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ίγ-£*)ν τ(θ πήρατε θέντι τούτοι τεμαχίφ, δπερ 
λΚ ^ εΰ τυ χή ς  συγκυρία διέσωσεν ήμΐν εν τινι 
νΑ ίΛ  τ<7)\' παρ’ ήμΐν κωδίκων, δεν γνωρίζει τις 
τ ί πρώτον να θαυμάση- την πειθώ, καί τάς 
ζωηρά; εικόνας, ή την μεγαλοπρεπή του λόγου 
αρμονίαν και την έναλασσομενην ηρεμίαν καί 
σφοδρότητα' εάν δ’ αληθώς ή ρητορική συνιστα- 
ται εις τό συναρπάζη την ψυχήν καί διάνοιαν του 
άκροατοΰ, να καταπλήττη, να γοητεύη το ους διά 
μεγαλοπρεπούς αρμονίας, νά μή έχη ώρισμένον 
τόνον αλλά νά λαμβάνη πάντοτε τον τής στιγμής 
τοιοίτον, νά βαίνη αεί μετά επιβλητικής μεγαλο- 
πρεπείας καί ηρεμίας, εξαίφνης, δέ νά εφορμώ 
ακάθεκτος, νά άναίρηται καί νά  καταίρηται, εάν 
τα ίτα  είναι γνωρίσματα αληθούς ευφραδείας, τίς 
δεν δυναται νά άνευρη αυτά εν τε τφ  άναγνω- 
σθέντι τεμαχίφ, καί εν τοίς εργοις καθόλου του 
Θεοφίλου ;

Ή  φήμη του Καΐρου δεν έβράδυνε νά διασαλ- 
πισθή άνά τό Ε λλ η νικόν  ή άποχώρησις του 
Βενιαμίν, ήτις έλλείποντος του Καΐρου ήόυνατο εκ 
θεμελίων νά κλονήση τήν Σχολήν, νυν ούδαμώς 
έτάραξεν αυτήν. Ό  Καΐρης εθεωρείτο κατά τους 
χρόνους εκείνους ώς ό μάλιστα πεπαιδευμένος εν 
Ανατολή άνήρ του γένους ημών, καί προς αυτόν 
έσπευδεν δρομαία ή Ελληνική νεολαία ΐνα  ποτι- 
σθή νάματα ελληνοπρεπούς επιστημονικής παιδεύ- 
σεως.

Έ ξ  επιστολών αυτο ί πρός τον Ινοραήν φαίνεται 
οποίας ενεργείας κατέβαλλεν δπως καί τήν Βιβλιο

θήκην του Γυμνασίου πλουτίση καί Ό ργα νοθή - 
κην εν αυτώ καταρτίση. Ε ις μίαν έκ τούτων σπον
τών εκ ΙΙαρισίων 6 Κοραής ( κατ’ ’Ιούνιον του 
1X19) γράφει:

« Τά σταλέντα 200 γρ. διά βιβλία τής αδελφής 
» σου ήλλάχθησαν εις φρ. ΙΓιΓι καί έδαπανήθησαν 

. » κατά τήν εις τό τέλος τής παρούσης επιστολής 
» σημείωσιν. Παρά τά βιβλία τής σημειώσεως 
» θέλεις ευρεΐν εις τό κιβώτιον τύν τέταρτον τό- 
» μον του Στράβωνος διά σέ, του οποίου τους 
» τρεις τόμους πιθανόν δτι έλαβες πρό πολλοί1. 
» Έ τ ι  τήν έκτην παράδοσιν τής ’Αγγλικής έκδό- 
» σειυς του θησαυροί του Έ ρρ . Στεφάνου καί 
» τρεις τόμους (τόν 2Γ>, 2(>ον καί 27 ) του λεξικοί 
» τής φυσικής ιστορίας διά τό γυμνάσιόν σας ·>.

Διά τών ενεργειών τούτων του Θεοφ ίλου καί 
Σαράφη καί τής προθυμίας μεθ’ ής ή Έ φ  ορεία 
τής Σχολής έφρόντιζε μή φειδομένη δαπανών νά 
πορίζηται δ,τι ΐπεδεικνΰετο αυτή δικαιούμεθα νά 
υποθέσωμεν δτι κατηρτίσθη τότε άςιολογωτάτη 
βιβλιοθήκη και όργανοθήκη εν τή πόλει ταύτη, 
ήτις κατά ευτυχή σύμπτωσή, ώς τότε ουτω καί επ’ 
εσχάτων τών ημερών είχε τό ευτύχημα νά προη- 
γηθή πασών τών όμοταγών καί πρωτοστατήση εν 
τή συμπληρώσει όμοιου έργου. (‘)

(1) Διά πεντακοσιολίρου Ί  κληροδοτήματος μεγάθυμου 
τών Κυδωνιών τού αειμνήστου, Λ. Μαλλί/.η κατηρτίοθη 
κατά τήν έν  τΓ| πόλει ταύτη γυμνασιαρχίαν ημών λαμπρά 
αληθώς όργανοθήκη. ι
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Ά λ λ ’ δ Καΐρης δεν περιωρίζετο μόνον εις την 
την από τής έδρας μεταδιδομένην ώ φελίαν ου 
μόνον διετήρει εΰρείαν αλληλογραφίαν προς πολ
λούς των έξεχόντων έν εσπερία σοφών, οϊτινες είτε 
βουλή είτε έργω έδύναντο να φανώσι χρήσιμοι 
εις τό Γένος ημών άλλα και ΰποκλέπτων χρό
νον έκ του κυρίου αΰτοΰ έργου ήσχολεΐτο περί 
ίστορικάς καί άρχαιολογικάς μελετάς, ώς περί τού- 
του πειθόμεθα καί πάλιν έκ τίνος επιστολής του 
Κοραή, έν ή ούτος ευχαριστεί τώ Θεοφίλω, δΓ ήν 
έπέστειλεν αυτφ ακριβή περιγραφήν τής Κυδώνης, 
τής νησίδος δήλα δή, ήτις κείται παρά τήν Λέσβον 
απέναντι ακριβώς του χωρίου, δπερ οί μέν ’Ο θω 
μανοί καλοΰσι Μπαλτζίκ οί δ’ ήμέτεροι Κυδώνα, 
εις ήν επί τουτφ είχε μεταβή. Την περιγραφήν 
ταύτην, εξ ής ένομίζομεν, δτι έδυνάμεθα να πορι- 
σθώμεν λόγου τι άξιον καί περί τής πόλεως ημών 
έν τοίς τότε χρόνοις, διότι βεβαίως τό μέν έκ τής 
ομωνυμίας τό δ ’ έκ τής παραδόσεως δτι έκεΐθεν 
ώρμήθησαν οί πρώτοι οίκισταί τής πόλεως ταύ- 
της προήχθη ό Καΐρης εις τό να άναλάβη τήν 
έργασίαν ταυτην, τήν περιγραφήν, λέγω, ταυτην 
ζητοΰντες ευρομεν δεδημοσιευμένην έν τώ έν Βιέννη 
έκδιδομένω τότε«Λ ογίω Έ ρμή» τήν ένυπάρχουσαν 
δ’ έν ήμίν μικράν αμφιβολίαν περί τής γνησιότη- 
τος αυτής διότι έν τέλει υπογράφονται τα στοιχεία 
I. Κ. ήρεν ό έν Χ ίω  Γυμνασιάρχης καί φίλος κ. 
Ζολότας έν μακρα προς ημάς έπιστολιμαία δια
τριβή ΰποστηρίξας καί αυτός, δτι είναι αυτό τό 
έργον του Καΐρου σταλέν προς τήν Διεύθυνσιν 
τοΰ «Λ. 'Ερμου» υπό του Κοραή ώς διατριβή έκ 
Σμύρνης δήθεν υπό φίλου τινός αυτοΰ πεμφθείσα, 
τοΰ Κοραή δστις ένίοτε υπέγραφε δια τών είρη- 
μένων στοιχείων I. Κ. (ήτοι ’Ιατρός Κοραής). Καί 
επιγραφών δε αντίγραφα έκ τε τής Λέσβου καί 
έντεΰθεν μνημονεύονται έν τή αυτή έπιστολή, δτι 
έστάλησαν υπό τοΰ Θεοφίλου τώ Κοραή.

Δεκαετίαν δλην διήνυσεν ένταΰθα ό Καΐρης 
διδάσκων, συγγράφων καί παντοιοτρόπως άγωνι- 
ξόμενος νά ώφελήση τους ομοεθνείς του. ’Ιδιαιτέ
ραν φροντίδα έπεδείξατο υπέρ τής νεαρωτάτης 
τότε αδελφής αυτοΰ Ευανθίας ήτις, ώς καί πάσα 
ή οικογένεια είχον καταλίπει τήν ’Ά νδρον καί 
μετοικήσει ένταΰθα. Τοσοΰτον δέ γόνιμον έδαφος 
εύρεν ό ριφθείς τής σοφής αυτοΰ διδασκαλίας 
σπόρος ώστε ή Ευανθία άναμφηρίστως ήτο ή 
μάλιστα πεπαιδευμένη έλληνίς τών χρόνων έκείνων.

’Ε κ  τών πρώτων έργων αυτής φαίνεται δτι 
υπήρξε ποιημάτων τι 'Ιστορία τής 'Ελλάδος έπι- 
γραφόμενον, περί ού οΰτωσίν έκφράζεται άνήρ 
μεταξύ τής γενεάς εκείνης ζήσας. «Τέλος δέ, λέγει, 
συνέπεσε νά  ϊδη  τό φώς τοΰ τύπου σπουδαΐόν τι 
συγγραμμάτων τής αδελφής τοΰ έ ξ ’Ά νδρου σοφού 
Θεοφ. Καΐρη, σοφόν πόνημα συνιστάμενον εις 
βιογραφίας έπισήμων άνδρών τής Σπάρτης καί 
τώ ν Α θη νώ ν , τών οποίων αί προτομαί έπί κεφα
λής έκάστου τεύχους έφέροντο. Περιελθοΰσα κατά 
πρώτον τά σπουδαστήρια όλων τιον γραμματισμέ
ν ω ν  τοΰ καιρού εκείνου νησιωτών καί τά όιδασκα-

λεια ή ζωηρά αΰτη τών προγόνων μας είκών 
μετετέθη κατόπιν εις τών ναυπηγών τάς χεΐρας, 
οϊτινες έντεΰθεν άρυόμενοι έκόσμουν τάς πρώρας 
τών ελληνικών νεόίν με τάς προτομάς τοΰ Λυκούρ
γου τοΰ Θρασυβούλου καί ά'λλων. (Σπετσιωτ. I. 
σελ. 45 ). Πλήν τούτου μετεγλώττισεν έκ τοΰ Γαλ- 
λικοΰ κατά συμβουλήν τοΰ Κοραή τό Π ερί ανα
τροφής τών κορασίων έργον τοΰ Φενελώνος, έτε
ρον έπιγραφόμενον Σνμβουλαι προς τήν θυγατέρα  
μου  καί έκδοθέν τώ 1820 έκ τοΰ τυπογραφείου 
τής Σχολής καί τρίτον τό Έ γκώ μ ιον  τον Μ άρκον  
Ανρηλίου, τής δοκίμου μεταφράσεως τών οποίων 
εΰφήμως πολλαχοΰ μνημονεύει 6 Κοραής μή 
άπαξιώσας νά  ποιήσηται περί αυτών λόγον καί έν 
έπιστολή αυτοΰ προς τον περιώνυμον Φρειδ. Αΰγ. 
Ούόλφων. Τήν άναγραφείσαν δέ που εΐδησιν δτι 
έχρημάτισεν ένταΰθα τότε διευθύντρια τοΰ Π αρ
θεναγωγείου δέν δυνάμεθα νά πιστεύσωμεν, ει 
καί οΰδέν ένέχει τό άπίθανον, πλήν δτι δύσκολον 
ίσω ς θ ά  ήτο ν ’ άναλάβη τοωΰτον έργον έν νεα- 
ρωτάτη οΰσα ηλικία άτε γεννηθεΐσα τώ 1804.

Καί αυτός δέ ό Καΐρης φαίνεται δτι έσκέφθη 
νά μεταφράση έργον τι τοΰ Φενελώνος, διό καί 
έξεδήλωσεν έν έπιστολή πρός τόν Κοραή τους 
περί τούτου ένδοιασμοΰς αυτοΰ, έφ’ ω οΰτος τώ 
γράφει δτι δεν δύναται νά μαντεύση τάς άφορμάς 
τοΰ φόβου του καί δτι έλπίζει πολλά καλά άπό 
τήν έκδοσιν αν πράγματι μετεφράσθη τό έργον 
τοΰτο, άγνοοΰμεν.

Ουτω διήρχετο τόν βίον δ Καΐρης έν Κυδω- 
νίαις. Θύελλά τις κατά τό 1820 έκραγεΐσα, ήν 
ίστορήσαμεν έν τώ βίοι τοΰ Σαράφη, καί ής 
ένεκα ή άδελφική αΰτη συνωρίς έσκέφθησαν νά 
καταλίπωσι τήν Σχολήν έξ αιτίας κοινοτικών δια- 
πληκτισμών, ευτυχώς παρήλθεν άνευ δυσαρέστιον 
άποτελεσμάτιον.

’Αλλά φεΰ ! τό έργον τό τοσοΰτον προσφιλές 
αΰτοίς, άφ’ ού οΰδέν έδύνατο νά χωρίση αυτούς, 
μετά έν έτος τέλεον έμηδενίσθη, τοΰ ίεροΰ τών 
μουσών τεμένους καταπεσόντος εις τέφραν.

Τόν Καΐρην τότε δύνασαι νά εΰρης πανταχοΰ- 
ένταΰθα μέν διά τής συναρπαζούσης στωμυλίας 
αυτοΰ έξαίρει τό καταπεσόν φρόνημα καί παρα- 
θαρρύνει πρός έπιτέλεσιν τοΰ καθήκοντος· έκεΐ 
σπεύδει ϊνα διά τής ηθικής αυτοΰ έπιρροής συ- 
νάψη τά διεστώτα' έλ’ άλλη περιστάσει κενώνει τό 
θυλάκων αυτοΰ ένώπω ν τοΰ εις λόγους μόνον 
κατατριβομένου πλήθουςκαί παρασύρει πάντας εις 
μίμησιν· πανταχοΰ παρέχει προθύμως τάς γνώσεις 
καί τήν έπιστημοσύνην αυτοΰ, φωτίζει καί καθο
δηγεί, διδάσκει καί ένθουσιάζει, οΰδέν παραλείπει, 
δπως έπιτελέση τό Ιερόν αυτοΰ καθήκον.

Τώ 1828 έν ω έτελεΐτο ή πρός υποδοχήν τοΰ 
Κυβερνήτου,δοξολογία άνήλθε καίπερ δλως άπα- 
ράσκευος κατά παράκλησιν πολλών έπί τόν άμβωνα 
καί έξεφώνησε λαμπρότατον προσφώνημα, έξ ού 
θ ά  μοι έπιτρέψητε καί αύθις νά άποσπάσω κατά 
τύχην τεμάχιά τινα διότι ταΰτα δεικνύουσι τόν 
άνδρα κρεϊττον τών έμών λόγων. «Δέν θέλουσιν
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εξουσιάσει εις τό εξής, λέγει, ολέθρια πάθη, όχι 
χαμερπεΐς ιδωτέλειαι, όχι ραδιουργίαι, όχι οικείος, 
εάν δέν είναι άξιος, δχι συγγενής, έάν είναι άνε- 
πιτήδεως, δχι φίλος τοΰ Κυβερνήτου, έάν δέν έχη 
ικανότητα, άλλά ιερά δικαιοσύνη, άλλά οι α ΐώ νω ι 
καί άμετάβλητοι νόμοι τοΰ Θεοΰ.

Τό συμφέρον τής πατρίδος, ή ευνομία της, ή 
ευτυχία της, ή δόξα της, ό θρίαμβός της θέλουσι 
διευθύνει καί τόν νοΰν καί τήν καρδίαν καί τους 
σκοπούς καί τούς λόγους καί τάς πράξεις τοΰ Κ υ
βερνήτου»' καί κατωτέρω άπευθυνόμενος πρός 
αυτόν τούτον έπ(λέγει- « Ά φ ’ ού άποβλέψης πρώ
τον εις έκεΐνον, δστις κυβερνά τά σύμπαντα, άφ ’ ού 
στοχασθής δσα ή μετ’ έπιμελείας έρευνα τοΰ νοός 
καί τής καρδίας τοΰ ανθρώπου, δσα ή ακριβής 
παρατήρησις τής ιστορίας τών πεπολιτισμένιον 
εθνών, ή αρχή, ή πρόοδος, ή ακμή καί παρακμή 
των, τά αίτια τής αποτυχίας καί έπιτυχίας των, τής 
δόξης καί άδοξίας των, τής κακοδαιμονίας καί 
ευδαιμονίας τιον, δσα τέλος αί βαθειαι πολιτικαί 
γνώσεις Σέ ύπαγορεύουσιν άφ ’ ού συλλογισθής 
δλα τάναγκαΐα μέσα, τά όποια πρέπει νά βάλης 
εις πράξιν διά τήν καλήν έκβασιν τοΰ μεγάλου 
εγχειρήματος σου, ένθυμοΰ προσέτι, δτι άν στρέ
ψης ολίγον μόνον τούς οφθαλμούς πρός τό μέρος 
τοΰτο βλέπεις τήν γήν τοΰ Σάλωνος καί Ά ριστεί- 
δου, άν πρός έκεινο τήν γήν τοΰ Λυκούργου καί 
τοΰ Λεωνίδου- δτι τό έδαφος τό όποιον πατείς είναι 
έρείπια έπισήμου πόλεως τής Ελλάδος· δτι αυτή 
τήν όποιαν τώρα βλέπεις άνηγέρθη άπό τήν τέ
φραν, δτι ό λαός δστις σέ περικυκλώνει έμεινεν 
άπολις καί άοικος δΓ αυτήν. Έ νθυμοΰ, δτι έμπρο
σθεν όλων τών άνθρώπων, έμπροσθεν όλων τών 
αιώνων, έμπροσθεν αυτής τής συνειδήσεώς σου 
άνεδέχθης νά κυβερνήσης τούς άδελφούς Σου, τό 
έθνος Σου, έθνος τό όποιον πρώτον έδίδαξε τούς 
ανθρώπους δτι έχουσι δικαιώματα, τό οποίον 
έγέννησε τούς μεγαλειτέρους άνδρας τοΰ’κόσμου».

Ά λλά δυστυχώς τάς έλπίδαςτάς οποίας έξέφρα- 
σεν έν τφ  λόγιο τούτοι δέ\· έβλεπε ταχέως πληρου- 
μένας ένεκα τής μετ’ οΰ πολύ μετά ταΰτα μαινομέ- 
νης φατριαστικής διαπάλης. Έ ν  μέσω τών λυπη
ρών τούτων σκέψεων συνέλαβε τήν ιδέαν νά ίδρυση 
έν τή γενετείρα αυτοΰ τό περιώνυμον μετά ταΰτα 
καταστάν ’Ορφανοτροφείου.

Πρός τοΰτο πρώτον μέν προχειρίζεται εις πρεσ
βυτέραν, είτα δ ’ άπέρχεται εις Ευρώπην, ένθα ού 
μόνον έπεσκέψθη πάντα σχεδόν τά δμοια κατα
στήματα καί έπισταμένως έμελέτησε τούς οργανι
σμούς αυτών άλλά καί περί έξευρέσεως πόρων 
προυνόησε. Τώ 1835 έπανελθών εις Ά νδ ρ ο ν  έπε- 
λήφθη άμέσως τής άνεγέρσεως τοΰ ιδρύματος καί 
μετά εν περίπου έτος τή 9η Ίανουαρίου τοΰ 183(5 
ήρξατο τής διδασκαλίας.

Τό έργον έπί τετραετίαν σχεδόν έβαινεν άριστα- 
οί μαθηταί πανταχόθεν συρρέοντες άνήλθον ε’ις 
έξακοσίους- τούτους διήρει εις δύο τάξεις τήν κατω- 
τέραν, καί τήν άνωτέραν, ήν έδίδασκε μόνος άνώτε- 
ρα μαθηματικά, φιλοσοφίαν, ρητορικήν, ποιητικήν,

φυσικήν πειραματικήν χημείαν, άστρονομίαν καί 
θρησκολογίαν. Τό τελευταΐον τοΰτο μάθημα ύπήρ- 
ξεν άκριβώς ο ι ^ ο  ηιαίοπιτη. Κατ’ αυτό ό Κ αΐρης 
άνέπτυσσε τάς βάσεις πάσης θρησκείας χιορίς μη- 
δεμίαν νά έπενέγκη έπ’ αυτών κρίσιν. Βραδύτερου 
δ’ δμως φαίνεται δτι προέβη έτι περαιτέρω, διότι 
καθ’ α έξ άσφαλών ειδήσεων έτεκμηριώθη, έδί
δασκε μυστικώς έν Λωρίδι, ώς λέγεται, διαλέκτω 
νύκτωρ νέαν θρησκείαν, ήν έκάλει θεοσέβειαν.

Μόλις περιήλθον ταΰτα εις γνώσιν τής Κυβερνή- 
σεως, αΰτη κατ’ άρχάς μέν ήξίωσε τή 10 ’Ιουλίου 
τοΰ 1839 διά τής Τεράς Συνόδου νά δώση έγγρα
φον ομολογίαν πίστεως. Δυστυχώς έν τή άπαντήσει 
αυτοΰ ό Καΐρης, ήν τή 7η Αΰγούστου άπηύθυνεν, 
οΰδέν μέν φρόνημα άθεΐας έξεδήλωσεν άλλά καί 
οΰδέν τών δογμάτων τής ’Ορθοδοξίας σαφώς 
άπεδέχετο, έφ’ φ  καί μάλλον ταχθεΐσα ή Κυβέρνη- 
σις άπήτησε τή 25 Αΰγούστου έπιτακτικώτερον 
άπερίφραστονκαί σαφή ομολογίαν πίστεως. Ε π ε ιδ ή  
δέ ήρνήθη ό Καΐρης ή Κυβέρνησις προσέταξε τώ 
τότε μοιράρχω τοΰ στόλοι' δπως πλεύση εις Ά ν 
δρον καί όδηγήση έκεΐθεν αυτόν εις Α θήνας.

Προσελθών ένώπων τής Τεράς Συνόδου καί 
προτραπείς ύ π ’ αυτής καί προφορικάις νά διυση 
ομολογίαν πίστεως ήρνήθη καί αύθις είπών, δτι 
τοΰτο είναι έπέμβασις εις τά τής συνειδήσεώς, δπερ 
δέν έπιτρέπεται έν εΰνομουμένω Κράτει καυχω- 
μένω έπί άνεξιθρησκεία. Μετά δύο ημέρας τή 23η 
’Οκτωβρίου ή Σύνοδος συνελθοΰσα άπεφάσισε 
τήν καθαίρεσιν αΰτοΰ. Καί άνεστάλη μέν διά βασι
λικού διατάγματος τή 28 ’Οκτωβρίου άπολυθέντος 
ΐ  έκτέλεσις τής άποφάσεως ταύτης, άλλ’ έπειδή ό 
Κ αΐρης έπέμενεν άρνούμενος έστάλη ώς υπόδικος 
έν τινι Μονή τής Σκιάθου, ής οί μοναχοί παρα- 
νοήσαντες τάς προθέσεις τής Κυβερνήσεως μετε- 
χειρίσθησαν βαναύσως τόν γηραιόν διδάσκαλον. 
'Έ νεκα τούτου μετετέθη εις Θήραν, δπου ή τε 
Κυβέρνησις καί ό λαός εΰγενώς προσηνέχθησαν 
αΰτώ. Ε ί καί έγένετο δέ τότε καί τελευταία άπό- 
πειρα έκ μέρους τοΰ Φαρμακίδου, δς έπί τούτω 
έπέμφθη υπό τής Κυβερνήσεως, έν τούτοις ό Κ α ΐ
ρης έμειιεν άνένδοτος ζητήσας τελευταίως τήν 
άδειαν νά άπέλθη είςτό  έξωτερικόν.

Έ πιτραπέντος τούτου κατέλιπεν δακρύων τήν 
χώραν ό Καΐρης- μεταβάς εις Α γγλίαν, διέτριψε 
μέχρι τοΰ 1*44, όπότε ψηφισθέντος πλέον έν Έ λ - 
λάδι τοΰ συντάγματος, δπερ καθιέρου καί άνεγνώ- 
ριζε τήν έλευθερίαν τής συνειδήσεώς έπανήλθεν 
εις Ε λλάδα  προτραπείς μάλιστα εις τοΰτο υπό τοΰ 
πάλαι συμμαθητοΰ αΰτοΰ νΰν δ’ έν τοίς πράγμασι 
Κωλέττου.

Έ ν  Ά ν δ ρ ω  άνέλαβεν άμέσως τό παλαιόν έργον, 
άλλ’ ό άριθμός τών μαθητών αΰτοΰ πάντων άπο
ρων, ήτο λίαν μικρός- συνετηρείτο δέ ιδία διά 
συνδρομής τών έν ’Αγγλία ομογενών. Μόλις δ ’ 
δμως είχον διαρρεύσει οκτώ έτη άπό τής επανό
δου καί νέα θύελλα έξβγείρεται κατά τοΰ πολυπα- 
θοΰς άνδρός. Ινατηγορηθείς ώς αίρεσιάρχης άγνώ- 
στου θρησκείας μετά άρχαίων τινών μαθητφν
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αΰτοΰ ώς ομοφρονούν καί προσηλυτισμόν μετερχο- 
μένων εισήχθη εις δίκην, καί)’ ήν, εϊ και απήγγειλε 
συγκινητικήν απολογίαν, κατεδικάσί)η αυτός μέν εις 
2 ετών καί ενός μηνος ειρκτήν καί επτά ετών αστυ
νομικήν επιτήρησιν, ο ί (V όμοφρονοΰντες εις ενός 
έτους καί ενός μηνύς ειρκτήν καί πενταετή αστυ
νομικήν επιτήρησιν.

Πράος καί γαλήνιος ήκουσε τήν απόφασιν του 
δικαστηρίου ό Καΐρης καί άπήλθεν εις τάς φύλα
κας. ’Αλλά τό μέν τα προηγηθέντα δείνοπαίίήματα 
τό δέ αί εν τη ειρκτή παρομαρτοΰσαικακώσεις μάλι
στα δέ τό ηθικόν άλγος συνεκλόνησαν τήν υγείαν 
του αγαθού πρεσβύτου καί κακοήθης πυρετός 
αναπτυχθείς έκοψε τή 12 Ίανουαρ. 18Γ>3 τό νήμα 
τής ζωής αυτού καί εν άσημότητι έτάφη όπισθεν 
του λοιμοκαθαρτηρίου τής Σύρου.

Τήν απόφασιν ταυτην του πλημμελιοδικείου 
Σύρου εξεκάλεσαν μετό τόν θάνατον του Καΐρου 
οί συγγενείς καί φίλοι αί'τοϋ ενώπιον τοΰ Ά ρείου 
Πάγου. Ε νώ π ιο ν  δέ τοΰ ύπερτάτου τοΰτου δικα
στηρίου έξεδικάσθη τή 12η Ίανουαρ. 18Γ>3 ή πο
λύκροτος αΰτη δίκη, καθ’ ήν συνηγόρων τής ύπε- 
ρασπίσειος όντιον πλήν άλλων των εξοχιοτέρων 
νομομαθών, τοΰ Σαριπύλου καί Καλλιγά, τό δικα- 
στήριον μετά πειστικωτάτας λαμπρός αγορεύσεις 
των συνηγόρων εκήρυξε τόν τεθνεώτα άθώον τής 
άποδοθείσης αυτοί κατά τήν πριότην τοΰ πλημμε- 
λιοδικείου απόφασιν κατηγορίας.

Τοιοΰτος ΰπήρξεν 6 άνήρ· ανέβη από τής καιω- 
τάτης μίαν πρός μίαν τάς βαθμίδας τής εις τήν 
δόξαν καί τιμήν αναγούσης κλίμακας, συνεκέντρω- 
σεν εις Ιαυτόν τί)\’ προσοχήν κατ’ άρχάς τόν θ α υ 
μασμόν καί τήν έκτίμησιν κατόπιν των λογάδων 
τοΰ Γένους ή[ΐών καί σύμπαντος τοΰ ’Έθνους, ανή- 
ψεν έν τή πόλει ταύτη καλλίφλογα υπερμεγέθη 
πυρσόν, δστις έπι δέκα όλους ενιαυτούς έφώτιζετήν 
όδόν τής Έλληνίδος νεολαίας καί καθφδήγει αυτήν 
εις τό αγαθόν καί τήν αλήθειαν, εγένετο έν μέσω 
τών ταρανόιν καί ερίδων των ομοεθνών του ισχυρό, 
ενωτική δύναμις,' έδειξε διό  τής έν τώ Ό ρφ ανο- 
τροφείφ πρωτοτύπου εργασίας αΰτοΰ, ότι είχε 
εις ύπέρτατον βαθμόν τό τάλαντον τοΰ κοινωνικού 
άναμορφιοτοΰ καί άιωπερβλήτου παιδαγωγού.

Βάσκανος δαίμων διέκοψε τήν τοσαΰτα πρσοιιο- 
νιζομένην αγαθό πορείαν τοΰ όνδρός. Τό αίνιγμα 
όπερ προβάλλεται ήμίν ενταύθα, δεν δυνάμεθα 
δΐ'στυχώς ύις προελάβίηιεν ήδη νό εί’πωμεν, νό 
διευκρινήσωμεν. Λιεξήλθομεν τήν σειράν τής φι/.ο- 
σοφ ίας αΰτοΰ, ήν έχομεν ατελή δυστυχώς εν χειρο- 
γράφφ  γραφέντι, όις φαίνεται, υπό μαθητοΰ αΰτοΰ 
εν Ά νδρ ιο  κατό τό κρίσιμον εκείνο διό τόν βίον 
τοΰ άνδρός έτος τό ΙΆ θ , και έθαυμάσαμεν μέν έν 
αΰτή τήν εΰρύτητα τών γνώσεων τοΰ άνδρός, τήν 
βαθύτητα πνεύματος καί τήν διαυγή κρίσιν αΰτοΰ, 
οΰδαμοΰ δ’ όμως αΰτής οΰδέν άνεύρομεν τό έναν- 
τιούμενον πρός τό δόγματα τής άμωμήτου ημών 
πίστεως. Δυστυχώς καίπερ ζητήσαντες δεν έπετύχο- 
μεν νό εΰρωμεν τό δύο εκδεδομένα έργα αΰτοΰ ών

ή κυκλοφορία είναι απηγορευμένη, την Θεοσέβειαν 
και τάς ΤΓροσενχάς.

Τό εσωτερικόν αίτιον τής άποπλανήσεως, αν καί 
άγνοΰμεν οποία τις ακριβώς ΰπήρξεν ή άποπλάνη- 
σις αΰτη τοΰ Καΐρου, δέον ίσως να ζητήσω μεν έν 
τή προθυμία καί τή τόλμη μεθ’ής έπελαμβάνετο 
τής έξετάσεως πάντων τών εν τή φιλοσοφία ζητη
μάτω ν ό άναγινοίσκων τό στοιχεία τής φιλοσοφίας 
αΰτοΰ πείθεται εΰθΰς ότι προ αΰτοΰ έχει πνεύμα 
ισχυρόν χειριζόμενον δεξιώς τήν ΰλην καί άνευ 
ενδοιασμού άναλαμβάνον τήν έρευναν καί έξέτα- 
σιν μεγάλων ζητημάτω ν άς μή έπιλανθανοίμεθα 
ότι τόν Καΐρην είχε προικίσει δαψιλώς ή φύσις 
διά φαντασίας δημιουργικής καί ποιητικής διανοίας.

Καί ή επίμονος δ ’ άρνησις, ήν άντέταξεν απα
ξιών να συμμορφωθή τής άπαιτήσεως τής Ίερά ς 
Συνόδου δεν είναι κατά πάντα ανεξήγητος' ό 
Καΐρης έν πρώτοις ήτο έκ τών άνδρών εκείνων, 
τους οποίους οΰτε δύναμις πολιτική οΰτε έπισημό- 
τητες καί αρχαί πτοοΰσιν, άλλ’ οΰτε άφ ’ ετέρου 
τιμα ί καί άξιοηιατα έλκύουσι καί θέλγουσιν δτε 
μετά τήν εξ Εΰρώπης έπάνοδόν του άπενεμήθη 
αΰτω ό Χρυσούς Σταυρός τοΰ Σωτήρος έπεμψεν 
αυτόν όπίσω μετ’ έπιστολής πρός τόν Βασιλέα, έν 
ή πλήν άλλων έγραφε)’ ότι τόν μέν Σταυρόν προσ
φέρει εις οίονδήποτε άλλον ομογενή άξιον τοιού- 
του αριστείου, αΰτός δέ θεωρεί ικανήν αμοιβήν, 
ότι προσεπάθησε νό κάμη τό πρός τήν πατρίδα 
χρέος του' καθ’ όμοιον τρόπον άπεποιήθη βραδύ
τεροι' τόν διορισμόν αυτού ώς επιτίμου Κ αθηγη- 
τού έν τή φιλοσοφική Σχολή τοΰ Πανεπιστημίου 
προβάλλων ότι Κ αθηγητής δέν είναι μόνον ό έν 
τώ Πανεπιστήμιο) ή έν τοΐς Γυμνασίοις τοΰ Κ ρά- 
τοί'ς διδάσκων, άλλ’ ό όπανταχού τήςγής διό τής 
διδασκαλίας καί τοΰ παραδείγματος αΰτοΰ ώφελών.

Ά λλα πλήν τούτου ό Καΐρης ήτο οξύς εις άκρον 
καί εΰερέθιστος τόν χαρακτήρα άμα δέ καί αίμορ- 
ροϊδικός, οΰ ένεκα προ πολλού ήδη ΰφίστατο 
περιοδικήν απώλειαν μεγάλης ποσότητος αίματος. 
Πολλάκις έν ώ, είτε από του. άμβωνος όηιίλει, είτε 
από τής έδρας έδίδασκε τοσοΰτον ένεθουσία καί 
έταράσσετο ιόστε έιιενεν επί πολλός στιγιιάς ιΰσεί 
έν έκστάσει. Τήν έκ τής κράσεως ταύτης τού 
άνδρός άπορρέουσαν φυχικήν αΰτοΰ κατάστασιν 
δυστυχώς ή Κυβέρνησις οΰδαιιιΰς έλαβε τότε ΰπ’ 
όψει, οΰ μόνον δέ τούτο δέν έπράξεν αλλά καί 
ένεκα τής σπουδής καί τραχύτητας ιιεθ’ ής έχει- 
ρίσθη, ένεκα πάλιν άλλων γενικωτέρων τότε λόγων, 
τό λυπηρόν τούτο ζήτημα,έδωκεν αφορμήν να γεν- 
νηθή παρά τώ Καΐρη πείσ[ΐων άντίστασις, ήτις 
όσιο μάλλον έπέμενεν ή Κυβέρνησιςτοσούτιρ μάλλον 
ηΰξάνετο παρ’ αΰτώ ώς συνήθως συμβαίνει τοΐς 
ΰπερευαισθήτοις καί θυμοειδέσι τόν χαρακτήρα.

Δέν είναι ίσιος άπίθανον, ότι αν μετά πλείονος 
δεξιότητος καί άνευ θορύβου έξ αρχής έγίνετο ή 
ενέργεια, καί τό ζήτημα δέν θά έλάμβανε τραγι
κός διαστάσεις καί τήν αίτουμένην ομολογίαν 
δέν θ ά  ήρνείτο ό Καΐρης.

Α. ΜΟΣΧΙΔΗΣ

Ο
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Κλείω τά μάτια μον, και ξαναβλέπω, ωσάν νά 
ήτο ακόμη μόλις χθές, τό εύμορφο νησί μέ  τά 
ωραία άκρογιόλια και τά μυρω μένα βουνά.

ΕΙνε τόσω κοντά στην καρδιά μον  ή Κέρκυρα! 
ιγιθυρίζουν σιγανά στην ψυχή μου τόσα λόγια 
αγάπης τά φυλλώματα τον Μ όν-Ρεπό καί τοΰ 
'Αχίλλειου. Ξαναφέρνει ατό νον μον τόσες εύμορφες 
στιγμές τό άκρόγιά/.ι τό δροσόλουστο τής Γαρίτσας 
καί τό αλησμόνητο Κανόνι....

Ξαναπερνούν εμπρός μον τόσες χαριτωμένες 
εικόνες όταν θυμούμαι τή χάρι που ποτέ δέν παύει 
νέι στολίζη τ'ην αλησμόνητη σπιανάδα.

'Ωραία Κέρκυρα !.. χαριτωμένη το νΊο ν ίο υ  κόρη 
που γιά μητέρες θά είχε νεράιδες καί νύμφες ! 
Φθάνει νά τήν θνμ ηθή ς καί θά νομίσης ότι 
ακόμη σέ χαϊδεύουν ή ουρές της, ότι ακόμη σκορπά 
γύρο) σου μΰρα τό αεράκι της, φθάνει νά περάση 
μόνον άπό τό νον σου ή εύμορφ η τοΰ ωραίου 
νησιοΰ οπτασία καί θά νομίσης ότι πολύ κοντά σου 
αντηχούν ακόμη ή τελευταίες στροφές μιας πονε- 
ιιένης σερενάδας.

Αυτίι είνε ή Κέρκυρα. ΙΙρώ τη ο έμμορφοι μέστά  
έπτάνησα, καμάρι τής ώραίας μας χώρας, περιβόλι 
άπό τό όποιο ποτέ δέν φεύγει ή ιίνοιξι.

— Τί νά τής πρω τοθυμηθή κανείς καί τ ί της 
νιί μή  ληαμονήση !..

’Εκείνα τά γλυκοχαράγματα που φέρνουν από 
τ άντίκ.ρννά τής ’Ηπείρου ακρογιάλια τό χαιρετισμό 
τής Σκλάβας γής ή τά μαγεμμένα εκείνα ήλιοβα
σ ιλέ μ  ματα που σκορπούν μύριες αρμονίες χρω μά- 
των σ' τ’ ασημένια καί ατάραχα τοΰ Ίονίου νερά ;

"Ω τό ωραίο εκείνο ήλιοβασίλεμμα τό όποιο μου  
ξαναφέρνει ατό νοΰ τό χλιαρό καί χαϊδευτικό 
απόγευμα /ιιάς φθινοπωρινής ι/μέρας.

'Η ταν Κοέμβριος. Γιά τ  ήν εύμορφη  ’Ιταλία 
χειμώνας, γιά τήν ’Αττική τέλος τού καλοκαιριού, 
καί γιά τ'ην Κέρκυρα άνοιξι.

'Ο  ζωγραφιστός εκείνος παράλιος δρόμος τής 
Γαρίτσας μέ τ'ην μαγεία τών φυλλωμάτων του καί 
τό νανουριστικό μουρμούρισμα τοΰ φλοίσβου πού 
σπάνει στά πόδια τοΰ παληον η ρουρίου /ι’ έφερε 
έως εκεί σ τ η ν  άκρα άκρα τοΰ εύμορφου κόλπου 
πού άντικρύζει τό μεγάλο Κάστρο.

"Ολα ή σαν ήρεμα εκείνη τήν ώρα. Ή ρ ε μ η  ή 
ατμόσφαιρα, ήρεμη ή γαλανή θάλασσα, ήρεμα τά 
μυρωμένα φυλλώματα τά βουβά καί ναρκωμένα. 
Τό αεράκι είχε σβύση καί εκείνο έιιπρός σέ μία 
απέραντη γαλήνη πού απλώθηκε σένα λιποθύμισμα  
χρισμάτων στην ατάραχη πλάσι.

'Ο  Ουρανός. "Ω ό εύμορφος εκείνος, δ γλυκός 
6 άλησμόνητος τής Κ ερκύρας ουρανός! Ή τα ν  
ήσυχος, απαλός, άσπιλος, σαν (ηραία μορφή κοιμι
σμένης παρθένας.

Καί "μόνο εκεί πρός τήν δύσι εκοκκίνιζε ντροπα/.ά 
ντροπαλά ατά λιγωμένα φιλήματα των τελευταίων 
αχτίδων τοΰ ήλιου. “Εσμιγαν εκεί σένα αιώνιο 
φίλημα χείλη ρόδινα καί χρυσά μαλλιά... Ετελε/ωσε.
*Αποσταμμένος άπό τά φιλιά έπεσε νά κοιμηθή ο 
ξανθός ήλιος, γιά νά ξυπνήση πάλιν τό π ρω ί νά 
σκορπίση όλη τή φλόγα τής αγάπης του στην 
Μ εγάλη Ζωή.

'Α πλώ θηκαν τώρα στά στερέωμα ή αρμονίες 
τών χρωμάτιον ή ατέλειωτες. Τά χρίσματα τά 
πορτοκαλλιά καί τά χρυσά έκλιναν περισσότερο 
πρός τό κόκκινο τής φλύυγας καί τό ρόδινο τών 
τριανταφύλλων. Κι ¿λιποθύμησαν καί αυτά σ’ ένα 
ανοικτό μό)β πού άγάλια αγάλια πήρε τής βιολέτ- 
τας καί τοΰ μενεξέ τό χρώμα.

Καί ολα αυτά τά οργιά τών χρισμάτων εκαθρε
φτίστηκαν ozr¡v γαλήνη τοΰ απέραντου υγρού κα- 
θρέπτη. Κοιμισμένη ή θάλασσα, υπνωτισμένη 
εμπρός στήν τόση · γοητεία άφινε νέι περνούν καί 
ν άπλώνωνται αδιάντροπα επάνω  στά στήθη των 
τά σφιγκταγκαλιάσ ματα τών χρωμάτων.

Αέν ήταν γαλανή πειά ή εύμορφη Κερκυραϊκη 
θάλασσα.

1Ή τα ν  ένας μαγεμμένος καθρέπτης μέ ολα τά 
χρώματα άτελειώτων ουρανίων τόξων. Μόνον ένας 
φαρράς ¿τόλμησε μ έ  τήν πτωχική του βαρκούλα 
νά σχίση άργοπλέοντας τ'ην κοιμισμένη άγκαλιά 
τών άταράχων νερών.

’ Ολίγα /.επτά.... ολα τιάρα έγιναν ποιο σκούρα 
καί ποιο θαμπά. 'Έ νας μικρούτσικος η λοίσβος 
είχε τό θράσος νά σπάση σιγά στο βράχο. Κάποιο 
φυλλαράκι τών δένδρων ποιό ευαίσθητο άπό τά 
άλ/.α έκινήθη.

Καί ενώ ή εύμορφη έιπόλαυσις ¿πλησίαζε στό 
τέριια γοργά γοργά δπως ο λα τά εύμορφ α πράγ
ματα αυτού τοΰ κόσμον, άντίκρυ άπό τά βουνά 
τής Ή πειρον άπό πίσω ¿πρόβαλλε χρυσό τό 
φεγγάρι φιλώντας καί φυτό τά κοιμισμένα νερά. 
Αέν είνε μισοφ έγγαρυ της σκλάβας γής. Είνε μ>ά 
εύμορφη Πανσέληνος πού σέ χαιρετά ώραία 
Κέρκυρα !...

Ά ίίη να ι 1907. · t

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΙΙΟΛΥΖΩΊ-ΔΙ^Σ
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Μ  A I a t i v m  ΐ ν χ ι ι  Α ι μ ν η

Ά πόμ εινεν ή Χ ρύσω  ή κρονσταλλόκορφη 
Μ ε  τον παππού τον άσπρο μάλλη .
Μ έρα και νύχτα μιά γιορτή ονειρεύεται : 
Π ότε άπδ τδ κύμα ένα καράβι &ά προβάλη.

Π ότε ί)'ε νάρϋη γυριστής, ταξιδευτής; 
Μ αύρη διαβαίνει κάάε αυγού λα.
Σέρνει τδ βήμα πρδς την Μ άγισσα :
« Μ αυρομάτα, για  πές μου, Γυφτοπούλα ,

Π ότε ίίε νάρϋη, πότε δ πολυαγάπητος 
Ό  ξαν&ομάλ/.ης τής καρδιάς μου κύρης ; » 
Κ  ή μαυρομάτα αντιμιλά ή Τσιγγάνισσα.

- Σ τον ύπνο τή νυχτιά μή γείρης,

Μ όν' πάρε τδ στρατί τής ερημιάς,
"Ως πού ή ϋολή  ματιά σου ν' άντικρύση 
Τή μαγεμένη λίμνη ολόστρωτη.
Κ ι αυτή γιά τον καλδ ϋά σου ιστόρηση

Σ α ν  άστρο πού ολομόναχο δακρύζοντας 
Πλανιέται στούρανού τά έρημα πλάτη,
’Έ τσι κ ’ ή Χ ρύσω  ή κρονσταλλόκορφη 
Σ τη ν έρημία παντέρημη έπερπάτει.

( ' Α π δ  την « Ή γησ ιό  »)

Ο ί νυχτερίδες με τά σκότη έχόρευαν 
Κ ι άλαφιασμένες έπετοϋσαν,
Σ α ν ξανοίγαν τής κόρης τά  χρυσόμαλλα  
Π ού μες στδ βράδυ άχνά φεγγοβολούσαν.

Μ προστά της ξάφνου ή λίμνη απλώνεται... 
Μ ες στδν άσάλευτο ϋω ρ εϊ καϋρέφτη  
Κ α ι πρωτοβλέπει στα νερά τάκύμαντα 
Τού φ εγγα ρ ιού  τάχνύγελο νά πέφτη....

Κ αί μ ε  καϋμδ καί μ ε λαχτάρα σκύβοντας 
Ξανοίγει μες στά βά&η, πέρα, '
Κ άποια ναυάγια πού άναδεύουνε.... 
Συντρίμματα ή λευκή γαλέρα  !

Γιά την άγκάλη τού καλού, τάκρόλιμνο 
*Η  συφορά στά μάτια φέρνει·
Θωρεΐ τού φ εγγαριού τάχνόγελο,
Κ α ί σάν κύκνος στή λίμνη άπαλογέρνευ

Μ άταια τή Χ ρύσω  ποόσμενε ό παππούς  
Μ ες στά βραχνά τής νύχτας βύύΤιγ 

’Έσβυσεν ή φωτιά... Καί περιμένοντας 
Α γά λ ι - άγάλι ό γέρως έκ ο ιμ ή ά η .. .  .

ΛΕΑΝΤΡΟΣ Κ. ΠΑΛΑΜΑΣ

M A R C E L  P R E V O S T

Μ Ι Α  Ε Π Ι Τ Α Γ Η
Τέσσαρες τακτικοί θαμώνες της αιθούσης τού 

παιγνιδιού στ'νδιελέγοντο, στηρίζοντες τούς πόδας 
επάνω εις τούς πνροστάτας, ενώ μέσα εις την εστίαν 
έτρεμόσβυνε φθινοπωρινή φωτιά. Έ περίμεναν τον 
θεράποντα, ό όποιος εντός όλίγοιι θά περιέφερε 
μέσα εις δλας τάς αίθουσας, επάνω εις την παχεΐαν 
λευκήν κοιλίαν του, την·· αγγελίαν ότι «θα σερβιρι- 
σβονν οί κύριοι». Έ ν  τώ μεταξύ έκαμναν, σιγαλά, 
μίαν ύ.τό τάς ήσύχους καί ούδετέρας αύτάς συνδια
λέγεις τής λέσχης, τών οποίων αί ανταπαντήσεις 
εκστομίζονται μεθ’ όσης ευκολίας καί εννοούνται, 
χωρίς νά χάνουν βέβαια τόν τόνον τής κοσμικής 
φιλοσοφίας εις τόν όποιον άρέσκεται ή φιλαυτία 
τών ομιλητών. Συνεζήτουν περί τών νεωτέρων 
σχέσεων τού έρωτος καί τού χρήματος. Καί αί 
άρχαί τάς οποίας το θέατρον καί τό μυθιστόρημα 
έχουν διαδώση έτέθησαν μέ τήν σειράν επί τάπη- 
τος, τόσον μεθοδικά όσον καί τά χαρτιά τού whist,

οπότε ό τζέντλεμαν μέ τύ χρώμα τού μισοωριμα- 
σμένου λεμονιού, πολύ καλά ένδεδυμένος, πού 
επρόφερε τά j καί τά u μ’ ένα τρόπον εξόχως 
γλυκύν, έλαβε τόν λόγον :

— Συμφωνώ μέ τήν γνώμην τοΰ Κυρίου. Τό 
χρήμα διαφθείρει τόν έρωτα. Εξαχρειώνει τάς 
γυναίκας, εμποδίζει τήν άνάπτυξιν τών φυσικών 
αισθημάτων. ’Έ πρεπε νά σχηματισθή, μεταξύ 
εντίμων άνδρών, σύνδεσμος κατά τής επαισχύντου 
συνήθειας ή οποία μετατρέπει τόν έρωτα εις επι- 
χείρησιν. Κάθε μέλος, θά ύπεχρεούτο νά μή 
προσβάλη ποτέ γυναίκα τού κύκλου του διά τού 
χρήματος καί νά άποκλειη αποφασιστικά όσας θά  
είχαν τήν τόλμην νά τό ζητούν.

—  Έ ν  τούτοΓς, αντεΐπεν ό χονδρός μεσίτης, 
υπάρχουν περιστάσεις....

— "Ενας τίμιος άνθρωπος ήμπορει νά τάς 
διακρίνη, διέκοψεν ύ ξένος. ’Αλλά οφείλει συγχρό-

ν.ως νά δίδη από καιρού εις καιρόν, ένα μαθημα
τάκι εις τάς μικράς αύθάδεις α ί όποΐαι θέλουν νά 
εισαγάγουν εις τήν κοινωνίαντά  επιλήψιμα  ήάη.Έγώ, 
επί παραδείγματι....

Τ ά  μάτια καί τά μέτωπα όλων ανυψώθησαν εις 
στάσιν προσοχής.

— Έ γώ , επί παραδείγματι, έλαβα εσχάτως, τήν 
ευκαιρίαν νά μεταχειρισθώ κάποιαν από αύτάς 
όπως τής ήρμοζε. Ή τ ο  ή σύζυγος ενός φίλου μου. 
Ύ πανδρευμένη μόλις τρία έτη. ’Αλλά τί πολυτέ- 
λειαι, τί σπίτι, τ ί δεξιώ σει;!... μέ δύο λόγια, έξοδα 
αλογάριαστα πού σ’ έκαμναν νά λέγης : «Αυτή ή
μικρή Τάδε είναι τρελλούτσικη  Χρεώνεται στά
γερά !» Ή  μικρή Τάδε χρεώνεται πράγματι στά 
γερά- αλλά δεν είναι διόλου τρελλή : ήξεύρει ότι 
έχει, γιά τήν ήμερα τού κράν. αποταμίευμα πολύ 
πλέον επικερδές από τήν προικά της κι’ από τά 
εισοδήματα τού άνδρός της.... "Ησυχα, ήσυχα, 
τιπό τό πρόσχημα τιμίας οίκοδεσποίνης τό οποίον 
τής δίδει μεγαλυτέραν αξίαν, ζητεί, προετοιμάζει, 
βολιδοσκοπεί τήν περίστασιν.

« Ή  νεαρά σύζυγος τού φίλου μου μοΰ έκαμε 
τήν τιμήν νά μ’ έκλέξη γιά  καλή περίατασι. Ε ίχα 
κερδίση αρκετά εδώ, τούς προηγούμενους μήνας. 
Τό ήξευρε. Μέ συνέχαιρεν από καιρού εις καιρόν, 
άναμιγνύουσα τά συγχαρητήριά της μέ σαφείς 
ερωτήσεις. Δέν ήθελε νά διακινδυνεύση μέ καμμιά 
κακή έναρξι.

«"Ενα βράδυ πού είχα δειπνήση στήν οικίαν 
της, μ’ έπήρεν ιδιαιτέρως. Μέ ήρώτησεν εάν μού 
ήρεσε. Τής είπα ναι, μέ ευγένειαν. Αυτή επέμεινε. 
Τής τό ξαναεΐπα μέ αναίδειαν. Έ φ ά νη  ευχαριστη
μένη.

«Τότε, διατί αργείτε τόσον νά μού κάμετε 
τά γλυκά μάτια ; ·

— Διότι σέβομαι τάς συζύγους τών φίλων μου, 
άπήντησα.

— .«Μέχρι τής ημέρας υποθέτω πού θά  ήρε-' 
σεν εις τάς Ιδίας νά μή προκαλούν πλέον τόν σεβα
σμόν ;

«’Ακριβώς. Ή  αρετή μου δέν ήξεύρει ύπερ-
βολάς.

«Έμειδίασεν, έσκέφθη όλίγας στιγμάς, έπειτα, 
χωρίς καμμίαν άλλην παρεμβολήν, έξεστόμισε αυτήν 
τήν φράσιν, ή οποία μ’ υληντήν οικειότητα πού έχω 
μέ τήν ζωήν καί μέ τάς γυναίκας μ’ έξέπληξεν 
ολίγον.

— «Λοιπόν, τήν ημέραν πού θά λάβω ανάγκην 
μιας καλής επιταγής, ήμπορώ νά σάς συλλογισθώ ;

— «Θά σάς είμαι ευγνώμων έξ όλης ψυχής, 
άπήντησα.

— «Σύμφωνοι, είπε.
«Ή γέρθη, μού έστειλεν άπομακρυνομένη ένα 

χαμόγελο μέ τά μάτια καί μέ τό στόμα,— κι’ έτρεξε 
νά καθήση πλησίον μιάς ηλικιωμένης κυρίας, πολύ 
καλά τιτλοφορημένης, ή οποία ήτο τύ κόσμημα 
καί ή δόξα τού δείπνου».

«Έθεάιρησα, σάς τό ομολογώ, αυτήν τήν συνέν- 
τενξιν καί τήν τελικήν πρότασιν δλως διόλου

άστείαν χωρίς καμμίαν σπουδαιότητα. Δέν τήν 
εσυλλογιζόμην πλέον, οπότε ένα κυανούν τηλεγρά
φημα, ήσυχα υπογεγραμμένου μέ τό έπιόνυαον τής 
νεαράς γυναικός, μοΰ ήλθε τήν έπομένην εβδομάδα.

«Έ διάβασα :
θ ά  ελ&ονν νά πάρουν τήν επιταγήν ανριον 

Π έμπτην, εις τάς τρεΐς, εις τ!/ν οικίαν οας.-- Λουκία.
Τ ί θά  εκάμνατε εις τήν θέσιν μου;  Ν άκλείσω 

τήν θύραν ; Ή  το πολύ χονδρόν. Νά στείλω τήν 
επιταγήν χωρίς κανέν αντάλλαγμα ;... Ή τ ο  πολύ 
βλακώδες... Ν ά ειδοποιήσω τόν φίλον μου ;.... 
“Ενας έντιμος άνθρωπος σέβεται τά μυστικά τών 
γυναικών οιαδήποτε κι’ αν είναι. Τ Ι τύχη μού ενέ- 
πνευσεν ένα τρόπον ένεργείας ό όποιος θ ά  έδιδεν 
εις τήν κυρίαν ένα σωτήριον μάθημα ενώ εγώ 
συγχρόνως δέν θά έξελαμβανόμην ύπ’ αυτής ούτε 
υπερβολικός ήθικολόγος οίίτε ανόητος.

«Τήν στιγμήν πού μοΰ έδόθη τό τηλεγράφημα, 
μία επιταγή εύρίσκετο ακριβώς επάνω εις τό τρα
πέζι μου... μία επιταγή εις τόν φέροντα διακοσίων 
εικοσαφράγκων περίπου... επί τής River Plate Bank.. 
Μού τήν έστελλαν από τόν τόπον μου. ‘Η  επιταγή 
αυτή ήτο καθ’ όλα κανονική, απαράλλακτη μέ τάς 
ά/.λας επιταγάς τής αύτής τραπέζης, μέ ακριβή 
ημερομηνίαν, άριθμημένη καί υπογεγραμμένη υπό 
τού άποστολέως. Μόνον, κατά μήκος, εις τό μέσον, 
ένα μικρό τρυπητό σχέδιον έποίκιλλε τήν απλήν 
αυτήν λέξιν μέ κεντήματα καρφίδος :

D U P L I C A T A
«Γνωρίζετε, κύριοι, ότι επικρατεί συνήθεια νά 

στέλλουν εις διπλούν τάς μακρυνάς επιταγάς, εκά- 
στην διά διαφόρου άτμοπλοίου, πρός αποφυγήν 
καθυστερήσεως καί απώλειας».

— Π ράγματι, είπεν ό μεσίτης.
— «Λοιπόν, είχα έτοιμο τό σχέδιόν μου. ίία ρ ε- 

σκεύασα όλα, τήν έπομένην, διά τήν υποδοχήν τής 
νεαράς γυναικός. Ή λ θ εν  ακριβώς εις τήν όρισθεΐ- 
σαν ώραν. Ή  πρώτη δουλειά μου ήτο νά τής π α 
ρουσιάσω τήν επιταγήν. Έσκίρτησεν από χαράν 
σάν ένα κοριτσάκι εις τό όποιον χαρίζουν ένα 
παιγνίδι. Μοΰ έζήτησε πληροφορίας πού καί πώς 
θά είσέπραττε τό ποσόν. ’Έ πειτα, έβαλε μέ προσο
χήν τό μικρό χαρτί εις τύ χαρτοφυλάκων της καί 
υπήρξε χαριεστάτη δ ι’ εμέ επί δύο ολοκλήρους 
ώρας.... Έ χωρίσθημεν ως οί καλύτεροι φίλοι τού 
κόσμου χωρίς νά ορίσωμ'εν εκ νέου συνέντευξιν, 
λέγοντες : Θά ξαναϊδωθώμεν...»

Ό  αφηγητής έσταμάτησεν, ώς εάν ή Ιστορία του 
είχε τελειώση. Αλλά φαίνεται ότι διέκρινε κάποιαν 
ανησυχίαν καί έκπληξιν επί τού προσιόπου τών 
ακροατών του, διότι προφέθεσε :

— Είχα, εννοείται, εισπράξη τήν πρώτην επιτα
γήν πρό δεκαπέντε ημερών.

Τήν στιγμήν αυτήν, ό θεράπων διέσχισε τήν 
αίθουσαν καί έφώναξε μέ ήχηράν καί ευκρινή 
φωνήν : ■*

— 01 κύριοι σερβίρονται.
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Έσηκώϋησαν. Ό  ξένος τζέντλεμαν καί ό μεσί
της έκαμαν τήν αρχήν.

Ο ί δύο σύντροφοι τούς ήκολούθησαν.
— ■ Ό  κύριος αύτός διηγείται πολύ νόστιμα, 

εϊπεν ό ένας άπό τούς τελευταίοΐ'ς σιγαλά. Είναι  
πολύς καιρός πού έγεινε δεκτός είς τήν λέσχην ; .

— "Εξ μήνες, νομίζω.
—  'Αλήθεια!... Ποιους έχει συγγενείς;
— ”Ω ! Τούς καλυτέρους πού μπορεί να φαντα- 

σθή κανείς, άπήντησεν ό ά'λλος.
Κ αί ό θεράπων, ό όποιος κατά τήν διάβασίν 

των, έσβυνε τήν άγγελίαν άπό τήν κοιλίαν του τήν 
καλυμμένην με άτλάζι, ήκουσε τά ονόματα τών 
συγγενών τοΰ άφηγητοΰ :

— Ό  μαρκήσιος τ ο ΰ .. .  . ό Δον Alouzo τ ο ΰ ...

κ'/“π · ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΟΞΑΣ

φ  φ  φ  φ  C&> φ φ φ  φ  φ  φ  φ  φ φ φ  φ  φ  φ

Η ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. — Εις τήν Διεθνή ναυ
τικήν Έκθεσιν τού Βορδώ, ή Εθνολογική καί Ιστορική 
Εταιρία τής Ελλάδος έτυχε Μεγάλου Βραβείου.

Ώς γνωστόν, ή Εθνολογική Εταιρία μέ τούς μικρούς 
της πόρους άποθησαυρίζει κειμήλια τής νεωτέρας μας 
Ιστορίας ή Τέχνης καί έχει ίδρυση εν ΜουσεΤον τόσον 
πολύτιμον καί τόσον ένδοξον όσον καί τό ’Αρχαιολογικόν.

Η ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣ. — Ό  «Φιγαρώ» άπό τού φύλ
λου τής 6 Αύγούστου δημοσιεύει είς επιφυλλίδα τό πε- 
ρίφημον διήγημα τού ποιητού Κωστή Παλαμά, «Ό  Θ ά 
ν α τ ο ς  τ ο ύ  Π α λ λ η κ α ρ ι ο ύ», 6 δέ γνωστός νεοελ
ληνιστής είς τό Πανεπιστήμιον τής Λειψίας Karl Dieter
ich έδημοσίευσεν είς τό Γερμανικόν περιοδικόν «Grenza- 
boten» μετάφρασιν τού «Κ ο υ τσ ο β α σ ίλη», ενός άπό 
τά ωραιότερα διηγήματα τού διηγηματογράφου Κιόστα 
Παρορίτη. Ή  νέα Ελληνική φιλολογία εισέρχεται ουτω 
πλησίστιος είς τήν παγκόσμιον φήμην.

«ΚΑΣΣΙΑΝΗ». — Εξακολουθεί ή παραγωγή τών 
πρωτοτύπων θεατρικών έργων εις τάς ’Αθήνας.

ΓΙερί τής « Κ α σ σ ι α ν ή ς »  τού κ. Άριστ. Ν. Κυριάκού 
ή όποια έπαίχθη εις τό Θέατρον τού «Συντάγματος» 
έγραψεν ό κ. Τ. Σταθόπουλος είς τήν «Άκρόπολιν».

« Τό δραματικό θρησκευτικό ανέκδοτο τής
«Κασσιανής» εινε όλη ή ύ.τόθεσις νού έργου, είς τέσσα- 
ρσς πράξεις. ’Έχει 0έ, φαίνεται, ό συγγραφεύς, έμφυτον 
τό τάλαντον τού δραματικού συγγραφέως διότι καί αί 
τέσσαρες πράξεις σκηνικώς εΤνε τέλειες καί κάθε κατέβα
σμα τής αυλαίας προκαλεϊ ραγδαία χειροκροτήματα.

Ό  Κυριάκός εινε ό Σαρδού τού δικού μας θεάτρου. 
Πρώτης τάξεως σκηνοθέτης, πού δύσκολα θά άποτύχη 
είς τό μέλλον όσον καί άν εινε αδιάφορος ή ύπόθεσις 
τών έργων του. Τήν ιδιοφυίαν αυτήν, διά τέτοια δράματα, 
ενισχύει σπουδαιότατα καί ή άλλη τού ωραίου λόγου, 
τόσον ώστε είς μερικούς μονολόγους, πολύ λ\»ρικούς. νά 
μ ή κουρασθή διόλου τό άκροατήριον, απεναντίας δέ νά 
χε ιροκροτή ση...»

«ΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΕΝ ΕΞΟΡΙΑ». — ΙΙερί τού νέου 
τούτου έργου τού κ. Πολ. Δημητρακυπούλουόπερ έπαίχθη

είς τό Θέατρον «Νεαπύλεως» έγραψεν ό κ. Γ. Τσοκό- 
πουλος είς τάς «’Αθήνας».

« .. . .« Ο ί  Βασιλείς έν Εξορία» εινε τό τελευταΤον 
δράμα τής σειράς τού «’Οθωνικού κύκλου», επομένως τό 
πλησιέστερον πρός ή μάς. Είς αυτό βλέπομεν έπί τέλους 
τόν θάνατον τού πολυπαθούς βασιλέως, έπί τής σκηνής 
δέ παρουσιάζονται πρόσωπα, τών οποίων οί υίοί εύρί- 
σκοντο είς τό άκροατήριον. Εννοείται λοιπόν τό έδιαφέ- 
ρον. τό όποιον παρουσιάζει τό δράμα, άλλά καί ή άπαί- 
τησις τής άκριβείας είς τόν χαρακτηρισμόν τών προσώ
πων, τήν οποίαν έχει ό άκροατής.

Κίνδυνος μέγας ήτο ή παρεμβολή είς τό δράμα οΐου 
δήποτε φανταστικού επεισοδίου, τό όποιον θά ή μπορούσε 
νά διαστρέψη τήν άνέλιξιν γεγονότων ζωντανών άκύμη με
ταξύ μας. Ά λλ’ ό κ. Δημητρακόπουλος τόν άπέφυγε τόν 
κίνδυνον αυτόν. Το δράμα άρχίζει καί προχωρεί μέ 
εγκράτειαν καί μέ σεμνότητα, άλλά καί μέ (Απλότητα 
άρχαίας ελληνικής τραγωδίας.

Είς τό μελαγχολικόν έρημητήριον τής Βαμβέργης, 
όπου οί βασιλείς προσπαθούν νά σχηματίσουν ελληνικήν 
άτμοσφαΐραν, διά νά περάσουν τάς τελευταίας ή μέρας 
τής ζωής των, ό θάνατος πλανάται ήδη (Απειλητικός. 
"Ενας οξύς πόνος τής όσφύος είδοποεΐ τόν ’Όθωνα, ότι 
πλησιάζει ό καιρός τής άναπαύσεως καί τής γαλήνης. 
Τό δράμα άπό τής στιγμής εκείνης εισέρχεται είς την 
ευθείαν γραμμήν τήν φέρουσαν πρός τό τέλος.

Ά λλά μέ όλην τήν όραματικότητα τής ύποθέσεως κίν
δυνοι πραγματικοί παρεμόνευαν εις κάθε βήμα τού 
συγγραφέως νά επιπέσουν κατ’ αυτού. Ή  φουστανέλλα, 
πρώτος κίνδυνος. Αί φράσεις, άλλος κίνδυνος. ΙΙερνοΰμεν 
εποχήν έλλείψεως τελείας σωβινισμού, καί έφθάσαμεν είς 
τό σημεϊον πού άμφισβητούμεν ακόμη καί όσα βεβαιώνει 
ή ιστορία.

'Οπωσδήποτε οί «Βασιλείς έν Εξορία» εινε έργον τό 
όποιον θά ζήση. Ά πό τόν καιρόν πού ή θεατρική μας 
φιλολογία έστράφη πρός τήν θυελλώδη εποχήν τής πρώ
της δυναστείας δέν γνωρίζω έργον τόσον σεμνόν καί επι
βλητικόν όσον αυτό. Μόνον ή «Κατοχή» τού κ. Γ. Βώκου 
συναγωνίζεται ιιαζή του, βεβαίως δέ υπολείπεται τό άλλο 
δράμα «Ή  Έξωσις», τό (»ποιον έγραψαν οί κ. κ. Λημη- 
τρακόπουλος καί Κυριάκός....»

Ο «ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΑΡΘΑΣ». — Εινε τ* έργον 
τού κ. Παύλου Νιρβάνα τό όποιον παιχθέν εις τό Θέα
τρον τού «Συντάγματος» έπεσκίασεν έφέτυς όλα τά άλλα 
κρίνεται δέ γενικώς ώς έν τών ώραιοτέρων Έλλ. έργων.

Εινε ή ποιητική καί δραματική ιστορία ενός ανθρώ
που, ενός ήρωος, ό οποίος είς όλην του τήν ζωήν (Αγω
νίζεται να κρύπτη τάς συμφοράς άπό τούς ίδικούς του 
καί νά τούς κρατή έπιμόνως εις μίαν διαρκή ευτυχίαν, 
είς έν ώραΐον δνειρον. 'Γούτο κάμνει καί μέ τήν κόρην 
τήν όποιαν ήγάπησε καί ένυμφεύθη. Κατά του νέου ζεύ
γους ή Μοίρα σωρεύει όλας τάς σμμφοράς. Ά λλά ό 
Μάρθας αποκρύπτει την άλήθειαν άπό τήν σύζυγόν του 
μέχρι τέλους καί όταν ή δυστυχία φθάνη είς τό κατακό- 
ρυφυν, τήν παρασύρει εις τόν θάνατον καί αύτοκτονεΐ 
ιιαζή της, διά νά μήν τήν μάθη ποτέ.

Έ πί τοιούτου θέματος ό κ. Νιρβάνας δημιουργεί θαυ- 
μασίας σκηνάς.

Ό  κ. Ξενοπουλος έγραψε περί αυτού είς τό «Νέον
Άστυ». « Τό έργον εινε τόσον άνώτερον άπό τά
«Ελληνικά» τά όποια βλέπομεν συνήθως, καί τόσον 
άνώτερον άπό πολλά ακόμη ξένα, ώστε διά τό έγκώμιον 
του θά έχρειάζοντο λέξεις, τάς οποίας δέν μετεχειρίσθη- 
μεν ποτέ. Άλλά τό λεξιλόγιο ν όλον τό έξηντλήσαμεν 
έως τώρα. οί χρονογράφοι καί οί θ  ε ατρ ικ ογ ρ άφ ο ι τών 
έφ η μερίδων έπαινούντες τ ά  έργα τών « φίλων », 
τών «συμπαθών» καί τών «εέελπίδων» συγγραφέων. 
Καλλίτερα τό έργον τού Νιρβάνα νά μείνη έδώ χωρίς 
έπαινον. Ά λλά διά τόν ίδιον λόγον άς μείνη καί χωρίς 
ψόγον. Έκτος τούτου εϊμεθα άκόμη υπό τό κράτος τής 
γοητείας— έκείνης τήν όποιαν ήσθάνθη μαζί μας καί 
όλον τό άκροατήριον »


