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ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΟΣ

ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΝ ΑΥΤΗΣ

Λ ΝΛΚ ΑΙΝΙΖΕΤΑΙ ΟΛΟΣΧΕΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟ ΓΝ ΣΧΗΜΑ
ΜΕΤ’ΩΡΑΙΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ
©ά περιέχμ έκτός τής συνήθους ύλης καί έπιφυλλίδα έν ίδιαιτέρω παραρτήματι έκ τών νεωτέρων
διηγημάτων ώς καί τήν χρονογραφικήν κίνησιν τής Ελλάδος.
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Ή Ελλάς ένίκησε καί ούδείς έπρεπε
ν' άμφιβάλλμ. Τό προείπομεν.
Είς προγενέστερον ήμών φύλλον ποιοΟντες τήν είσαγωγίιν τών νέων άγώνων
παρ’ήμΐν, είπομεν, δη Α άνακαίνισις
τών 'Αρχαίων ’Ολυμπιακών άγώνων
ένέχει σπουδαιοτάτην έννοιαν
ύπό
έποφιν έθνισμού καί ίστορίατ,πολιτισμού καί προόδου, ηθικής καί
ύλικής καρπώσεως διά τόν έλληνΐσμόν σύυπάντα,
καί δτι συνεχίίοντες αύτούς, ή·
θέλομεν έπιδείξει
πρός τήν μεγάλην
προθυμίαν τού νεωτέρου έλλιινικού πνεύματος πολύτιμον έργασίαν,
εύρύ μέλλον, εύγενή ψυχήν, μεγάλην κάρδίαν, άπεριόριστον βούλησιν καί διάθεσιν, άκατα,πόνητον
δρασιν-ένδελεχή καί έπισταμένην μελέτην, θ^υμασίάν
πρόοδόν καί τέλος προσόντα, δτινα προστιθέμενα
είς τόν κυανούντόΰΠαρθενώνος καί τοΰ.Παναθηαϊκοΰ ούρανόν, θέλουσίπροσδώσει είς τήν άνακαινιζομένήν Αδη τούτην έορτήν χαρακτηριστικήν
είκόνα, άνταξίαν τού σκοπού αύτής.
Καί δένΛπατήθημεν, διότι άκολουθοΐψεν κατά
βήμα τήν π. όοοον τθ^ τόπου τούτου καί γνωρίζο ·
μεν καλώς τά διέποντα ήμάς συστήματαΚαί νςνικήκαμεν. Ή δέ Εύρώπη καλώς ίδοΰσα
τά. προσόντα ήμών ταύτα. καί έκτιμήσασα αύτά

όρθώς καί δικαίως άνέθηκεν ήμϊν τήν πρωτοβου
λίαν τής άνασυστάσεώς τού άγώνος τής πνευμα
τικής καί ύλικής δράσεως τής συγχρόνου έποχής !
’Εφεξής δέ ή 'Ελλάς θά πρωταγωνιστή έντούτοιςΔιά τής έμφανίσεως δέ τού πρώτου Έλληνος
άπό τού Μαραθώνος έίς τό Στάδιον ένώπιον τού
κολοσσού έκείνον τής συγχρόνου προόδου καί τής
θριαμβευτικής αύτοΰ διόδου άνά μέσον έκατόν καί
-πλέονχιλιάδων παλλουσών καρδιών έτίθετο Λ σφραγίς τής έλληνικής άναπτύξεως καί ρεγαλοφυίας.
Τό πρόβλημα τής Ελλάδος ήτο σημαντικόν. Ό
δέ Μαραθώνιος δρόμος έλυσε τό ζήτημα τής πρωτείας τών λαών- Ούδείς δ’ έφείής θά τολμήσμ νά
θέσμ. τόν. Έλληνα είς κατωτέραν βαθμίδα. Ό έλά·
σκέψις τής
παραβολής τών άγωνισμάτων, άθλητικών, γυμνα
στικών,δρομικών καί σκοπευτικών, έν συγκρίσει
πρός τάς διεπούσας περιστάσεις, πληθυσμού καί
κοινωνικής, καταστάσεως ήμών, φέρει αύτόν είς τήν
άνωτάτην βαθμίδαΕίς δέ τούς μέλλοντας διεθνείς άγώναε όπουδήποτε κάί άν γίνωσιν, ήμεν απουσία τοΰ Έλληνος
έντελώς θέλει άμαυρώσέι αύτούς, ή δέ παρουσία
του θέλει άπλέτως .τούς λαμπρύνει.

Νενικήκαμεν! διότι έφεξής θέλοϋσι καταπαύσει
αί περί φυλετικής καταγωγής αύτοΰ άμφιβολίαι
τών ’απαισιόδοξων ένίων εύρωπαίων, ή δέ7 θαυμασίά πλαστικότηςκαί έύμέλεια τού σωματικού ελλη
νικού κάλλους θέλει κατμπλήξει, περιερχομένη έν
θρίάμάφ τά δμματα τώνλαών τής ύφηλίου
Καί ήδη μή καθεύδωμέν 1 άλλ’ έτοιμαζώμεθα διά
τό κλέος καί τήν άνασύρτασιν τής, άρχαίας ήμών
χωράς, τήν άφετήρίάνγϊής' άνόγεννήσεω; τής ό
π.οίας μας δίδει αύτή ή ευγνωμονούσα ήμάς διά τά
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φώτα έκείνων φίλη Εύρώηη, ΐίτις λύουσα Αμών Α
δη τάς χεΤρας, δίδει τό σύνθημα καί τής δχαλύσεως
τής άνυπομόνον πλέον καταστάσης έκείνης ύπομο·
vijff μας καί μας παρέχει πλέον ενρύ τό στάδιον της
έργασίας και της προόδον !
Έργασθώμεν I
♦ρ. Ορίντεζης.

καταβτηση το δδρον άδωρον, περιέβαλεν αυτήν διά τοΰ βαρέος δρου
τής κα«δαφίσεως απάντων τών έν Κερκύρμ φρουρίων. Παρέστη
έπομένως ή ανάγκη^ τής άποσιολή- αντιπροσώπου ύπό τής ελληνι
κής κυβερνήσεως πρός δεαπραγμάτευσίν τού ζητήματος τούτου.
Ό τότε πρωθυπουργός αοίδιμος Ζηνόβιος Βάλβης διώρησε τόν Τρικούπην.
Είτα δυσφορών έπί της πολιτικής καταστάσεως τής χώρας ήρξατο δημοσιογράφων έν τοΐςεΚαιροϊςο 8που έδημοσίευσε χαί τό πολύ-

ρ

χροτον άρθρο». « Τίς πταίει # δι’ δπερ χατεδιώχθη, άλλ’ άπηλά·
γη τής κατηγορίας αύτού άπό τοΰ Έφετείου. Έφερε τόν μεγαλό
σταυρον τοΰ Σωιήρος καί ούδέν άλλο έφερε παράσημον, πλήν μεγα
λόσταυρων πλεΐστων εθνών.
Τά δημοσιευθέντα μεταξύ Τριχούπη και Παλμερστώνος έγγραφα,
άτινα είς ίδιον τόμον συλλεχθέντα έδημοσιεύθησαν, έθεωρήθησαν ώς
ή απαρχή τοΰ πολιτικού σταδίου τοΰ νεαροΰ διπλωμάτου. Τόν τό

μον τούτον κρατώνείς νειρας b μακαρίτης. Κουμουνδοΰρος, έλεγεν
δτι διαβλέπει είς τόν Χαρίλαον Τριχούπην διακεχριμμένον διπλω
μάτην.
Είς το μετά τήν μεταπολίτευση ύπουργεΓον τό 1867, άπετέλεσεν
μέρος ώς ύπουργός τών. εξωτερικών. Είργάβθη πρός καταπολέμηση
τών τότε δυσχερειών ένεκα τής έπαναστάσεως τής Κρήτης, ήν τό
ύπουργεΐον.τοΰ <867 ίχληρονόμησεν άπό -τοϋ προκατόχου. Είργά
βθη δέ χαί ύπέρ τής ναυτικής παρασκευής.
Έ« ίτει 1857 b Τριχούπης εχλήθη νά σχηματίση ύπουργεΓον καί
έσχημάτισε τοιοΰτον έπονομαβθέν τότε διαβατικόν. Τό' πρώτον τότε
έ’ήργησεν ««λογάς, αίτινες διεχρίθησαν δια τό ανεπηρέαστο
*
χαϊ
τήν νομιμότητα των.
Μετά ταϋτα δ Τριχούπης έσχημάτιβεν επτάκις πρωθυπουργός.
Διετέλεσεν επανειλημμενως ύπουργός τών Οικονομικών,τών Στρατι
ωτικών, τών’Εξωτεριχών χαί τώνΕσωτερικών,'άλλ’αί έπαχολούθήσασαι δειναι γνωστά! περιστάσεις τής χώρας, άπεμάχρυναν αυτόν
τής ενεργούς πολιτικής, δπου εύρε τόν θάνατον, τόν μόνον παρήγορον
τής οιχομένης δόξης.
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Διιλθών τό iv Άθήναις γυμνάσιο
,
*
χ«θ’2» χρόνον διηύθυνιν αύτό
b άοίδημος Γεννάδιος, χατβτάχθη εν· τή νομική σχολή τοδ Πανε
πιστημίου, δπου διήκουσε τάς ίν αύτή παραδόσεις έπί τρία έτη.
Μετά τούτο άπήλθεν είς Παριβίους προς έξαχολούθησιν χαί άτοκεράτωσιν τών νομικών αύτοΰ σπουδών. Έχε? αποπερατώσας αυτός
καί τυχών τού διδακτορικού διπλώματος, έσχέφθη, ότι πρός τε
λειοποίησή αύτοΰ έν τρ επιστήμη τον δικαίου ειχεν άνάγχην χαί
πείραςτινός.Όπως δ’ ωβεληθή εχ τών συζητήσεων τών έξοχων της
Γαλλίας νομομαθών, έζηεησε χαί διωρίσθη γραμματείς τοΰ δικηγο
ρικού έν Παρισίοις Συλλόγου.
Έν Άγγλίφ ύπηρετήσας ώ: τοιοϋτος ίν τφ Συλλόγφ τών δι
κηγόρων έφ’ δσο
*
ήσθάνετο τήν άνάγχην χάριν τής επιστήμης, κατέλιπε τήν Γαλλίαν εν ετει 1856 και μετέέη παρά τφ πατρί αύτού.

πρεσβευτή έν Λονδίνφ. Διοριοθείς παρά τής τότε κυβερνήσεων γραμματευς’ τοΰ πατρός του διηύθυνεν έπί εξαετίαν δλην τήν ίν Λονδίνφ
πρεσβείαν άναπληρών τόν ποδαλγοΰντα πατέρα του.
Ό Τριχούπης παιδιόθεν έπεδίδετο είς πάντα τά ζητήματα χαί
εΰχερώς άντελαμβάνετο δλων τών προβλημάτων.
Έπελθούσης χατά τό 1862 τής πολιτικής έν Έλλάδι μεταβο
λής καί χαταργηθειβών, λόγφ οικονομίας, τών πρεσβειών, επανήλ
* είς την Ελλάδα. "Εκτοτε άπεφάσισε νά πολιτευβή.
θε
Έν. Αθήναις ευρισκόμενος έξελεγη πληρεξούσιος άπό τής ίν Άίφ
*
γ
ίλληνικής χοενότητος και μετέσχε τών Ιργασιών εής εθνοβυνελεύσεως, χωρίς νά χάταταχθή είς ούδέν τών εν αυτώ κρατουντών

κομμάτων,
Άποφασισθείσης τότε ύπό τής ’Αγγλίας τής ένώσεως τής Έπτανήσοο μετά τής μητρός Ελλάδος, ή κυβέρνησις τοΰ Παλμερστώνος, θέλονσα να μετριάση τήν παραχώρηση» ταύτην ή μάλλον νά
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Η φΥΣΙΣ

Τα νέφη παρουσιάζονται ποικιλόμορφα έπ ’ άπειρον και
ποικιλόχροα. ’Αρκεί νά παρατήρηση τις νέφος' τι έπί τινα
χρόνον καί θά ϊδη, ότι τοϋτο μεταβάλλει μορφήν έν πλιίονι ή έλάττονι χρόνφ,ή διαιρούμενο
*
εΐς άλλα μικρότερα νέφη
ή αυξανόμενο
*
τόν όγκον του,ή μειούμενον, ή τέλος άφανιζόμενον ίντελώς. Οί παρατηρηταί άνήγαγον πάσας ταύτας
τάς μορφάς, τάς τόσον ποικίλας, τών νεφών είς τέσσαρας
κυρίως τάξεις, διά λατινικών όρων δηλουμένας-'
α’ Οί cirri (κροσσοί, ή θύσανοι) είσί νέφη λευκά, ένίοτε δέ μόλις ορατά, και πάντοτε είς λίαν υψηλά στρώματα
τής άτμοσφαίρας αίωρούμενα' έχουσι δε μορφήν πτερών κονδυλίων. Τά νέφη ταϋτα σχηματίζονται έκ λεπτών βελονο
ειδών τεμαχίων πάγων, καί ούχί έξ άτμοΰ φλυκ-αι
ώδους,
*
ώς τά λοιπά νέφη και αί όμίχλαι.
Τοϋτο δ’ άπεδείχθη έκ τής άαρατηρήσεως τών αλών, ή
τοι κύκλων κεχρωματισμένων, αίτινες παράγονται έκ τών νε
φών, διά τοϋ φωτός τοδ Ήλιου ή τής Σελήνης. Συνηθέστερον αί άλωες παρατηρούνται πίριξ τής Σελήνης· διότι
τό ζωηρόν φώς τοΰ Ήλίου ίμποδίζει νά διακρίνωμεν τάς
σχηματιζομένας άλωας περί τό άστρο
*
τούτο. Άλλ’ όταν
παρατηρούνται οί cirri έντός μελανού κατόπτρου,διακρίνον—
ται σχεδό
*
πάντοτε Ιχνη τήςάλωος. Ή έμφάνισις τών &■
λων θεωρείται έλλόγως ώς προάγγελός βροχής, τουλάχιστον
είς τά κλίματά μας, διότι αύται ένδεικνύουσι τήν ΰπαρξίν
τών cirrorum, ήτοι κροσσών ή θυσάνων, όπότε παρατηρείται χαμήλωσες τής βαρομετρικής στήλης.
Δέν πρέπει νά συγχέγ τις τάς άλωας μετά τών στεφά
νών, τάς όποιας βλέπει σχηματιζομένας περί τόν Ήλιον
ή τήν Σελήνην, ότε ομίχλη τις ή λεπτόν νέφος τοϋ είδους
τοϋ σωροϋ (cumulus) παρενετέθη μεταξύ τών ουρανίων τού
των σωμάτων καί τοϋ οφθαλμού τοϋ παρατηρητου. Τό φαι
νόμενον τούτο παράγεται έκ τώ» έκτροπων, τάς οποίας προξενοΰσιν είς τάς ακτίνας τοϋ φωτός αί φυσαλίδες τών ατμών,

*

αί συνιστώσαι τά νέφη. Δύνάται δέ πας τις νά παραγάγη
τό φαινόμενο
*
τοϋτο παρατηρών τήν φλόγα λαμπτήρος ή
κηρίου διά τίνος ύέλου, ήνπερ ίθάμβωσεν άνωθεν διά τοϋ
άτμοΰ τοϋ στόματός του ή δι’ άτμοϋ ζέοντος ύδατος. Δύναται δέκαί νά έπιτύχη κεχρωματισμένβυς κροβσους, παραγομίνους έξ άναλόγου αιτίας, άντικαθιστών τήν ΰελον διά
πένας έχούσης τά πτίλα της, ή διά τεμαχίου λεπτής μουσελίνης. Διακρίνονται δε τότε έκ πρώτης όψεως αί βτεφάναι
καί αί άλωες· έν αύταΐς δέ τό έρυθρόν_ είνε πάντοτε πλη·
σιέστερον τοϋ Ήλίου ή τής Σελήνης, παρά τό κυανοϋν. Τό
αντίθετον συμβαίνει είς τάς στεφάνας. Βασιζόμενος τις έπί.
τών διαστάσεων τών στεφάνών, δύναται νά ύπολογίση την
διάμετρον τών φυσαλίδων, αίτινις συνιστώσι τά νέφη. *Η
διάμετρος αυτή είνε 2 ?ως 3 έκατοστών τοΰ χιλιοστομέτρου.
Όταν δέ αί φυσαλίδες μεγεθύνονται, τά νέφη είσίν έτοιμα
νά άναλυθώσιν εΐς βροχήν, καί περί τούτου ειδοποιείται τις
έκ τής διαστάσεως τής διαμέτρου τών στεφάνών, ήτις θεω
ρείται ώς σημεΐον βροχής.
β’. Οί cumuli (σωροί) είσι νέφη περαιούμενα ύπό
κυρτών έπιφανειών,άποτελουσών στρογγύλα σώματα καί πολλάκις κεχρωματισμένα διά ζωηροτάτών χρωμάτων. Τά
προβατοειδή νέφη, ήτοι τά έχοντα τό σχήμα όμοιον προ
βάτων πλανωμένων, άνήκουσιν είς ταύτην τήν τάξιν. Οί
ζωγράφοι τά νέφη τής δευτέρας ταύτης τάξεως προτιμώσιν
είς τάς ζωγραφίας των.
γ'. Οί Stratus (στρώματα) είσί νέφη διατεθειμένα
κατά σειράς παραλλήλους καί συνηθέστερον όριζοντείας, καί
oLvtva παρακολουθούσε τόν Ήλιον είς τήν δύσιν του.
δ'. Οι nimbi (γνόφοι) είσί νέφη κεχρωματισμένα διά
χρώματος βαθέος καί σχήμα έχοντα λίαν ανώμαλον, δια
λυόμενα δ« «ί« βρβχήν.
Δύναταί τις δέ νά έκπλαγή μανθάνων, ότι τά νέφη μένουσιν αίωρημένα είς μέγιστα ύψη έν τή άτμοσφαίρφ,καΐ μά
λιστα οί κροσσοί, οΐτινες συνιστάμενοι έκ πάγου είσίν είδικώς
βαρύτεροι τοϋ άέρος· άλλα τό φαινόμενου τοϋτο ιινε ήττον
,
*
εκπληκτικό
όταν παρατηρήσωμεν, ότι πολλάχις σωρείαι
άμμου αρκετά μεγάλαι δύνανται νά έγερθώσιν ύπό τών ά
νεμων καί νά μετακομισθώσιν εΐς μεγάλας αποστάσεις, ώς
π. χ. αί τών ερήμων τής Σαχάρας τής ’Αφρικής, αίτινες
μετακομίζονται είς 20 ή 30 χιλιόμετρα μακράν τών ακτών
- της καί καλύπτουν πλοία διαβαίνοντα έκείθεν.Βλέπει δέ τις
ένίοτε πιπτούσας μετά τής βροχής καί μεγάλας ποσότητας
κόνεως κίτρινης,ήτις ούδέν άλλο ιίνε ή ή παιπάλί/,ή γονιμο
ποιός γϋρις ήτοι ή σπερματική κόνις τών φυτών, τών άνθέων
τής πεύκης, τής λεπτοκαρέας,τής σκλήθρας, καί άλλων τινων ειδών δένδρων. Τοιαυτη δ’ είνε καί ή καταγωγή τών
θειούχων βροχών,ών άναγινώσκονται κατ’ετος έκθεσεις είς τάς
εύρωπαϊκάς έφημερίδας.Ή δέ παιπάλη τών άνθέων,ουσα ύλη
κίτρινη καί εύφλεκτος, συγχέεται μετά τοΰ κονιώδους θείου.
βροχαΐ τον αίματος, αίτινες πάντοτε διέδωκαν τήν
φρίκην είς τόν δεισιδαίμονα όχλον και εΐς τούς αμαθείς, ούδέν
άλλο είνε ή βροχαί κεχρωματισμεναι ύπό έρυθράς τίνος κό
νεως, άναλόγου πρός τήν «ρυθράν ώχραν, ήπς συνηθροίσθη
καί 'παρεσύρθη ύπό τών άνεμων. Άλλοτε δ* ό χρωματισμός
ούτος προκύπτει έκ μικροσκοπικών μηκήτων (μανιταρίων).
Τφ 1813 ίτος κατά μήνα Μάρτιον, βροχή κεχρωματισμένη
ερυθρά έτρόμαξε τούς κατοίκους τής Γεράσης Ιν τφ τότε ΰπάρχοντι βασιλείφ τής Νεαπόλεως, οίτινες ετρεζαν σωρηδόν
εΐς τάς έκκλησίας, ινα προσευχηθώσι καί άναπεμψωσι δημο
σίας λιτχ'ΐας, πιστεύοντες, ότι ήπειλήθησαν ύπό μεγάλων
συμφορών.
Παρατηρεί δέ τις ένίοτε τήν βροχήν πίπτουσαν, χωρίς
νά Ιδη ούδέν νέφος εΐς τόν ούρανόν. 'Η δρόσος είνε ειδός τι
βροχής λεπτής, ήτις πίπτει κατά το θέρος μετά τήν δύσεν
τοϋ Ήλιου, 8τε ή ατμόσφαιρα, πεπληρηρωμένη ούσα ατ
μών ύδατούχων, αρχίζει νά ψυχραίνηται.
Διά νά εΰρωσι την ποσότητα τής βροχής, ήτις κατ ’ έ

τος πίπτεε εΐς ενα τόπον έκτιθεϊσιν εΐς τό δπαιθρον αγγεία’
πιραιούμενα ύπό στενού τίνος τρήματος ή οπής καί έπιπωματιζόμενα ύπό χώνης εύρείας, άτινα καλοϋσιν,ύδρόμετρα
ή /δροχόμστρα. Εΐς θερμούς τόπους έκτάσεις τινές, πλησίον
τών θαλασσών κείμεναι, λαμβάνουσι κατ’ έτος τοσαύτην
ποσότητα υδατος, ώστε άυτη θά έσχημάτιζεν έπί τής έπιφανείας τοϋ έδάφους στρώμα παχύ έκ 2 εως 3 μέτρων συνιστάμενον.
Διότι όντως αί θάλασσαι παρέχουσι μεγάλας ποσότητας υδα
τος εΐς τήν άτμόσφαιραν διά τής έξατμίσεως,ήτες άπαύστως
γίνεται ίπίτής έπιφανείας αύτών καί ήτις έξάτμισις άντικαθι·
στ$ τήν άπαυστον έμβολήν τών ποταμών,οΐτινες άν μή έγΐνετο ή έξάτμισις,θά έπλήμμύρουν τάς θαλάσας.Όστε ή βροχή
καί ή έξάτμισις ούδέν άλλο είνε ή κυκλοφορία τοϋ ύδατος, ή
τες γονιμοποιέ! τήν φύσιν άπαραλλάκτως,δπως ή κυκλοφορία
τοϋ αίματος ζωογονεί,τόν άνθρωπον.
Π. Δ.

Ηλιοπουλοχ

------------ -------------------------------------

ΑΧ 1 Η ΧΑΡΑ ΕΧΕΙ ΠΤΕΡΑ !
(’Α.βμ.άτκ»ν)
Άχ! ή χαρά
εχει πτεράΙ . . .
Πετ^', πέτ^,
Δέν σταματ^Ι
Ή εύτυχία ώς γλυκύ
Τόν κόσμον δναρ κατοικεί!
Ή ηδονή ύποχωρεϊ
Είς τήν οδύνην αύθωρεί!

Τά πάντα πάντοτε έδώ
ώς εΐδα βλέπω,θά ίδώ!
Ό,τ’ ιινε έκπαλαι σαθρόν,
Ποτέ δέν μένει σταθερόν!
Τό παν περά μέ,τόν καιρό
' —
Άχ I ή χαρά
έχει πτερά!

—
πετ?,
Και τίς ποτέ θά καυχηθή . Δέν σταματφ!
Είς τήν κοιλάδα τοϋ κλαυθμού,Ή ευτυχία ώς γλυκύ
Τοϋ θρήνου καί τοϋ όδυρμοΰ,Τόν κόσμον δναρ κατοικεί!
ότι έτέρφθ’ ή θά τερφθή
Ή ηδονή ύποχωρεϊ
Καί θά κατευχαριστηθή;
είς τήν οδύνην αύθωρεί! . . .
Κλέανδρος

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΜΟΥ
Μαργαρίτα μ,ον Λουέοδδε

τοΰ ά^ρο® παρθ'ίε'ΐχό.
Εί$ τον χόβμον άμμελοίδι
τοΰρανοΰ προφητικό,
Πές μου
'βάν σέ κρατοΰσε
μία νέα θ-εΧκτική

Καί νά τ^$ ιίπή$ ξητοίοε
ί-να μυβτικό γλνκύ,
Πέ$ μον βάν et ζεφυλλίξαν

τά χεράκια χαρωπά

Καϊ τά χείλη ψι^νρίξαν
Μ'&γαπά. . . δίν μάγαπ% ...
Μαργαρίτα μον &ραία
λονλονδο

προφητικό,

Πές μου, tints tig τήν νέα
τό γλυκό μου μνβτικό;
?. Καρυστιν&χης
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(Διήγημα πρωτότυπον)

>

-

ΈηΙ τφ εύκαιρία τών ’Ολυμπιακών άγώνων Λ
-πόλις ήμών έσχρ τήν εύτυχίαν νά φιλοξενήσω έπί
τινας ήμέρας τόν γάλλον δομενικανόν Ιερέα, Ιερο
κήρυκα καί συγγραφέα πατέρα Διδόν, δν ο! κά
τοικοι αύτής κάλλιστα γνωρίζονσι καί έκ προγενεβτέρας καθόδου αύτοΰ εις τήν Ελλάδα καΧ έκ τού
δημοσιευθέντος’ περιηγητικού συγγράμματός του,
έν ω τοάοϋτον έκθύμως συνηγορεί ΰπέρ τοΰ τό·
που μας καί τών αρχαίων αύτοΰ καί νεωτέρων κει
μηλίων. Περί τών νεωτέρων δ’Λμών'Ελλήνων,είναι
κατενθουσιασμένος.
Ό Πατήρ Διδόν κατήλθε τδ δεύτερον εΐς 'Ελ
λάδα μετά πολλών συμπατριωτών του χάριν τών
άγώνων καί είδομεν αύτόν καθ’ έκάστην καθήμενον έν τοΐς έδωλίοιςτοΰ Σταδίου καί μετά θαυμα
σμού παρακολουθοΰντα τάς άσκήσεις καί τάς προ
όδους τών συγχρόνων Ελλήνων. Άπήλθε δ’ έντεΰθεν κατευχαριστημένος.
Τή παρακλήσει δέ πολλών ώμίλησεν εΐς τόν ένταΰθα δυτικόν ναόν τοϋ αγίου Διονυσίου, τήν η
μέραν τοΰ Πάσχα, ένώπιον πλήθους άκροατών, έν
οίς παρευρίσκοντο, ό πρωθυπουργός κ. Δεληγιάννης, τινές τών ύπουργών,.οί πρέσβεις τών Δυνά
μεων, πολλοί τών έν τελεί,καί πλεΐστοι, Ιερε'ς, δη
μοσιογράφοι καί άλλοι. Θέμα τής όμιλίας του ήτο
ήφιλοξενία τής πόλεως, ή άνέγερσις τοϋ γοήτρου
τής 'Ελλάδος όφειλομένη είς τήν θείαν πίστιν τών
'Ελλήνων καί Λ Άνάστασις τοΰ ΧριστούΏμίλησε μετά πολλής ζωηρότατος καί θάρρους
καί-θέρμης καί δεινότατος, καθ’άς παρετηρήθη ή
μεγάλη δύναμις τής αίσθητικότητος καί τής συν
αισθήσεως τοΰ άγορητοϋ. Αί δέ συνεχείς κινήσεις
τού σώματος, τά διαρκή σχήματα καί Λ ύψωσις
τής φωνής έν ταΐς σχετικαΤς ένοίαις τού λόγου,
άπετέλουν τό τέλειον τής ρητορικής ακμής.

Φ. Π.
Τ'

ττ

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΑΝ ΕΗ ΓΑΛΛΙΑ SEW iOlTHTO
Αί όχέσβις μεταξν ξένων τών γάλλων φοιτητών,
ούδέποτε ύπήρξαν’φιλςκαί· τελευταίως δμως έλα
δον λίαν σοόαράς διαστάσεις, τών τελευταίων έπιμόνως έπχζητούντων τήν έξωσιν τών πρώτων έκ
τών γαλλικών στολών. Ώς ήτον έπόμενον οί ξένοι
φοιτηταί διεμαρτκρήθησαν. Είς έκ τών. ένταϋθα
έλληνων φοιτητών, έκ τών μάλλον γνωστών τη
γαλλική δημοσιογραφία ό Κ. Π. Ν. Διβάρης, ό γνω
στός τοΐς άναγνώσταις τής φίλης « Φΰσεως» έδη·
μοσίευσε μικρόν φυλλάδιον «L’exil des Etudiants
0trangers», πλήρες ρητορικής δεινότατος, λογικών
Επιχειρημάτων, έκ τών όποιων καταφαίνονται τά
άδικα τής καταφοράς τών γάλλων φοιτητών.
*ίΓό περιεχόμενον τοΰ φυλλαδίου άνεδημοσίευσαν
τά πλεΐστα τών γαλλικών φύλλων, άφορμήν δε’ έξ
αύτοΰ λαβόντα έξεφράσθηοαν λίαν εύμενώς ύπέρ
τών παρά τόν Σηκουάναν σπουδαζόντων έλλήνων
φοιτητών.
Παρίβιοι
Λ.. Λ

Ήτο ή 33 ’Ολυμπίάς, καθ’ ήν ή Ελλάς άπασα έτέλει εις
. ώρισμένα χρονικά διαστήμααα κοινάς πανηγύρεις, δι’ ών ού
μόνον δ βίος τοΰ ’Ελληνικού έθνους έξεδηλοΰτο, άλλά καί τό
φρόνημα καί ή κοινή καταγωγή άνεζωπυ ρεϊτο καί ή προς την
πρόοδον ελπίς έκρατύνετο καί ή πνευματική αυτής δεξιότης
καί ρώμη καθίστατο γνωστή' τδ δε μεγαλείου τοΰ έθνους καί
ή υπεροχή αύτοΰ άπο παντός άλλου παριστάνετο έκ τής πολυ
τελείας καί τέχνης τών οικοδομημάτων καί τών ώραίων μνη
μείων, άτινα υπερήφανα καί μεγαλοπρεπή ύψοϋντο έν τή ω
ραία τής Παλλάδος πόλει.
Τδ μαγευτικόν τής πρωίας φώς έλευκαινε τον αιθέρα τής
πόλεως τών Αθηνών καί αί ήδύλαλοι άηδόνες εψαλλον τδ θεσπέσιον άσμα του δρθρου, ένφ αΐ χρυσοστεφεϊς τοΰ ήλίου ακτί
νες ύπέτρεμον άνά τον ανθόσπαρτου λόφον Άρδηττόν, έπί τών
ποιητικών τοΰ όποιου κλιτύων ήκούετο δ βόμβος τών μελισσών.
Έκεϊ καί ιδία παρά τήν δεξιάν όχθην τοΰ έκ τοΰ άνατολικωτέραυ μέρους τοΰ Υμηττού πηγάζοντας Ίλισσου, τήν κατά·
φυτον έκ τών ύψικόμων πλατάνων, δπου ό Σωκράτης έξηπλω
μένος ίσως ανα τήν σαπφειρίζουσαν χλόην -ύπο τήν δρόσον τών
δένδρων καί τά ασμασα τών τεττίγων έσκέπτετό μετά τών φί
λων του περί τών μεγάλων προβλημάτων τοΰ βίου, ύψοΰτο
οικία ύπό κισσοΰ κατά τήν έμπροσθεν καί δεξιάν πλευράν περιβαλλομένη, εις τον εξώστην τής οποίας συχνάκις έφαίνετο
ή πλαστικής καλλονής νεαρά θυγάτηρ ενδόξου τίνος Όλυμπιονίκου, διακριθέντος έν ’Ολυμπία είς τον δίαυλον καί λαβόντος θαλδν έλαίας, τον όποιον άπέκοπτεν, ώς συνείθιζον, παϊς
τις έκ τής έν τφ άλσει τοΰ Άλτεως φυόμενης άγριελαίας, εις
τον περίβολον τοΰ όποιου είχεν ΐδρυθή καί δ άνδριάς αΰτοϋ.
Δέκα καί έξ μόλις Μαίους ήρίθμη ή νεανις έκείνη καί εκα
λείτο Ίάσμη' σπανίως όνομα έτέθη τόσον έπιτυχώς είς θνητόν,
σπανίως όνομα έτέθη τόσον έναρμονίως ώς κορωνίς έπί τόσον
ώραίου συνόλου.
Ή ξανθόχρυσος κόμη της κατήρχετο είς πλουσίους βο
στρύχους περί τήν χαρίεσσαν κεφαλήν της’ οί δε δύο καστανοί
καί αμυγδαλόσχημοι οφθαλμοί της ύπεδούλωνον τον άτε νίζοντα
τδ θελκτικόν εκείνης πρδσωπον.
Ορθή μέ τά συμμετρικά έκεϊνα Καρυάτιδος μέλη, ιστατο
η Ίάσμη έπι τοϋ εξώστου τής οικίας της, βρίθοντος Έλληνίδων γυναικών, φερουσών τήν ώραίαν τής πατρίδος των περιβολην καί έν συγκινήσει θεωμένων σύμπαντα τόν είς ’Αθήνας
συρρεύσαντα πανελλήνιον κόσμον.
Ήτο ήμέρα τοΰ θρησκευτικού καί έθνικοΰ ενθουσιασμού καθ ’
ην πάσα Ελληνική καρδία σκιρτά έκ συγκινήσεως, · διότι οί έκ
διαφόρων χωρών καί χωρίων καί .πόλεων καί ’Ελληνικών άποικιών νοσταλγοϋντες "Ελληνες προσήρχοντο , έν τφ παναθηνα
ϊκή σταδίφ, όπου συσχετιζόμενοι συνεδέοντο, ώ; ομογάλακτα
τέκνα μιας καί τής αυτής μητρδς τής Ελλάδος.
Τό πλήθος περιεφέρετο εξωθεν του Σταδίου μέχρι τών ση
μερινών στύλων, οίτινες είναι ερείπια τοΰ μεγίστου πάντων τών
Ελληνικών ναών ( μετά τόν έν Έφέσφ ) καί όστις ήτο δίπτερος μέ 92 κίονας, έγκλείων είς τά στέρνα αύτοΰ, ού μόνον τό
γιγαντιαΐον άγαλμα τοΰ νεφεληγερέτου Διός, άλλά και τό τοΰ.
Αδριανοΰ, 'Ρωμαίου αύτοκράτορος, πλήν τών έν τφ περιβόλφ
αυτού πλείστων έξ ορειχάλκου καί μαρμάρου αγαλμάτων τοϋ
’Αδριανοΰ, άτινα είχον στήσει πολλαί Έλληνικαί πόλεις τής
'Ελλάδος καί τής ’Ασίας.
Χαρμοσυνως μετ’ ολίγον αί σάλπιγγες ήχησαν τήν εναρξιν
τών αγώνων καί ή πομπή εΐσήρχετο έπίσήμως έν τφ πεδίφ τοΰ
αγώνος, ηγουμένων τών ελλανοδικών μέ τάς ποδήρεις μεγαλο
πρεπείς πορφύρας των, μέ τάς δαφνοστεφείς κεφαλάς των, ειτα
τών αρχόντων καί τών αντιπροσώπων τών 'Ελληνικών πόλεων
κατ ειτα τών λοιπών, ένώ έπί ,τοΰ εξώστου ή Ίάσμη ώχροτέρα
νεκρού καί άνυπομονοΰσα πλειότερον παντδς ενδιαφερομένου,
ένογωνίως άνέμενε τόν θρίαμβον τής ήμέρας έκείνης.
Μεταξύ τών είς τούς άγώνας τούτους προσελθόντων συνηριθμοΰντο δύο νεανίαι, Αλκιβιάδης καί ’Αριστείδης ονομαζό
μενοι καί οϊτινες μή βραδυναντες νά έξέλθωσιν άμφότεροι νικηταί,ένέπλησαν φοβέρας αμηχανίας τήν έν άχανεϊ πελάγει κυμαινομένην εύγενή τής Ίάσμης ψυχήν

Ό Αριστείδης ήτο υιός πλουσίου τίνος δημογέροντος υψηλός
καί κανονικού αναστήματος μέ οφθαλμούς παμμέλανας καί μαΰρον βοστρυχώδη μύστακα. Κατώκει έν τή αύτή συνοικία έν ή
καί ή Ίάσμη, ήτις χωρίς νά γίνηται θεατή ύπό τοΰ Άριστείδου κατώρθωνεν ένίοτε νά ύποκλέπτη στιγμάς καθ’ άς διέκριvsv άπό του παραθύρου της αύτόν χαθήμενον έπί τοΰίδικοΰ του'
έάν δέ ποτέ συνηντώντο τά βλέμματά των, ή Ίάσμη καταπόρφυρος καταβιβάζουσα έπί τοΰ εργόχειρου τήν κεφαλήν της, έταράσσέτο.
Ή γλυκεία συμπεριφορά τοΰ Άριστείδου καί τό θελκτικόν
μειδίαμα τό θωπεΰον πάντοτε τά ρόδινα χείλη του, έπειθον τόν
άτενίζοντα αύτόν περί τής άγαθής και αγγελικής του ψυχής,
ήτις φιλόξενος καί έλεήμων ούσα, δέν ήγάπα όμως καί τάς
συγκινήσεις τοΰ έρωτος' ή καρδία τον άδαμαντίνη καί άγνή 1
αισθημάτων και ερωτικών διαχύσεων, ύφ ’ όλων ένομίζετο έντελώς απαθής καί αδιάφορος' είκοσιοκταετής ήτο καί ουδέποτε
άκτίς φλογεροΰ ή θελκτικού οφθαλμού προσέβαλε τόν ίδικόν του,
ένφ είς τήν θέαν τής έρασμίας Ίάσμης ήδυνάτησε νά συνέχιση
τήν συνήθη αύτοΰ αδιαφορίαν. ’Από τής πρώτης ήμέρας αφ ης
ίγνώρισε τήν μυρόεσσαν ταύτην υπαρξιν, τήν ήράσθη περιπαθώς έκτοτε δ’ ήσθάνετο έπαναλαμβανομένην συχνάκις έν έαυτώ τήν
βτιγμιαίαν τής πρώτης ήμέρας συγκίνησιν. — Πρώτην φοράν,
διενοεΐτο, ειδον τόσον ώραίους καί γλυκυτάτους οφθαλμούς έκφράζοντας όχι τήν υπεροψίαν τής καλλονής, άλλά τήν ταπει
νότητα καί αίδημοσύνην !» "Εκτοτε σιωπηρόν τι αίσθημα ήρχισε νά τρέφηται έν έαυτώ. Έπόθει νά τήν σχέπτηται και να
φαντάζηται τό ανθηρόν εκείνο πρόσωπον τής Ίάσμης, τό αναμιμνήσκον τήν άγνείαν τών Χερουβείμ, όπερ έτι μάλλον έμεγέθυνε ή φυσική καί αληθής συστολή καί ιδίως τής σεμνής
έκείνης Έλληνίδος, καί νά πεισθή έπί τέλους, ότι τήν ήγάπα
άφοΰ ούδείς δεσμός υπήρχε ό συνδέων αύτόν μετά τής Ίάσμης
καί όμως ένδιεφέρετο τόσον καί άνησύχει, οσάκις παρήρχετο
ήμέρα καί δέν τήν συνήντα καθ’ οδόν περιπατούσα» μετά τοΰ
πατρός της, ή στιγμήν τινα έν τφ παραθΰρφ τής οικίας της,
δτε βαθεΤα μελαγχολία τόν καταλάμβανε καί άυπνος καθ’δλην
τήν νύκτα διέμενεν.
Ό ’Αριστείδης τέλος, ού ή άδαμαντίνη, ώς ανωτέρω είπο"
μεν, καρδία είς τάς απαθείς μάλλον, ή είς τάς είς αιθέρια ΰψη
ϊπταμένας ήδύνατο νά ταχθή, γίνεται ήδη όνειροτραφής καί
εύρίσκεται είςπαιδίον ανοικτών ρευμβασμών καί ονειροπολήσεων
δι’ ο καί ακατάσχετος δρμά καί ί'πταται έπί τούτου,· ώς τό
έπί ημέραν έκ τής διηνεκούς πτήσεως κατάκοπον πτηνόν έπί
τούς κλάδους νωχελώς απλουμένης πλατάνου.
Τά πέριξ βουνά τών ’Αθηνών είχον άποβάλει τήν χειμωνικήν
αύτών περιβολήν και διεγράφοντο λεϊα καί γλαυκά ύπό τήν διαυγεστάτην τής Παλλάδος ατμόσφαιραν, υπό τον γλυκόν της
καί γαλανόν ουρανόν, ένφ τά σαπφείρινα φυλλώματα ,έφρισσον
ύπό τήν μόλις άφυπνιζομένην ηδυπαθή αύ’ραν.
Ή Ίάσμη καθημένη κατά τό συνηθες είς τό παράθυρου
τοΰ κοιτώνός της καί άπαλώς κρατούσα τήν ραφίδα της, γορ
γήν σκιρτώσαν έν μέσφ τών τρυφερών δακτύλων της, έκέντα
διάφορα συμπλέγματα έπί λεπτοΰ υφάσματος, ΰψοΰσα δειλώς
τό υγρόν καί παρθενικόν ομμα της πρός τό παράθυρου τοΰ Ά
ριστείδου δπερ βιαίως άπέσυρε φοβουμένη μή έθεωρεΐτο ύπ’ ε
κείνου, δι’ δν πολύ ένδιεφέρετο καί είς τήν θέαν τοΰ όποιου
ηύχαριστεΐτο, προσπαθούσα πάντοτε ν’άποφεύγη τό πυρρώδες
εκείνου βλέμμα, τό όποιον τή προυξένει ρίγος διατρέχον τδ
σώμά της μετ’ ανέκφραστου ανησυχίας.
Τ·ήν στιγμήν εκείνην ή -μήτηρ της καλέσασα έν ίδιαιτέρφ
τινι δωματίφ τήν Ίάσμην, διέκοψεν τάς αθώας αυτής συγκι
νήσεις' τή διεβίβασε δ' δτι νέος τις, ό υιός οίχς,γενειακοΰ τίνος
φίλου των έζήτησε τήν χεΤρα τής θυγατρός των, δτι πρό καιροΰ πολλου έπόθει τοΰτο, άλλά δεν ήδύνατο νά ζητήση αύτήν
διά τό νεαρόν τής ηλικίας της. Ή Ίάσμη, ήτις ένδιεφέρετο
μέν διά τδνΆριστείδην. ήγνόει όμως έάν τον ήγάπα. ώχρίασεν
άκοΰσασα τήν πρότασιν τής μητρός της, όπερ άντιληφθεΐσα ή
μήτηρ της, προσέθηκε:
— «Κόρη μου, οί γονείς σου δέν έδωκαν καμμίαν θετικήν ά*
πάντησιν πρός τόν όντως άξιόλογον τούτον νέον, πριν καί σύ
γνωρισης αυτόν έκ τοΰ πλησίον. Θά τόν συναναστραφής, Ίά
σμη μου, καί θά ίδης μόνη σου πόσον καλός καί άγαθδς είναι
ούτος. Επειδή όμως, κόρη μου, καί είς ημάς πολύ άρέσχει ό
’Αριστείδης, δ υιός τοΰ δημογέροντος τοΰ γείτονός μας καί
έπειδή καί ουτος προ τοΰ Άλκιβιάδον έζήτησε παρά τοΰ πατρός

σου τήν χεϊρά σου .διά τοΰτο σοί δίδομεν τήν άδειαν νά έκλέξης,
Ίάσμη μου, βντινα τών δύο τούτων εύγενών μνηστήρων προ
τιμήσεις σύ. Ή μητρική μου καρδία, κόρη μου, φοβουμένη,
μή έάν προτιμήση τόν μέν ή τόν δέ, σέ καταστήση όλιγώτερον
εύτυχή μετά τόν γάμον σου, σέ άφίνει είς τήν εκλογήν σου χο
ρηγούσα σοι μήνα ένα, όπως καλά σκεφθής καί άποφασίσης,
αγαπητή μου Ίάσμη. Ήμεΐς, κόρη μου, έσκέφθημβν οίίτω
καί θεωροΰμεν τόν μέν, όσον καί τον δέ άξιους ευτυχούςγάμου' σύ δέ σκέφθητι ήδη διά τής καρδίας. Ή Ίάσμη έρρίφθη έκτοτε είς μεγάλην αμηχανίαν άγνοοΰσα ποΤον τών δύο ή
παιδική της καρδία έπρεπε νά προτιμήση. Είχε παρέλθει ό
μην ολόκληρος είς τό διάστημα τοΰ οποίου έγνώρισε τόν άνε
*
κτίμητον καί άξιέραστον Άλκιβιάδην, τοΰ οποίου οί μελισταγεϊς
οφθαλμοί, οί έκτοξεύοντες βαθέα καί τακερά μετά μελαγχολικοΰ
μειδιάματος βλέμματα ήτο αδύνατον νά τήν αφήσωσιν άναίσθητον καί όμως ούδέν είχεν άπορασίσει.
Πρό του ένός συνεκινεϊτο. πρό τοΰ ετέρου ήσθάνετο γλυκιΐαν
καί τρυφεράν ευτυχίαν' ό μέν τήν ήγάπα περιπαθώς, ό δέ τήν
έλάτρευεν ύπερανθρώπως. Ή γλυκεία καί ήρεμος φυσιογνωμία
τοΰ Άριστείδου τήν έμάγευε, ή άγέρωχος και σπινθηροβόλος
μορφή τοΰ Άλκιδιάδου τήν έθελγε. Συνεπάθιι πρό τών πε
ριπαθών εκφράσεων τοΰ ένός καί άφωσιοΰτο είς τήν μελωδικήν
φωνήν τοΰ ετέρου.Ό μέν ’Αριστείδης ένόμιζεν, ότι θά τήν καθίστα εύδαίμονα, ό δέ Αλκιβιάδης σύζυγον λατρευτήν. Καί οί
δύο τήν ήγάπων θερμώς καί οί δύο έξε,τιμώντο ύπ’ έκείνης. Ό
μέν, τή έφαίνετο, οτι θά ητο άδύνατον νά ύποφέρη τήν στέρησιν
της, ό δ’ότι θ’ άπέθνησκεν εάν περιεφρονεϊτο. Μετά παιδικού
λοιπόν πείσματος προτιμά ή Ίάσμη νά μείνη άγαμος, όπως μή
δυσαρεστήση ούδένα, πράγμα, οπερ δέν θά έδέχοντο οί γονείς
της. Εύρέθη λοιπόν εκ νέου έν τφ άδιεξόδφ έκείνφ λαβυρίνθφ
καί.έπί τέλους άπεφάσισε νά σχηματίση μίαν σιαθεράν και θε
τικήν άπόφασιν. Άλλ’ οσον καί άν προσεπάθει νά κατορθώση
τούτο, ήτο άκατόρθωτον! "Οθεν απαυδήσασα απεφασισε ν’ αφήση τήν λύσιν είς τήν τύχην.
Έσκέφθη νά προτιμήση έκεϊνον, δστις θά έξήρχετο νικητής
έ* τοΰ σταδίου τήν ημέραν, καθ ’ ήν έτελοΰντο οί άγώνες' έάν
ένίκα ό Αριστείδης, εκείνου τό δνομα θά έλάμβανεν, έάν δ ’Αλ
κιβιάδης αύτόν θά ένυμφεύετο’ καί ιδού διατί ή Ίάσμη μέώχράν
τήν ίψιν,μέ καρδίαν πάλλουσαν καί μέ άπεριόριστον άνυπομονησίαν άνέμενεν έπί τοΰ εξώστου κατά τήν ημέραν τών άγώνων
ν’ άκούση τά ονόματα τών νικητών, ότε τό άδηλον καί μυστη
ριώδες μέλλον διατάσσει και είς τούς δυο τήν νίκην, αμφοτέρων
στεφανωθεντων, τοΰ μεν νικήσαντος έν τφ ίισκφ καί -φ άρματι,
τοΰ δέ έν τφ παγκρατίφ.
Παρήλθον οΰτω καί άλλαι ήμέραι είς τό διάστημα τών όποι
ων ήγνόει τί είς τήν καρδίαν της συνέβαινε. Καί οΐ δύο ένδοξοι
έλληνες καί οί δύο εύγενεΤς καί περιπαθώς αύτήν άγαπώντες
καί οί δύο μετά σεβασμού τό όνομά της προφέροντες.
Ύπεσχέθη έπί τέλους είς τήν καρδίαν της νά δεχθή άδιστάκτως έκεϊνον, όστις ήθελε φανή ανδρειότερος είς τήν προ
σεχή μάχην, άλλά συναφθείσης ταύτης άμφότεροι οι νέοι άπαράμιλλον έπεδείξαντο ανδρείαν, έπιχινδόνως μάλιστα πληγέντος
τοΰ Άλκιδιάδου.
Παρά τό προσκεφάλαιον αύτοΰ σπεύσασα τότε ή Ίάσμη αλ
λεπαλλήλους έδοκίμαζε τάς συγκινήσεις,ακοόουσα εν τφ παραλήρφ τοΰ πυρετού αύτοΰ καί εν τφ άχαλινώτφ λογισμφ του
τόσον θερμας καί περιπαθείς τάς πρός αύτην επικλήσεις του,
οστις εν καί μόνον έφοδεϊτο, τόν χωρισμόν του από τής Ίάσμης
*
καί άγωνιών οΰτω είς βαθύν περιέπιπτε λήθαργον, δτε άνοίξας
πρωίαν τινά τούς οφθαλμούς του, μεθ’ ΰπνον ήττον ταραχώδη,
άνεγνώρισε παρ’ αύτόν τήν θελκτικήν τής. Ίάσμης κεφαλήν
καί ένώπιον τών νοσηλευουσών αύτόν γυναικών, τφ είπε: «Ή"
σύχει, Αλκιβιάδη, είμαι πρόθυμο; νά δεχθώ τήν ένδοξον'καί
δημοφιλή χεϊρά σου».
Τήν ευτυχίαν καί τάς βαθείας συγκινήσεις, άς ό Αλκι
βιάδης έδοκίμαζε τήν στιγμήν έκεΐνην ησαν απερίγραπτοι' μετά,
τήν έντελή δέ αύτοΰ ανάρρωσιν, έτελοΰντο έν Κηφισσία έν μέσφ
τής μειδιώσης φΰσεως οί γάμοι τοΰ Άλκιδιάδου καί τής Ίά
σμης ήτις ζηλευτή, άλλ'8χι γαλήνιος έστηρίζετο έπί τοΰ ύπερηφάνου βραχίονος τοΰ ευτυχούς τότε συζύγου της. Ή Ίάσμη
ήτο ίδική του έκτοτε.
Άλλ’ ό γάμος ούτος καί ή ευδαιμονία τοΰ Άλχιβιάδου δέν
ήρκεσαν νά σβέσωσι χαί τήν φλόγα τοΰ αληθώς τήν Ίάσμην
αγαπώντος Άριστείδου ! Ώμοίαζεν ήδη ό δυστυχής ουτος μέ

Η ΦΥΧΙΣ
βνβος, άφ’,οδ η χειρ της χαχοτρόπου μοίρας τον άφήρβσε Λ
αρωμα, αφησασα το στέλεχος και τά πέταλα. Τπβρανθρώπους
^δυνάμεις χατέόαλλεν ίπως κατορθώση ν* άτενίση τδ παράθυρον
τής πατρικής οικία; της, οπού διέχρινε την χαρίεσσαν μορφήν
της υπδ τα βυσβινόχροα εκείνα. παραπετάσματα, δπου σοναπήντα τδ τακερον. έκείνης -βλέμμα και ήσβάνετο τους γλυκείς
παλμούς χατά τάς ήμέρας τοΰ ουρανίου έρωτός τον, άλλα δέν
τδ κατώρθωνεν Γ ή καρίία του μέχρι διαρρήξεως έχτύπα είς τά
πληγωμένα εκείνα στήθη του χαί- μέχρι παραφροσύνης έφθανε
αναπωλών τήν πραγματικήν αλήθειαν, ήν έφαντάζεέο πολλάχις
. ώς δνειρον.
Γπάρχουσιν άγώνες εσωτερικοί, άγώνες φοβεροί και λυσσα
λέοι, άγώνες επίμονοι και τρομακτικοί καθ ’ οθς ή καρδία καταθέτουσα τά δπλα ήτταται καί δ νους έξίσταται. Ό 'Αριστεί
δης έγένετο «φαντός άπο της ήμέρας τών γάμων.

Ό ήλιος μεγαλοπρεπώς χαιρετίζων τήν ήώ μέ τδ πορότροχον άρμα του, ειχεν άνατείλει λαμπρός, σκορπίζων άνά τάς
απέραντους ανθόσπαρτους τής Κηφισσίας πεδιάδας άκτϊνας βα·
φείσας είς νέον άναλελομένον χροσδν. Έν τφ έξοχικφ ένδιαιτήματι τήν πρωίαν ταύτην ή’Ιάσμη έξύπνησεν δπερ ποτέ μελαγχολικωτέρα"· δνέιρδν τι, δπερ είδε περί τήν πρωίαν σχεδόν
την έχαμε νά χύση δύο δάκρυα και νά μή διακόψη άλλά νά συ ·
Ήχίβη μάλλον την άπο της ήμέρας τών γάμων της άθυμίαν,
ητις ώς πιστός κύων τήν παρηκολούθει μήν άφίνουσα αυτήν νά
ησυχάση. Τήν νύκτα εκείνην είδε τον 'Αριστείδην έν τή άνθοσπαρτφ και παρθενική κλίνη της πατρικής της οικίας έξηπλωμένον, ύπερ ποτέ ώραϊον, και μελαγχολικώς ύποτονθορίζοντα
είς τδ οδς τής άνωθεν τοΰ προσκεφαλαίου του ίσταμένης Ίάσμης.βΣ^άγαπώ, Ίάσμη» καί εις τάς λέξεις ταύτας έντρομος
ηΊάσμη' αφυπνίσθη νομίσασα, οτι προέδιδε τήν εΰγενή τοΰ συ
ζύγου της καρδίαν, ήν ενώπιον θεοΰ συνεζεύχθη.
Τά πτηνά καϊ τά άνθη, τδ γ^ανδν τοΰ ουρανού χρώμα και
ό αχτινοβύλος τοΰ ήλίου δίσκος, ή μεγαλοπρεπής αύτοΰ δύσις
και τδ μάγον τής σελήνης φώς, αί άνθδσπαρτοι κοιλάδες καί
πεδιάδες δέν Γσχυσαν νά αφαρπάσωσιν ούδ’ έπί στιγμήν τήν
άθυμίαν καί τήν διηνεκή μελαγχολίαν είς ήν νυχθημερδν ή Ίάσμη έφαίνετο βύθιζομένη’ άλλ’ οϊτε ό τρελλδς έρως και ή πα
ράφορος άφοσίωσις τοΰ άτυχους Άλκιθιάδου κατόρθωσαν νά
μεταβάλωσι τήν όσημέραι μαραινομένην τής Ίάσμης καρδίαν.
'Οσάκις ήρωτατο ύπύ τοΰ Άλκιβιάδου μετά γλυκύτητος και
μελαγχολικώς μειδιώσα άπήντα;
«Ούδέν παράπονον έχω, καλέ μου ’Αλκιβιάδη».
~ Ημέραν τινά δέν είχε δύσει εντελώς ό ήλιος, άλλά κρυ
πτόμενος όπισθεν τών νεφών έβαφεν αυτά'διά τών εκλεκτότερων
αύτοΰ χρωμάτων, ένφ νιφάδες τινές χρυσαΤ άποσπώμεναι έκ
τών πυρπολουμένων έκείνων νεφών έκυμαίνοντο έν γραφικαϊς
περιστροφαϊς άνά τδ αίθριον κυανοΰν τοΰ οΰρανοΰ δώμα.Τδ θελ
κτικόν τοϋτο θέαμα άπετέλει σπουδαιοτάτην άντίθεσιν πρδς τδ
μαρασμώδες και ασθενικόν τής νεαρωτάτης Ίάσμης πρόσωπον,
τής παλαιούσης πρδς τον θάνατον υπό τά άπελπιστιχά τοΰ συ
ζύγου της δάκρυα, ύπδ τούς παράφορους εκείνους εναγκαλι
σμούς και ύπδ τά παραληρήματα τής έν άγωνιώδει θλίψει έπί
ςοϋ προσκεφαλαίου αύτής παρακειμένης μητρδς της.
Ή. ψυχή τής Ίάσμης δραπέτις τών λατρευόντων αυτήν,
εύρίσχετο σχεδόν παρά τφ "Γψίστφ.
Έκπνέουσαδέ καί έναγκαλιζομενη τήν μητέρα της, είπε:
«Μή έμπιστεύησβε είς τάς άποφάσεις δεκαοκταετοΰς ηλι
κίας -.. μήτέρ μου, ήπατήθην! ... τόν Άριστείδην
ήγάπων»............. .......................................................... ... .....................
Έν'Μυκόνφ

Ββαγγελία Κορνναίου.

ΑΝΑΓΛΥΦΑ ΟΜΗΡΙΚΑ
Έν τώ Βρεττανικώ Μουσείω σώζεται άνάγλυψόν τι λίαν
άξιοσημ'είωτονκαί ωραϊον, όπερ έποίησεν ά Πριηνεύς ’Αρ
χέλαος πρός άποθέωοιν τοϋ Όμηρου. Εΐς τό άνω μέ
ρος τοϋ άναγλύφου κάθηται ό Ζευς έπί τοϋ θρόνου, έχων
πρό τών ποδών του τόν αετόν κάτωθεν αύτοΰ ΐστανται
αί ένέα Μούσαι, όλίγον ανωτέρω ό κιθαρωδός ’Απόλλων,

δεξιόθιν δέ έπί οτυλοόάτου ό 'Ησίοδος. ΕΓτα ανελίσσε
ται άλληγορικωςή άποθέωσις τοϋ 'Ομήρου- ό ποιητής,
καθήμενος έπί θρόνου μεγαλοπρεπούς, φέρει έν τή μιδ
μέν χειρί σκήπτρον, έν δέ τή έτέρα κυλινδροειδή βίβλον
*
αριστερόθεν γονυπετοϋσιν η Ίλιάς καί ή ’Οδύσσεια, έκ
τοϋ όπισθεν δέ ή Οικουμένη, έν σχήματι παρθένου, στέ
φανοί τόν ποιητήν, παρ’ αύτή δέ ό Χρόνος, επίσης έν
σχήματι γυναικός, έχει άνά χεΐρας βίβλον είς ένδειξιν
τής άθανασίας τών 'Ομηρικών έπών. Πρό τοϋ 'Ομήρου
υπάρχει .βωμός, ένθα μέλλει νά τελεσθή βουθυσία. ΈκεΤ
πλησίον βλέπομεν τόν Μύθον, ώς απλοϊκόν παΐδα, άτενίζοντα μετά θάμόους είς τόν άποθεούμενον ποιητήν,
καί τήν Ιστορίαν έπιχέουσαν είς τήν φλόγα θυμίαμα.
Τούτοις έπονται έτεραι άλληγσρικαί εικόνες, ή ποίησις, ή τραγωδία, ή κωμωδία, έξυμνοϋσαι διά χειρών άνατεταμενων τόν θειότατον.άοιδόν, τελευτοϊον δέ προ
σέρχονται ή Φυσις, ή ’Αρετή, ή Μνήμη, ή Πίστις καί
ή Σοφία.
Άλλ’ή νεωτέρα γραφική έξεικόνίσε τό μεγαλείου τής
'Ομηρικής ποιήοεως δι' ετέρων άριοτουργημάτων, ά
τινα άπεκάλυψαν τήν δόξαν τοϋ έν τώ «Βρεττανικώ Μουσείω> ψυλαττομένου άναγλύφου. Ό Kaulbach έν Βερολίνω καί ό Ingres έν ΙΙαρισίοις άψιέρωσαν. είς τήν άποθέωσιν τοϋ Όμηρου τής γραφικής αύτών τέχνης τά κάλλιστα άναθήματα. Ό περικλεής ήγεμών τής λεγομένης
συμόολικοΐστορικής σχολής τών Γερμανών ζωγράφων, ό
κοσμητής τών κολοσσιαίων τοίχων τού έν Βερολίνωνέου
Μουσείου, θελήσας νά εΐκονίοη τήνάκμήν τοϋ 'Ελληνι
σμού, δηλ. τήν άκμήν τοΰ άρχαίου πολιτισμού ύψ’ όλας
αύτοΰ τάς φάσεις, κατ’εξοχήν δέ, ύπό τήν καλλιτεχνι
κήν καί θρησκευτικήν, ήτις ύπήρξεν ή στοιχειώδης άρχή
τοΰ έλληνικοϋ βίου, έγραψε τήν άποθέωοιν τού Ομή
ρου. Ό θείος ποιητής είνε λοιπόν τό ιδεώδες καί Ολι
κόν κέντρον όλης τής ουνθέοεως. Πελαγίσας ύπό τήν
οδηγίαν τής Κυμαίας Σιόύλλης, τής συμόολικώς έκπροσωπούσης έν τή γραφή τούτη τάς παναρχαίας δημώ
δεις παραδόσεις, ό Όμηρος άποόαίνει εΐς τήν' διαγελώσαν παραλίαν τής Ιωνίας.Οί ήρωες, οι ποιηται, οί φι
λόσοφοι, οΐ καλλιτέχναι τής'Ελλάδος προσέρχονται τότε
παρ αύτόν μετά θαυμασμού καί ευλαόείας όπως άκούσωσι τήν θεσπέσιον μολπήν, δι’ ής άνέτειλεν ή ήώς τού
Ελληνισμού. Έκεΐ ό «πρώτος έν ποιηταΐς» Αισχύλος,
έρειδόμενος έπί τής τραγικής λύρας του, έκεΐ·· ό μελίρ
ρυτος καί φιλόμηρος Σοφοκλής, - έκεΐ ό «μισογύνης»
Ευριπίδης, έκεΐ ό ευτράπελος ’Αριστοφάνης, ό ύψιπέτης Πίνδαρος, ο Μιλτιάδης, ό Περικλής, ό ’Αλκιβιάδης.
Εκεί ανω φαίνεται όμιλος κυνηγών,ποιμένων, άλιέων καί
μαχητών, έκπροσωπούντων καί τούτων συμβολικώς τόν
δήμον, τό δημοκρατικόν πολίτευμα τών ’Αθηνών. Έκεΐ
ο Σόλων, προκύπτων μετά προσοχής ΐνα άκούση τήν Όμήρειον ώδήνέκεΐό μέγας άντιπροοωπος τής ελληνικής
τέχνης Φειδίας, άνατείνων έκπληκτικώς τό βλέμμα είς
τόν θειον έποποιόν. Καταόαίνουσιν έπί τέλους καί οί
’Ολύμπιοι: θεοί έπί τής ίριδος^έν πρώτοις αί τρεις χάριτες, προπορευομένου τού "Ερωτος, εϊτα αί ένέα Διός
αίγιοχοιο θυγατέρες, οδηγούμενοι ύπό τοΰ μουσηγέτου
’Απόλλωνος· ό πατήρ άνδρών τε θεώντε, ό ύψιβρεμέτης '
Ζεύς έχων παρά τό πλευράν αύτοΰ. τήν άμείλικτον Ή
ραν, ό τών θεών διάκτορος Ερμής καί ή γλαυκώπις
Άθήνη μετά τών λοιπών θεών. ’Αλλά τούς φθόγγους
τοΰ Ομήρου δέν ήκουσαν μόνον οί τά δώματα τού νιψόεντος Όλύμπου έχοντες θεοί. Έκ τοΰ πυθμένος τής
θαλάσσης άναδύεται ή άργυρόπεζα Θέτις, ή τόν μινυνθάδιον Άχιλλέα τεκοϋσα καί θανόντα άποκλαίουσα καί
τού μεγαλωνύμου Νηρέως αί ένάλιαι θυγατέρες. Έν μέσω
δέ τοΰ καταπληκτικού τούτου θεάματος, ένθα έγκατοπτρίζονται ή θρησκεία, ή τέχνη, ή έπιοτήμη καί ό βίος
τών Ελλήνων, λάμπει, ώς ό ήλιος, ή άξιάγαστος φυσ»·
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ογνωμίσ τού 'Ομήρου, ζείδωρον σίγλην κύκλω αύτής άπαστράπτουσα.
Κσί τής γραψιδος τού Γάλλου ζωγράφου τό καλλι
τέχνημα είνε ώσαύτως θαυμασμού άίιον. Ό ^έν Kaul
bach προέθετο νά παραστήση διά τής άποθεώσεως τοΰ
'Ομήρου τήν καλλιτεχνικήν τής 'Ελλάδος σημασίαν, ο
δέ Ingres ήθέλησε ν’ άναδείξη τόν Όμηρον παγκόσμιον
ποιητήν. Έντώπίνακι τοϋ Γάλλον άριστοτέχνον, ό Ό
μηρος κάθηται έπίσης έπί θρόνου, βαστάζων χρυσοϋν
σκήπτρον, στεφανούμενος ύπό τής φήμη«, καί περιστοιχιζόμενος ύπό τών δύο θυγατέρων του, τής Ίλιάδοε και
τής Όδυσσείας. Έκεΐ βλέπεις δεξιόθεν τόν Τήϊον Ανακρέοντα, φέροντα έπί τών ώμων τόν Έρωτα· τόν Ι
κτίνον,κρατούντα τόν κανόνα τού άρχιτέκτονος, καί τόν
Παυσανίαν, φέροντα τήν οδοιπορικήν βακτηρίαν. Έξ
εύωνύμων, τούς τρεις τραγικούς, τόν 'Ηρόδοτον, τον
Άπελλήν,πρδς δέ τούτοις τόν ’Αλέξανδρον, τόν Καίσαρα, τόν Αύγουστον, τόν Μαικήναν,καί σύμπασαν τήνχορείαν τών μεγάλων άνδρών τής κατά τόν πεντακαιδέκατον αιώνα άναγεννήσεως τών γραμμάτων. Έκεΐ βλέπεις
τόν Άπελλήν, όδηγοϋντα διά τής χειρός τόν 'Ρα
φαήλ πρός τόν «ύπατον τών ποιητών» έκεΐ τόν Ούΐργίλιον εΐσάγοντα τόν Δάντην εΐς τόνΌλυμπον. Ό Kaulach έζωγράφισε τόν Όμηρον ώς ηγεμόνα τού έλληνιμού, ό δέ Ingres έποιησε τήν τοΰ 'Ομήρου άποθέωοιν
ώς άποθέωοιν τοΰ άνθρωπίνου πνεύματος.
Α. θ.
«-
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( Άκροβτεχές )
Λευκά λουλούδια σάν καί σε, βόδα ώχρά καί ία
συνέλεία μέ δάκρυα σήμερα τήν αύγοϋλα
γιά τή χρυσή σου τή γιορτή
καί έκ καρδίας εύχομαι σάν τήν αγνή δροσοϋλα,
νά σέ θωπενη ή χαρά καί ή ευδαιμονία
παιδί μου, Λίτσα λατρευτή.
Ίδον στοΰ Μάρτη τά πουλιά τά μυριοευτυχισμένα
πού στα κλωνάρια τάνθηρά λαλούν εύτυχισμένα
είπα νάρθοϋν νά σ’ εύχηθοΰν,
μέ τό γλυκύ των λάλημα τούς πόθους μου νά ψάλλουν
οΐτινες, άγγελοΰδι μου, αιώνια άναθάλλουν
πιστά σέ χαιρετούν.
Τά κάλλη σου τα παιδικά, είπα είς τό ρυάκι
μετά κρυστάλλινα νερά τοϋ βοΰ του νά ραντίίη
κάθε γιορτή σου ποθητή,
εϊπαστήν πούλ|α τή χρυσή, αγνό μου λουλουδάκι,
νά σοΰ είπή πώς μιά ψυχή μέ σέ πανηγυρίζει
στή χαρωπή σου τελετή.

Στούς θρόνους των,Λιτσάκι μου,τάΧερουβείμ τονίζουν
άσμα φαιδρόν, άγγελικόν σάν τή λευκή ψυχί σου
έκεΐ έν ούρανοΐς,
τ’άηδόνια τά ήδύλαλα στον Πλάστην ψιθυρίζουν
τήν πάναγνόν των δέησιν: « νά είναι ή ζωή σου
εΰρεΐα ευανθής.
“Άμποτε, άγγελοΰδι μου, μικρό, χαριτωμένο
νά ζήσης χρόνια πάμπολλα καί στό περπάτημά σου
νά βρίσκης κρίνου εύωδιά,
τό προσωπάκι σου τ' αχνό, τό μυριοστολισμένο
νά έορτάζη άνθηρό τ’ωραϊον όνομά σου
οοί εύχεται, Λιτσάκι μου, ή νέα μου καρδιά.
Μυκόνφ 25 Μαρτίου

εύ«γγβλ(« H. ΚορωνκΙο».

βω: WUO?- SAPAOBUAH
Έν τφ κομψοτάτφ θεάτρφ τού «Πολυθεάματος» πρψτρ
Κωμωδιών. Ιγκατίστπ Ιβχάτως b κάκιστα κατνιρτιομενος
θίασο; ούτο; όστις, μέχρι τοϋδί έίωκε αξιόλογους παρα
στάσεις και ίργα έκ τών καλιιτίρων της ελληνικής -ευφυ
ολογίας. θά ίξακοΧουθήσν) δέ παρίχων τφ ίλΧηνίκφ κο»νφ την διδαχήν τών άριστουργημάτων τούτων ίνταΰθα
καί διαχέων άπΧετον τόν γέλωτα τοΐς πολεπληθέσει θεαταΐς
του μέχρι λήξεω; τίς χειμερινής έποχής, οτε θά άπέλθϊ)

είς τό έξωριχόν.
Ό θίασος δ’ ούτος συμβληθείς καί μετά τςώ περίφημου
ίλληνος σκοπευτοϋ κ. Λώρη και τής επίσης ίπιτηδειοτάτης
άμιρικανίδος σκοπευτρίας Άλτΐνας, οδς άπος δ ευρωπαϊκός
κόσμος ίθαύμασείδίφ έν Άγγλίφ καί Γαλλίφ, ε’ις τάς παρα
στάσεις τών δποίων δ στρατιωτικός καί ναυτικός Ικεϊσε κό
σμος Ιπανειλημένως έν σώματι παρίστατο, και ό τύπος 8-

λος δμοθυμαδόν εττηνεσε διά τήν άπίστευτον σκοπευτικήν
δεινότητά των, παρέχει ήμϊν καθ’ έκάστην την ευκαιρίαν
νά παρακολουθώμεν την έξίλιξνι τών θαυμάσιων καί ανή
κουστων αύτών σκοπευτικών εκτελέσεων, άς δμολογουμενως
μέχρι τοΰδε ούδείς εύρωπαΐος έσχε τήν ικανότητα τοσούτον
έπιτυχώς καί δημοσία νά ίπιδείξη;
Έπί τη εύκαιρίφ .δέ ταύτη δημοσιεύομεν σήμερον την
εικόνα τοΰ κ. Λώρη, έλληνος έκ Τριπόλεως καί τής δε-
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σποινίδος Άλτίνας, έπί της κεφαλής της έποίας στρέφεται
στέφανος ,φέρων ώώ, άτινα διά τοΰ δπλου του δ χ. Λώρης
θχυμασίως πυροβολεί καί κατασυντρίβει.

-

4». Π.

1ω’θεϊω"μου ΕΥΑΓΓΕδΚμΑΥ^ΟΚΪΦΑΛΩ
'
*

"Αχ ώ &εΐε, τί έχεις καί κλίνεις ‘,
'ΑποκρΙσου, έγώ σε καλώ
Πώς τήν χείρα νά πέση άφήνεις ;
div κινείσαι ·, θερμώς ei φιλώ.
dev άνοίγιις τό ’όμμα σου πλέον !
Ω τί έχεις καί είσαι ψυχρός
dev μί βλέπεις ; έδώ είμαι κλαίων

dev λαλείς ; μήπως είσαι νεκρός ;
Θείε θείε, κινήσου, ύμίλει,
diatl σιωπάς παντελώς ;
Πολλήν ώραν σέ κράξουν τά χείλη
Μίαν λέΙςιν είπέ μου άπλώς.
Είς τ’ ώραίον σου μέτωπον κλινών,
Τούς κλειστούς σου φιλώ δφ&αλμούς.
div ακούεις τοϋ στήθους τό θρήνον
Τούς θερμούς τών δακρύων άτμούς.
’Εγώ είμαι ένταν&α, σιμά σου,
Εύτταξέ με, ίδέ, σ’&γαπω
Όρθιος μείνε, &είε μου, στάσου
Απειρα έχω, ϊνα σ' ειπώ.
Από όλους δ μόνος γνωρίζω
Τής ψυχής σου τάς θείας όρμάς,
di‘ αύτό καί πο&ώ και έλπίξω
Νάμ' άκούσης δλίγας στιγμάς.
Τήν ζωήν μου είς σέ δίν όφείλω.
Αδελφού υιός ήμην άπλώς, .
Χρεωβτώ πλήν παντού ν ’ Αναγγείλω
Ότ’ υπήρξες πατήρ μου καλώς.
’Εκ πολύ τρυφεράς ηλικίας
ΜΙ παρέλαβες κ' είχες σφοδράς
di εμε έν τώ βίω άνίας
Κ’ ένοχλήσεις πολλάκισ πικράς.
’Εμερίμνατόπόταν βαρεία
ΜΙ προσέβαλε νόσων πνοή,
Ότε κίνδυνον είχ ’ ή ύγεία
Κ' ήπειλείτο δεινώς ή ζωή.
Εύεργέτης, προστάτης μου είσαι,
Ό,τι είμαι είΐ σΐ χρεωστώ"
'Αλλά ήδη νεκρός σύ μίν «είσαι,
’Εγώ όμως ύπάρχω, σκιρτώ.
“Αχ, ώ θείε, δίν είμαι άγνωμων
dta σε συγκινοΰμαι, πονώ,
’Αλλ' ύπείκεις είς άγριον νόμον,
Καί ματαίως στενάξω, θρηνώ.
"Αν τό δάκρυ, ό πόνος ή δλίψις,
■ Μι&ΐ ώρας παρείχον πνοήν,
div θά σ’ άφηνα, όχι, νά κρύψης
Είς μνημείου ψυχρόν τήν ξωήν.
Άλλ’ Αμείλικτος είνε ή φύσις
Καί άστόργως συχνά ένεργεί.
Προσφιλείς καταϋραύει άλύσεις,
Ώς νά ήτον δλε'θρου οργή.
ΣΙ συνέτριψεν, οίμοι, ό χρόνος
Ώς ή λαίλαψ συντρίβει τήν δρϋν,
Κ’ είς τόν κόσμον άπέμεινα μόνος
*
Νά ίιϊλθώ χειμώνα βαρύν
’Αλλ’ ίλπίξω είς τόσας Ψυέλλας
’Ισχυρά νά μοϋ είσαι άσπίς,
Τής ψυχής σου τό πάγκαλον σέλας:
Τής ξωής μου νά γίνη κρηπίς.

Καί τό πλήρωμα 5ταν σημάνη,
Οταν πνεύση βορράς παγερός
Και τό δνΨος τού βίον μαράνη,
. Όπου είσαι νά πέσω νεκρός.
“Ηκουσες θείε- ύπαγε τώρα
Έκπληρών τήν κοινήν δφειλήν,
Έν τή πρώτη μητρώα μας χώρα
χ Μακαρίαν νά εΰρης αύλήν.
’Εκεί μένων είς άδυτον ρεύμα
Ένθυμού οτι είμαι έδώ,
’Αναμένων τής μοίρας τό νεύμα,
"Iva πάλιν έγγύΨεν ίδ&,
Εύεργέτης 9εός νά μοϋ γίνης
'Όταν άπνουν εμί καί ψυχρόν,
Τήν θερμήν-σου Αγκάλην θά τείνης
Τρυφερώς νά μΐ σφίγξής νεκρόν.
Άργοστολιιρ 4 Φεβρουάριου 1896
Π. I. Μαυρυχέφαλος.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ THS „ΦΥΖΕΩ3“
Έ. Κ. Μό χ ο ν ο ν. Έλήφ&ησαν, εύχαριστουμεν,

Συμμορφοό-

μέθα. — Ί. Α. Β ά ρ να ν. Διεύβυνσις ήλλάγη. "Εχει καλώς.—
Π. Δ. Π α ρ ι σ ί ο υ ς. Συγχαφόμεβα άπό χαρδίας. Έμμιΐνατε.
Βιβλίον δέν έλάδομεν. "Ηδη περιττόν πλέον. Γράφομιν χαί εαχυδρομιχώς. — Ν. Ν. Βόλον. Έλήφβησαν χρήματα χαι άποδεί,δεις. Έγοάψαμεν. Εύχαρισεοδμεν. Ζητούμενα φύλλα άπεστείλαμεν.

— Ά. Ά. ‘Α ρ γ ο ατ ό λ ι ο ν. Τεύχη ’Ολυμπιακών αγώνων σάς
άπεστείλαμεν. — Π. Κ. Ν α ύ π λ ι ο ν. Χρήματα χαι αποδείξει;
έλήφδησαν. Εύχαριστοΰμεν.—Ή. Ε. Ρουχτσούχιο ν.Συνδρο
μή σας ίλήφβη. Άπόδειξις έδύβη χομιστη. Εύχαριστοΰμεν. — Α.
Ο. Β ά ρνα ν. ’Επιστολή έλήφβη. Ευχαρίστως φύλλον άποβτέλλεται . ύμϊν. — Γ. Β. Λ, Κ έ ρ χ υ ρ α. ν. Έπιστολαι έλήφβησαν..
Σάς ενεγράψαμιν. Ταχυδρομικά; έγράψαμεν. — Ν. Γ. Σ ι β τ ό
S ιβ
Συνεβτήμένη έλήφ&η. Εΰχαριοτοΰμεν πολύ. Ταχυδρομι
κός γρ&φομεν χαί άποστίλλόμεν βιέλια. — Δ. Σ. Π ο ρ τ-Σ a ι δ.
Ταχυδρομιχώς άπεστείλαμεν τεύχη χαι φύλλα. — Κ. Λ. Β ρ ά tλ α. Έπιστολαϊ έλήφΟησαν. Γράφομεν. — Θ. ψ. Μ ι τ υ λ ή
ν η ν. "Ενεχα πολλών.'ασχολιών έΒραδύναμεν,άπαντήσωμεν.Έγράψαμεν ταχυδρομιχώς χαί άπεστείλαμεν αποδείξεις. — Σ.Μ Γιούργεβο ν. Δώρον άποστέλλεται ταχυδρομιχώς. — Π. Μ. Κ ώ ν·
σ π ολ ι ν ’Επιστολή έλήφβη. Εΰχαριστοϋμεν. Ταχυδρομιχώς γρά
φομεν. — Γ. Π.’Β < τ ι λ ή ν ·Κ ύ π ρ ο υ. Συγγ>ώμην διά βρα
δύτητα.Θά φροντίσωμεν. — 1. Δ. Θήραν. Επιστολή χαί οίνος
ελήφβησαν.Εΰχαριστοϋμε» πολύ. — Ν. Κ. Π ά τρ α ς ’Επιστολή,
χαί αποδείξεις ελήφ&ησαν. "Εχει καλώς. Θα σταλή ύμδν τόμος.
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