟΐίσα τ/̂  προ>το€ουλία τ η ί  

Α . Μ. τοΰ Κασιλέοις δραματική σχολή ήρξατο δ ιαλυο^ένη.Κ α
τόπιν τής όπ’ αυτόν τοΰ διευΟυντοΰ γενοιιένης παοαβάσεοιί' 
του όργανιτμοΰ τής σχολής, ϊ';·/.·/.ζ·.ιχί·.ου ύπό τής Λ . Μ. τοΰ 
ϋασιλεω ς, δ:ά τής όίν·υ έςετάσεων εισαγωγής εις αΰτήν νέα: 
ααΟητρ'.α:, ο κ X. Κυπαρίσσης, ό γνιο-τό; καλλιτέχνης καί 
εραηνευτγ'ς τών ’Αρχαίων δραμάτων, μαθητής δέ τή ς  σχο
λής ύπ έίαλε τήν τταραίτησίν του τή ν  παρελΟοΰσαν Τρίτην, 2 
’ Ιανουάριου κατα τήν ώραν τοΰ μαθήματος, δριμύτατα '^εςας 
την διαγωγήν τοΰ κ. διευΟυντοΰ. Τό παράδειγμα τοΰ κ. Κυ- 
παρίσση έμιμήθησαν κα: ό κ. Ν. ΙΙαπαγεωργίου και Ι'εώ ινιος  
Άναστασιάδης, αί δεσποινίδες Δήμητρα ’ Αποστόλου, έξοχος 
τραγωδός, Θεώνη Δρακοπούλου καί ή κυρία Μαρία Πετοίδου. 
Τοιουτοτρόπως ή δραματική σχολή δια τής άποχωρήσεως τών 
αρίστων της μαθητών καί μαθητριών έπαυτεν ύβισταμένη εί<: 
τήν συνείδησιν τής κοινωνίας καί τοΰ έθνους, τό όποιον ένόαισε 
τήν ΐδρυσιν αύτής ώς άοορμήν ϊνα ύποστηρ ιχ ίή  ή νεοελληνική  
φιλολογία καί άναγεννηΟή έν Έ λλάδι ή τέχνη, καί ήδη βλέ
πει τάς έλπίδας του διαψευδομένας. <*>

Ε Π Ι Δ Ο Ρ Π Ι Α
Έ ν τώ κκφενείω :
—  ΙΙκιδί, δόσε μου σέ παρακαλώ τήν ’Λκρόπολι.
— ’Αεροβάτησε, κύριε, άπό τό παωι.

* *
>* \ *Άπό τά ςενοδοχεΐα.

Τό γκαρσόνι παρουσιάζει είς τόν πελάτην τόν λογκ- 
ρικσμόν.

— Μά, παιδί μου, έδώ έχεις σημειων.ενο κοτόπουλο 
ένώ έγώ κοτόπουλο δέν έφαγα.

—  Καί λησμονεί ό κύριος τό αυγό, πού ηύρε μέσα 
τό πουλάκι ;

* *
Έτερον :
Ό  πελάτης προσκζλεί τόν διευθυντήν τοϋ ξενοδο

χείου κκί τοϋ κάμνει τήν παρατήοησιν δτι ηύρε μύ-.-ζ 
είς τήν σοϋπά του.

— Μή φοβήσθε, κύριε, κζί δέν τήν έχομε πε:ζσμένη 
είς τον λοναίιασμόν.

* *
«

'Ορισμός τής άρετής ύπό ίεροκήρυκος : 'Π αρετή. / - 
γαπητοί μου χριστικνοί, είνκι ό άντίπους τής κακίας.

Ι Ι α ο ο ο ά η ίΐτ α
Έ νεκα τής έτπευτμένης τυπ ιό ϊεω ς τοΰ προηγουμένου ϊ<ύλ 

λου πα;εισέτ>ρυ7αν τυπογοαΒίκά τινα λάθη, ών σημειοΰμεν τά

σελ. 2, στήλη  I. στιχ . 4 j  άντΐ, έξ άπείνης. γράφε, ές άπίνης.
« » α 2 . » 18 άντΐ, ά λ λ ’ έν τή  δημώδει, γράοε. άλλ ’

είς τήν δημιόδη. 
η III » I. « 11 άντΐ, ίστάμεΟα, γράρε, ίπτάμεΟα.
» 12 « I. » "> 1 αντί, δ'άΟερμα, γράΐ.ε, οιάΟερμοι.

’ Κκ τοΰ Τυπογραφείου Κ Τ Κ Χ 'Λ  οδός Κουμοδνδνύρου.


