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ΕΙ Σ ΤΟΝ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Ν

'Σ  τήν όψι Σου νιογέννητη γλυκοχαράζει πλάσι 
Καί κότσος άνασταίνεται νεκρό; να Σ ' άγχαλιάση,
Κ ’ ή Ιστορία μας για Σέ ταίς δάφναις της μαζώνει 
Κ ' έ'να στεφάνι Σου φορει καί μ’ ένα φως Σέ ζώνει,
Καί γύρω τέ κεφάλι Σου πετοΰν ’σαν αγγελούδια 
Τ ’ απόκρυφα μηνύματα καί τά γλυκά τραγούδια 
ΙΙοϋ τόσα χρόνια έπρόσμεναν, τραγούδαγαν ’Εσένα, 
’Εσένα, μεγαλόχαρη τού βασιλιά μας γέννα!
Κι’ άπ’ άκρη σ’ άκρη, οπου Ε λλάς ελεύθερη καί δούλα, 
Κάθε ψυχή άντρειεύεται, χτυπιγ κάθε καρδούλα 
Για Σέ τό πρωτογέννητο του θρόνου μας βλαστάρι. 
Καμάρ’ είσαι 'ς τή (/.άννα Σου, 'ς έμάς προσκυνητάρι!
Οι παλαιοί Αύτοκράτορες δπώχεις τ ’ δνοριά τους, 
’Ανάμεσα σέ χίλιους δυό του Παλατιού νομάτους 
Ό ταν  καμμιά γιορτή τρανή τήν Πόλι φέρναν γύρα, 
Άστράφταν μέσ’ ’ς τό μάλαμα καί μέσα 'ς τήν πορφύρα- 
Μά λάμπεις πλουσιώτερος εμπρός μας, Κωσταντΐνε, 
Γιατ’ ή αγάπη ένός λαού ’δικός Σου πλούτος είνε !

Καθώς ή θύρα ή φανταστή, τών άντρειωμένων έννοια,
Πού κλεί ρουμπίνια ονειρευτά καί πλούτη διαμαντίνια 
Καί στέκει αιώνες καί καιρού; κλειστή καί στοιχειωμένη 
Κι’ άνήμπορος κι’ δ γίγαντας αύτός ’μπροστά της μένει 
Πού σειούνται άπό τά  χέρια του ’σάν τά δεντράχια οί βράχοι,
Μά μ ’ έ’να λόγο μαγικό ανοίγει εύθύς μονάχη,—
"Ετσι κατάκλειστη για μάς τής Μοίρας στέκ’ ή πύλη. .  .
Μά τό ’δικό Σου τ ’ όνομα φτάνει νά είπούν τά  χείλη,
Κι’ άνοίγει εύθύς, καί βλέπουμε καιρούς δπού θ' άρθούνε,
Κι’ άναγαλλιάζουν ή καρδιαίς κ’ ή φαντασίαις μεθούνε 
’Μπρός σέ πατρίδα δλόφωτη, κι’ ανθίζουν ’ σάν καί πρώτα 
’Στον Κολωνόν δ νάρκισσος κ’ ή δάφνη ’ς τόν Ευρώτα !

Τήν ώρα πού χιλιάκριβη μεσ’ ’ς τήν πλατειά της κλίνη *
Τή θάλασσα ξαγνάντεψαν οί Μύριοι εκείνοι
Μέσ’ ’ς τών εχθρών τόν κίνδυνο χαί μέσ’ ’ς τά ε’ρμα ξένα,
Δέν έννοιωσαν τόση χαρά ’ςέ στήθη απελπισμένα 
Σάν τή ’δεκή μας τή χαρά πού Σέ θωρούμε τώρα.
Τών τρομερών Σαρακηνών τά  πλήθη τά  αίμοβόρα
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Τήν πρώτη έκείνη το φορά που ώρμήσανε 'ς τήν Πόλε 
Κι’  άπ ’ τήν Χρυσόπορτα βαθειά τήν άγναντέψαν, όλη 
Να ζωγραφιέται ολόλαμπρη μεσ’ ’ς τ ’ ουρανού τά πλάτια,
Με ταίς ’ψηλαίς της έκκλησιαίς, τάπέραντα παλάτια,
Ποτέ δέν θά φαντάστηκαν τη δόξα μας την πρώτη 
Τόσον ώραία, καθώς έμεΐς τήν ίδική σου νιότη !
Κι’ δ ασπρομάλλης δ σοφός πού ψάχνει γιά τ ’ αστέρι 
Τά μακρυνά κι’ αθώρητο μ’ ένα γυαλί ’ς τό χέρι,
Ό τα ν  'ς τά  μάτια του ’μπροστά προβάλη άπ’  τά  ουράνια,
Κρύβει 'λιγώτερη άπό ’μάς εκείνος ’περηφάνια !

Γέροι, που νοιώθετε σιμά του μνήματος τήν ώρα,
Γιά ίδέστε Τον, κι’ δλόχαοοι κλείστε τά  ’μάτια τώ ρα !
Λεβένταις, που δέν τρέμετε τό σκιάχτρο του θανάτου,
Γιά ίδέστε Τον καί νοιώσετε διπλή ζωή μπροστά Του!
"Αντρες, καρφώστε τα  ’ς Αυτόν τά  μάτια σας· ποιός ξέρει 
Σέ ποιόνε δρόμο τ ’ άστρο του έγράφη νά μάς φέρη!
Γυναίκες, πώχετε καρδιά καί καλοσύνη τόση,
Παρακαλείτε τό Θεό ’ ς τά  νιάτα Του νά δώση 
Ό λαις ταίς χάρες τούρανοϋ κι’ όλαις ταίς καλοσύναις.
Παρθέναις, στεφανώστε Τον μέ ρόδα καί μυρσίναις.
Με τό ’δικό Του τ ’ όνομα ταίς νύχταις, ταίς ήμέραις,
’Στήν κούνια νανουρίζετε τά  βρέφη σας, μητέραις!
Κ ’ έσείς, παιδάκια, πειό τρελλά χορεύετε, γελάτε.
’Ελάτε όχι ν’  ακούσετε, μά γιά νά ίδήτ’ ελάτε 
Τό παραμύθι πώχετε τόσαις φοραίς γροικήσει:
Ν ά ! νά, τό βασιλόπουλο πού ήρθε νά ξυπνήση
Τήν κόρη τήν Πεντάμορφη πού βαρειοκοιμισμένη
Μέσ’ ’ς τή σκλαβιά του δράκοντα καιρούς καί χρόνια μένει.. .

Χαρήτέ τον τού βασιλιά τό γυιό τόν κανακάρη !
Δεκαεννιά χρόνων ξανθό κι’ ώραίο παλληκάρι,
Ζώνει ’ς τή μέση τό σπαθί καί τό σταυρό ’ς τό στήθος,
Καί μάς σκορπάει παρηγορικίς κ’ ελπίδες ένα πλήθος 
Ό  πρώτος "Ελλην πώγραψε σέ τέτοια χρόνια ή Μοίρα 
’Ελεύθερος νά γεννηθή μέ στέμμα καί πορφύρα,
Κ ’ εμπρός ’ς τά  ’μάτια μας κ’ ε’μπρός ’ς τό δακρυσμένο Γένος 
Νά δρκισθή τού Έλληνος τόν όρκο λατρευμένος !
Χαρητέ Τον, τού εθνικού ευαγγελισμού τόν κρίνο,
Τόν ύστερνό μας καί μαζί τόν πρώτο Κωνσταντίνο !

Κ Ο Ε Τ Η Σ  Π λ ΛΛΜΑΣ

Ε Π Ι Τ Η .  Ε Ν Η Λ Ι Κ Ι Π Σ Ε Ι

ΤΟΥ ΔΙ ΑΔΟΧΟΥ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ
Έορταί πανελλήνιοι τελούνται άπό τής αΰριον 

επί τή ένηλικιώσει τού διαδόχου τού έλληνικού 
θρόνου Κωνσταντίνου. Από πολλών αιώνων δέλλη· 
νικός κόσμος δέν ¿χαιρέτισε τοιαύτας ημέρας. 
Ό  πολυπαθής τής Ιστορίας λαός καλείται νά αί- 
σθανθή έν τών μυστηριωδών εκείνων αισθημά
των, ΰπό τήν ζωοποιόν τών όποίω / ενέργειαν δη- 
μιουργεϊται ή εθνική συνείδησις, κρατύνεται ή 
εθνική πίστις προς το παρόν, ά-ποκαλύπτονται έν 
ελπίσιν οϊ δρίζοντες τού μέλλοντος, λαμβάνουσι 
νέας δυνάμεις οί ισχυροί, καί έπανακτώσι τό ά -

πολεσθέν αύτών θάρρος καί φρόνημα οί άποτε- 
θαρρημένοι. Νεαρός βασιλόπαις, οίον άπό αιώνων 
προεφήτευον τά σιβύλλεια βιβλία τής εθνικής 
παλιγγενεσίας, οίον τοσάκις ¿πόθησαν καί έρ- 
ρέμβασαν τοσαύται Ελλήνων γενεαί, θέλει 
προσελθει αϋριον πρό τού βωμού, διά νά όμόση 
τόν ορκον τής στρατιωτικής πίστεως πρός τήν πα
τρίδα. Όποια μ,υστηριώδης στιγμή έν ταίς δέλ- 
τοις τής εθνικής ιστορίας! Έν τή γή ταύτη, ή - 
τις είδε ποτέ πίπτοντα ύπέρ τής σωτηρίας της 
τόν Κόδρον, "Ελλην βασιλεύς, δν γεννώμενον πε-

ριεπτύχθη φώς αττικού ουρανού, προσέρχεται, 
κλινών τό γόνυ πρό τών ¿θνικών αντιπροσώπων,
,«  λάβη παρά τού έκ ζανθοϋ γόνους πατρός του 
τό έθνικόν ξίφος, καί κραδαίνων αύτό διά τής 
παλάμης, ν άνακράξη : Ού χαζαισχυνώ όπ./α 
za ιερά, ονό’ έγχαζα.ΙεΙψω vor χαρασζά- 
ζην, όζω αν σζοιχήσω . Άρυτω  δε χαΐ 
ΰΐίϊρ ιερών, xai νπερ όσιων, χαϊ μόνος χαι 
ρεζά ποΛΑ&ν. Τήν πατρίόα όε ούχ έ.ίάζζω 
χαραόώσω, πΛεΙω όε xai άρείω ή όσην civ .τα- 
ραόέζωμαι. K ai ενηχοήσω ιώ ν  άεί χρινόνζων 
ερφρόνως, χαϊ ζοΐς θεσμοί ς ζοϊς ίόρομένοις 
χείσομαι, xai ονc ζινας äv  d.l.lovς τό π.Ιήθος 
Ιόρνσηζαι όμοερρόνως ■ K ai άν τις dvaipij ζούς 
θεσμούς, ή μ  ή πείθηζαι, ούχ επιζρέψω' άμυνώ 
όε xai μόνος xai μεζα ηάνζων, χαϊ ιερά ζα 
ζάζρια τιμήσω. Ίσζορες Θεοί ζούζων.

’Από πόσων αιώνων άνέμ-ενεν δ Ελληνισμός 
τοιαύτην ημέραν ! Έν τή ζοφερά δμίχλη τής 
δουλείας καί τής άπογνώσεως ποσακις δέν ¿πό
θησε τήν ζωοποιόν ταύτην ακτίνα τής παρηγο
ριάς, ακτίνα φωτός άμ.α καί θάλπους ! "Οταν 
ε'πιπτεν ¿πί τέλους εις χείρας τών Τούρκων ή 
κλεινή παρά τόν Βόσπορον βασιλεύουσα, τό 
θαύμα τής οικουμένης, τό άντικείμενον τού φθό
νου τοσούτων λαών καί εθνών, ψευδείς χρησμοί 
προανήγγελλον ότι, κατά τήν άπαίσιον εκείνην 
ημέραν, άγγελος κυρίου, καταβάς έξ ούρανού, 
ήθελε ζητήσει έν μέσω τής καταστροφής, με
ταξύ τού καταπεπληγμένου πλήθους, άγνωστόν 
τινα, διά νά προσενέγκη εις αύτόν παρθενικόν 
ξίφος πρός άποδίωξιν τών κατακτητών άπό τών 
άκτών τού Βοσπόρου. Γενεαί παρήλθον άπό τής 
άποφράδος εκείνης ημέρας, καί δέν κατήλθεν 
άκόμη άγγελος έξ ούρανού, καί δέν άπεκαλύφθη 
είσέτι έν τή έθνική ιστορία δ παράκλητος ήοως 
τής δημοτικής παραδόσεως. “Ω , άν τό ξίφος, τό 
δποίον θέλει περιζωσθή αϋριον δ νεαρός βασιλό- 
παις, ήτο τό προαγγελθέν ξίφος τής άπολυτρώ- 
σεως, τό προωρισμένον νά κόψη τόν γόρδιον δε
σμόν τής έθνικής δυστυχίας, νά πατάξη τούς 
εχθρούς, νά προάσπιση τάς έπιβουλευομένας έλ- 
ληνικάς -χώρας καί νά σημειώση έπί τών δέλτων 
τής ιστορίας νέας σελίδας ζωής καί παλιγγενεσίας!

Δέν θέλει βεβαίως παραστή αϋριον έν τώ 
ναψ τής ελληνικής Μητροπόλεως άγγελος έξ ού
ρανού. ’Αλλά θέλει παραστή άπασα ή Ελλάς 
διά τών έκλεκτών αύτής καί τών άντιπροσώπων, 
πιστή πρός τάς έθνικάς παραδόσεις καί ύποχρεώ- j 
σεις, εύλαβής πρός τό παρελθόν, εϋελπις έπί τφ  I 
προοιωνιζομένω μέλλοντι, διά ν’ άναφωνήση μετά 
πίστεως, μετ’ άγαλλιάσεως καί άγάπης πρός τόν 
δρκιζόμενον τόν στρατιωτικόν ορκον του νεανίαν :

ο.’Ε ν  ζονζω  ν ίχ α .η  
• ·

Έν τώ ξίφει τούτψ, Κωνσταντίνε, κείνται αί 
μέλλουσαι τύχαι τού Ελληνικού γένους· άπ’ αύ- 
τού έξαρτάται τής πατρίδος σου ή σωτηρία. Ά ν  
ήνε πεπρωμένον ή Ελλάς νά είπη καί πάλιν 
τόν κυρίαρχον λόγον αύτής έν τή παγκοσμίψ ι
στορία, νά άποκαλυφθή έν τή ήθική έργασία 
τών λαών νέα αύτής σκέψις, ζωτική καί δημι
ουργός, νά καταλάβη πρωτεύουσαν θέσιν έν τώ 
σταδίω τών ανθρωπίνων γενεών, δέν θέλει τό 
κατορθώσει, άν πρώτον δέν τελεσιουργήση θρι- 
αμβεύον τό ξίφος τούτο. Πάντοτε τά  μεγάλα 
έργα τών άνθρώπων προοιμιάσθησαν καί καθιε- 
ρώθησαν διά τοιούτων νικών. Ή  έθνική ιδέα, 
έν τή παγκοσμίω αύτής άποκαλύψει καί πραγ
ματώσει, κατίσχυσε πρωτίστως διά τού ξίφους, 
τής έκδηλώσεως ταύτης τής έθνικής ζωής καί 
εύρωστίας.Τό ξίφος σου, Κωνσταντίνε, έσται έν τώ 
μέλ.λοντι τό παλλάδιον τής έλληνικής άναγεν- 
νήσεως καί ένότητος. Ά ς  έοοτάση τήν ημέραν 
ταύτην τής δρκωμοσίας τό έλληνικόν ε’θνος. Ή -  
χούσιν άπό τού Αίμου, άπό τής Ροδόπης, άπό τών 
Άκροκεραυνίων, άπό τού Όλυμπου, υπερήφανοι 
φθόγγοι, τά  προανακρούσματα τού μεγάλου έ- 
Ονικού άγώνος. Άναβηθι τόν ίππον σου, Κων
σταντίνε. Πορεύθητι πρός τό στάδιον έκείνο, έν 
τώ δποίω προώρισται νά δοκιμασθή τό παρόν 
καί τό μέλλον τής πατρίδος σου.Πόσοι αιώνες σέ 
παρακολουθούσε ! Πόσοι ε’νδοξοι ήρωες θέλουσι 
σέ θαυμάσει ! πόσοι μεγάλοι βασιλείς γηθοσύ- 
νως θέλουσι σέ άποκαλέσει διάδοχόν των !

Γινώσκεις τίνες είνε οί βασιλείς ούτοι, ήρωες 
άμα καί απόστολοι εύνομίας καί πολιτισμού, 
σωτήρες άμα καί μάρτυρες.

Πρόσεξον, Κωνσταντίνε, καθ' ήν στιγμήν ύπό- 
σχεσαι, ότι δέν θέλεις καταισχύνει τό όπλον, τό 
δποίον ή πατρίς σοί έμ,πιστεύεται. ’Ενώπιον 
τούτων δίδεις έπίσης τόν όρκον, τών ηρώων έ- 
κείνων, οϊτινες υπήρξαν προκάτοχοί σου έν τή 

I γενναία έργασία τού έλληνικού έθνους · ένώπιον 
I τού Θησέως, τού άπαλλάξαντος τήν Αττικήν 
I άπό τών κακοποιών, καί πρώτου θεμένου έν αύτή 

την φαεινήν κρηπίδα τής εύνομίας· ένώπιον τού 
Άγαμέμνονος, τού πρώτου άνακτος, τού καταβα- 
λόντο; τήν όφρύν τής άσιατικής παμβασιλείας· 
ένώπιον τού ’Αλεξάνδρου, τού ύποτάςαντος, άλλά 
καί έκπολιτίσαντος τήν Άσίαν· ένώπιον τού Πύρ- 
ρου, τού άπειλήσαντος καί νικήσαντος τούς Ρ ω 
μαίους· ένώπιον Βασιλείου τού Μακεδόνος, τού 
Βουλγαροκτόνου· καί έπί τέλούς, ένώπιον τού 
προσφιλεστάτου πάντων καί ποθεινοτάτου— τού 
τελευταίου τών 'Ελλήνων αύτοκρατόρων, ήρωος 
καί μάρτυρας, τού δποίου ή ήττα ύπήρξεν ένδο- 
ξοτέρα πολλών νικών καί θριάμβων, τού δμωνύ- 
μου σου Κωνσταντίνου τού Παλαιολόγου. Κλίνον 
τό γόνυ εύλαβής πρό τών προκατόχων σου τούτων, 
Κωνσταντίνε. 'Ισχυρά φρικίασις συγκινήσεων
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θέλει διαπεράσει ιό σώμά σου. Ά λ λ ’ ένώ τρέ
μεις έξ ιερού ρίγους, άκροάσθητι της μυστηριώ
δους αυτών φωνής, έξερχομένης άπό των απώ
τατων αβύσσων τής ιστορίας, καί έξαγγελλούσης 
καθ’ άπάσας τάς διευθύνσεις του ναού τό μέγα 
καί λυτρωτήριον εθνικόν πρόσταγμα:

a ’E r  τούτω r lx a .»
*  *

'Εορταί τοιαϋται αλλαχού είνε αύλικαί μόνον 
Τελούνται μόνον έξ άπλής εθιμοτυπίας. Τό πολύ 
πλήθος συνωθεϊται πρό των θεαμάτων τούτων έξ 
άπλής περιεργείας, όπως συνωθεϊται πρό παντός ■ 
καινού αντικειμένου, ποθούν νά διέλθη έν ταϊς 
ώραις τής σχολής αυτού στιγμάς τινας τέρψεως 
καί λήθης άπό των περιπετειών τού καθ’ έκά- 
στην βίου. Ά λ λ ’ ή εορτή τών ήμερων τούτων 
είνε καθαρώς εθνική. Κ ατά τάς κρίσιμους ¡ 
σήμερον στιγμάς τής ιστορίας ήμών παρίσταται 
έπιβαλλομένη ανάγκη μεί’ζονος συσφίγξεως τών 
εθνικών δεσμών, εΰρυτέρας καί ταχυτέρας ένερ- 
γείας πρός διάσιοσιν τών εθνικών καί ιστορικών 
ήμών δικαίων. Οϊ καιροί δέν περιμένουσι. ΧΟές 
είσέτι τολμηρός, άλλ ’ άτυχήσας ήγεμών φυλής, 
άπό αιώνων εχθρικής τή Έλλάδι, έλάλει περί 
Μακεδονίας, ώς περί χώρας άνηκούσης τοΤς Βουλ- 
γάροις. Ελληνικά! χώραι έποφθαλμιώνται ύπό | 
γειτόνων ή άπωτέρων λαών, άν δέ ή  Ελλάς δέν ( 
διεκδικήση ώς τάχιστα τά εθνικά αύτής δίκαια, J 
ούχί μόνον διά τών περγαμηνών τής ιστορίας, 
άλλά κατ’ εξοχήν διά τής λογικής τής δυνάμεω: | 
αύτής, θέλει διαγραφή θάττον ή βράδιον άπό 
τών δέλτων τής ιστορικής ύπάρξεως. Μόνον τυ - ¡ 
φλοί καί φίλαυτοι δύνανται ν’ άμβλυωπώσιν ε
νώπιον τής πραγματικότητος ταύτης· άλλ’ ή 
εθνική συνείδησις, ήτις έ’ν μόνΟν έχει ιδεώδες, 
τήν άνάστασιν καί τό μεγαλείου τού γένους, δέν δύ- 
ναται ή νά ένθουσιασθή κατά τήν έπίσημον ταύτην 
στιγμήν, νά μελετήση βαθύτατα τούς κινδύνους, 
εις ούς είνε εκτεθειμένη ή ελληνική πατρίς, καί 
νά ζητήση παρά πάντων τών ’Ελλήνων, άνευ 
έξαιρέσεως αρχών καί σημαίας, συμπαθειών ή 
αντιπαθειών, τήν δμόνοιαν εκείνην έν τή ένερ— 
γεια, ήτις έχαρακτή,ρισε τάς δυσχερεστάτας, 
άλλ’ άμα καί εύγενεστάτας τού ελληνικού έθνους 
ήμέρας.

Αί έορταί τών ήμερών τούτων έσονται άρα ή 
πραγματικωτέρα παράστασις τής ένότητος καί 
τής όφειλομένης κοινής ενεργείας παντός Έ λ λ η - 
νος. ΓΙανταχού συγκινεΐται κατά τήν στιγμήν 
ταύτην τό έθνος—  έν τή ελεύθερα πατρίδι, εν τή 
δουλευούση, έν ταϊς άποικίαις.Δέν ϋπάρχουσι σή- 
μερονδιαιρέσεις· διαλύεται παν νέφος προσωπικών 
δυσαρεσκειών καί έχθροπαθειών πρό τού φωτός 
τών εθνικών καθηκόντων. "Εν μόνον κρατεί αί
σθημα καί μία προεξάοχει ιδέα, ή ιδέα τής έθνι-

κής άναστάσεως καί ένότητος. Καί τής ιδέας ταύ
της αντιπρόσωπος καί σημαιοφόρος παρίσταται ί, 
διάδοχος τού έλληνικού θρόνου, τέλειος Έλλην 
οίον άνέμενον τοσούτοι αιώνες συμφορών καί δου 
λείας, οίον άπεκδέχεται εν άνησύ/ω προσδο
κία ή σύγχρονος γενεά. Τον "Ελληνα τού
τον προεφήτευεν ή εθνική Σίβυλλα, κατά τάς τε
λευταίας ήμέρας τής Κωνσταντινουπόλεως· ύπέρ 
τής έμφανείας τούτου έδέετο ννκτωρ τε καί μεθ’ 
ημέραν έν τοίς ναοϊς τών πόλεων ύ λευίτης, καί 
έν τοίς έρημοκλησίοις τών όρέων ό άρματωλός· 

| τούτον ποθών ε'ψαλλε τό ένάλιον αύτού άσμα ό 
ναυτίλος τού Αιγαίου, καί μετά πίστεως έμελέτα 
τήν άποκάλυψιν αύτού ό λόγιος, ή έν προσδοκία 
αύτού έπιπτε μάρτυς ό μαχητής τής έθνικής πα
λιγγενεσίας.

Καί θέλει υπάρξει ελληνική καρδία, ήτις νά 
μή σκιρτήση, ήτις νά μή φρικιάση έξ ιερού ρίγους 
έν τή ύψίστη ταύτη στιγμή τής περιβολής τού 
έθνικού ξίφους εις τήν όσφύν τού Κωνσταντίνου ; 
Καί θέλει ύπάοξει έλληνική φωνή, καθ’ ήν στιγ
μήν ό διάδοχος τού έλληνικού θρόνου, δ στρατη
λάτης τής αίριον, θέλει προσέλθει πρό τού θυσια- 

! στηρίου, ΐνα δώση τόν όρκον τού στρατιώτου, νά 
μή άνακράξη:

«έ>- τούΐω >'ίχα ;»

ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΠΙ Τ Ο Υ  ΠΕΔΙΟΥ 

Τ Η Σ  Μ Α Χ Η Σ

Τό πυροβολικόν έπί τού πεδίου τής μάχης απο
τελεί θέαμα μεγαλοπρεπές άμα καί φοβερόν. "Οπως 
σχηματίση τις ακριβή ιδέαν αύτού,πρέπει νά ϊδη 
τήν μακράν έκείνην σειράν τών ίππων,τών τηλε
βόλων, τών βλητοφόρων, κινουμένων άπό τού ένός 
άκρου μέχρι τού ετέρου, εις εν σύνθημα, διερ-χο- 
μένων τούς άγρούς, τάς οδούς, τάς αμπέλους, 
άναβαινόντων, καταβαινόντων, αναπτυσσόμενων 
διά ταχυτάτων οφιοειδών κινήσεων, έν τή δρμη- 
τική αύτών φοριή ύπερβαινόντων κωλύματα, πη- 
δώντων τάφρους, έξαφανιζομένων έκ τών βλεμμά
των έν νεφέλη χαλίκων καί κόνεως, πληρούντων 
ισχυρού αντιλάλου πάσας τάς πέριξ κοιλάδας. 
Εις έκαστον κανονοβόλημα τό φοβερόν στόμ.α τών 
τηλεβόλων οπισθοδρομεί ώς έπτοημένον έκ τού 
ίδιου βρυχηθμού του, μακράν δέ κατακοημνίζει 
οικίας, συντρίβει δένδρα καί ανοίγει φοβερά ψήγ
ματα έν τώ  έχθρικώ στρατοπέδω.

Έ κ τής συναισθήσεως τής θαυμασίας καί τρο- 
μερας δυνάμεως τού ίδιου αύτού όπλου αντλεί δ 
πυροβολητής τόν ίδιάζοντα αύτοί σοβαρόν καί υψη
λόν χαρακτήρα, οστις οϋτε έκ τής ψυχής οϋτε έκ 

I τής όψεως αύτού έξαλείφεται, ούδέ μετά ήτταν

Ε· ΣΖ

[έτι, δπότε οί άλλοι κατέχονται ύπό τής άποθαρ- 
1 ρύνσεως καί τής άπελπισίας.

Οϋτω σοβαροί, κατηφεΐς άλλ’ ούχί άποτε- 
θαρρημένοι είσήλθον περί λύχνων άφάς εις Χ ιβά- 
σον, οί πυροβοληταί πυρβολαρχίας τινός τού 11ε- 
δεμοντίου στρατού δώδεκα ήμ.έρας μετά τήν 
μάχην τής Νοβάρας. Έκ τής πυρβολαρχίας 
ταύτης έλειπον πολλά βλητοφόρα, πολλοί ίπποι, έν 
τηλεβόλον, δύο άξιωματικοί καί πολλοί στρατιώ- 
ται. Τήν συνώδευον εί; λοχαγός καί εις ύπολο- 
χαγός. Ό  λαός παρίστατο σιγηλός καί τεθλιμ
μένος, ώσεί ε”βλεπε διερχομένην έπικηδείαν πομπήν.

Έσταμάτησαν έπί τής πρώτης πλατείας. Ό  
λοχαγός διέταξε τόν ύπολοχαγόν νά έπισταθμεύ- 
ση, άφιππεύσας δέ παρετήρει πέρεξ ώσεί έζήτει 
τινά έν μέσω τού συρρεύσαντος πλήθους.

Μετ’ ολίγον έπλ.ησίασαν δύο νέοι, (δ είς θά ήτο 
μόλις είκοσιπενταέτης, δ δ ’ έτερος δεκαοκταέτης) 
έκβαλόντες δέ τόν πίλον των ήρώτησαν δειλώς:

—  Σείς είσθε δ λοχαγός. .  . ;
Ό  αξιωματικός μή άφήσας νά περάνωσι τήν 

φρασίν των έτεινε πρός αύτούς τάς χεϊρας καί 
ε ίπ ε :

—  Έ λ α β α  τό θάρρος νά σάς γράψω, άν καί 
δέν έχω τήν τιμήν νά σάς γνωρίζυ»· θά σάς έγραφα 
προτήτερα άν ήξευρα τήν διεύθυνσίν σας. Ά λ λ ’ 
ήρώτησα άνωφελώς όλους τούς φίλους τούς οποίους 
εϊχεν είς τό σύνταγμα. Καί έν τούτοιςείχε πολλούς 
δ δυστυχής νέος καί τόν ήγάπων πολύ! . .

Καί αύθις δ ’ ώρεξε τάς χείρςκς πρός τούς νέους 
οίτινες ε”0λιψαν αύτάς θερμώς. .  .

—  Έκάμετε λόγον περί τής έπιστολής μου είς 
τον πατέρα σας ;

Άπεκρίθησαν ότι δέν τώ είπον άλλο τι είμή ότι 
δ λοχαγός τής πυρβολαρχίας είς ήν άνήκεν δ 
ατυχής άδελφός των έμελλε νά έλθη ήμέραν τινά 
όπως τόν έπισκεφθή. Δέν ήδυνήθησαν νά τώ εϊ- 
πωσι περισσότερόν τι διότι ήτο άσθενής, καί ¿φο
βούντο μή προξενήσωσιν είς αύτόν ύπέρ τό δέον 
σφοδράν συγκίνησιν.

Λεπτομέρειας τινάς περί τού θανάτου τού υιού 
του είχε μαθη δύο ήδη ήμέρας μετά τήν μάχην, 
ή δέ οδύνη αύτού ήτο οξεία είσέτι καί άπαρα- 
μύθητος.

Μετ’ ολίγον ¿πλησίασε καί δ ΰπολοχαγός.
—  ’Ιδού δ αξιωματικός περί τού δποίου σάς 

έγραφα είς τήν επιστολήν μου, είπε χαμηλοφώνως 
δ λοχαγός, παρουσιάζων τόν ύπολοχαγόν είς τούς 
δύο άδελφούς, οίτινες έσφιγξαν θερμώς τήν χεΐρά 
του. Ούτος όλίγας είπών λέξεις ύπεστρεψεν είς 
τήν πυρβολαρχίαν του. Ό  λοχαγός είπεν είς 
τούς δύο νέους ότι θά μεταβή νά ϊδη τόν πατέρα 
των τήν επαύριον περί τήν έβδόμην ώραν, καθό
σον τήν όγδόην ε’πρεπε ν’ άπέλθη είς Τουρΐνον, 
έοωτήσας δέ τήν δδόν καί τόν αριθμόν τής Ούρα;
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τής οικίας, έπλησίασεν είς τόν ύπολοχαγόν καί 
έψιθύρισεν είς τό ούς αύτού:

— Αϋριον τό πρωί είς τάς οκτώ άν δέν είμαι έδώ 
αναχώρησε μέ τήν πυρβολαρχίαν άλλά κύτ- 
ταξε νά μή περάσης άπό τήν δδόν.. . .  καί τώ  
είπε τό όνομά της. Ό  ύπολοχαγός άπήντησεν οτι 
θέλει ύπακούση* δ δέ λοχαγός άνεχώρησε μετά 
τών δύο αδελφών.

Τήν πρωίαν τής έπαύριον περί τήν έβδόμην 
ώραν, δ λοχαγός παρακολουθούμενος ύπό στρα
τιώτου κρατούντος δέμα έκρουε τήν θύραν τής 
οικίας τών δύο νέων αύτού φίλων. Α ί όλίγαι τής 
προσδοκίας στιγμαί έφάνησαν αύτώ δλόκληρος 
ώρα. ’Ανυπομονησία άράγε ή φόβος ήτο τό κατέ- 
χον αύτόν τήν στιγμ.ήν έκείνην αίσθημα; Ούδ’ 
αύτός θά ήδύνατο ;ά τό εϊπη· αγωνία συνέ- 
σφιγγε τήν καρδίαν του.

Έπί τέλους άνοιχθείσης τής θύρας έφάνησαν οί 
δύο άδελφοί, ύποδεχθέντες αύτόν άφώνως, μέ τόν 
δάκτυλον έπί τού στόμ.ατος. Ό  στρατιώτης άφείς 
τό δέμα έπί έδρας τινός άπήλθε.

—  Κοιμάται, εΐπεν δ πρεσβύτερος τών αδελ
φών, άλλ’ είνε πολύ καλλίτερα.

Ό  λοχαγός έκάθησε, οί δέ δύο νέοι ¿πλησίασαν 
τάς καθέδρας όπως δύνανται νά συνδιαλέγωνται 
χαμηλοφώνως:

—  Νομίζετε οτι είμπορώ νά τού δμιλήσω χω 
ρίς κίνδυνον;

—  Τώρα ναι, άπήντησαν δμοφώνως οί δύο 
άδελφοί. .  .

—  Είπέτε το έλευθέρως, διότι είμπορώ νά έπα- 
νέλθω μίαν άλλην ήμέραν άπ ’ έδώ έ'ως τό Του
ρΐνον ή άπόστασις είνε μικρά. . . .

—  Σάς εύχαριστούμεν έκ καρδίας, άλλ’ είνε 
περιττόν νά ένοχληθήτε καί άλλην φοράν δι’ ήμάς. 
Ό  πατήρ μας είνε πολύ καλλίτερα. 'Α ν  ήτο άλ
λος άνθρωπος, ίσιος έπρεπε νά διστάσητε . . .  άλλά 
πιστεύσατε, κύριε λοχαγέ, ότι έχει καρδίαν ικα
νήν νά αίσθανθή τό είδος τής παρηγοριάς τήν ό
ποιαν τώ φέρετε. Είνε φιλόστοργος πατήρ, άλλ 
είνε καί άκραιφνής φιλόπατοις.

—  Τό πιστεύω, ειπεν δ λοχαγός.
Τήν στιγμήν έκείνην είσήλθεν είς τό δωμάτιον 

ώραΐον ξανθόν παιδίον δώδεκα τό πολύ ¿τών. 
’ Ιδών τόν λοχαγόν ήθέλησε νά όπισθοδρομήση.

—  Έ λ α  έδώ! τώ  είπεν δ πρεσβύτερος τών 
αδελφών.

'Γό παιδίον ¿πλησίασε.
—  Είνε δ μικρός μας άδελφός!
—  ΙΙόσοντώ ομοιάζει! άνεφώνησεν δ λοχαγός.
Μετά βραχείαν συνδιάλεξιν δ "λοχαγός λαβών

τό δέμα ήκολούθησε τόν ένα τών αδελφών, οστις 
είσήλθεν είς τόν κοιτώνα τού ασθενούς όπως τόν 
αφύπνιση. Ό  αγαθός γέρων ϋπνωττεν ήρεμα, τον 
ένα τών βραχιόνων έκτός τού εφαπλώματος ε'χων 
καί τό πρόσωπον έστρα.μμένον προς τον υιόν.
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Οϋτος έστη θεωρ ν̂ το σεβάσμιον καί εύρό μέ- 
τιυπον τοϋ γέροντος, τό όποιον καί έν αυτή του 
ϋπνου τή) ηρεμία εφερεν έναποτυπωμένην την 
οδύνην.

—  Πατέρα! ¿ψιθύρισε.
Ό  γέρων ήνοιξε βραδέως τούς οφθαλμούς, καί 

διά τής έκτος τοϋ εφαπλώματος χεερο; εΆαβε την 
τοϋ υίοϋ του, όστις θωπεύσας τήν κόμην τού 
ασθενούς ήρώτησεν αυτόν πώς ήτο.

—  Πολύ καλλίτερα, άπήντησε.
—  Κ α λ ά .. . Λοιπόν.. . ακούσε πατέρα. Κά

ποιος θέλει νά σέ ίδή.
—  Φέρε τον έδώ.
Ό  υιός δέν έκινήθη εκ τής θέσεώς του.
—  Ποιος είνε ; ήρώτησεν ό γέρων.
—  Είνε . .  . ένας αξιωματικός.
Ό  γέρων ήτένισεν έιςί τόν νέον μηδέν είπών.
—  Εινε ένας λοχαγός.. . τοϋ πυροβολικού!
Ο γέρων προσεπαθησε νά άνακαθήση εις τήν 

κλίνην του· άλλ’ ό υιός τον ήμποδισε.
—  Μή, πατέρα, μή κινήσαι. Μείνε πλαγια

σμένος. Ενθυμήσου τί διέταξεν ό ιατρός.
Καί ΰ νέο; έθηκεν ύπό τό εφάπλωμα τήν χεΐ- 

ρα τού πατρός του. Οϊ οφθαλμοί τού γέροντος έ- 
ζήστραπτον, καί ή αναπνοή του έξήρχετο δυσχε- 
ρώς τοϋ στόματός του.

Χωρίς νά παρατηρήση κατά πρόσωπον τόν 
υιόν του έψιθύρισεν άσθενώς :

—  Καί δ λοχαγός αύτός . . :
— . .  .Ή τ ο  λοχαγός του .. . Ήλθεν επίτηδες 

νά σέ ίδή.
Ό  γέρων συνέσφιγξε τούς οφθαλμούς καί τά 

χείλη του δπως καταστείλη όλολυγμόν.
—  Θάρρος, πατέρα, κ α ρ δ ιά .. .  ΤΗλθε έδώ 

διά νά σέ παρηγορήση· φανού γενναίος, πα
τέρα.

—  Είπέ του νά έλθη.
—  Αμέσως;
—  Ναι, αμέσως.
Ό  νέος έξήλθε ταχέως τοϋ δωματίου. Ό  πα

τήρ παρακολουθήσας αυτόν διά τού βλέμματος 
προσήλωσε τούς οφθαλμούς εις τήν θύραν.Ήκουσε 
βραχύν ψίθυρον, ασθενή κλαγγήν ξίφους καί δ 
αξιωματικός είσήλθε.

Ό  γέρων ήνοιξε πρός τόν λοχαγόν τήν αγκά
λην του, οΰτος δέ ώρμησεν εις αυτήν μεθ’ υίικής 
στοργής. Οί τρεις αδελφοί έστησαν όρθοί παρά 
τήν κλίνην. Ό  πατήρ ε'κλαιε. “Ακρα σιγή έπε- 
κράτει έν τω δωματίω.

Αίφνης δ ασθενής άνήγειρε τήν κεφαλήν, άπο- 
μάξας 51 τά δάκρυά του είπεν άποφασιστικώς :

—  Λοχαγέ. . .  είσθε εκεί τήν ημέραν έκείνην 
. .  . είδατε τί συνέβη.. . νά μοϋ τά ¿ιηγηθήτε 
ό λ α .. . Είμαι πολύ κ α λ ά .. . Θά τ ’ ακούσω χω
ρίς νά συγκινηθώ, χωρίς νά σας διακόψω . .  . Ά λλά  
θ έ λ ω ...  έχω ανάγκην νά μάθω (ένταϋθα τά

δάκρυα έπνιξαν τήν φωνήν του) πώς άπέθανε 
τό καϋμένο μου τό παιδί!

"Εκφρασις άπεριγράπτου θλίψεως έπεσκίασε τό 
πρόσωπόν του.

—  Ή το τόσον νέος· καί τόσον ώραίος !
—  ’Αλλά τώρα είνε τόσον μεγάλος! άπεκρίθη 

δ λοχαγός.
( Τήν λέξιν ταύτην άκούσας δ γέρων ανύψωσε 

την κεφαλήν του καί ήτένισε έπί τόν αξιωματι
κόν· έφ' οσον δέ παρετήρει αύτόν, τό δακρύβρε- 
κτον πρόσωπόν του έλάμβανε βαθμηδόν έκφρασιν 
γαλήνης καί υπερηφάνειας.

—  Τόσον μεγάλο; ! έψιθύρισε καθ’ έαυτόν.
Λιά φωνής 5 ’ ευσταθούς προσεϊπε :
—  Λέγετε τώρα, λοχαγέ.
< Ο λοχαγός καθήσας εγγύτερον τής κλίνης 

καί θωπεϋων τόν θύσανον τής λαβή; τού ξίφους 
του προσεπάθει νά εύρη φράσίν τινα όπως άρχίση. 
Ό  πρεσβύτερος τών αδελφών προσήλθεν εις 'επι
κουρίαν του.

—  Ή  πυρβολαρχία σας θά έκαμε πολύ καλά 
το μέρος της, κύριε λοχαγέ.
 ̂  ̂ _  Εις τήν μάχην τής Νοβάρας ; όχι. Δηλα- 

όη έκαμαμεν μικρά πράγματα άλλ’ έκοπιάσαμεν 
οσον έπρεπε Λιά νά κάμωμεν μεγάλα έτρέχαμεν 
τρεις εως τέσσαρας όίρας χωρίς στιγμήν ν’ άνα- 
πνεύσωμεν.

«Λ οχαγέ, άναβήτε εις εκείνον τόν λόφον! 
μ.έ όιέτασσον. Μόλις άνεβαίναμεν, έναντία δια- 
·αγη· επρεπε νά επιστρεψωμεν εις τήν προτέραν 
θέσιν μας. Τούτο συνέβη τρεις ή τέσσαρας φοράς. 
Οι ίπποι υπέφεραν τά  πάνδεινα τήν ήμ,έραν έκεί
νην. Τά δυστυχή ζωα!“Ηξιζαν καλλιτέραν τύχην.

—  Εφονεύθησαν ;
—  Τα περισσότερα.
—  ΙΙού ¿σταματήσατε ;
—  Αέν είξεύρω ακριβώς τό μέρος. Ά λ λ ’ ένθυ- 

μοϋμαι ακριβώς τήν οψιν τής τοποθεσίας. Ή με- 
θα εις τό μέσον ενός λόφου-μεταξύ ημών δέ καί τής 
κορυφής τό ενδαφος ¿σχημάτιζε τόσον βαθύ χά
σμα ώστε ήδύνατο ν’ άποκρύψη ένή δύο συντάγ
ματα άπό τών οφθαλμών τοϋ εχθρού. Ό τε  ε"- 
φθασα έκεϊ, μακρόθεν έφαίνοντο τρία συντάγματα 
αυστριακών προχωρούντα καθ’ ημών. Μόλις διε- 
κρινετο ή λευκή στολή των καί ή ακτινοβολία 
τών λογχών των. Είς έκ τύιν αξιωματικών μου 
εστάλη αίφνης μέ δύο τηλεβόλα είς τήν δεξιάν 
πλευράν τοϋ λοφου. Εμ.εινα μέ τόν ποώτον 
ύπολοχαγόν μου καί τέσσαρα τηλεβόλα. Είς τόν 
δεξιόν ουλαμόν (ένταϋθα δ αξιωματικός έστράφη 
πρός τόν πρεσβύτερον τών αδελφών) ήτο δ ά- 
δελφός σας.

Ό  γέρων ε”μεινεν ατάραχος.
Ήχο είς τόν δεξιόν ουλαμόν, έξηκολούθησεν δ 

αξιωματικός.'Αμέσως ήρχισε τό πϋρ. Ό  άδελφός 
σας ώς λοχίας ε”πρεπε νά σκοπεύση.
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—  Είς τό μεσαϊον σύνταγμα ! ανέκραξα. Κύ- 
ταξε νά μας τιμήσης.

Έμειδίασε, έσκόπευσε, ώπισθοχώρησε δέ δύο 
βήματα καί ανέκραξε:

—  Πύρ!
Καί εϊδομεν οτι άνετινάχθη είς τόν αέρα εν 

δένδρον τό δποϊον εύρίσκιτο εις τό μέσον τού 
μεσαίου συντάγματος· αί τάξεις τών έχθρών διε- 
σπάσθησαν, οί αξιωματικοί έφιπποι έτρεχον έ- 
πάνω κάτω· έπειτα ολίγον κατ’ ολίγον έπήλθεν 
ή τάξις καί έξηκολούθησεν ή πορεία.

—  Εύγε ! τφ  ε”κραξα. Ά λλην μίαν !
Έσκόπευσε καί Δευτέραν φοράν, καί πάλιν

ή σφαίρα έπεσεν εις τό μέσον τών έχθρών.
Ο γέρων ε”πληξε διά τής παλάμ.ης τήν 

κλίνην.
—  Η σφαίρα έπεσεν είς τό μέσον τών έχθρών, 

έζηκολούθησεν δ λοχαγός· τό σύνταγμα συνετα- 
ράχθη περισσότερον άπό τήν πρώτην φοράν· καί 
πάλιν οί αξιωματικοί ε’ τρεχον άνω κάτω καί πά
λιν αί τάξεις διεσπάσθησαν άλλά τώρα δ έχ- 
θρος έσταμ.άτησε. Τέσσαρα τηλεβόλα έφθασαν 
έν καλπασμ,ώ καί έστήθησαν τά μέν δύο με- 
τα;ύ τοϋ δεξιού κέρατο; καί τού κέντρου, τά  δέ 
δύο άλλα μεταξύ τοϋ κέντρου καί τοϋ αριστε
ρού. Αμέσως δέ ήρχισαν τό πύρ εναντίον μας.

—  Καρδιά, παιδιά, ανέκραξα είς τούς στρα- 
τιώτας μου· νά, περίστασις νά τού; δείξωυ,εν 
ποιοι εϊμεθα.

Ήρχίσαμεν νά πυροβολώμεν κατά τών έχθρι- 
κών τηλεβόλων. Οί εχθροί (οπισθοδρόμησαν. Τό 
έν τω  κέντρω σύνταγμα έπλησίασεν είς οίκίσκον 
τινά, είς τόν δποΐον έφαίνετο οτι είσήλθον π«λ- 
λοί στρατιώται.

—  Λ οχία! έφώναξα εις τόν υιόν σου· σκόπευσε 
αυτό τό σπίτι.

—  ’Αμέσως! άπεκρίθη αυτός μέ τόν άποφα- 
σιστικόν του τόνον.

Τήν στιγμήν έκείνην διήρχετο καλπάζων είς 
συνταγματάχης τοϋ έπιτελείου, ήκουσε τούς λό
γους μου καί έστάθη.

—  Νά ίδοϋμεν, άπεκρίθη.
—  Πϋρ ! διέταξε σχεδόν ταΰτοχρόνως δ γεν

ναίος λοχίας, καί άπό τής στέγης τής οικίας εϊ- 
δομεν ν' άνατινάσσωνται πέτραι, κέραμοι, ξύλα 
καί νά πίπτουν έπί τών έχθρών πολλοί στρα- 
τιώται ώρμησαν έκτός καί διεσκορπίσθησαν καθ’ 
ΰλας τάς διευθύνσεις.

Ό  γέρων συνέθλιβε διά τών δύο χειρών τό ε
φάπλωμα ώσεί κατείχετο ύπό νευρικής ταραχής.

—  Λ αμπ ρά! άνέκραξεν δ συνταγματάρχης 
απομακρυνθείς. Ά λλά  καί τά αυστριακά τηλε
βόλα έπυροβόλουν πολύ εύστάχως. Αί σφαΐραι ε”πι- 
πτον βροχηδόν οκτώ δέκα βήματα τριγύρω μας, 
η κόνοντα κύματα χώματος τά δποΐα μάς άπέ- 
κρυπτον τηλεβόλα καί πυροβολητής. Ό τ ε  τό

σύννεφον διελύετο, δ γενναίος υιός σας άπετίνασσε 
μειδιών τήν κόνιν άπό τών ενδυμάτων του, άπα- 
θής, άτάραχος, ώς νά μή διέτρεχε κανένα κίν
δυνον . .  .

Ά λλ ’ είμεθα άτυχεΐς.. . Μία σφαίρα έπεσεν 
είς τό μέσον τοϋ λόχου τοϋ πεζικού, όστις μας 
συνώδευε καί έφόνευσε τρεις στρατιώτας. Μετ’ 
ολίγον δύο ίπποι μας έφονεύθησαν καί δύο άλλοι 
έτοαυματίσθησαν έπικινδύνως. Πριν παρέλθουν 
δύο λεπτά ήκούσθη φοβερά έκρηξις καί όξυτάτη 
κραυγή. Μία σφαίρα είχε συντρίψη τόν τροχόν 
ένός τηλεβόλου καί δύο πυροβοληταί φονευθέντες 
έκειντο έξηπλωμένοι έπί τοϋέδάφους.. . Δέν 
ήτο τό πυροβόλον τού υίοϋ σας.

Ό  γέρων άνέπνευσε, ώσεί ύπελείπετο αύτω ή 
έλπίς ότι δ υιός του ε“ζη είσέτι.

—  ’Ενθυμούμαι οτι άμα δ υιός σας είδε τό 
θέαμα τούτο έκτύπησε διά τής χειρός τήν κεφα
λήν του καί έξέβαλε κραυγήν άγανακτήσεως. 
Δέν εύρισκόμεθα έν τούτοις είς απελπιστικήν θέ
σιν καί ήδυνάμεθα ν' άντισταθώμεν άκόμη ολίγον 
καιρόν. Ά λλά  δύο νέα τηλεβόλα τών έχθρών 
προσετέθησαν είς τά τέσσαρα πρώτα. Τά αύ- 
στριακά συντάγματα έξηκολούθησαν νά κροχω- 
ρώσιν ημείς δέν ήδυνάμεθα νά μείνωμεν περισ
σότερον είς τήν θέσιν έκείνην. Όπισθέν μας ή- 
κούσαμεν αίφνης θόρυβον βημάτων, φωνών, καί 
όπλων καί εΐδομεν έπί τής κορυφής τοϋ λόφου 
δύο συντάγματα έτοιμαζόμενα ν’ άπωθήσωσιν 
έχθρικήν έφοδον. Μεταξύ τής κορυφής καί ημών, 
όπως είπον, τό έδαφος ¿σχημάτιζε χάσμα· άφ’ 
ού λοιπόν τό πεζικόν δέν ήδύνατο νά προχωρήση 
μέχρις ημών, έπρεπε νά όπισθοδρομήσωμεν.

Ό  εχθρός προύχώρει ταχέως. Περιέμενα νά 
φθάση μέχρι βολής καί τότε διέταξα.

—  Πϋρ διά κερμάτων! ( μιδραλλίων)
Ήκούσθη ε'κρηξίς τις δμοία πρός τήν τού κε

ραυνού παρακολουθουμένη ύπό συριγμού οξέος. 
Νέφος κόνεοις ¿κάλυψε τό σύνταγμα, ότε δέ διε- 
σκορπίσθη, τρόμος, ταραχή άπερίγραπτος κα
τείχε τάς έχθρικάς τάξεις.

Ά λ λ ’ ήτο άργά.
Οϊ Αύστριακοί καί τοι έν άταξίκ έξηκολού- 

θουν ν’ άναβαίνωσι γενναίως. Οϋτε στιγμήν δέν 
έπρεπε νά χάσιομεν, έπρεπε νά σώσωμεν τά τη
λεβόλα. Οϊ ίπποι δέν ήρκουν πλέον.

—  Έπί βραχίονος ! άνέκραξα. Όπίσω !
Τριάκοντα ρωμ.αλέοι βραχίονες έξετέλεσαν

τήν διαταγήν ταύτην.
Εις πυροβολητής έλειπεν άπό τό πρός τόν δε

ξιόν ούλαμόν τηλεβόλον, καί τούτον τόν άντικα- 
τέστησε δ υιός σας, λαβών ένα τροχόν. Κ ατέβαλ- 
λεν άπίστευτον άγώνα, εϋρισκε δέ τρόπον νά έν
θα ρρύνν, καί τούς άλλους. Ά λ λ ά  τό έδαφος ήτο 
βρεγμένον καί οί τροχοί έβυθίζοντο είς τήν λάσπην.

I Ή ! ήτο τρομερόν! Οί μϋ; τών πέντε στρατιωτών
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άπό τήν έντασιν ήταν τόσον εξογκωμένοι ώστε 
¿νόμιζες ότι τό ¿έρμα των έμελλε νά διαρραγή.

—  θάρρος, παιδιά! έφώναζον οϊ στρατιώται 
καί οί αξιωματικοί άπό της κορυφής τοϋ λόφου. 
Οί δε πυροβοληταί έδιπλασίαζον απελπιστικός 
τάς ένεργείας των. Ή δ η  ήσθανόμεθα πλησίον 
μας το βαρύ βήμα τοϋ αυστριακού συντάγματος 
καί τάς φωνάς τών αξιωματικών των. Απόσπα
σμα ακροβολιστών έκπεμφθέν πρό τοϋ συντάγ
ματος μάς ¿δεκάτιζε διά τών σφαιρών του .. . 
εν τούτοις είχομεν σχεδόν φθάση. .  . τότε έπλη- 
γώθη !

—  Πού ; Πού ¿πληγώθη ; ήρώτησεν άγιυνιω- 
δώς ό ταλαίπωρος γέρων ώσεί τότε το πρώτον 
ήκουε την είδησιν εκείνην

—  Εις την κνήμην.
—  Εις ποιον μέρος ; .  . .
—  . . .  ’Ε δώ, άπεκρίθη δ λοχαγός δεικνύων 

το άνω μέρος τής κνήμης του· άλλ’ ¿φώναξε : 
«δίν εΐνε τίποτε, εμπρός!» έξηκολούΟησε να 
ύθή τόν τροχόν.

 Εύγε ! έξηκολούθησεν 6 ασθενής διά φωνής
ίσχυράς καί μή τρεμούσης.

—  Ή ,  πραγματικώς εύγε του! Οίϊδιοι στρα- 
τιώταιτοϋ ¿φώναξαν γαάσον\ Οϊ πέντε άνδρεϊοι 
κατέβαλον έσχατον αγώνα· τό τηλεβόλον έφθα- 
σεν έπί τής κορυφής. Ο! γενναίοι άνδρες μόλις 
προφθάσαντες ν’ άρθρώσωσι τήν λέξιν : ¿γλύ
τωσε ! κατέπεσαν άποκαμωμένοι. "Οταν ίσηκώ- 
θησαν. . .

—  Δέν έσηκώθησαν όλοι! είπεν ό γέρων, ώ 
τό εϊξευρα 1. .  .

—  . . .  Ή το πληγωμένος εις τό πλευρόν.
Στιγμιαία σιωπή έπηκολούθησε τήν φρϊσιν

ταϋτην.
—  Ά μ α  έξησφαλίσθησαν τά  τηλεβόλα, τό 

πεζικόν ήρχισε πυκνόν πύρ κατά τών έπιτιθε- 
μένων εχθρών. Τό δεξιόν τηλεβόλον ¿σϋρθη τριά
κοντα βήματα έμπρός, έν φ Si τό έσυρον οί 
στρατιώται ό υιός σας πιέζων τό τραύμά του ά- 
νέκραξεν ακόμη δύο φοράς : Καρδιά ! καρδιά ! 
Ά λ λ ’ έπειτα έκόπη ή φωνή του, έκαμεν εν νεύμα 
διά τής χειρός κ α ί.. .

Ά λ λ ’ ότε ¿σταμάτησαν τά τηλεβόλα, διέταξα 
προσβολήν. "0 ΰπολοχαγός ε’ βλεπε τήν ίκτέλε- 
σιν τής διαταγής καί είχεν ήδη στραφή πρός έμέ 
όπως μοι εϊπη : «Είμεθα έτοιμοι», ότε ησθάνθη 
ότι ¿πίεζε τις τό γόνυ του,έστράφη καί είδε.. .

Ό  γέρων άνεκάθησε Si ένδς πηδήματος 
επί τής κλίνης ε’σφιγξε τήν χεϊρα τοϋ λοχαγού, 
καί ή ρώτησε :

—  Ποιον;
—  Αυτόν ! Τόν υιόν σας. Αίματοσταγής, ε

τοιμοθάνατος έσύρθη έως έκεΐ όπως άποχαιρετίση 
τούς συστρατιώτας του καί τό τηλεβόλον του.

Ό λοι οϊ πυροβοληταί τόν περιεκύκλωσαν. Δύο

έξ αυτών τόν ε’ λαβον άπό τήν μασχάλην καί 
τόν άνεσήκωσαν. "Εσειε τούς δύο του βρα
χίονας καί ¿κίνει τά  χείλη του βλέπων τόν 
ύπολοχαγόν ώσεί ήθελε νά τω  είπη κάτι τι.

— Τί θέλεις γενναίε στρατιώτα μου; ήρώτησεν 
ό ΰπολοχαγός Sιά φωνής πλήρους στοργής.

Άνήγειρε τούς βραχίονας καί συνήψε τάς 
χεϊρας ώσεί όπως έναγκαλισθή κάτι τι. Ό  ΰπο
λοχαγός ¿νόησε. Μετέφερον τόν δυστυχή νέον 
πλησίον τού τηλεβόλου του. Τό πρόσωπόν του 
έφωτίσθη υπό ζωηράς χαράς. Τό ένηγκαλίσθη 
καί. .  . ¿'έπνευσε ! . .  .

Ό  πατήρ, όστις μέχρι τής στιγμής ¿κείνης 
ήκροάτο τού λοχαγού μετ’ αύξούσης βαθμηδόν 
συγκινήσεως, τάς τελευταίας ταύτας λέξεις άκού- 
σας κατελήφθη ύπό τρομερού σπασμού εις τόν 
όποιον άνεμιγνύοντο γέλως καί λυγμοί.

—  Ή  θέα τού ήροιϊκοϋ εκείνου θανάτου, έξη— 
κολούθησε Sιά παθητικού τόνου δ λοχαγός, εξή- 
ψε τόν ένθουσιασμόν τών στρατιωτών. ’Ο ύπολο- 
χαγός έλαβε διά τών χειρών του τήν κεφαλήν 
τοϋ νεκρού, τήν εφίλησεν εΰλαβώς, λέγων ώς νά 
ήδύνατο νά τόν άκούση:

—  Είσαι γενναίος στρατιώτης !
— Ζήτω ! έξηκολούθησαν δμοφώνως οί στρατιώ- 

ται, έγώ Si ¿φώναξα: Χαιρετήσατέ τον! καί 
όλοι ύψωσαν την χεϊρα έπί τοϋ πιλικίου καί έ- 
χαιρέτισαν αύτόν έπαναλαμ,βάνοντες τό ζήζω.

—  Ναι, έξηκολούθησεν δ αξιωματικός, βλέ
πων δακρύοντα τόν γέροντα, ναι χύσατε τά ήδέα 
αυτά δάκρυα- άλλά συλλογίσθητε οτι ήτο τό 
καύχημα τής πυρβολαρχίας μας καί ότι δίν θά 
τόν λησμονήσωμεν ποτέ. Μετά είκοσιν ε’ τη οί 
στρατιώται μας προφέροντες τό όνομά του θά 
αίσθάνωνται τήν καρδίαν των νά κτυπά όπως 
τώρα,όλίγας ημέρας μετά τόν θάνατόν του, καί 
θά λ.έγωσιν ότι ήτο γενναίος. . .

Ό  αξιωματικός ¿σιώπησε. Πάντες ε'μειναν 
περίλυποι, τεθλιμμένην έχοντες τήν ψυχήν.Άλλ’ 
ή άπαραμύθητος οδύνη τού νεροντος είχε κατευ- 
νασθή έν μέρει ύπό τού ένθουσιασμοϋ τών τελευ
ταίων λέξεων άς είχεν εϊπη δ αξιωματικός.

Τέλος δ πατήρ έκλεισε τούς οφθαλμούς. Ένό- 
μισαν ότι άπεκοιμήθη Βυθισθείς εις τάς άναμνή- 
σεις του, εις προσευχήν τινα ίσως, δεν ένόησεν 
οτι οί τρεϊς άνδρες έξήλθον όπως λάβωσιν άπό 
τοϋ παρακειμένου δωματίου τά  πράγματα, ά- 
τινα είχε φέρει δ αξιωματικός.

Μετ’ ολίγον έπανήλθον, δ Si γέρων άκούσας 
συνομιλίαν ήνοιξε τούς οφθαλμούς:

—  Λοχαγέ, είπε, μήπως έχετε κανένα χαρτί 
γραμμένο άπό το χέρι του ;

—  Ναι, άμα υπάγω εις τό Τουρϊνον Ó,τι χει
ρόγραφόν του έχω θά σάς τό στείλο). Ά λλά  
τώρα σάς φέρω άλλα ¿νθύμια.
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Τ ώ έόωκε τό πιλίκιον τοϋ φονευθέντος, τό ό
ποιον δ πατήρ κατεφίλησε θερμότατα.

—  Πατέρα, κ’ έγώ σοϋ φέρω κάτι τι, είπον δ 
μ-εγαλείτερος υιός.

Καί τώ ενδωκε τά σειρήτια τοϋ λοχίου.
Ό  δεύτερος υιός τψ ένεχείρισε τό ξίφος του.
—  Κ’ έγώ, είπε τό δωδεκαετές ξανθόν παι- 

δίον, κ’ έγώ κάτι σού φέρω!
Καί ακτινοβολούν,πορφοράς έχον τάς παρειάς, ] 

σφόδρα συγκεκινημένον τό παιδίον ένεχείρισε 
τό τιμητικόν έπί στρατιωτική άρετή μετάλλιον 
εις τόν πατέρα του.

Ά λ λ ’ ή ώρα τής άναχωρήσεως τοϋ αξιωμα
τικού προσήγγιζε.

Έν μέσω τού αποχαιρετισμού, δ γέρων ¿στη 
αίφνης. Διά τής χειρός του έπέβαλε σιωπήν 
προσεΐχε συντόνως τείνων τό ούς εις άπομ.εμα- 
κρυσμένον τινά κρότον, ύπ’ αυτού μ,όνου άκουό- 
μ.ενον.

—  Τί είνε ; ήρώτησαν οί τρεϊς άνδρες.
— Σιωπέι! είπεν έπιτακτικώς δ γέρων.
Ό  λοχαγός ¿ποίησε κίνημα όδυνηράς έκπλή- 

ξεως καί είπε καθ’ ¿αυτόν:
—  Ό  ΰπολοχαγός ¿λησμόνησε τήν διαταγήν 

μου ή δέν τήν ¿νόησε.
Πράγματι υπόκωφος, άπομεμ.ακρυσμ.ένος κρότος \ 

ήκούετο πλησιάζω·/ όλονέν.
—  Είνε τά κανόνια ! άνεκραξεν δ γέρων. Είνε 

ή πυρβολαρχία σ α ς .. .
—  Ό χι, είνε άδύνατον, άπήντησεν δ αξιωμα

τικός.
—  Τήν άκοϋω σάς λέγω, τήν βλέπω, είνε ή 

πυρβολαρχία ! Θέλω νά μοϋ είπήτε τήν αλή
θειαν.

Ή  φωνή τοϋ γέροντος είχε πολύ τό έπι τα
κτικόν.

—  Ό χ ι όχι, άπεκρίθη δ αξιωματικός ύψών 
τήν φωνήν όπως δι’ αυτής καλύψη τόν κρότον 
τής διερχομένης πυροβολαρχίας.

—  Σιωπήσατε ! άνέκραξεν δ δυστυχής γέρων· 
θέλω νά σιωπήσετε όλοι!

Τώρα ήκούετο εύκρινώς δ κρότος τών βλητο- 
φόρων ή φωνή τών διαταγών, τό βάδισμα τών 
ίππων.

 Ά ! ά  ! άνέκραξεν δ ασθενής θριαμβευτι
κές. Καλά τό έσκέφθην έγώ· δότε μου τά ένδύ- 
ματά  μου, θέλω νά ένδυθώ, θέλω νά καταβώ! ..

—  Ό χι όχι, ανέκραξαν οΐ υιοί του. Είσαι α
σθενής. Δέν είνε δυνατόν.

Ά λ λ ’ δ γέρων άπώθησεν αυτούς ίσχυρώς.
—  Δι’ όνομα Θεού, άφήτε με. Θέλετε νά μέ 

κάμητε ν’ άποθάνω;Τά φορέματά μου, γρήγορα!.
Μόλις ένδυθείς, στηριζόμ.ενος έπί τών δύο υιών 

του έξήλθε.
Διά τού παραθύρου δ λοχαγός διέταξε τήν 

πυρβολαρχία·/ νά διέλθη έν σπουδή. Ά λ λ ’ δ 
τομος κυ’— 1886

γέρων ήδη ήτο έν τή  δδψ καί ή κραυγή ήν έξέ- 
βαλε ήτο τόσον σπαρακτική, ώστε δ λοχαγός 
ήναγκάσθη νά διατάξη τήν πυροβολαρχίαν νά 
σταματήση.

Υποβασταζόμενος ύπό τών υιών του έπλησία- 
σεν εις τό τηλεβόλον τού υϊοϋ του καί ένηγκα- 
λίσθη αυτό σφιγκτότατα μετ’ άπεριγράπτου 
δρμής.

—  Ιδού ή θέσις 1 είπεν δ λοχαγός.
Ό  πατήρ άπέθηκεν έπί τού τηλεβόλου τό ι

σχνόν καί γεροντικόν πρόσωπόν του ψιθυρίζων 
διά τών λυγμών του'

- Ά χ !  παιδί μου, παιδί μου ! . .
Ό  ΰπολοχαγός άφίππευσεν, οί δέ δύο πυροβο

ληταί, οίτινες είχον άνεγείρη τόν έτοιμ,οθάνατον 
λοχίαν ήρχοντο μετ’ αυτόν.

—  Κύριε, είπεν δ ΰπολοχαγός.
Ό  πατήρ έστράφη. Άνεπόλησε τήν σκηνήν, 

ήν πρό μικρού είχε διηγηθή αύτώ δ λοχαγός. 
Διά τών δύο βραχιόνων του ένηγκαλίσθη τούς 
δύο στρατιώτας, έν ώ δ ΰπολοχαγός ¿Όετεν έπί 
τοϋ μετώπου τοϋ πατρός τό φίλημα, τό όποιον 
είχε δώση εις τόν νεκρόν υιόν έπτ τοϋ πεδίου τής 
μάχης.

—  Ά  ! παιδιά μ ου ! είπεν άποτεινόμ-ενος πρός 
τούς στρατιώτας δ γέρων.

Οί πυροβολ,ηταί, εις νεύμά τι τού λοχαγού 
¿χαιρέτησαν στρατιωτικώς τήν έσχάτην εκείνην 
οδύνην· δ ταλαίπωρος γέρων καταβληθείς ύπό 
τής συγκινήσεως κατέπεσεν έν ταΐς άγκάλαις τών 
υιών του.

Μετ' ολίγον τό τελευταϊον τηλεβόλον τής πυρ
βολαρχίας είχεν έξαφανισθή εις τό βάθος τής 
δδοϋ, δ δέ πατήρ τό άπεχαιρέτα διά τής χειρός 
ώσεί μετ’ αύτοϋ συναπήρχετο καί δ νεκρός υιός 
του.

—  Ώ ,  πατέρα, είπεν είς τών υιών, δ άδελ- 
φός μας δέν άπέθανε !

Ό  δέ γέρων ύψώσας τήν κεφαλήν άπήντησε :
—  Ό χ ι  δέν απίθανε.Όστις αποθνήσκει γεν- 

ναίο>ς διά τήν πατρίδα δέν αποθνήσκει !
( Έ χ  ί ω ν  R n e c u n t i  M i l i t a r i  τ ο ΰ  Έ ί μ ό ν β ο υ  ί έ  Ά μ ί τ ΐ ΐ ς / .

Α. Π. Κ.

------------ ^ » Ι - θ -1 -c — --------------------

( Ά γγλος τις έςεοράοθη μετά περιφρονήσεως τ.ερ'ι 
I τής μάχης τοϋ Μαραθώνος, διότι έκ τών Αθηναίων 

έοονεύθησαν μόνον I!)'? άνδρες, έν φ διά τών σημε
ρινών πολεμικών μέσων 50,000 καί πλέον δύνανται 
νά έξολοθοευθώσιν έν διαστήματι ολίγων ωρών. Έν 
τούτοις ή άνάμνησίς τής μάχης τοΰ Μαραθώνος καί 
τοΰ ήρσιϊσμοΰ :··/ έπεδείςαντο οί Έλληνες θά μείνη 
έςάπαντος έν τή μνήμη τών λαών, έν ώ αί φούεραί 
άνθρωποσφαγίαι τών νεωτέρων χρόνων θά λησμονηθώ- 
otv ίσως.



762 Ε Σ Τ Ι Α

Λ Ι Α Γ Ν Ω Σ Ι Σ  T O T

ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΣ Τ Ο Υ  ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Ε Κ  Τ Η Σ  Γ Ρ Α Φ Η Σ

[ Σ υ ν έ χ ε ι α -  " 8 ε  π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ο υ  φ ά λ λ ο ν . ]

Οί εύφάνταστοι κατά τό (/.άλλον η ήττον άν
θρωποι φαίνονται κυρίως εκ των γραμμάτων ά- 
τινα ϋψούνται ύπεράνω η υποκάτω της γ ρ α φ ή ς , 
π. χ . εκ των κεφαλαίων γραμμάτων, ών τό εί
δος καί ή οψις καταδεικνύει σαφώς αν ή  φαν
τασία αυτών εινε αρμονική, δημιουργική,πλούσια, 
κανονική, αγόμενη καί συρόμενη ύπό ίσχυράς 
θελήσεως, ή άν εινε δυσαρμονική, πτωχή, αχα
λίνωτος, ή καί όλως παράφορος. Ή  γνώμη δέ αϋτη 
ένισχύεται εάν παρατηρήσωμεν την διαφοράν καί 
τής όλης γραφής.Αί καμπύλα·, καί τα  γράμματα 
τα υπάρχοντα άνω τής γραμμής δεικνύουσινδτι ή 
δραστηριότης καί βνεργητικότης άνήκουσιν εις 
ταύτην ή  εκείνην την πνευματικήν δύναμιν, τα 
δέ κάτω τής γραμμής έπεκτεινάμενα την προσ
κόλληση του προσώπου εις τον υλικόν κόσμον. 
Ό π ως δηλαδή απανταχού υπάρχει άντίθεσις 
μεταξύ τού άνω καί τού κάτω, μεταξύ πνεύματος 
καί ύλης, ψυχής καί σώματος, άντίθεσις ενοί
κου σα καί εις αύτό τό ανθρώπινον πρόσωπον με
ταξύ τού άνω αυτού τμήματος, τού ψυχικού καί 
ιδεώδους, καί τού κάτω,τού προσεγγίζοντος πρός 
τήν ύλην, οϋτω καί ή γραφή διαιρείται δι' δρι- 
ζοντείου άξονος εις άνω ήμισυ, μάλλον ψυχικόν καί 
πνευματικόν, καί εις κάτω, υλικόν. Έάν αίμορφαί 
των γραμμάτων άνω τού άξονος εινε μεγαλείτε- 
ραι, όγκωδέστεραι, ύψηλότεραι καί άφΟονώτεοαι 
υπερέχει ή ιδεώδης πνευματική ζωή, έάν δέσυμ- 
βαίνη τό εναντίον υποδεικνύεται πρόσωπον υλι
στικόν, διάθεσις πρός τάς ύλικάς απολαύσεις καί 
πνεύμα πρακτικόν, ενασχολούμενον μέ τάς Ιδίας 
υποθέσεις. Έάν τα γράμματα τού χειρογράφου 
εινε ίσομέτρως πρόςτε τά  άνω καί κάτω ανεπτυγ
μένα δεικνύουσιν ευκίνητον πνευματικώς φύσιν καί 
δραστήοιον εν τε τή θεωρία καί έν τή πράξει. 
Γράμματα συμμέτρως μ.έν, άλλ' άσθενώς προ - 
οάλλοντα πρός τά κάτω καί πρός τά άνω, ύπεμ- 
φαίνουσι τό εναντίον, ήτοι φύσιν μή παραγωγόν 
οϋτε ιδεών ούτε ύλης, σμικροτάτου δέ πνευμα
τικού όρίζοντος.

Τά κεφαλαία γράμματα πρός τούτοις ύπο- 
δεικνΰουσι κυρίως τήν σχέσιν τού ανθρώπου πρός 
τήν κοινωνίαν καί τόν δημόσιον βίον, εινε τρόπον 
τινά τά ενδύματα τής έοοτής ή τών επισκέψεων, 
ενώ τά  μικρά δεικνύουσιν αυτόν έν τώ  Ιδιωτικώ 
βίψ καί τή οικογένεια καί επομένως αναλογούσε 
πρός τά  καθημερινά ενδύματα. Ό  άρεσκόμενος 
νά παρουσιάζηται δημοσία, 6 δίδων άξίαν εις 
τάς πρός εαυτόν καί πρός τούς άλλους έκδηλώ-

ι σεις τώ / τιμών,ό εχων κλίσιν πρός έπίδειξινείς εΰγε- 
νεϊς καί επισήμους κύκλους είτε εις τήν αριστοκρατι
κήν κοινωνίαν, ουδόλως παραλείπει, όσον δύναται, 
νά γραφ/, τούς τίτλους, τάς έπιγραφάς ή διευ
θύνσεις τών επιστολών διά μεγάλων γραμμάτων, 
καλλιγραφικώς καί όρθώς. Ό  εχων τουναντίον 
κλίσιν μάλλον πρός τήν οικιακήν γαλήνην καί μή 
αγαπών ποσώς τήν εύγενή κοινωνίαν ούτε τούς 
προσποιούμενους τόν εύγενή μεταχειρίζεται τά  κε
φαλαία γράμματα έν σμικρώ μεγέθει,ένίοτε μά
λιστα χωρίς νά θέλγ άντικαθιστα τ ά  μεγάλα 
γράμματα διά μικρών.

Ό  ειλικρινής καί εΰθυρρήμων, ό έκφράζων δη
μοσία καί άνεπιφυλάκτως τήν γνώμην του καί μή 
δυνάμενος ν’ άποκρύψη τάς σκέψεις καί τά  α ί- 
σθήματά του γράφει τά  γράμματα τών λέξεων 
μεγάλα καί ισομεγέθη· εις ανθρώπους μάλιστα οϊ- 
τινες αισθάνονται αληθή ανάγκην νά άνοίξωσι τήν 
καρδίαν των, αί τελευταίαι λέξεις γράφονται διά 
μεγαλητέρων γραμμάτων, όπως παρατηρούμεν 
ένίοτε καί εις τά  χειρόγραφα τών παιδιών. 
Χαρακτήρων κρύφιων, ύστεροβούλων, πονηρών καί 
κεκρυμμένων έκάστη σχεδόν λέξις καταλήγει 
χθαμαλώς καί όξέως, τά  τελευταία γράμματα 
εινε συχνότατα δυσανάγνωστα, ένίοτε άπολή- 
γοντα μόνον εις όξείαν γραμμήν, διότι πάντοτε 
φοβούνται οί ούτωγράφοντες μ.ή είπον πάρα πολλά 
καί δέν Οέλουσι ν’ άποκαλύψωσι εντελώς τήν γνώ
μην των.’Ανθρώπων τινών έναλλάσσονται συχνάκις 
τά  αντίθετα σημεία τής κρυψινοίας πρός τά 
τής ειλικρίνειας, δείγμα, οτι δύναταί τις άλ
λοτε μέν νά εινε ειλικρινής καί εύθύγλωσσος, 
άλλοτε δέ κρυψίνους καί κεκαλυμμένος.

"Ανθρωποι εύθυμοι, έπιχειρηματίαι, φιλόδο ξοι, 
πεποιθότες εις εαυτούς καί τείνοντες εις έπιχει- 
ρήσεις επιτυχείς, έχουσι γραφήν διευθυνομένην 
πρός τά  επάνω- παρ' άλλοις ή γραφή κάμπτεται 
κατά χώρας, άλλ’ άνορθούται πάλιν. Τοιούτοι 
άνθρωποι έπιτυγχάνουσι τό πάν, ή τουλάχιστον 
πολλά. Έάν όμ.ως αί γραμμαί διευθύνονται πρός 
τά  κατω, ή τά  τελευταία γράμματα τών λέ
ξεων κλίνουσι πρός τά κάτω, έάν ή υπογραφή εις 
το τέλος καταπίπτει ώς κατάπονος έκ τής 
ζωής, ό γράφων κατεβλήθη ύπό τής τύχης καί 
ή δύναμις τής θελήσεως αυτού συνετρίβη. 
Άρνεϊται αύτός έαυτόν καί απελπίζεται, ή 
προμ.αντεύη καί προαισθάνεται τό μέλλον νά συν- 
τρίψη αυτόν έγγύς πεπρωμένο-/. Τοιαύτη εί/ε ή 
ύπογραφή τού W allen ste in , τοιαύτη ή τού 
Ναπολέοντος, ούτινος ή ύπογραφή εις μ.έν τής 
ημέρας τής ευτυχίας διευθύνεται πρός τόν ουρα
νόν, εί; δέ τήν 'Αγίαν 'Ελένην καταφέρεταε πρός 
τά  κάτω σχεδόν κάθετος, ώς τις έιπτόμ.ενο; εις 
τό βάραθρον . Ένίοτε καταπίπτουσι γράμματά 
τινα μ.όνον, ή μόνον ή τελεία στιγμ.ή, ύπό τήν 
γραμμήν, γεγονός οπερ προδίδει βραχείας πα
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ροξύνσεις άποθαρρύνσεως καί άπελπισμού .
Διά τών σημ,είων τούτων άναγνωρίζοντες τάς 

κυριωτέρας γραμμάς τού χαρακτήρος ανθρώπου 
τινός δυνάμεθα δΓ άλλων δευτερευόντων ση- 
μείων τής γραφής νά είσέλθωμεν καί εις περαι
τέρω λεπτομέρειας περί τού προκειμένου προσώ
που.

Ό  ύπερήφανοςπ.χ.καί περιφρονητικώς καί άφ' 
ύψηλού θεωρών τούς άλλους, ή ό τείνων πρός τό 
υψηλόν καί εύγενώς σκεπτόμενος μεγαλοϊδεάτης 
γράφει πάντοτε τάς πρώτας γραμμάς τών κε
φαλαίων γραμμάτων π. χ. τού κεφαλαίου Μ με- 
γαλητέρας τών έπομένων, ένώ δ προς τούς άλ
λους ύψών τά  βλέμματα καί έχων ανάγκην 
τιμής γράφει αυτά μικρότερα. Ό  φιλάργυρος 
παύεται αίφνης τής γραφής άποτόμως, οίκονομεϊ 
μελάνην καί χάρτην καί άφίνει έλάχιστα κενά 
μεταξύ τών λέξεων, ένώ δ σπάταλος γράφει τάς 
λέξεις καί τάς φράσεις εις μεγάλας άπ’ άλλή- 
λων αποστάσεις, καταλείπων πολύν χάρτην ά- 
γραοον. Ό  πεφυσιωμένος, φιλάρεσκος καί θαυ
μαστής εαυτού άρέσκεται γράφων περιττάς έκζε- 
ζητημένας κωρωνίδας έπί τών γραμμ-άτων (τζί
φρας), τάς δποίας πρέπει νά διακρίνωμεν τών 
έτέρων καθαρών γραμμών, τών ύποδεικνυουσών 
καλαισθησίαν, ή τών κεκλεισμένων σημείων, 
τών φανερούντοιν άνθρωπον έχοντα εσωτερικόν 
πνευματικόν βίον,μή έκδηλούμενόν εύχερώς.

Ό  έρασιτέχνης, δ φιλόβιβλος κ.τ.λ. μιμούνται 
διά τών αρκτικών αυτών γραμμάτων τά  τυπο
γραφικά στοιχεία, συχνότατα δέ ζωγραφίζουσιν 
άντίνά γράφωσι.Ό καλοκάγαθος, καλός προς παν- 
τας καί πράος αγαπά νά γράφη τά γράμματα 
στρογγυλά καί άκουσίως αποφεύγει τά γωνιώδη. 
Ό  αυτάρεσκος απλώνει πλατέως τά γράμ
ματά του, ίδίοις δέ τά  ευμεγέθη, όπως καί τούς 
αγκώνας του, δ δέ συνεσταλμένος καί αίδήμων 
συμπιέζει αύτά εις μίαν καί μόνην ένίοτε 
γραμμήν. Τό πρωτότυπον πνεύμα έφευρί- 
σκει Ιδιάζοντα καί μή έν χρήσει γράμματα. Ό  
σκληρός χαί απηνής γράφει γράμματα εχοντα 
πολλάς γωνίας, δ κριτικός όξέα, ίδίοις τόν συρ
μόν τής υπογραφής του, συνήθως δέ μικρά γράμ
ματα καταλήγοντα εις οξύτητας, έχούσας τήν 
μορφήν έγχειριδίου. Ό  κρυψίνους άρέσκεται έ
κτος τών σημείων άτινα άνεφέραμεν ανωτέρω νά 
κυκλοϊ διά κεκλεισμένων καμπύλων γραμμών τά 
κεφαλαία γράμματα καί τήν ύπογραφήν του. Ό  
ασθενής τάς φρένας μεταχειρίζεται εις τάς άνω 
τής γραμμής χώρας τής γραφής, τ ά ; άνηκούσας, 
ώς είδομ.εν, εις τόν πνευματικόν βίον, μορφάς 
γραμμ.ατων καί σημεία μή έχοντα ούδένα λόγον 
χρήσεως. 'Ενίοτε δέ αί γραμμαί αΰται, παύονται ά
ποτόμως,ώς έάν διακόπτεται τό νήμα τών σκέψεων, 
όποις π. χ. φαίνεται εις τήν γραφήν τού ποιητού
I.enau, ώς παράφρονος.

Ό  έπιπόλαιος άνθρωπος διολισθαίνει διά τής 
γραφίδος έπί τού χάρτου χωρίς νά πιέστ, αύτήν, 
εις δέτάςτελικάς μακράς γραμμάς τών γραμμά
των καί λέξεων δίδει διαφόρους, καθ' όλας τάς 
χώρας τού δρίζοντος, διευθύνσεις. Ό  θερμόαιμος 
σπεύδει πρός τά έμπρός διά τών μακρών έγκαρ- 
σίων γραμμών, εις δέ τά  γράμματα τών λατινι
κών γλωσσών, γράφει τήν έγκαρσίαν γραμμήν τού 
ί μή έφαπτομένην ποσώς τού γράμματος τούτου, 
έν ώ δ φίλαρχος γράφει αύτήν πολύ ύπεράνω 
τού γράμματος. Ό  ιδιότροπος μεταβάλλει άδια- 
κόπως τό ύψος καί τήν λοξότητα τών γραμμά
των. Ό  κόλαξ γράφει ιδιαζόντως μεγάλα 
καί διεξοδικά τά  αρκτικά γράμματα τών τί
τλων καί προσφωνήσεων. Αί γραμμαί τής γρα
φής τού πονηρού διπλωμάτου εινε κυματοειδείς 
καί οφιοειδείς. Ό  δύσπιστος θέτει απανταχού 
σημεία αποσιωπητικά καί σημεία ύποδειχνύοντα 
παραληφθείσας σκέψεις.

Χαρακτηριστικός έπίσης διά τόν άνθρωπον 
εινε καί δ ύπογραμμισμός ή συρμός τής ύπογρα- 
φής αύτού, ήτοι αί γραμμαί, ας σύρει έκαστος 
κάτωθεν τής υπογραφής του. Ή παρουσία δέ 
καί μόνη τοιούτων γραμμών δεικνύει αυταρέσκει
αν, αύτοσυνειδησίαν,άνεξαοτησίαν.Συρμός όξύςυπο
δεικνύει οξύτητα πνεύματος καί κριτικήν‘ ξιφοειδής 
διευθυνόμενος,πρός τά κάτω,ή σφηνοειδής,άνθρωπον 
δράστην καί φίλεριν. Έάν δ συρμές άπόλλυται 
βαθμηδόν μετά πολλάς καί έπανειλημμένας σπει- 
ροειδεϊς γραμμάς προδίδει φύσιν θαυμάζουσαν 
έαυτήν καί περίεργον, φέρων δέ μίαν καί μόνην 
στροφήν πνεύμα έμπορικόν. Συρμός άκομψος καί 
βαρύς εινε ίδιος φύσεως κοινής, ή ανθρώπου 
άξέστου καί ογκώδους. Συρμός συνιστάμενος έκ 
μιας καί μόνης ίσχυρδς καθέτου γραμμής δει
κνύει ενέργειαν καί ικανότητα πρός τό κυριαρ- 
χεϊν, μεγαλοπρεπή δέ φαντασίαν. Συρμός ιδιό
τροπος, σταυροειδής, ή ένέχων έτερα παράδοξα 
σημεία εμφαίνει μέν πρωτοτυπίαν, ύπερβολικώς 
ομως γενόμ,ενος, βλακίαν.

Εύνοϊκώτατον σημείον κατά τήν διάγνωσιν 
τού χαρακτήρος εινε ή έλλ.ειψις παντός σημείου 
άπό τής υπογραφής, δείγμα άπλότητος, μετριο
φροσύνης καί ειλικρινούς φύσεως.

Έ κ τών άνω ^ηθέντων λαμβάνομεν ιδέαν 
τινά τί εινε, ή τουλάχιστον τί θέλει νά εινε, ή 
γραφολογία. Εις τόν αναγνώστην δέ άφίεται, έρευ- 
νώντα ήσύχως τά λεχθέντα καί κρίνοντα τά κα
τωτέρω δημοσιευθησόμενα διάφορα αύτόγραφα 
δείγματα έπισήμων τε καί μή προσώπων,ή πει- 
ραματιζόμενον αύτόν έπί γραφών καί χειρογρά
φων, ιδίως γνωστών αύτώ καί ακριβώς κεχα- 
χαρακτηρισμένων προσώπων, νά έςαγάγη συμ.πε- 
ράσματα καί άποφανθή περί τής αλήθειας 
ή μη, ή περί τού ποσού τουλάχιστον τής άλ η -
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θείας του περιεχομένου είς τά  άνω ρηθέντχ.
Δέν είνε δέ ποσώς, νομίζομ.εν, ανάγκη νά είπω- 

μεν ότι προς τοεαύτην κρίσιν άπαιτεϊται άφ' ε
νός μέν άμεροληψία καί ανεξαρτησία άπό προ
κατειλημμένων γνωμών, άφ’έτέρου δέ καί ψυχο- 
λογικαί γνώσεις, πρές τούτοις δέ δτι δέν πρέπει 
τις νά κρίνη ταχέως έξ ένός καί μόνου σημείου, 
άλλα νά προσπαθή νά πλάση ένιαίαν εικόνα 
έξ δλοκληρου γραφής. Έάν δέ ού'τω έρευνώντες 
την γραφήν φθάσωμεν είς τά συμπέρασμα ότι 
αΰτη όπως καί πάσα άλλη εξωτερική έκδήλω- 
σις του ανθρώπου, είνε είκών, κατά τό μάλλον 
ή ήττον, πιστή του ενδομύχου αύτοϋ χα
ρακτήρας, κερδίζομεν μικρόν τι πράγμα ώς 
πρός τήν θεωρίαν καί κατανόησιν του πνευ
ματικού κόσμου, επιτυγχάνεται δέ καί ό σκοπός 
τών ολίγων τούτων γραμμών, άς έχαράξαμεν.

Έκθέσαντες τάς άρχάς έφ' ών στηρίζεται ή 
γραφολογία, δέν θεωροΰμεν νυν άσκοπον νά έφαρ- 
μόσωμεν τά θεωρητικώς λεχθέντα καί έν τή πρά- 
ξει επί ώρισμένων γραφών. ΙΙρό; τοϋτο δέ λαμ- 
βάνομεν έν πρώτοις γραφάς διάσημων προσώπων, 
έξ ών πάς τις, γνωρίζων τον χαρακτήρα του γρά- 
φοντος, δΰναται νά πεισθή άν ή κατά τάς γραφο- 
λογικάς άρχάς κριθεϊσα γραφή αναλογεί πρός τήν 
έντύπωσιν ήν έμποιεΐ ήμΐν τό πρόσωπον έκ τών 
έργων αύτοϋ καί τού όλου βίου, ώ ; τοιαύτην δέ 
λάβωμεν τήν καί έν τώ  προηγουμένω φύλλω τής 
'Εστίας χαραχθεϊσαν υπογραφήν γνωστότατου έν 
Ευρώπη άνδρός, τοϋ Βίσμαρκ.

Τί μάς λέγει ή υπογραφή αΰτη;
Έν πρώτοις είνε μεγάλη, τετράκις σχεδόν με- 

γαλητέρα τής συνήθους πλαγίας γραφής, είνε 
πλήρης έκφράσεως, φαίνεται ώς χυθεισα διαμιάς 
άπό τοϋ αΰτοϋ χυτηρίου καί έπομένως κατά τά 
μέχρι τοϋδε λεχθέντα δεικνύει: μεγαλεΐον.

Δεύτερον, έςαιοέσει ένος καί μόνου γράμ
ματος,όλα τά λοιπά εενε συνηνωμένα Προ ήμών 
λοιπόν δέν έχομεν όνειροπόλον τινά ή φαντασιό- 
πληκτον,ιπτάμενον επί τών νεφελών καί κενεμβα- 
τοϋντα, ούτε ποιητήν τινα ή σκεπτικόν, οϋτε 
ίδεολόγον ή πλαστουργόν ιδεών νέων, άλλα πρα
κτικόν άνδρα, βαδίζοντα μετά λογικής, έρευ- 
νώντα τάς ίντώ  κόσμω ΰπαρχούσας ιδέας ώς προ: 
τό έκτελέσιμον αυτών, συνδέοντα αύτάς όρθώς 
μετ’ άλλήλων, τακτοποιοϋντα καταλλήλως καί 
έκτελοϋντα αύτάς δραστηρίως, άδιαφοροϋντ* δέ

ώς πρός τά  προκύψοντα άποτελέσματα. Αί τε - 
λευταϊαι δέ αύται ιδιότητες έξάγονται άπό τής 
οξείας μορφής τών γραμμάτων καί τής άναλόγου 
βαρύτητος τής όλης υπογραφής. Έχουσι δέ μ ε- 
γάλην άξίαν πρός τόν βίον αί πνεύματικαί αύται 
άρεταί έάν συγχρόνως συνδέονται μέ ίσχυράν καί 
σχεδόν ε’κφοβίζουσαν δύναμιν θελήσεως,οπως φαί
νεται έκ τών καθέτων καί πλαγίων γραμμών τοϋ 
δευτέρου κεφαλαίου γερμανικοϋ γράμμ.ατος Β ,α ϊ- 
τινες φαίνονται βαρεϊαι καί χαλύβδινοι, πρός δέ 
τούτοις έκ τοϋ τελικοϋ Κ καί τοϋ μέσου m.

Έ κ τοϋ πάχους δέ καί τής βαρύτητος τών 
γραμμάτων καί αυτών τών λεπτών γραμμών βλέ- 
πομεν άνδρα θεωροϋννα τον βίον άπό τής σοβαράς 
αύτοϋ άπόψεως. Δέν υπάρχει έν ταϊς γραμμ,αϊς 
ταύταις τό έπιπόλαιον, τό κυμαινόμενον, τόέλα- 
φρόν. Ό  άνήρ ο γράψας τήν υπογραφήν ταύτην 
εργαζόμενος ή διασκεδάζων, τρώγων ή πίνων,βα- 
δίζων πεζός ή έφιππος, έν ειρήνη καί έν πολέμω 
θά έχη βεβαίως βαρύ παράστημα καί θ’ άρέσκη- 
ται παίζων νά κερδίζη παρά τών άλλων, δέν 
θά έπιτρέπη δέ νά κερδίζωσι παρ' αύτοϋ

Ή  υπογραφή δεικνύει έπίσης άνθρωπον έχοντα 
εύαισθησίαν, καί δή, άν κρίνωμεν έκ τής ούτε 
πολύ πλαγίας ούτε όρθιας στάσεως τών γραμ.- 
μάτων, εύαισθησίαν όμαλήν καί άνευ δισταγμ.οϋ 
έκδηλουμε’νην.Δέν δεικνύει υπερευαισθησίαν, οϋτε 
προσποιητήν αδιαφορίαν,οϋτε τάσιν πρός άπόκρυ- 
ψιν τών αισθημάτων, όπως είς τάς άντιστρόφως 
πλαγίας γραφάς. Ό  άνήρ ούτος δεικνύεται διά 
τής υπογραφής του οίος όντως είνε.

Εκτός δέ τούτου ή ύπογραφή είνε άπλή, δέν 
έχει περιττούς συρμούς οϋτε κορωνίδας.Ό γράψας 
αύτήν δέν έζήτησε μ.ορφάς γραμμάτων κομψάς, 
άλλ’ έγραψεν ό,τι είχε νά γράψηκαί υύδέν πλέον, 
καί έπομένως δέν θά εΐνε εύφραδής £ήτωρ, άλλ’ 
ακριβώς θά όμιλή δι’ ολίγων λέξεων έπί τής ύπο- 
θέσεως καί ένγένει ό λόγος αύτοϋ θά εΐνε άπλαστο; 
καί άβίαστος. Τό έναλλάσσον τέλος ϋψος τής 
υπογραφής δεικνύει φύσιν περιπαθή.Ή κατάπτωσις 
άπό τοϋ Β μέχρι τοϋ ς (μετά τό i) στιγμήν πνευ- 
ματικής καταπονήσεως.Ό συνωθισμός τών γραμ
μάτων έν άρχή ούχί άσήμαντον οικονομίαν, ή 
βαρεία στιγμή έπί τοϋ i μεγίστην ακρίβειαν καί 
έν τοϊς σμικροΐς· ή εύρεϊα βάσις τοϋ Β ισχυρόν έ- 
γωϊσμόν 6 δέ ξιφοειδής τελευταίος συρμ,ός έπί 
τοϋ Κ πνεϋμα φιλέρι καί δύναμιν δράσεως.

Πόσον άλλοία οέν είνε ή ύπογραφή Ελισάβετ 
τής βασιλίσσης τής ’ Αγγλίας;
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Καί ή ύπογραφή αΰτη είνε μεγαλοπρεπής, άλλά 
μ-άλλον είς τά κεφαλαία γράμματα ή είς τά  μ.ι- 
κρά, καί έπομένως δεικνύει χαρακτήρα έκπεφρα- 
σμένον μάλλον είς τόνδημ-όσιονβίον ή είς τόν ιδιω
τικόν, χαρακτήρα, έλλείποντα όλως διόλου άπό 
τής ύπογραφής τού Βίσμαρκ. Πρό πάντων δέ έμ- 
ποιει έντύπωσιν ή κάθετος θέσις τών γοαμμ.άτων 
τής ύπογραφής, ιδίως δέ μέχρι τού ΕΗ, έξ ού 
δηλούται ό άναίσθητος έγοή'σρ.ές καί ή ψυχρά 
υπερηφάνεια, χαρακτήρες , δι' ών διεκρίνετο ή 
βασίλισσα αΰτη. Ή  πλαγία γραμμή ή άνωθεν τοϋ 
Ε εΐνε φανερόν σημ.εϊον κυριαρχίας καί άλαζονίας, 
τό δέ πρός τά  άνω κεκαμμένον μέρος αύτής υπεν
θυμίζει τό δόγμα τής βασιλείας «έλέφ Θεοϋ». 
Πρός τούτοις τό μέγεθος τών γραμμάτων είνε διά
φορον (σύγκρινε τό 1 πρός τό β), άνάλογον πρός τό 
ρηθέν ύπό τοϋ ιστορικού περί τής Ελισάβετ, οτι 
αΰτη άλλοτε μέν έδείχθη μείζων τοϋ άνδρός, άλ.- 
λοτε δέ έλάσσων τής γυναικός. Λογική καί ήρεμος 
έμμονή εις τι έλλείπουσιν παρ' αύτή έντελώς, ώς 
φαίνεται έκ τής υπογραφής· είνε δέ γνωστόν οτι 
πεντάκις θελ.ήσασα νά νυμφευθή δέν τό κατώρ- 
θωσε, έφόνευσε δέ τόν εύνοούμενον αύτής Έ σεξ, ον 
είτα έλυπήθη ύπερβολικώς. Ά φ ’ ετέρου ή ύπο
γραφή αΰτη διά τών άσυνδέτων αύτής γραμμά
των δεικνύει άφθονίαν ιδεών, διά τών πολυκάμ- 
πτων καί μετεώρων άνω καί κάτωθεν τής γραμμής 
συρμών φαντασίαν πλουσίαν, διά δέ τής προτιμή- 
σεως τών τυπογραφικών στοιχείων παίδευσιν φι
λολογικήν· γνωστόν δέ είνε οτι ή Ελισάβετ ένόει 
τήν Ελληνικήν καί Λατινικήν. Οί συρμ.οί τέλος 
ούτοι, οί έξεζητημένοι μέν,άλλά πλούσιοι, κομψοί 
καί οΰτως είπεΐν άνήσυχοι, ύπεμφαίνουσι άδιάκο- 
πον διατριβήν περί τήν ΰλην καί τό πνεϋμα, 
ματαιοδοξίαν άμετρον, πνεϋμα καί φύσιν καλ.- 
λωπιστικήν καί αύτάρεσκον. Λέγεται δέ περί 
αύτής οτι ήτο ένήμερος όλιον τών ζητημ.άτων καί 
έννόει αύτά, καί ότι θνήσκουσα κατέλιπε τρεις χι
λιάδας ένδυμασιών, ώνμία ήτο κατάφορτος μαρ
γαριτών καί λίθων πολυτίμων.

Τό ο καί α τής ύπογραφής δεικνύουσι καρ
διάν τραχεϊαν καί ένίοτε σκληράν, ένόί τό β καί Ιι 
τούναντίον αγαθότητα καί καλωσύνην. ’Ενώ δέ 
τό ύπερηφάνως άκαμπτον Ε δηλοΐ την βασί
λισσαν, αί πρές τά  άνω κεκαμμέναι καμπύλαι 
γραμμαί τοϋ Λ καί τοϋ ί προδίδουσιν αισθή
ματα τρυφερά, ών αΰτη δέν ήτο άμοιρος, ώς 
γυνή.

Έν συντόμω ή ύπογραφή αΰτη,γραφολογικώς 
έξεταζομένη, παριστά προσωπικότητα έν τή κοι
νωνική αύτής θέσει άμέτρως ύπεοήφανον, πνευ
ματώδη,άνεπτυγμένην, μεγαλοπρεπή, άλλ’ άσυ- 
νεπή πρός έαυτήν, φερομ-ένην διηνεκώς τήδε κά- 
κεΐσε ύπό τοϋ πνεύματός της, έν δυσαρμονία 
πρός έαυτήν, καί κατά συνέπειαν δυστυχή βα
σίλισσαν, ό δέ γνωρίζων τήν ιστορίαν αύτής θά

δμολογήση ότι είς τήν περίστασιν ταύτην ή γρα
φολογία όμοφωνεϊ εις τάς κρίσεις της πρές τήν 
ιστορίαν.

Έάν δέ τις συγκρίνων τάς δύο ταύτας ίστο- 
ρικάς ύπογραφάς άπαντήση ήμ.ίν,ότι αύται είνε 
διάφοροι άλλήλων,ού μόνον διότι έγράφησαν ύπό 
δύο όλως διαφόρων προσώπων, άλλά διότι άνή- 
κουσι καί είς διαφόρους χρονικάς περιόδους, καί 
ότι ή ’Ελισάβετ έχει τήν συνήθη τών τότε χρό
νων γραφήν, θά παραδεχθώμεν τήν γνώμ,ην 
ταύτην καί μάλιστα ένεκα αύτής ταύτης τής 
γραφολογίας. Διότι άν έκαστος, ώς γνωστόν, είνε 
προϊόν τών χρόνων καθ’ οΰς ζή, τά  έξέχοντα 
πρόσωπα είνε έτι μάλλον, διότι ταϋτα καί συλ- 
λαμβάνουσι καλλίτερον καί έρθότερον τό πνεύμα 
τών χρόνων των καί συλλαμβάνονται ύπ’ αύ
τοϋ. Έάν λ,οιπόν ή Ε λισάβετ τής ’Αγγλίας ε'ζη 
κατά τούς ήμετέρους χρόνους, ή ό Βίσμαρκ κατά 
τούς χρόνους έκείνης, θά είχον άλλην ύπογραφήν, 
καίπερ αί βάσεις θά έμ-ενον αί αύταί. Θά παρήλ- 
λασσον δέ αί ύπογραφκί αύτών διά τόν άπλού- 
στατον λ.όγον, διότι Βίσμαρκ τών τότε χρόνων 
καί ή ’Ελισάβετ τής σήμερον δέν ηθελεν είνε δυ
νατόν νά είνε κατά τήν εξωτερικήν αύτών πα- 
ράστασιν ό Βίσμαρκ τής σήμ.ερον καί ή Ε λισά
βετ τών χρόνων έκείνων.

Χαρακτηριστική έπίσης καί ολως σύμφωνος 
πρός τήν προσωπικότητα καί την ιστορικήν πε
ριγραφήν είνε καί ή γραφή, ιδίως δέ ή άρμοδιω- 
τέρα πρός διάγνωσιν τοϋ χαρακτήρος ύπογραφή, 
Φρειδερίκου τοϋ μ.εγάλου, Ναπολέοντος τού Α ', 
Λουδοβίκου τού ΙΔ ', Αικατερίνης τής Β '. τής 
'Ρωσσίας, τού G oeth e ,τοϋ Σαιξπήρου καί άλλων 
πολλών.

( Έ π ε τ α ι  σ υ ν έ χ ε ι α ) .

ΔΕΝΟΦΑΝΗΕ.
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ΝΗΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΝΗΣΤΕΥΤΑΙ
[ Σ υ ν ε χ ε ί α  κ α ί  τ έ λ ο ς ·  ΐ δ ε  π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ο υ  ψ ύ λ λ ο ν . ]

Ά λ λ ο ί ω σ ι ς  τ ο ϋ  α ι σ θ ή μ α τ ο ς  τ ή ς  π ε ί ν η ς . -  Ο ί  ν ε υ ρ ο π α Ο ε Γ ς  

—  Χ α σ μ ή υ α τ α  χα ' .  α δ υ ν α μ ί α ! . — Ψ ε υ δ ή ς  π ε Γ ν α . — Θ α ν ά σ ι μ ο ς  

ν ε ύ ρ ω σ ι ς . — Κ α τ ά ρ γ η σ ι ς  τ ή ς  π ε ί ν η ς  8 ι ά  τ ή ς  ε π ι μ ο ν ή ς . —  Α ί  

σ υ ν τ α γ α ι  π α ρ λ  τ ο Γ ς  ά ρ χ α ί ο ι ς . — Τ ά  φ ι λ ο σ ο φ ι κ ά  χ α τ α π έ τ ι κ  

τ ο ϋ  Έ π ι μ ε ν ί δ ο υ . — Τά έ χ χ υ λ ί σ μ α τ α  τ ή ς  μ α κ ρ ο δ ι ό τ η τ ο ς . —  

Ν η σ τ ε Γ α ι  α κ ο ύ σ ι ο ι . — Ά π α γ ύ ρ ε υ σ ι ς  τ ή ς  λ ή ψ ε ω ς  τ ρ ο φ ή ς  έν  

ύ π ν ω τ ι κ ή  χ α τ α σ τ ά σ ε ι . — Ή  ά τ ο ν ί α  κ α ί  ή  έ κ  τ ή ς  α σ ι τ ί α ς  

έ Ε α σ β έ ν η σ ι ς . — Α ί  μ υ Τ χ α )  α σ κ ή σ ε ι ς  κ α ι  ή  ε π ι ρ ρ ο ή  α υ τ ώ ν  εν  

τ ή  α σ ι τ ί α . — Π λ ά ν α ι  κ α ί  π ρ ο λ ή ψ ε ι ς . — Σ υ μ π ε ρ ά σ μ α τ α .

Ή  πείνα πολλάκις δύναται νά έμβάλη καί 
| είς παραφοράς μανίας. Ζώα καθειργμένα, έάν 
| μείνωσιν άσιτα, έφορμώσιν έμμανώς κατά τών 
1 σιδηρών κιγκλίδων τού κλωβού αύτών,μ έ  όμματα 

άστραπηβόλα καί άπεέλητικά.Γνωστή έξ άλλου 
I είνε ή ιστορία τών ναυαγών τής σχεδίας τής
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Μεόούσης. Με τα  εικοσιτετράωρον μόλις ασιτίαν, 
ήρξαντο έκδηλούμεναι παρ’ αύτοΐς αί παραισθη- 
σίαι, άμέσως δέ κατόπιν έπήλθεν ή περίοδος 
των μανιωδών εξεγέρσεων καί οι ναυαγοί έπιπε- 
σόντες κατ’ άλλήλων άλληλοκτονήθησαν.Μετά 
δέκα τρεις δέ ημέρας, δτε διέσωσεν αυ
τού; 6 "Λργ.'ος, έκ των 150 μόλις είχον άπομεί- 
νει 15.

Πρόσωπα πολύ πλείω ή δσα δύναται τις να 
ύποθέση πάσχουσι τήν πάθησιν τής άλλοιώσεως 
του αισθήματος τής πείνης. Τό τέϊυν τής πέμ
πτης ώρας (θ’ c lock  five Lea) των άγγλων, ήτοι 
τό έλαφρόν πρόδειπνον όπερ λαμβάνουσι κατά 
τήν ώραν ταύτην τής δειλής, είνε αρκούντως 
δεδικαιολογημένον. 'Γινές νευροπαθεΐς λιποθυμοό- 
σιν έξ αδυναμίας εάν δεν φάγωσι τίποτε μεταξύ 
των κυρίων αυτών γευμάτων. ΓνωρΙζομεν ένα 
δικηγόρον ισχνόν τό σώμα, καί ένα μηχανικόν, 
παχύν, άμφοτέρους επιρρεπείς εις νευρώσεις. Ό  
πρώτος εάν τήν 5 μ. μ., δέν πΐη έν ποτήριον 
μαδέρας μετά μικρού πλακούντος καθίσταται I 
ώχροπράσινο; καί καταπίπτει αδρανής επί τί
νος έδρας, έν σκοτοδινία. Ό  μηχανικός αντέχει 
πλειότερον. Πρό Ιτους άπηλλάσσετο τής δυσχέ
ρειας σχεδόν έντελώς καπνίζων, άλλα κατά τήν 
έβδόμην καί ήμίσειαν δταν έπέστρεφεν οίκοι 
καί ώσφραίνετο τήν κνίσσαν των μαγειρευομένων 
εδεσμάτων, έάν δέ δέν παρετίθετο αύτιρ αυτο
στιγμεί φαγητόν ήδυνάτει νά συνίσχη έαυ- 
τόν καί καθίστατο έμμανής έξ όργής. Ό  κύριος 
ούτο; άναμφισβητήτως καί βεβαίως παρά τήν 
θέλησίν του κχτείχετούπό τής μανίας τής πείνης. 
Εν τούτοι; είνε αρκούντως παχύς,ώστε νά μ.ή έχη 
ανάγκην συνεχώς νά άναπληροϊ τάς απώλειας 
τού οργανισμού του. Ένόησεν έπομένως οτι ή 
αιτία δλου τού κακού ήτο τό νευρικόν αυτού σύ
στημα, έπεχείρησε δέ νά καθυποτάξη αυτό καί 
τό κατώρθωσεν ώ ; έξής. Διεσκέδασε τήν πεινάν 
του πίνων θερμόν τέϊον, δι’ ού έπετάχυνε τήν 
κυκλοφορίαν τού αίματος, παρέτεινε την ώραν 
τού δείπνου βαθμιαίως, έπί τέλους δέ έξεβίασεν 
εαυτόν οϋτω; ώστε νά κατακλίνηται ενίοτε καί 
νήστις. Χάρις εις τήν δίαιταν ταύτην τό νευ
ρικόν του σύστημα νύν ηρεμεί, παραπονεΐται 
μ.άλιστα δτι δέν έχει δρεξιν πλέον. Άπώλεσεν 
6 χιλιόγραμμα έκ τού βάρους αύτού καί έχει 
άριστα τήν υγείαν. Οϊ πολύσαρκοι καί οϊ νευρο- 
παθείς, οί πάσχοντες έξ ύπερβαλλούση; πείνης, 1 
όφείλουσι κατά τού νευρικού αύτού συστήματος 
νά στραφώσιν καί νά έπιζητήσωσιν δπωςγένωνται 
κύριοι τούτου. Οί πόνοι καί ή αγωνία, οϋς αισθά
νεται τις κατά τάς πριϋτας δοκιμάς, έξουδετε- 
ρούνται κατόπιν. Οί πτωχοί οίέξ αδυναμία; ενίοτε 
καταπίπτοντες έν ταίς δδοΐς νεκροί δέν άποθνή- 
σκουσιν έκ πείνης· δυστυχώ; ούτοι είσιν ήναγκα- 
σμένοι νά άσιτώσι καί συνείθισαν τήν πείναν, ¡

i άλλ’ ύποκύπτουσιν εις τήν φυσιολογικήν έξάντλη- 
σιν καί τήν αθρεψίαν.

Τις δέν ήκουσε περί τών κατορθωμάτων των 
ιθαγενών ένίοιν χωρών, οίτινες κάμνουσιν έκδρο- 
μ-άς μακροτάτας, χωρίς νά φάγωσι τίποτε έπί 
πολλά; ημέρας, άρκούμενοι, άντί πάση; άλλης 
τροφής, εις όλίγα φύλλα χόκα και τόν χυμόν φυ
τών τινων ; Ε’ιθίσθησαν ανέκαθεν νά μή πεινώ- 
σιν καί έπαρκούσιν εις τήν λειτουργίαν τής αν
θρώπινης μηχανής έκ τής οικονομίας τού έαυτών 
σώματος. ’ Ενίοτε φθάνει νά καταπίη τις στερεόν 
τι σώμα, ίνα καταστείλη πάσαν αισθησιν πεί- 

| νης. Φίλων δ Βυζάντιος, μαθηματικός καί μη
χανικό; άκυ-άσας κατά τό Β’ π. X . αιώνα, διέ- 
σωσεν ήμϊν δυο συνταγάς πρός καταστολήν τής 
πείνης. Τήν έτέρχν τούτων λέγεται δτι είχε με- 

| ταχειρισθή πρότερον ό φιλόσοφο; Επιμενίδης δς- 
' τις, κατά τήν παράδοσιν, κατώκησεν έπί πεν- 

τήκοντα ε"τη έν σπηλαίω, χωρίς δ όχλος νά γνω- 
ρίζη πώς έτρέφετο.

Οίκοθεν έννοεϊται, δτι ή φαντασία, ή βούλη - 
σις, αί άτομικαί ψυχικαί διαθέσεις μεγίστην ά- 
σκούσιν έπίδρασιν εις τοιαύτας περιστάσεις.

Έν ένί λόγω, έάν δ ύγιής άνθρωπος αδύ
νατή νά ύποστή τήν ασιτίαν, τούτο συμβαίνει 
διότι ασθενεί έκ πείνης καί σύχί ένεκεν αθρεψίας. 
Έ άν δ πυρέσσων, δ παράφρων, δ έν υπνωτική 

I καταστάσει διατελών άντέχωσιν εις τήν ασιτίαν,
I κεϊται έκτος πάσης άμφισβητήσεως, δτι άντέ- 

χουσι, διότι τό νευρικόν σύστημα παρ’ αύτοΐς ού- 
δέν διεγείρει πλέον οδυνηρόν αίσθημα· άλλ’ άν- 
τίχουσι μόνον εις τήν πείναν, ούχί δέ καί εις τήν 
αθρεψίαν.

Τάς καινοφανείς ταύτας ιδέα; αϊτινες έκ πρώ
της όψεως δύνανται νά έκληφθώσιν ώς παραδο
ξολογία’., ύπεστηρίξαμεν πολλάκις έν ίδιαιτέραις 
ήμών συνομιλίαις. Έφ’  ώ  μ,ετά ζωηρότατη; εύ- 
χαοιστήσεως εϊδομεν λίαν γνωστόν φυσιολόγον, 
τόν ιατρόν κ. Βεργχάϊμ, καθηγητήν έν τή 'Ια 
τρική Σχολή τού Νανσύ, άναπτύσσοντα ταύτας, 
έν τοΐς κυριωτέροι; αύτών μέρεσι τουλάχιστον, 
άλλ’ άνεξαοτήτως ήμών, έν προσφάτω έπιστολή 
του, ήν έδημ,οσίευσεν Ιατρική τις έφημ,ερίς τών 
Παρισίων.«Ό ύγιής άνθρωπος», λέγει δ κ. Βεργ- 
χάϊμ. «δ άποθνήσκων μετά πολυήμερον νηστείαν, 
»δέν άποθνήσκει έξ άσιτίας· ή έπελθούσα ϊσχνό- 
»της δέν είνε μεγάλη, τό δέ έν αύτώ χρήσιμον 
»διά  τήν ζωήν υλικόν δέν έξηντλήθη έντελώς. 

ι »Το βάρος τού σώματός του καί ή φυσιολογική 
I »τών οργάνων αύτού συναρμογή δέν άποκλείου- 

»σιν είσέτι τήν ζωήν. Ά λ λ ω ς  πως φθίνει δ ά -  
»τυχής φθισικός, οστις άπώλεσε τήν σωματικήν 
»αύτού ύπόστασιν διά τών έφιδρώσεων, τών συ- 
»νεχών άποχρέμψεων, τού πυρετού κτλ.καί δστις, 
»έν τούτοις, σύρεται έπί έβδομάδας δλοκλήρους 
»ώς αυτοκινούμενο; σκελετός. Οί έκ τυφοειδούς
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»πυρετού άναρρωννύοντες ίσχναίνουσιν ύπερβολικώς, 
»ούχ ήττον θεραπεύονται. Παραβαλλόμενος πρός 
»αυτούς δ ύγιής, δ νηστεύσας έπί όκτώ ημέρας, 
»είνε σχεδόν κολοσσός καί δμως άποθνήσκει. ' ΑΛ
Ι» Λα δεν άποθνήσκει εζ άθρε^Ιας· αποθνήσκει 
»έκ πείνης· Ό  πυρέσσων, δ φθισικός, δ πάσχων 
»άνορεξίαν, αί ύστερικαί δέν πεινώσιν. Ιδού δ 
»λόγος δι’ ον άντέχουσιν εις τήν ασιτίαν.' / /  πείνα 
»φονεύει προ τής άθρεψίας».

Ό  κ. Βεργχάϊμ προστίθησι καί τά  έπόμενα : 
«Ό  άτυχής δ μή τρώγων άποθνήσκει ε'κ νευρικής 
»νόσου, έκ νευρώιτεώς τίνος, γεννωμένης έκ τής 
»πείνης.Ό πυρετιών,δ φθισικός, δ πάσχων άνορε- 
»ξίαν, δέν άποθνήσκουσι, διότι δέν πεινώσιν. Ού- 
»τοι άποθνήσκουσιν έκ τής βραδέως προβαινούσης 
»άθρεψίας. ' / /  πείνα φονεύει ταχέως· η άθρε- 
»ψία φονεύει βραδέως.*

Είνε δήλον δτι συμφωνούμεν έντελώς πρός τόν 
κ. Βεργχάϊμ, εύχερέστερον δ ’ έσται ήμΐν νύν νά 
παράσχωμεν εύλογον τινα έξήγησιν τών πολυη
μέρων νηστειών. 'Ο νηστευτής είνε άτομον, ού τό 
νευρικόν σϋστημ,α είτε έκ φύσεως, είτε διά τής 
άπαιτουμένης διαπαιδαγωγήσεως, δύναται νά 
καταστή τοιούτον, ώστε νά έξουδετεροϊ τάς συ
νέπειας τής πείνης. Παρελθουσών τών πρώτων τής 
άσιτίας ημερών, αί λοιπαί παρέρχονται αυτομά
τως, ώς ορθότατα παρετήρησε καί δ κ.Σούτσης. 
Ε'ις τόν νηστεύοντα οΰδέν πλέον έπιβάλλεται ή 
νά ζήση καταναλίσκων έκ τού ίδίου αύτού οργα
νισμού τά  άπαιτούμενα διά τήν λειτουργίαν αύ
τού. έξαντλών τάς οικονομίας του μέχρι τέλους.

'Εκείνο όμως, δπερ πλειότερον έξέπληξε τό κοι
νόν έν τώ πειράματι τών Μεδιολάνων, ην δτι ή 
σωματική ρώμη δέν έγκατέλιπε τόν Σούτσην, 
μέχρι πέρατος τής νηστείας αύτού. Ήσίτει καί όμως 
διετήρει άκμ.αίαςτάς φυσικάς δυνάμεις του. Ά λλα  
διετήρει αύτάς ακμαίας, διότι ήσκείτο εις τά 
δπλα, έπεδίδετο δέ καί εις άλλας σωματικά; 
άσκήσεις. Έν τοιαύτη περιπτώσει, πρέπει τις νά 
έξασφαλίση τήνδμαλήν τών οργάνων λειτουργίαν, 
νά διευκολύνη τήν άνάλωσιν τών διαφόρων ύλών 
τού οργανισμού, ν’ άπαλλαγή τών δηλητηριωδών 
άποθεμάτων καί διατηρήση τήν ζωηρότητα τής 
κυκλοφορίας τού αίματος. Ά λ λ ω ς ή ζωή ήδύνατο 
νά σβεσθή αΐφνιδίως ώς άσταθής φλόξ λυχνίας. 
Ό  νηστεύων, χάριν τών άσκήσεων τούτων, άνα- 
λίσκει έκ τού σώματός του περισσοτέρας υλας, 
άλλ’ ή δαπάνη είνε έπωφελής. Ά π α ξ  τής πείνης 
ήττηθείσης, αί άνάγκαι τής θρέψεως προοαίνουσι 
βραδέ&)ς, τό νευρικόν σύστημα άπαμβλύνεται καί 
καλόν είνε νά διεγείρη τις αύτό καί ύποβοηθήση 
τήν κανονικήν πορείαν τών ζωικών λειτουργιών. 
Ό  κ. Σούτσης έν Μεδιολάνοις, μόλις άπώλεσε 
καθ’ έκάστην, κατά μέσον δρον, 4-10 γραμμάρια 
έκ τού βάρους αύτού καί 7 γραμμάρια ούρίνης, 
29 δέ μόνον καθ' άς ημέρας έπεδίδετο εις ασκή

σεις. Ή  έν τώ σώματι καύσις καταπίπτει μέχρι; 
έλαχίστου δρίου, έάν αί ζωϊκαί λειτουργίαι, αϊτι- 
νες είσί πάσαι έξησθενημέναι, δέν διεγερθώσι τε- 
χνητώς.

Καί περί τού ποτού τού κ. Σούτση ; θά έρω- 
τήσωσιν οί άναγνώσται, τού περιβοήτου ποτού, 
μέ τό δποϊον δύνανται έν ανάγκη λαοί δλόκληροι 
νά κορέσωσι τήν πείναν αύτών, τίποτε ; “Ω ! περί 
τού ποτού! Καί έν τούτοις άκόμη δέν θέλομεν 
νά ύποπτεύσωμεν τήν φιλαλήθειαν τού κ. Σού
τση. Τό ποτόν τούτο ενχει βεβαίως δι' αύτόν 
θαυματουργού; ιδιότητας, άλλ’ άπαξιούμεν νά 
πιστεόσωμεν οτι εχει τάς αύτάς ιδιότητας καί 
διά  τόν πρώτον τυχόντα. Τό πολύ δυνάμεθα νά 
παοαδεχθώμεν δτι είνε ωφέλιμον εις καταπράϋν- 
σιν τής πείνης κατά τάς ποώτας τής νηστείας 
ώρας, ιός τό όπιον, τό χλωροφόρμιον κτλ. άλλ’ 
εύκόλως δύναται τις νά παρέλθη αύτό. Ό  έτε
ρος τών νηστευτών, λόγου χάριν, δ Μερλάττης 
άντί τού ποτού τούτου μεταχειρίζεται έτερον 
μ,έσον. Τρώγει τόσον ώστε νά πάθη σχεδόν έκ 
δυσπεψίας, ίνα οϋτω προκαλέση άνορεξίαν καί 
άνθέξη κάλλιον εις τήν πείναν

Έν τή έπιστολή, ής έμνημ,ονεύσαμεν έν τοΐς 
άνω, δ κ. Βεργχάϊμ ερμηνεύει εύφυώς τήν ση
μασίαν τού ποτού τού Σούτση. Τό ποτον τούτο 
έχει διά τόν 'Ιταλόν νηστευτήν έντελώς ύποκει- 
μενικήν δύναμιν. Ό  Σούτσης είνε απολύτως πε
πεισμένος περί τής άποτελεσματικότητος αύτού, 
διά τής αύτενεργού δέ έπιβολής τής πεποιθήσεως 
ταύτης, κατορθοΐ νά μή αίσθάνηται τήν πείναν. 
ΙΙρός κατανόησιν τού λεγομένου, όάναγνώστης 
δέον νά γνωρίζη δτι πραγματικώς, οί παράφρονες 
ή αί ύστερικαί γυναίκες, οί μή θέλοντες νά 
φάγωσιν, ύπείκουσι συνήθως εις ψυχικήν, ή άλ
λης άγνιύστου φύσεως,αύτενέργειαν, ήτις καθιστά 
αύτούς άνασθήτους εις τό αίσθημα τής πείνης.

Οΰτως, καθά δ κ. Βεργχάϊμ αναφέρει, δ ιατρός 
Δεμπόβ ύπέβα.Ιεν εις ύστερικάς γυναίκας τήν ιδέαν 
νά μ.ή πεινώσιν πλέον καί νά παύσωσι τρώγουσαι. 
Αί δύο πειραματισθεΐσαι δέ πράγματι έπινον, 
άλλ’ άπεποιούντο νά λάβωσιν οίανδήποτε τρο
φήν. Το πείραμα διεκόπη μετά είκοσι πέντε 
ημέρας, ήδύνατο δμως νά παραταθή έτι πλέον. 
Μία τών οϋτως άσιτησασών γυναικών άπώλεσε 
3 χιλιόγραμμα έκ τού βάρους αύτής, ή έτέρα 
δέ 6 . Συγχρόνως, ύγιής άνήρ, ύποβληθείς έκου- 
σίως εις νηστείαν χάριν συ^κρίσεως, δέν ήδυ- 
νήθη νά άνθέξη πέραν τής πέμπτης ημέρας καί 
άπώλεσεν 7 χιλιόγραμμα έκ τού βάρους αύτού. 
Αί πειραματισθεΐσαι άσθενεΐς" τού κ. Δεμπόβ, 
αϊτινε; δέν έπείνων, άπώλεσαν άναλόγω; σχεδόν 
δσον βάρος καί δ Σούτσης, ένώ δ ύγιώς εχων ά
νήρ, δ ύποφέρων έκ πείνης, άπώλεσε πολλφ 
πλειότερον.

Έν συμπεράσματι, είνε άναμφισβήτητον δτι
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ύπάρχουσι πρόσωπα ύγιώς έχοντα, άτινα είτε 
δι’ απλής έκβιάσεως της θελήσεως εΐτε μετά 
προηγουμένην βαθμιαίαν άσκησιν δύνανται νόε 
άνθέξωσιν εις την πείναν έπί πολλάς ημέρας ά -  
ποζώντα έκ τοϋ ίδιου εαυτών οργανισμού. Τό 
πράγμα ούτε ώς παράδοξον, οϋτε ώς παράβασις 
των φυσιολογικών νόμων δύναται νά θεωρηθή.

Δ . Γ . Κ.

ΕΙΣ ΒΑΣΙΛΕΑ
[  Έ κ  τ ω ν  τ ο ϋ  Ί σ ο κ ρ Λ τ ο υ ς  ]

’Αρχικός προσπαθεί να είσαι οΰχί διά χαλε- 
πότητος, άλλα τοιοϋτος δεικνύμενος είς τούς άλ
λους, ώστε νά άναγνωρίζωσι τό ύπέρτερον της 
διανοίας σου καί νά νορείζωσιν ότι συνετώτερον 
θέλεις σκεφθή σύ ύπέρ της αυτών σωτηρίας.

Φυλακήν άσφαλεστάτην νόμιζε την τε αρε
τήν τών φίλων καί τήν των πολιτών εύνοιαν καί 
τήν σαυτοϋ φρόνησιν.

Διά παντος τοϋ χρόνου οότω φαίνου προτιμών 
την αλήθειαν, υίστε πιστότεροι νά είνε οϊ σοί 
λόγοι ή οί όρκοι τών άλλων.

Φίλους προσπαθεί νά αποκτάς οΰχί εκείνους 
μεθ’ ών θέλεις διατρίβει ευχάριστα, άλλα εκεί
νους, μεθ’ ών άριστα θέλεις διοικήσει τήν πόλιν.

Ά ρχε σαυτοϋ μηδέν ήττον ή τών άλλων, 
καί τοϋτο νόμιζε βασιλικώτατον, άν μηδεμιάς 
τών ηδονών είσαι δούλος, άλλά κύριος τών επι
θυμιών μάλλον ή τών πολιτών.

Τήν σεαυτοϋ σωφροσύνην παράδειγμα είς τούς 
άλλους πάρεχε, γινώσκων δτι τής πόλεως όλης 
τό ήθος όμοιοϋται πρός τό τών αρχόντων.

Μάλιστα μέν επιζητεί νά διαφυλάττης τήν 
άσφάλειαν καί είς σεαυτόν καί είς τήν πόλιν 
αν δ ' άναγκασθής νά πολεμήσης, προτίμησον 
τον καλόν θάνατον μάλλον ή ζωήν αίσχράν.

Εν πάσι τοϊς εργοις ένθυμοϋ οτι είσαι βασι
λεύς, καί φρόντιζε όπως μηδέν άνάξιον τής 
τιμής ταύτης πράξης.

Ό σον κατά τάς τιμάς προέχεις τών άλλων 
τοσούτον καί κατά τάς άρετάς προσπάθει νά εί
σαι ύπερτερος αύτών.

’Αρχής τετευχώς, ϊσθι ταύτης άξιος.
Είκών δέ βασιλεύς Ιστιν έμψυχος θεού.

(Γνώμη αρχαία)

Σ Η Μ Ε ΙΩ Σ Ε ΙΣ

Ή  μικρότερα έφημερί; του κόσμου έκδίδεται «ν 
Μεςικω, εν τή πόλει Γουαδαλαγιάρα, φέρουσα τήν 
επιγραφήν El Teiegramraa. Το μήκος αύτής είνε 
5 δακτύλων, τό δέ πλάτος 3. ’Αριθμεί 4 σελίδας 
καί περιέχει τά; σπουδαιοτέρας ειδήσεις τού παλαιού 
καί νέου Κόσμου. Ή  συνδρομή αύτής είνι 75 λεπτά 
κατα τριμηνίαν.

Ό  Δανός λοχαγός Paulsen άνεκάλυψεν έργα- 
λεΐον κληθέν «όζοντογεννήτωρ», δΓ ού παρασκευαζο- 
γένου άφθονου όζοντος βελτιοϋται ό άήρ τών δωμα
τίων καί άπολυμαίνονται αί αίθουσα; τών ασθενών, ή 
χώροι πεπληρωμενοι άνθρώπων κ.τ.τ. ΙΙειράματα 
γενόμενα εν τφ γενικφ νοσοκομείο) τής Κοπεγχάγης 
άπέδειξαν τήν έφεύρεσιν έςαίρετον.

Τό μεγαλοπρεπές μαυσωλεΐον, τό όποΤον παρήγ- 
γειλεν ή αΰτοκράτειρα Ευγενία διά Ναπολέοντα τον 
Γ ’ καί τόν υιόν της, καί τό όποΤον θά ίδρυθή έν 
Farnborough περατοϋται οσον οΰπω. Ή  Ικπτο>τος 
αύτοκράιειρα σκοπεί νά μεταφέρη τά λείψανα τού 
αύτοκράτορος καί τοϋ υϊοϋ αύτής έκ τής εκκλησίας 
Saint-Mary έν Chislerhust εύθυς μετά τήν επάνοδον 
αύτής έξ ’Ιταλίας. Τ'ο ετήσιον δέ μνημόσυνον θά 
τελεσθή έν Farnborough τή 9 Ιανουάριου, ήμερα 
τοϋ θανάτου Λουδοβίκου τοϋ Ναπολέοντος. Λέγεται 
οτι είς τήν τελετήν τής ανακομιδής τών λειψάνων 
θά παρευρεθώσιν όλα τά μέλη τής οικογένειας τών 
Ναπολεοντιδών.

Κατά τά έν τώ ύπουργείφ τών εσωτερικών συγ- 
κεντρωθέντα άποτελέσματα τής καταγραφής τών καθ’ 
ολην τήν Ελλάδα τυφλών, κωφαλάλων καί φρενο
βλαβών ούτοι ανέρχονται, πλήν τών έν τή επαρχία 
Κυνουρίας, είς 1503 τυφλούς, 1084 κωφαλάλους 
καί 1088 φρενοβλαβείς.

’Εν τή πόλει Γκοργκοντζόλα, κειμένη οΰχί μα
κράν τοϋ Μιλάνου, θα έορτασθή προσεχώς παράδοξος 
έπετηρίς, ήτοι ή έκατονταετηρίς τής κατασκευής τοϋ 
τυροΰ τής Γκοργκοντζόλας,, ές ής ή πόλις άπέκτησε 
τήν εύπορίαν της.

—  Πόσων χρόνων είσαι μπαμπά, λέγει ό μικρός 
Κώστας είς τόν πατέρα του.

—  Μαζύ με τή μαμά σου κάνομεν 80 χρόνια. 
Διαίρεσε τόν αριθμό σε δύο ίσια καί θά ίδής πόσο 
είμαστε καί οί δύο.

—  'Άν διαιρέσω τόν αριθμό σε δύο, ή μαμά μου 
είνε οχτώ καί έσύ είσαι. . .  μηδέν..........

Έ ν βαγονίιρ δευτέρας θέσεως τοϋ σιδηροδρόμου 
’Αθηνών— Πειραιώς.

— Το κορίτσι αύτό, κυρία, δέν είνε γίά μισό μ π ι λ- 
λ ι έ τ ο. Είνε πολύ μεγάλο.

—  Μπά! τώρα θά μοϋ βγάλετε καινούργιες μό- 
δες ! .  . ’Από τότε πού Ιγεινε ό σιδηρόδρομος παίρνει 
πάντοτε ή κόρη μου μισό μ π ι λ λ ι έ τ ο !
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