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*ϊεγα> εεοτάτη,
Έν ή εποχή ή νεωτέρα παρ’ ήμϊν Φιλολογία έχει

άνάγκην του σπουδαιότερου προς εύρυτέραν αυτής κίνησιν έλατηρίου, του περιοδικού τύπου, δστις έπαισθητώς
από τίνος χρόνου παρημελήθη, έσκέφθην ν’ αναπληρώ
σω κάγώ μερικήν τινα έλλειψιν αύτοΰ, διά τής από τοϋ
παρελθόντος έτους έκδόσεως του ήμετέρου ημερολο

γίου υπό την έπωνυμίαν «Π
Σ
», έν ώ άποταμιεύων τά εκλεκτότερα προϊόντα των καλλιτεχνικωτέρων παρ’ ήμϊν δημοσιογραφικών καλάμων, και συγκεντρών έν αυτώ τάς άττικωτέρας εύφυίας περί τά γράμ
ματα, τάς τέχνας καί έπιστήμας, νά διασώζω τήν φιλο
λογικήν, ώς είπειν, τήν καλλιλογικήν και τήν επιστη
μονικήν έκαστου έτους φυσιογνωμίαν.
Εις τοιοΰτον κυρίως σκοπόν άποβλέπων καί ήδη διά
τοϋ. όσονούπω έκοοθησομένου ημερολογίου ή «Ποικίλη
οικίλη

τοά

Στοά» τοϋ 1882, τολμώ νά δέσω τό δεύτερον τοΰτο έργον μου υπό τήν φιλόμουσον προστασίαν τής Ύμετέρας Μεγαλειότητος, ήτις μετ’ άπληστου ένδιαφέροντος
προσηλοΰται εις τήν ηθικήν, τήν πνευματικήν καί κοι
νωνικήν επί τά πρόσω άνάπτυξιν τοϋ Ελληνικού Έ
θνους.
Έξαιτούμενος προς τούτο τήν εύμένειαν καί άποδοχήν τής Ύμετέρας Μεγαλειότητος, όπως αφιερώσω Αύτή
τήν «Ποικίλην Στοάν» τού 1882,
'Γποοζμειοϋμαι εύσεβάστως
Ιωανκη»

Α.

Αρςεμις.

Πρδς τήν παράκλησιν ήμών ταύτην, ή Σεπτή ήμών νΑνασ
σα, ίιά τοϋ Άξιοτίμου Γοαμματέοις Αύτής κκ. Διονυσίου Μεσσαλά, άνίρδς πάνυ εύγενοϋς και προθύμου προστάτου τών καλών
έργων, άπη’ντησε ώς έξης ασμένως άποδεχθεϊσα την αφιέρωσή
τοϋ ημερολογίου ήμών.

’Ανάκτορα τη 2 Δεκεμβρίου 1881.

ΠΡΟΑΝΑΚΡΟΥΣΜΑ,

Κύρεε,

Ή Α. Μ. ή Σεπτή ήμών "Ανασσα, ευμενώς έπινεύου-

"Οτε κατά τό παρελθόν έτος προεκηρύσσομεν τήν έκδοσιν

σα είς τήν παράκλησιν υμών, εύοοκεΐ νά έπιτρέψγ) ύμΐν,
ϊνα άφιερώσητε αύτη, τό ύφ’ υμών έκδοθησόμενον ύπό
τόν τίτλον «Ποικίλη Στοά» Ήμερολόγιον τοϋ
1882.
Άνακοινώσας ύμΐν τήν Βασιλικήν ταύτην άδειαν, πα
ρακαλώ ύμας συγχρόνως, Κύριε, νά δεχθήτε τάς έμάς
προσρήσεις.

τής «Ποικίλης Στοάς» κατηρχόμεθα εις αγώνα πνευματικόν
έκ τοϋ προχείρου μάλλον καί μετά βίας παρεσκευασμένοι, έχοντες τήν έλπίδα τής εύμενοϋς υποδοχής είς τήν πρόθυμον
συνεργασίαν τών παρ’ ήμϊν λογίων, τών όποιων τά ονόματα
κάτωθεν τών εαυτών έργων ήδύναντο νά έμπνεύσωσι τήν έμπιστοσύνην και νά προκαλέσωσι τοϋ Κοινοϋ τήν προσοχήν.

ΔΙΟΣΤΣΙΟΣ ΜΕΣΣΑΛΑΣ
Γρα^Λ,μΐϊτεΰς τίς Α. Μ. της Βασιλίσαης.

Πρδς τδν Κύριον

Κύριον Ίωάννην Α. Άρσένην
>ζΐ· $λ·

Άλλ’ εϊ'χομεν έπίσης έλπίδας ΐ'σας εις τήν έπιείκειαν τών
ήμετέρων άναγνωστών, αίτινες ήδύναντο κάλλιστα νά έννοήσωσι τάς δυσχερείας τοΰ έργου, έ'χοντες ύπ’ οψει τον έλάχιστον
χρόνον, δστις ύπελείπετο άπό τής αναγγελίας μέχρι τής τα
κτικής ήμέρας, ποό τής οποίας ή «Ποικίλη Στοά» όόφειλε
νά ή έκδεδομένη.
Και τωόντι δέν ήπατήθημεν. Ολόκληρος ό τύπος έπεκρότησεν είς τήν έ'κδοσιν αυτής και θερμώς ύπεδέχθη τό Κοινόν
και ένεθάρρυνε καί παρώτουνε τήν έΐςακολούθησιν.
Δ=·ν ?voi/.<v τό ο·τ ·» 'ϊίΐφΐη'/'λ') oiufv π=ο' ττ- eO>.
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ρου έτους, πεποιθότες οτι θέλομεν τύχει τής αύτής καί μείζονος έτι θερμής υποδοχής. Ή ταχεία κατανάλωσις άπάντων
των αντιτύπων τής «Ποικίλης» κατά τό λήξαν έτος, οίπροστεθέντες πολυάριθμοι νέοι συνδρομηταί, αί πανταχόθεν άποστελλομεναι διατριβαί είσί τόσα έπί πλέον έχέγγυα τής έλπι-

ζομένης επιτυχίας.
Άλλ’ ένω άποδεχόμεθα εύγνωμόνως τάς έπιδαψιλευθείσας
ε,ύμενεϊς κρίσεις, οφείλομεν έπίσης ν’ άνομολογήσωμεν καί ήμεϊς τάς έλλείψεις, δσας ή έσπευσμένη έκείνη έκδοσις παρου·
σίαζεν, ιδίως περί τήν τακτοποίησιν τής ύλης.
ΊΤάς
έλλείψεις'ταύτας
ήδη έρχόμεθα ν’ άναπληρώσωμεν,
Χ"”> ---------·»-·, -ΓΖν.
διπλάσιους ή κα.ηά τό παρελθόν προσκαλοϋντες σύνεργά
ργάτας έκ
των έγνωσμένων παρ’’ήμϊν λογιών
λογίων καί παρέχοντες εις τούς
άναγνώστας ποικιλωτέραν ύλην καί μάλλον εύπρόσ δεκτόν,
Προ πάντων δ; προσεπαθήσαμεν νά ύποβάλωμεν ταϋτα ύπό
φιλολογικά
ρυθμόν τινα καί τάξιν, διακρινοντες τά διάφορα
? ~
επιστημ,ονικάς μελέτας
μελετάς εις χωριστά τμήματα,
έργα καί τάς έπιστημονικάς
θέματος, βαθμηδόν έκ των τεράναλόγως τοϋ υφους
ύφους καί τοϋ θέματος
πνοτέρων είς τά σοβαρότερα καί έκ τούτων πάλιν εις τά
Λ
τερπνότερα προχωροΰντ ς. Ουτω διηρέσαμεν δλην τήν ύλην εις
τρία κύρια τμήματα, έκαστον των όποιων διεζρίνομεν δι’ ίδιαι.ς δήποτε εις το ειΟος
τέρου ονόματος, άνταποκρινομένου

των θπ’ αύτό τεταγμένων έργων.
To Α.' Τμήμα ή «Π ο ι κ ί λ η» θά περιλάβη πασας '.ας
έλαφράς διατριβάς, τό Β' ή «Ά κ α ο η [Λ ί α », τά σοβαρά
έργα, μετά δε ταϋτα δ «Παρνασσό ς», τήν ΙΙοίησιν.
νά ύπισχνούμεθα μεγάλα,
Δεν έχομεν βεβαίως το
'.ί, θάρρος
.
τούτων έτών τής «Ποικίλης Στοάς»,παρέ»
διά των δύο όμως το
χομεν άν όχι άλλο τήν ευχάριστο ν ένδειξιν δτι έχομεν ικανήν
τήν τόλμην, όπως ρ γασθώμεν, προθυμοποιούμενοι νά παλαίσωμεν κατά πάσης δυσχερείας, ήν δμολογουμένως είς πάντα
εργάτην του καλού παρουσιάζει ή από τίνος δυσοίωνο ς πνευ-
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ματική άποστράτευσις, περί πλέον δέ τό στάσιμον τής παρ’

ήμϊν συγχρόνου τής χώρας ήμών Φιλολογίας. Ίνα δέ ούτω
έκτιμηθή πλειότερον καί ύπό τοϋ αύστηοοτέρου κριτοΰ ή «Ποι
κίλη Στοά», δέον νά ληφθή ύπ’ ο'ψει πάσα τοιαύτη άποθαρρυντική περίστασις, ήν δμως έχομεν τό θάρρος εύτόλμως νά
ύπερπηδήσωμεν, όπως έποχήν τινα φανώμεν αντάξιοι των
προσδοκιών των πολλών φίλων τής «Ποικίλης Στοάς», καί
δικαιώσωμεν πληρέστερου τούς πόθους αύτών, πολύτιμον προς
τούτο έχοντες αρωγόν τήν προθυμίαν τών εύγενώς συμπραξάν-

των καί αύθις λογίων, οϊτινες ΐκανώς άχρι τοΰδε έτίμησαν τό
Ήμερολόγιον ήμών, εθρόντες ίσως έγγυήσεις προς πλήρη
έπιτυχίαν έν τω μέλλοντι τοιούτου πολυμόχθου έργου. Όθεν
δεν παρουσιάζομεν τήν «ΙΙοικίλην» ούτε καί σήμερον ώς τό

άκρον άωτον τής τελειότητας. Ύπάρχουσι πολλά, τά όποια
έν τώ μέλλοντι θέλομεν συμπληρώσει. ’Αλλά δικαιούμεθα νά
πιστεύσωμεν δτι άνταποκρινόμεθα ήδη πλειότερον εις τάς
προσδοκίας τών ήμετέρων συνδρομητών, προς ούς άπευθύνομεν
θερμά εύχαριστήρια, δι’ όσην παρέσχον ήμϊν ύποστήριξιν. Πιστεύομεν δέ άφ’ ετέρου δτι διά τών έπενεχθεισών έν γένει βελ
τιώσεων περί τήν έκδοσιν καί τής προσοχής περί τήν έκλογήν
τής ύλης θέλομεν φανή αρεστοί καί εις τούς ήμετέρους συνεργάτας καί τάς άξιοτίμους συνεργάτιδας, οϊτινες ένεπιστεύθησαν ήμϊν τά διανοητικά αύτών προϊόντα καί προς ούς καί

δημοσία δμολογοϋμεν εύγνωμοσύνην καί χάριτας.
ΙΩΑΝΝΗΣ Α- ΑΡΣΕΝΗΣ·
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ΕΟΡΤΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΙ

Καθ' ά<? tier εργάζονται εν τοΐς ύημοσίοις γραφείοις.
1)
2)
3)
4)

1ΙΑΣΧΑΛΙ0Ν
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
Ίνδικτιώνος
ΊΙλίου κύκλοι
Σελήνης κύκλοι
Σελήνης θεμέλιον
Κρεωφαγία, ήμέραι
Τό Τριώδιον άργεται Ιανουάριου
Αι άποκρέω, Ίανουαο'ου
*0 Ευαγγελισμός τή άγια καί με
γάλη Πέμπτη
Νομικόν Φάσκα, Μαρτίου

1882.

ί Λατίνων Πάσχα, Μαρτίου
, Το ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ Μαρτίου
41 Ά νάληψις, Μαιου
ΊΙ Πεντηκοστή, Μαιου
Κυριακή τών άγ. Πάντων, Μαϊου
41 νηστεία τών άγιων ’Αποστόλων
ήμεραι
‘Π μνήμη αύτών, ημέρα Τρίτη.
Παραμονή τών Χριστουγέννων, η
μέρα Παρασκευή.
21

10
26
1S
21
38
17
31

28
28
6
10
23
36

ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΙ ΜΗΝΕΣ

»
η

Νέον ίτος,
θεοφάνεια.
Ευαγγελισμός.
Μεγάλη Παρασκευή και μέγα
Σάβδατον.
5) Κυριακή και Δευτέρα τοϋ Πάσχα.
C) Άγιος Γεώργιος.

άργεται 19 Ιουλίου
Σχαβάν
Η
17 Αύγούςου
‘Ι’εμεζάν
»
16 Σεπτεμβρ.
Σχεββάλ
»
15 Όκτωβρ.
Τζΐλ-καδέ
»
1 1 Νοεμβρίου
Γζίγ—χιτζέ
14 Δεκεμβρ.
Μουχαρρέμ τοϋ 1296»

7) Ά νάληψις.
8) Πεντηκοστή.
9) "Αγιοι ’Απόστολοι, Πέτρος και
Παύλος.
40) Κοίμησις τής Θεοτόκου.
11) "Αγιος Δημήτριος.
12) Αΐ δύο ήμέραι τών Χριστουγένων

ΕΟΡΤΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΑ!
12
23
11
22
21
21
13
18
9
21

Δεκεμβρίου.
’Απριλίου.
’Ιουλίου.
Αύγούστου.
Μαιου.
Ίου λίου.
’Ιουνίου.
Αύγούστου.
’Ιανουάριου.
Φεβρουάριου

Τά γενέθλια τής Λ. Μ τοϋ Βασιλέως Γεωργίου.
‘Η έορτή τοϋ ονόματος Αυτοϋ.
‘Π έορτή τοϋ ονόματος τής Α. Μ. τής Βασιλίσσης ’Όλγα·,·
Τά γενέθλια Αύτής.
‘Π έορτή τοϋ Διαδόχου Κωνσταντίνου.
Τά γενέθλια Αύτοϋ.
Τά γενέθλια τοϋ Βασιλόπαιδος Γεωργίου.
Τά γενέθλια τής Βασιλόπαιδος ’Αλεξάνδρας.
Τά γενέθλια τοϋ Βασιλόπαιδος Νικολάου.
Τά γενέθλια τής Βασιλόπαιδος Μαρίας Μαγδαλινής.

ΩΡΑΙ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
Ό κατά τό έτος τοϋτο κυριεύων πλανήτης είναι ή ΛΦΡΟΔΙΤΙΙ.

Α’. Τό ΕΑΡ άρχεται τήν 8)20 Μαρτίου G ώρας 30 λεπτά μ. μ.
Β’. Τό ΘΕΡΟΣ άργεται τήν 9)21 ’Ιουνίου 2 έόρας 30 λεπτά μ. μ.
Γ'. Τό ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ άρχεται τήν 11)23 Σεπτεμβρίου 5 ώρας 30 λ. μ. μ.

Λ', Ό ΧΕΙΜΩΝ άρχεται τήν 9)21 Δεκεμβρίου II ώρας, λιπτ’α 39 μ. μ,
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ΕΚΛΕΙΨΕΙΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
Κατα τό έτος τούτο θά συμβώσι δύο έχλείψεις τοΰ ήλιου.
Α'. "Εκλειψις ήλιου τήν 5 Μαϊοο ώρ. 9 λεπτά 16 π. μ.
Β'.
·
■ τήν 29 ’Οκτωβρίου αόρατο; ε’ς ήμας.
Έελήψεις ή; σελήνης δεν ίχομεν κατά τό έτος τοΰτο.

Έχων ήμέρας 31. Ί1 ημέρα -Ζ,ει ώρας 10 και ή νΰζ ώρας 14.

Ό ηλΰος εές τόν Ί
δροχόον.
*

Ν. Π. ή.έ.

Λ Φ Ρ 0 A IΤ Η
‘Η ’Αφροδίτη διέρχεται προ τοΰ δίσκου τοΰ ς11λίου την 21 Νοεμβρίου, ώρα
3. λεπτά 30 μ. μ.

Πχ.
Σα.
Ku.
Δε .
Τρ.

13
14
15
16
17

ι
2
3
4
5

18
19

6 Τε.
7 Ι1ε.

----- ©o>e<oc-----

ΤΟ ΘΕΡΟΣ ΤΟΥ 1881 ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
Τό θέρο; τοΰτο κατά τάς παρατηρήσεις τοΰ αστεροσκοπείου ’Αθηνών παρου
σίασε τά έξη; φαινόμενα.
‘ίΐ μέση αύτοΰ βαρομετρική θλίψι; ήτο 750,56 χμ. άπέναντι 749,63 μχ. τοΰ
παρελθόντος έτους, και μεγίστη μέν τή 15 Ιουλίου (754,95) έλχχίστη δέ τή
15 Αύγουστου (744,55). ‘II μέση θλίψις τών τριών θερινών μηνών ήτο ’Ιούνιο;
751,27 Ιούλιο; 750,52
*
Αύγουστο; 749,39.
‘11 μέση θερμοκρασία τών τριών θερηνών μηνών εί; βαθμούς τή; έκατοόάθμου
διαιρέσεω; (Κελσίου) ήτο 26,98, απέναντι 27,77 τοΰ μέσου όρου τής θερμοκρασίας
τοΰ θέρους τοΰ 1880. Και μεγίστη μέν ήτο τή 25 Αύγούστου (39,1) έλαχίστη
δέ τή 1 ’Ιουνίου (13,7). Ό Αύγουστο; τοΰ 1881 ήτο θερμότερο; ή ό Ιούλιος.
‘Η μέση θερμοκρασία Ιουνίου ήτο 24,27, τοΰ ’Ιουλίου 27,66, τοΰ Αύγούστου
29,03..

20
21
22
23
24
25
26

8
9
10
11
12
18
14

Πχ.
Σα.
Κυ.
Δε.
Τρ
Τε.
Πε.

27 1 5 Πα.
28 16 Σχ.
29 17 Κυ.
30 18 Δε.
31 19 Τρ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
it
12

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Τε.
Πε.
Πχ.
Σχ.
Κυ.
Δε.
Τρ.
Τε.
Πε.
Πα.
Σχ.
Κυ .

f U
* Περιτομή τοΰ Χριστοΰ καί μνήμη Βασιλείου μεγ Άρ.
Προεόρτια τών Θεοφανείων και μνήμη Σιλβέστρου ’Ρώμης.
Μαλαχίου τοΰ Προφήτου και Γορδιου Μάρτυρος.
ΊΙ σύναξις τών 70 ’/Αποστόλων και Θεοκτίστου τοΰ δσίου.
θεοπέμπτου και θεωνα τών μαρ. και Συγκλητικής τής δσ.
ΙΙαραμονή τών θεοφανείων. Νηστεία έν ή
ήμερα τύχη.
ή- Τά Δεοφάνεια τοΰ Κυρίου ημών Ίησοΰ Χρίστου ’Αργία.
‘Η σύναςις τοΰ Προφήτου Προδρόμου και Βαπιστ. Ίωάννου. ’Αργία.
Δομινίκης τής δσίας και Γεωργίου τοΰ Χοζεβίτου.
Πολυεύκτου μάρτυρος.
ή- Γρηίορίου επισκόπου Νύσσης καί Δομετιανοΰ Μελιτινής.
Θεοδοσίου τοΰ Κοινοβιάρχου.
Τατιανής μάρτυρος.
‘Ερμύλου και Στρατονίκου μαρτύρων
Τών έν ‘ΡαϊΟω καί Σινα άναιρεθέντων οσίων Πατέρων.
Άπό^οσες τών θεοφανείων.
Παύλου τοΰ Θηβαίου καί Ίωάννου τοΰ Καλυβίτου.
41 προσκύνηαις τής τιμίας άλύσεω, τοΰ Άποστ Πέτρου,
ή- Τοΰ Τελώνου και Φ α ρ ι σ σ α ί ο υ. ’Αντωνίου τοΰ
μεγάλου. ’Αργία.
"Λρχεταε το Τρςωδεον.
ή- ’Αθανασίου και Κυρίλλου Άρχιεπ. ’Αλεξάνδρειάς. Άργ.
Μακαρίου τοΰ Αιγυπτίου και ’Αρσενίου Κέρκυρας.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
Ευθυμίου τοΰ μεγάλου. ’Αργία.
Μαξίμου τοΰ ςΟμολογητοΰ και Νεοφύτου μάρτυρος.
Τιμοθέου τοΰ ’Αποστόλου καί ’Αναστασίου τοΰ Πέρσου.
Κλήμεντος Άγκυρα: καί Άγαθαγγέλου μάρτυρος.
Τ Τοΰ ’Λ σ ιό του. Ξένης τής δσίας.
Τ Γρηγορίου τοΰ Θεολόγου έπισκόπου Κων)πόλεως. ’Αργία.
Ξενοφώντος τοΰ δσίου καί τής συνοδίας αύτοΰ.
ή- ‘Π ανακομιδή τοΰ λειψ, Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου.Άρ,
Έφραίμ τοΰ Σύρου τοΰ δσίου.
’Ανακομιδή τοΰ λειψάνου Ιγνατίου τοΰ Θεοφόρου.
ή- Τών Κ ε κ ο ι μ η μ έ ν ω ν. Τών Γριών Ιεραρχών. Ά ογ.
7 Τής Ά π ο κ ρ έ ω.Κύρου καί Ίωάννου, Οαυμ.’Αναργύρων.

12

ΠΟΙΚΙΛΗ

ΣΤΟΑ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ

*Έχων ημέρας 28. ‘II ήμίρχ εχει ώρας 11 και ή νύξ ώοας 13.

’Έχων ήμερα; 31. 'Π ήμε'ρα εχει ώρας 12 και ή νύξ ώρας 12.

Ό ήλιος εις τούς ’Ιχθύς.

Ν. Π. ή.έ.
1
13 1 Δε.
14 2 ΤΡ.
15 3 Τ».
16 4 ΙΙε.
17 5 Πχ.
18 6 Σα.
1I
19 7 Ku.

8
9
10
11
12
|13

Δε.
Τρ.
Τε.
Πε.
Πχ.
Σχ.

26 14 Ku.
27 15 Δε.
28 1G Τρ.

Ό ήλιος εις τον Κριόν.

Ν. II. ή.έ.
Προεόρτια τής ‘Υπαπαντής και Τρύφωνος μάρτυρος.
-ρ ‘11 ζΙ*παπαντή του Κυρίου ήμών Ίησοδ Χρίστου. Αργία.
Συμεώνος του Θεοδύχου και τής ποοφήτιδος "Αννης.
Ισιδώρου του Πηλουσιώτου.
Άγάθης μάρτυρος.
Ψυχοσάββατου
Βουκόλου του οσίου έπισκόπου
Σμύρνης. (Τών έν ασκήσει λαμψάντων).
f Τής Τυροφάγου. Παρθενίου επισκόπου Λαμψάκου
και Λουκά τοϋ οσίου.
’Άρχεταιή άγια ζαί μεγάλη Τεσσαρακοστή.

20
21
22
23
24
25

f
Ί

Θεοδώρου τοϋ Στρατηλάτου και Ζαχαρίου τοϋ προφήτου.
Νικηφόρου μάρτυρος.
Χαραλάμπους ίερομάρτυρος. ’Αργία.
Βλασίου ίερομάρτυρος και θεοδώρας τής Αύγούστης.
Μελετίου αρχιεπισκόπου Άντιογείας.
Μνήμη τοϋ διά τών χαλύβων θαύματος.
Θεοδώρου Τήρωνος και Μαρτιανοϋ τοϋ οσίου.
Α'.Τών Νηστειών τής ’Ορθοδοξίας Αύξεντίου τοϋ δσ.
Όνησίμου τοδ’Αποστόλου.
Παμφίλου μάρτυρος και τών ούν αύτώ.

13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

1 Δε.
2 Το.

3 Τε.
4 Πε
5 Πχ.
6 Σα.
7 Ku.

S Δε.

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Τρ.
Τε.
11ε.
Πχ
Σα.
Ku.
Λε
Τρ.
Τε.
11ε.
Πχ.

ΜΑΡΤΙΟΣ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

|
1

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

j1

Τε.
Πε.
Πχ.
Σχ.
Ku.
Δε.
*' ’?·
Τε.
Πε.
Πχ
Σα.
Ku.

13

Τοϋ αγίου μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου τοϋ Τήρωνος.
Αέοντος Πάπα ‘Ρώμης.
Άρχίππου τοϋ ’Αποστόλου.
Λέον-τος επισκόπου Κατάνης
γ Β'. Τών Νηστειών. Τιμοθ.-ου τοϋ εν Συμβούλοις και Ευ
σταθίου επισκόπου ’Αντιόχειας.
‘Η εϋρεσις τών λειψάνων τών εν Εύγενίοις μαρτύρων.
Πολυκάρπου ίερομάρτυρος έπισκόπου Σμύρνης.
·
‘Π ά. καί β'. εύρεσις τής τιμίας κεφαλής τοϋ Προδρόμου.
Ταρασίου αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.
Πορφυρίου έπισκόπου Γάζης
Προκοπίου τοϋ Δεκαπολίτου.
ή- Τής Σταυροπροσκυνή σε ως. Βασιλείου δμολογ.

1 20 Γ2“·
ο 21 Ku.

3 2 2 Δε.
I 4 23 Το.
1 5 24 Τε.
1 6 25 j Πε.
I
i 7 2ί Πχ.
ί 8 27 Σχ.
I9 .28 feu.
1
ΤΟ 29 Δε.
11 30 Το.
12 31 Τε.

Εύδοκίας τής δσιομάρτυρος.
ζΠσυγίου μάρτυρος.
Εύτροπίου, Κλεονικου και Βασιλίσκου μαρτύρων.
Γερασίμου οσίου τοϋ έν Ιορδάνη,
Κόνωνος μάρτυρος.
Τών εν Άμοριω 4 2 μαρτύρων
Τ Δ . Τών Νηστειών Τών έν Χερ:ώνι ιερομαρτύρων Κα”
σίτωνος ζα’ι τών συν αύτώ.
Θεοφύλακτου επισκόπου Νικομήδειας.
Εαρινή ισημερία.
Τών έν Σεβαστεία 40 μαρτύρων.
Κορδάτου μάρτυρος και τής συνοδείας αύτοϋ
Σοφρονίου αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων.
Γρη·· ορίου τοϋ Παλαμά καί Θεοφάνους τοϋ δμολογητοϋ.
‘Β ανακομιδή τοϋ λειψ. Νικηφόρου άρχιεπ. Κων)πόλεως.
ν Ε'. Τών Νηστειών. Βενεδίκτου τοϋ οσίου.
’Αγαπίου καί τών συν αύτώ 7 μαρτύρων.
Σαοίνου μάρτυρος καί Χριστοδούλου τοϋ οσίου.
’Αλεξίου τοϋ ανθρώπου τοϋ Θεοϋ.
Κυρίλλου αρχιεπισκόπου ‘Ιεροσολύμων.
Χρύσανθού καί Δαρείας μαρτύρων.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ
7 Τοϋ Λαζάρου. Τών έν τή μονή τοϋ άγιου Σάββα ά~
ναιρεθέντων οσίων Πάτερων
ή- Τών Β α ί ω ν. Ιακώβου τοϋ δμολογητοϋ.
’’Αρχεται ή άγία καί Μεγάλη ‘Εβδομάς.
Βασιλείου ίερομάρτυρος.
Νίκωνος δσιομάρτυρος καί τών 199 μαθητών αύτοϋ.
Ζαχαρίου τοϋ οσίου, καί προεόρτια τοϋ Ευαγγελισμού.
*Γ ‘Ο Ευαγγελισμός τής Θεοτόκου καί ’Αειπάρθενου Μαρίας.
’Αργία καί νηστεία.
‘Π σύναξις τοϋ ’Αρχαγγέλου Γαβριήλ.
Ματριόνης τής δσίας.
f ΤΟ ΑΓΙΟΝ Π\ΣΧΑ. ’Αργία καί κατάλυσις πάντων καθ'
όλην τήν έβδομ.τής διακαινησίμου καί ‘Ιλαρίωνος νέου
Μάρκου επισκόπου Άρεθουσίων καί Κυρίλλου Διακόνου.
Ίωάννου τοϋ συγγραφέως τής Κλίμακας.
‘Γπατίου επισκόπου Γαγγρών.

u

ΠΟΙΚΙΛΗ

ΣΤΟΑ

15

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΜΑΙΟΣ
"Εχων ημέρα; 30. *Η ημέρα έ'χει ώρα; 13 και ή νύζ ώρα; Η.

Εχων ημέρας 31. ‘Π ήμερα £χει ώρας 14 και ή νυξ ώρας 10.

Ό ήλιος εις τον Ταύρον.
'Ο ηλ&ος ε&ς τούς Λ&δύμ.ους.
Ν. Π. ή.έ.
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8

Πε.
Πα.
Σα.
Ku.
Δε.
Τρ.
Τε.
11ε.

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

9
10
11
12
13
I»
15
16
17
18

Πα.
Σα.
Ku.
Δε.
Τρ.
Τ».
11ε.
ΓΙχ.
Σα.
Ku.

7

f

ή*

7

Μαρία; όσιας τής Αιγύπτιας.
Τής ΖωοδόχουΠηγής και Τίτου του όσ. Οαυματ.
Νικήτα του όσιου και Ιωσήφ του ύμνογράφου.
Τοϋ θωμά και Γεωργίου του οσίου έν Μαλεώ.
Κλαυδίου. Θεόδωρου και άλλων 5 μαρτύρων.
Ευτυχίου αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.
Καλλιοπίου μάρτ. και Γεωργίου επισκόπου Μιτυλίνης.
Τών ’Αποστόλων ‘Ηρωδίωνος, ’Αγάδου, ςΡούφου, ’Ασύγ
κριτου, Φλέβοντος και ‘Ερμου έκ τών 70.
Εύψυχίου μάρτυρος.
Τερεντίου, Πομπηιου και τών συν αϋτοΐς.
Τών Μ υ ρ ο φ ό ο ω ν.’Αντύπα ίερομ έπισκ. Περγάμου.
Βασιλείου τοϋ δμολογητοΰ επισκόπου Παρίου.
Μαρτίνου τοϋ δμολογητοϋ Πάπα ‘Ρώμης.
Άριστάρχου, Πούδη και Τροφίμου αποστόλων έκ τών 70.
Κρήσκεντος μάρτυρος.
’Αγάπης, Ειρήνη; και Χιονιάς τών αύταδέλφων.
Συμεώνος ιερομάρτυρος τοϋ έν Περσίδι.
Τοϋ Παραλύτου. Ίωάννου τοϋ δσίου μαθητοϋ Γρηγορίου τοϋ Δεκαπολίτου.

ΜΑΙΟΣ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Δε.
Τρ.
Τε.
Πε.
Πα.
Σα.
Ku.
Δε .
Τρ
Τε
Πε

12 30 IU

ΙΙανουφτίου ιερομάρτυρος.
θεοδώρου, οσίου τοϋ Τροχινά.
Τής Μ ι σ ο π ε ν τ η κ ο σ τ ή ς. Ίανουχρίου ίερομάρτ.
θεοδώρου τοϋ Συκεώτου.
7 Γεωργίου μεγαλομάρτυρος και τροπαιοφόρου. ’Αργία.
Σάββα τοϋ Στρατηλάτου μάρτ. και ’Ελισάβετ τής όσιας.
7 Τής Σαμαρίτιδος Μάρκου άποστ. και Εύαγγελιστ.
Βασιλέως ιερομάρτυρος επισκόπου Άμοσίας,
Συμεώνος ιερομάρτυρος.
Τών έν Κυζίκω έννέα μαρτύρων.
'•άσωνος καί Σωσιπάτοου "ών αποστόλων,
Άκώβου τοϋ έπισ. άδελ®οϋ Ίωάννου του θεολόγου.

I. Ν. ή·ί.
3
14

1 Σα.
2 Ku.

5
6
17
18
19

3
4
5
6
7

20

8 Σα.

21 9
22 10
23 11
24 12
25 13
26 14
27 15
28 |,G

Δε.
Τρ.
Τε.
Πε.
Πα.

Ku.
Δε.
Τρ
Τε.
ΙΙε.
Πα.
Σα.
Ku.

29 17 Δε.
1
30 18 Τρ.
31 19 Τε.

1 '20 11ε.
9 21 ΙΙα.
|
3 22 Σα.
4 23 Ku.
ί 21

7
8
9
0

2S Τε.
27 Πε.
28 Πχ
29 Σα

Μερεμίου τοϋ προφήτου.
Τοϋ Τυφλ ο ΰ. ‘11 ανακομιδή τοϋ λειψάνου ’Αθανασίου
τοϋ μεγάλου.
Τής αγίας Μαύρα; και Τιμοθέου μάρτυρος
Πελάγιας μάρτυρος.
Τής άγιας Ειρήνης τής μεγαλομάρτυρος.
Γής Ά ν αλ ήψ ε ω ς.Ίώδ τοϋ δικαίου και πολυάΟλου.
‘Π άνάμνησις τοϋ έν ούρανώ φανέντο; σημείου τοϋ ^ταύ
ρου έν ‘Ιερουσαλήμ.
Τοϋ άγιου Άποστο'λου και Εύαγγελιστοϋ Ίωάννου τοϋ
Θεολόγου και ’Αρσενίου τοϋ μεγάλου.
‘Ησα’ίου τοϋ προφήτου καί Χριστοφόρου μάρτυρος.
Σίμωνος ’Αποστόλου τοϋ Ζηλωτοϋ.
Μωκίυυ ιερομάρτυρος.
Έπιφανίου έπισ. Κύπρου καί Γερμανοϋ άρχιεπ, Κ)πύλεως
Γλυκερίας μάρτυρος.
Ισιδώρου μάρτυρος τοϋ έν τή Χίω.
Παχωμίου τοϋ μεγάλου και’Αχιλλίου άρχιεπ. Λαρίσσης.
Τής ΓΙ εντηκοστή ς Θεοδώρου τοϋ ηγιασμένου μα
θητου τοϋ δσίου Παχωμίου.
Τοϋ ‘Αγίου Πνεύματος (‘Αγίας Τριάδας), ’Ανδρο
νίκου τοϋ ’Αποστόλου καί Ίουνιας.
Πέτρου, Διονυσίου καί τών συν αϋτοΐς μαρτύρων.
Πατρικίου ίερομ. επισκόπου Προύσης και τών συν αύτω.
ΙΟΥΝΙΟΣ
Θαλελαίου μάρτυρος.
Τών άγιων μεγάλων Βασιλέων καί ίσοποστόλων Κων
σταντίνου καί ‘Ελένης. ’Αργία.
Βασιλίσκου μάρτυρος.
γ Τών ‘Α γ ί ω ν Πάντων. Μιχαήλ όμολ. έπισ.Συεάδων
’Άρχεται ή Τεσσαρακοστή τών άγιων ’Αποστόλων
Συμεώνος τοϋ έν Θαυμαστώ δρει.
'Π γ'. ευρεσις τής τιμίας κεφαλής Ίωάννου τυϋ Ιίροδρόμ.
Κάρπου τοϋ αποστόλου έκ τών 70.
Έλλαδίου ιερομάρτυρος.
Ι.υτυχοϋ; ιερομάρτυρος, επισκόπου Μϊλιτίνής.
Θεοδοσία; ιερού άοτυοοτ

ΠΟΚΙΛΗ

16

ΙΟΥΝΙΟΣ
"Εχων ήμίρας 30

‘Η ήμέρχ Εχει ώρας 15 καί ή νΰξ ώρα; 9.

Ό ήλιος εις τον Καρκίνον.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

13
14
15
16
17
18
19
20
21

Τρ.
Τε.
He.
Πα.
2α.
Ku.
Λε.
Τρ.
Τε.

Ιουστίνου μάρτυρος του φιλοσόφου.
Νικηφόρου αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.
Αουκιλλιανοΰ μάρτυρος.
Μητροφάνους αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως
Δωροθέου ίερομάρτυρος έπισκόπου Τύρου.
7 Ίλαρίωνοτ του νέου ήγουμέν. τής μονής των Δαλματων.
θεοδότου ίερομάρτυρος έπισκόπου Άγκυρας.
‘Η ανακομιδή τοΟ λειψάνου Θεοδώρου του στρατηλάτου.
Κυρίλλου αρχιεπισκόπου Αλεξάνδρειάς.
Άρχεται τύ θέρος.

Αλεξάνδρου και Άντωνίνης των μαρτύρων.
Βαρθολομαίου και Βαρνάβα των Αποστόλων.
Όνουφρίου και Πέτρου του έν Άθω.
ψ- Άκιλίνης μάρτυρος.
Έλισσαίου του προφ. και Μεθοδίου άρχιεπ. Κων)πόλεως.
Άμώνος του προφήτου.
Τύχωνος έπισκόπου Άμαθουντος τής Κύπρου.
Ίσαύρου, Μανουήλ, Σαβέκ και ’Ισμαήλ μαρτύρων.
Λοντίυυ μάρτυρος.
ΙΟΥΛΙΟΣ

1 19,2α.
2 20 Ku.
Ο ΟI 1 .
5'23;Τε.
6 24ΊΙε.
7|25 11α.
8,261 2α.
9 27Ϊ Ku.
10 28:Λε.
11 29 Τρ.

I

12 30 Τε.

’Ιούδα του αποστόλου.
ή- Μεθοδίου ίερομάρτυρος έπισκόπου ΙΙχτάρων.
Ίουλιανοϋ του Ταρσέως μάρτυρος.
Ευσεβίου ίερομάρτυρος έπισκόπου Σαμωσατών.
Άγριππίνης μάρτυρος.
7 Το γενέθλιον του προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστοΰ
*1ω£ννου. ’Αργία.
Φεβρωνίας όσιομάρτυρος.
Δαβίδ του οσίου του έν Θεσσαλονίκη.
7 Σαμψώνος οσίου του Ξενοδόχου.
‘U άνακ.τών λειψ. Κύρου καί Ίωάννου τών ’Αναργύρων.
7 Πέτρου καί Παύλου τών κορυφαίων αποστόλων. ’Αργία
καί ιχθύος κατάλυσις.
7 ‘Π σύναξις τών δώδεκα Αποστόλων. ’Αργία.

17

ΣΤΟΑ
ΙΟΥΛΙΟΣ
’Έχων ημέρα; 31. 'Η ημέρα έχει ώρα; 14 και ή νύξ ώρα; 10.

Ό ήλιος εις τόν Λέοντα.

s&Lx.
fiawM
N. Π. ή.έ.

13 1
14 2
15 3
16 4
17 5
18 6
19 7
20 8
21 9
22 10

Πε
Πα.
Σα.
Κυ.
Δε.
Τρ.
Τε.
Πε.
Πα
Σα.

11
12
13
14
15
16
17
18
19

Κυ.
Λε.
Τρ.
Τε.
11ε.
Πα.
Σα.
Κυ.
Δε.

23
24
25
26
i27
;28
29
>30
31

1 20 Τρ.
2 21 Τε.
3
4
5
6
7

22
23
24
25
26

8
1 9
10
11
|
12
1

27
28
29
30

Πε.
Πα.
Σα.
Κυ.
Δε.
1

ΙΟΥΛΙΟΣ ΒΕΡΝΗΣ

(”1δε σε’λ 149)

Τρ.
Τε.
Πε.
Πα.

1
31 Σα
1

Κοσμά και Δαμιανού τών ’Αναργύρων. ’Αργία.
'U έν Βλαχέρναις κατάθεσις τής έσθήτος τής Θεοτόκου.
’ΓακύνΟου μάρτ. Άνατολίτου άρχιεπ. Κωνσταντινούπολή
Άνδρε'ου Κρήτης του Ίεροσολυμίτου.
’Αθανασίου τοΰ έν "Αθω και Λαμπαδοΰ τοΰ θαυματουρ.
Σισώη τοΰ μεγάλου.
Θωμά τοΰ έν Μαλαιώ και Κυριακή; μεγαλομάρτυρο;.
Προκοπίου μεγαλομάρτυρος.
Παγκρατίου ίερομάρτυρος έπισκόπου Ταυρομανίας.
Τών έν Νικοπόλει 45 μαρτύρων,
ή- Εύφημίας τής μεγαλομάρτυρας.
(Κατ’αύτήν τήν ήμε'ραν ή ^ωσσική έκκλησία έορτάζει τήν
μνήμην τής αγίας ’Όλγας, ότε έορτάζει και ή Α. Μ.
ή Βασίλισσα τών ‘Ελλήνων "Ολγα.)
Πρόκλου και 'Ιλαρίου τών μαρτύρων.
*Η|Σύναξις ’Αρχαγγέλου Γαβριήλ και Στεφάνου Σαβαίτου.
’Ακύλα του ’Αποστόλου και ’Ιωσήφ Θεσσαλονίκης.
Κηρύκου και Ίουλίττη; τών μαρτύρων.
Άθηνογένους ίερομάρτυρος.
Μαρίνη; τή; μεγαλομάρτυρο;.
ή- Αιμιλιανοΰ τοΰ μεγαλομάρτυρας.
Μαρίνη; άόελφής τοΰ Μεγ. Βασιλείου καί Δίου τοΰ όσιου.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ή- Τοΰ προφήτου ΊΙλιοΰ τοΰ θεσβίτου. ’Αργία.
Συμεώνος τοΰ^διά Χρίστον Σαλοΰ και ’ίωάννου τοΰ·υνασκητοΰ.
Μαρία; τή; Μαγδαληνή; τή; μυροφόρου.
Φωκά ίερομάρτυρος καί ’Ιεζεκιήλ τοΰ προφήτου.
Χριστίνης τής μεγαλομάρτυρο;.
f 'll κοίμησις τής αγίας "Αννης μητρο; τής Θεοτόκου.
f Τής άγιας Παρασκευής και Έρμολάου ίερομάρτυρος
τών συν αύτώ.
ή- ΤΙαντελεήμονο; τοΰ μεγάλου και Ιαματικού. ’Αργία.
Προχόου, Νικάνορος, Τίμωνο; καί Παρμένα τών άποσ
.
*
Καλλινίκου και Θεοδότη; τών μαρτύρων.
Σίλα, Σιλουανοΰ, Κρήσκεντος, ’Επαινετού καί Άν^ον.ίκου τών ’Αποστόλων έκ τών 70.
Εύδοκίμου τοΰ 3ιχσ.'.ου καί προεόρτια τοΰ τιμίου Σταυρού.

2

ΣΤΟΑ

ΠΟΙΚΙΛΗ

18

V.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Εχων ημέρας 30. ‘Η ημέρα «χει ώρας 12 και ή νύ; ώρας 12.

"Εχων ημέρας 31. ‘Η ημέρα έ'χ_ει ώρας 13 και ή νΰξ ώρα; 11.

Ό ήλιος εις τον Ζυγόν.

Ό ήλιος εις τήν ΙΙαρΗένον.
Π. Ν.

Ν. Π. ή.έ.

13

1 Κυ.

14
15
16
17
18

2
3
4
5
6

Δε.
Τρ.
Τε.
Πε.
Πα.

119
|?0

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Σα.
Κυ
Δε.
Τρ.
Τε.
11ε.
Πα.
Σα.
Κυ.
Δε.

1

22
23
24
25
26
27
28

29 17 Τρ
30 18 Τε.
31 19 Πε.

ί
•f *Π πρόοδος τοϋ τιμίου καί ζωοποιού Σταυροϋ, και τών 7
πχίδων τών Μακκαδαίων Σολομονής καί Έλεαζάρου
*11 άνακομιδή τοϋ λειψάνου Στεφάνου τοϋ πρωτομάρτυρ.
’ίσαακίου, Δαλμάτου καί Φαύστου τών οσίων.
Τών έν Έφέσω ίπτά αγίων παίδων.
Εύσυγνίου μάρτυρος.
f *11 Μεταμύρφωσις τοϋ Κυρίου και Σωτήρος ημών Ίησοϋ
Χρίστου. ’Αργία, καί ίγθύο; κατάλυσις.
Δομιτίου δσιομάρτυρος.
ή- Λιμιλιανοϋ τοϋ δμοληγητοϋ επισκόπου Κυζίκου.
ΜαταΟία τοϋ αποστόλου.
Λαυρέντιου μάρτυρος καί αρχιδιακόνου.
Εϋπλου τοϋ διακόνου καί μάρτυρος.
Φωτίου καί ’Ανίκητου τών μαρτύρων.
Μαςίμου δμολ. και άπόδοσις τής έορ.τής Μεταμορφώσεις.
Μοιχαίου τοϋ προφήτου.
ψ ΊΙ κοίμησις τής Θεοτόκου. ’Αργία.
Τής αχειροποιήτου ε’ικόνος τοϋ Ίησοϋ Χρίστου, ήτοι τοϋ
αγίου Μανδηλίου καί Διομήδους μάρτυρος.
Μύρωνος μάρτυρος.
Φλώρου καί Ααύρου τών μαρτύρων.
Άνδρέου τοϋ Στρατηλάτου καί τών συν αύτώ 2,493 μαρ.

Μ·

1 Τε.

13

14 2 Πε.
'15 3 ΙΙα.
16 4 Σα.
17 5 Κυ.
18 6 Δε.
19 7 Τρ.
20 8 Τε.
21 9 11ε.
22 10 Πα.
■23 !1 Σα.
24 12
25 13 Δε.
1 Το.
26 14
27 15 Τε.
28 16 Ίΐε.
29 17 Πα.
30 18

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Πα.
Σα.
Κυ.
Δε.
Τρ.
Τε.
Πε.
Πα.
Σα.
Κυ.

11 30 Δε.
12 31 Τρ.

Σαμουήλ τοΰ προφήτου.
θαδαίου τοϋ άποστόλου καί Βάσσης μάρτυρος<
·[· Άγαδονίκου μάρτυρος.
Λούππου μάρτ. χα1. άπόδοσις τής έορτής τής Θεοτόκου.
Εύτυχοβς ιερομάρτυρος μχΟητοΰ Ίωάννου τοϋ Θεολόγου·
*Η έπάνοδος τοΰ λειώάνου Βαρθολομαίου τοϋ άποστόλου.
’Αδριανοϋ και Ναταλίας μαρτύρων.
ΙΙοιμένος τοϋ όσιου.
Μωϋσέως δσίου τοϋ Δ’θίοπος.
Τ Ή άποτομή τής κεφαλής Ίωάνου τοϋ Προδρόμου. ’Αργία
καί νηστεία.
Άνδεξάνδρου,Ίωάννου ααι Παύλου τοϋ νέου άρχν.Κ)πόλ.
Ή κατάΟεαις τής Τιμίας Ζώνης τής Θεοτόκου.

ψ (’Αρχή τοϋ Ίνδίκτου, ήτοι τοϋ νέου ?τους.) ΊΙ σύναζις
τής Θεοτόκου και μνήμη Συμεώνος τοϋ Στυλίτου και
Ίησοϋ τοϋ Ναυή. ’Αργία.
Μάμαντος μάρτυρος και Ίωάννου τοϋ Νηστευτοϋ.
Άνδίμου Νικομήδειας ιερομάρτυρος.
Βαούλα Ιερομάρτυρος και Μωϋσέως τοϋ ποοφήτου.
γ Ζαγαρίου τοϋ προφήτου πατρδς τοϋ Προδρόμου.
ΊΙ άνάμνησ-ς τοϋ θαύματος Μιχαήλ τοϋ αρχιστρατήγου.
Προεόρτια τής γεν. τής Θεοτόκου και Σώζοντος μάρτυρ.
4- Το γενέθλιαν τής Θεοτόκου. ’Αργία και ιχθύος κατάλυσις.
ι
Ιωακείμ και *Αννης και Σεοηοιανοϋ μάρτυρος.
Μηνοδώοας, Μητροδώρας και Νυμφοδώρας μαρτύρων,
θεοδώρας τής δσίας.

Φθινοπωρινή Ισημερία.
άπόοοσις τών γενεθλ.τής Θεοτοκου
Τά εγγαίνια τοϋ ναού τήθ Άναστάσεως και Κορνηλιου
τοϋ έκχτοντάργου.
‘11 ύψωσις τοϋ Τίμιου Σταυροϋ. ’Αργία και νηστεία.
Νικήτα μάρτυρος.
Ευφημίας τής μεγαλομάρτυρος.
Σοφίας μάρτυρος και
και τών τριών αυτής θυγατέρων Πι
α τέως, Έλπίδος καί ’Αγάπης.

τ Αυτονόμου ίερομ. και

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

1
2
3
4
5
6
| ί
|;Ι0
S.I1
|’12

Σα.
19 Κυ.
20 Δε.
21 Τρ.
22 ί Τε.
23 Ηε.
2 11α.
25 Σα.
25 Κυ.
27 Δε
28 Τα.
29 Τε.
30 Πε. I
I

Εύμενίου τοϋ ΟαυμανοΓ·ργου. επισκόπου Γορτύνης.
Τροφίμου, Σχββχτίου και Δορυμέόοντος τών μαρτύρων
Ευσταθίου μεγαλομ. συμβίας και τών 2 αύτοϋ υιών.
Κοοδάτου τοϋ αποστόλου και Ίωνα τοϋ προφήτου.
Φωκά Ιερομάρτυρος επισκόπου Σινώπης.
ζιΙ σύλληψις τοϋ προδρόμου και βχπτιστοϋ Ίωάννου.
Θέζλης τής πρωτομάρτυρος,
Ευφροσύνης τής διίας.
χ ‘11 μετάστασις Ίωάννου τοϋ θεολόγου. Αργία
*
ί
Κχλλιστράτου και τών συν αύτώ 49 μαρτύρων.
Χαρίτωνος τοϋ δμολογητοϋ και Βαρούχ τοϋ προφήτου.
Κυρ-.ακοϋ τοϋ αναγωρητοϋ.
Γρηγορίου επισκόπου Μεγάλης ’Αρμενίας.

ΠΟΙΚΙΛΗ

ΣΤΟΑ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

*Εχων ημέρας 31. '11 ήμερα £χει ώρας 11 και ή νύξ ώρας 13.

"Εχων ήμίρας 30. ‘II ήμερα ?χει ώρας 10 ζαι ή ν’υξ ώρας 14.

'Ο ήλιος εις τον 3ίχορπιόν.

Ό ήλιος εις τον Τοξότην.

1

Ν. Π.
I
1
13 ί
Η 2
15 3
16 4
171 5
18 6
19 7
20 8
21, 9
22 10
23 11
24 12
25 18
26 14
27
28
29
30

15
16
17
18
31 19

Πα.
Σα.
Ku.
Δε.
Τρ·

Άνανίου του αποστόλου και ‘Ρωμανού του μελωδοΰ.
Κυπριανού ίερομάρτυρος καί Ίουστίνης τής παρθένου,
-j- Διονυσίου ίερομάρτυρος τοΰ ’Αρεοπαγίτου.
‘Ιεροθέου επισκόπου 'Αθηνών.
Χαοιτίνης μάρτυρος.
θωμά του Αποστόλου.
Σέργιου και Βάκχου τών μαρτύρων.
Πελαγίας τής όσιας.
Ιακώβου τοΰ αποστόλου και ’Ανδρονίκου τοϋ οσίου.
■f Εύλαμπίου και Εύλαμπίας τών αδελφών μαρτύρων
Φιλίππου τοϋ ’Αποστόλου κα· Θεοφάνους γραπτού.
ΓΙρόβου, Ταράγου και’Ανδρονίκου μαρτύρων.
Κάοποκ, Παπύλου. ’Ανδρονίκου τών μαρτύρων.
Ναζαρίου και τών συν αύτω μαρτύρων και Κοσμά τοϋ
ποιητοϋ.
Λουκιανού μάρτυρος.
Αουκιανοΰ μάρτυρος.
7 Όσηε τοϋ προφήτου και δσιομάρτυρος.
Λουκδ τοϋ Εύαγγελιστοΰ.
Ίωήλ τοϋ προφήτου και Ούαρίου μάρτυρος.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

1 20 Τε.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Πε.
Πα. ί
Σα. ί
Ku. j
Δε.
Τρ·,
Τε.
Πε.
Πα.
Σα.
Ku.

«

II. Ν. ή·Ι.

ή.ί.
Πα.
Σα.
Ku.
Δε.
Τρ.
Τε.
Πε.
Πα.
Σα.
Ku.
Δε.
Τρ
Τε.
Πε.

24

’Αρτεμίου μεγαλομάρτυρος και μνήμη τοϋ όσιου Γερασί
μου τοϋ νέου άσκητοΰ, και προστάτου Κεφαλληνίας.
Ιλαρίωνος τοϋ μεγάλου
Άδερκίου τοϋ θαυματουρ και τών εν Έφέσω 7 παίδων.
’Ιακώβου τοϋ ΆδελφοΟέου και ’Αποστόλου.
Άρέθα μάρτυρος και τών συν αύτώ
Μαοκιανοϋ καί Μαρτυρίου τών Νοταρίων.
ή- Δημητρίου μεγαλομάρτυρος τοϋ μυροβλήτου. ’Αργία.
Νέστορος μάρτυρος.
Τερεντίου μάρτυρος καί τών συν αύτώ.
’Αναστασίας ‘Ρωμαίας καί Άβραμίου τοϋ οσίου.
Ζηνοβίου καί Ζηνογίας τών αδελφών μαρτύρων.
ή- Στάχυος καί τών συν αύτώ άποστύλ. καί’Επίμαχου μάρ.

13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8

Δε.
Τρ·
Τε.
Πε.
Πα.
Σα.
Ku.
Δε.

7
ψ

21
22
23
24
25
26

9
10
11
12
13
14

Τρ.
Τε.
11ε.
Πα.
Σα.
Ku.

7
7

27 15 Δε.

Κοσμά και Δαμιανού τών θαυματουργών 'Αναργύρων.
'Ακίνδυνου καί τών συν αύτω 70 μαρτύρων.
Άκεψιμα μάρτυρος.
Ίωανικίου μεγαλομ. καί Νικάνδρου καί ‘Ερμαίου ίερομάρ.
Γαλακτίωνος καί επιστήμης τών μαρτύρων.
Παύλου τοϋ δμολογητοϋ άρχιεπ. Κωνσταντινουπόλεως.
Τών έν Μελιτινή 33 μαρτ. καί Λαζάρου τοϋ θαυματουρ.
iU σύναξις Μιχαήλ τοϋ άρχηστρατήγου καί τών λοιπών
Άσωμάτων δυνάμεων. ’Αργία.
’Ονησιφόρογ καί ΓΙορφυρίου μάρτ καί Ματρώνης τής δσίας.
Ολυμπα καί τών συν αύτώ άποστόλ. καί Όρέστου μάρτ.
Μήνα, Βίκτωρο; καί Βικεντίου μαρτύρων.
Ίωάννου τοϋ Έλεήμονος καί Νείλου τοϋ οσίου.
Ιωάννου τυϋ Χρυσοστόμου άρχιεπ. Κων]πόλεως.
Φιλίππου τοΰ άποστόλου. ’Αργία. (Τήν αυτήν ήμέραν
τελείται καί ή μνήμη τοϋ νέου μάρτυρος Κωνσταντί
νου, τοϋ ‘Γδραίου, μαρτυρήσαντος έν ‘Ρόδιο τώ 1300.
Γούρια, Σαμωνά καί Άβίβου τών μαρτύρων.
*Άρχεταε ή νηστεία. τών Χριστουγένων.

28
29
30
31

16
17
18
19

Τρ.
Τε.
Πε.
Πα.

Ματθαίου τοϋ άποστόλου καί Εύαγγελιστοΰ.
Γρηγορίου τοϋ Οουματουργοϋ έπισκόπου Νεοκαισαρείας.
Πλάτωνος καί ‘Ερμανοϋ τών μαρτύρων.
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

1
2
3
4
5
6
. 7
8
9
10
U

20 Σα.
21 Κυ.
22 Δε.
23 Τρ
24 Τε.
25 11ε.
26 Πα.
27 ,Σ».
28 Ku.
29 Δε.
30 |’Γρ·

7

ή·

7
ή·

Άβδιοΰ τοΰ προφήτου καί Βαρλαάμ μάρτυρος.
Γρηγορίου τοϋ Δεκαπολίτου καί Πρόκλου άρχιεπ Κ)πόλεως
Τά εισόδια τής Θεοτόκου. ’Αργία.
Φιλήμονος,τών σύν αύτώ άποστόλων καί Κιλικίας μάρτ.
Γρηγορίου έπισκ. Άκραδαντίνων και’Αμφιλόχου Κ)πύλ.
Κλήμεντος Πάπα ‘Ρώμης καί Πέτρου ’Αλεξανδρείας.
Αικατερίνης μεγαλομάρ. καί Μερκούριού μαρτ. ’Αργία.
’Αλυπίου τοϋ Κιονίτου καί Νίκωνος μαρτύρων.
Ιακώβου ΓΙέρσου τοΰ μεγαλομάρτυρος.
Στεφάνου τοΰ νέου καί Ειρηνάρχου μάρτυρος.
ΙΙαραμόνου καί Φιλουμένου τών μαρτύρων.
’Ανδρέου τοϋ πρωτοκλήτου άποστόλου. Αργία.
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ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

“Εχων ήμέρας 31.

Ή ημέρα ΐΓχει ώρας 9 χαΐ ή νύζ ώρας 15.

Ό ήλιος εις τον Λιγόκαιρων.
1
Ν. π.
ι
13 1
14 2
15 3
16 4
17 5
18 6
19 7
’0 8
21 | 9

U.
Τε.
Πε.
Πα.
Σχ.
ιϊυ.
Δε.
Τρ.
Τε.
"·■

10 Πα.
11 ' Σα.
1? Κυ.
13 Δε.
11 Τρ·
|5 Τι.
16 Πε.
17 Πα.
18 Σα.
19 Κυ

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ναοΰμ τοΰ προφήτου.
Άββαχούμ τοΰ προφήτου.
ΣοΦρονίου του προφήτου.
Βαρβάρας τής μεγαλομάρ. χαι Ίωάννου τοΰ Δαμασκηνοί).
ή- Σάββα τοΰ Θεοϊόρου χαΐ ηγιασμένου. ’Αργία.
ή- Νικολάου επισκόπου Μύρων τής Αυκίας ’Αργία.
’Αμβροσίου έπισκόπου Μεδιολάνων.
Παταπίου του δσίου.
Τ ιΗ σύλληψις τής θεοπρομήτορο; "Αννης. ’Αργία.
’Άρχεται ό χειμών.
Μήνα, ‘^ομογενούς και Εύγράφου μαρτύρων.
Δανιήλ τού Στρατηλίτου.
ή- Σπυρίδωνος του θαυματουργού. Αργία.
Εύστοατίου και των αύν αύτώ μαρτύρων.
θύρσου και τών συν αύτώ μαρτύρων.
’Ελευθερίου ίερομάρτυρος.
’Αγγαίου τού προφήτου και Μαρτίνου μάρτυρος.
Δανιήλ τού προφήτου και τών 3 τ.αιοων.
Σεβαστιανού, Ζωής καί τών σύ/ αύτοϊς μαρτύρων.
7 Βονιφατίου μάρτυρος.
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

1 20 Δε.
I
2 21 τ?·
22
3
Τε.
4 23 Πε.
5 21 Πα.
6 25 Σα.
26
27
2S
29
30
31

7
8
1 9
10
11

r

1
1

Κυ.
Δε.
Το.
Τε.
Πε.
Πα.

Προεόρτια τών Χριστουγέννων καί μνήμη. ’Ιγνατίου θεο·
φόρου.
Ίουλιανής μάρτυρος.
’Αναστασίας μάρτυρος τής Φαρμαζολυτρίας.
Τών έν Κρήτη δέκα μαρτύρων.
Παραμονή τών Χριστουγέννων καί Εύγενίας μάρτυρος.
j ‘Π κατά Σάρκα ΓΕΝΝΕ1Σ1Σ τού ’Ιησού Χριστού. ’Αργία
τριήμερος, κατάλυσις ε’ς πάντα μέχρι τής παραμονής
τών θεοφανείων.
ή- 41 σύναςις τής Θεοτόκου καί Εύθυμίου ίερομάρτυρος.
Στεφάνου άο/ιδιακ.καί πρωτομάρ.χαί Θεοοώρου Γραπτού.
Τών έν Νικομήδεια καέντων δυσμυοίων μαρτύρων.
Τών έν Βηθλεέμ άναιρεΟέντων 14 χιλιάδων νηπίων.
Άνυσίας τής δσιομάρτυρος.
Μελάνης δσ. καί άπόδοσις τής έορτής τών Χριστουγέννων.

<

εταξύ πασών -ιών επιστημών ή τών νό
μων καί ή τών φαρμάκων είναι πιθανώς
αί μάλλον άτερπεϊς, και έν τούτοι; δυσ
τυχώς αί μόναι, προς τάς οποίας αναγκά
ζεται τις έκών άκων κατά τδ μάλλον
και ήττον νά σχετισθή. "Αν εύκολώτατον ήναι εις πάντα άνθρωπον νά ζήση και ν’ άποθάνη χωρίς
ουδέ καν νά ύποπτεύση δτι ύπάρχουσιν έν τώ κόσμω αστρο
νόμοι, άρχαιοδίφαι, γεωλόγοι και χημικοί, ή κακή άφ’ ετέρου
ποιότης τοΰ ανθρωπίνου σώματος καί τοΰ ανθρωπίνου χαρακτήρος είναι τοιαύτη, ώστε έςαιρετικον ευτύχημα πρέπει νά
λογισθή ολόκληρος βίος ή καί όπωσοΰν μακρά αύτοϋ περίοδος πάντη άπηλλαγμένη καταναγκαστικών σχέσεων προς δικηγόρους και
ιατρούς. Εις τούς τελευταίου; τούτου; περιοριζόμενοι σήμερον,
πιστεύομεν ότι οί λαβόντες μακράν τούτων πείραν, οί πολλά δηλ.
άναγκασθέντες νά καταπίωσι φάρμακα καί κατορθώσαντες νά έπιζήσωσι τούτων, έτυχε βεβαίως νά παρατηρήσωσιν, δτι ή ιατρική
είναι ή μόνη ίσως έπιστήμη, τής οποίας ου μόνον αί θεωρίαι άλλα
καί τά πρακτικά πορίσματα, αντί ν’ άποκτώσι διά τοΰ χρόνου
επιστημονικήν στερεότητα, ού μόνον μεταβάλλονται καθ’ έκάστην, αλλά καί ύπακούουσιν ώ; τά ενδύματα εις είδος τι συρμοϋ.
Ούτω επί τής έποχής τοΰ Γαληνοΰ καί ικανόν έπειτα χρόνον
τοιαύτη έπεκράτει έν ταΐς συνταγαΐς έξις πολ.υτελεία;, ώστε ούδέν φάρμακον έθεωρεΐτο ίκανδν οΰδ’ άπλοΰν βήχα νά θεοαπεύση,
άν δεν συνέκειτο έξ είκοσι τουλάχιστον συστατικών, άνάλογον δέ
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τής βαρύτητος της νόσου έπρεπε νά ηναι τδ βαρύτιμον τοΰ Αντι
δότου, προ πάντων δέ νά περιέχη Αρκοΰσαν δόσιν μόσχου, ήλε
κτρου, έλεφαντοκόνεως, σμύρνας, κοράλου, υακίνθου πολλάκις δέ

κηρύττονται ύπδ τοΰ κ. Χρηστομάνου ώς καταστρέφουσαι μόνην
τήν υγείαν τών Αναπνεόντων αύτάς; Καί τά μέν ανωτέρω ένδια-
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σμαράγδων και μαργαριτών. Τδ άκρον τούτο άωτον τής πολυτε
λείας διεδέχθη δ συρμδς τής άκρας λιτότητος, αποδειχθέντος
και θεωρουμένου έφ’ ικανόν χρόνον ώς Ανεπίδεκτου Αμφισβητήσεως, οτι ού μόνον τήν σμύρναν και τους μαργαρίτας, Αλλά καί
π£ν Ανεξαιρέτως φάρμακον δύνανται αί βδέλλαι ν’ Αντικαταστήσωσιν έπιτυχώς πρδς ϊασιν πάσης νόσου. "Οπως δέ μή νομίσιρ
τις ότι ταΰτα Αναφέροντες Αποβλέπομεν εις τδν έν τω Γιλβλάς

αίμοβόρρον δόκτορα Σαγκράδον, καλδν είναι νά ένθυμίσωμεν ότι
εισηγητής τής τοιαύτης άπλοποιήσεως τής θεραπευτικής ύπήρξεν
ό κλεινός Βρουσσαΐ, δ έν διαστήματι τριακονταετίας κατορθώσας
νά φέργ) εις χρεωκοπίαν τους πλείστους έν Παρισίοις φαρμακοπώλας καί νά έξαντλήση πάντα τής Γαλλίας τά βδελλοτρόφα έλη.
Ούχ ήττον δέ τοΰ ποιοΰ καί τοΰ αριθμού τών φαρμάκων ύπόκειται και ή έκτίμ.ησις τοΰ καταλλήλου αυτών ποδς θεραπείαν ποσού
εις ίκανώς σπουδαίας’κατά καιρούς και κατά σχολάς διακυμάνσεις,
ότε μέν Ανά δράκας, δτέ δέ Ανά αόρατα και Αβαρή μυριοστημό
ρια τοΰ κόκκου χορηγούμενης πρδς ϊασιν τής αυτής νόσου τής αυ
τής ούσίας. Τί δέ νά εϊπωμεν περί τοΰ αυτού φαρμάκου τοΰ έφ’
δλοκλήρους δεκαετηρίδας θεραπεύοντος Ασφαλώς ώρισμένην νόσον
καί ειτα κηρυττομένου αίφνης πρωίαν τινά Αμοιρου πάσης ιαμα
τικής Αρετής; Τί πεο'ι τοΰ φωσφόρου, δστις πρό τινων μέν έτών
Απέδιδε τδ πυρ καί τήν ρώμην τής νεότητας και τής υγείας εις
τούς έκ τής νόσου ή τής ηλικίας έξηντλημένους, σήμερον δέ θεω
ρείται ώς δυνάμενος νά χρησιμεύσω πρδς τεχνητήν μόνον παραγω
γήν θανατηφόρου ίκτέρου; Τί περί τοΰ έπ'ι τοσαΰτα ’έτη θαυματουργήσαντος έλαίου τοΰ ονίσκου, δπερ παρίσταται ήδη ήμϊν ώς κατ’
ούδέν ΐαματικώτεοον τού τής έλαίας,τού βουτύρου τοΰ αλείμματος
ή πάσης άλλης λιπαρας τροφής; Τί δέ περί τού θεωρουμένου σήμερον
ώς Αμοιρου πάσης θρεπτικής ίδιότητος κρεατείου ζωμού κα'ι τής
χλωρούχου τιτάνου, τής δποίας αί Αναθυμιάσεις μέχρι μέν χθές
κατέστρεφον ασφαλώς πάντα τά νοσογόνα μιάσματα, σήμερον δ*
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φέρουσιν ευτυχώς μόνους τούς νοσοΰντας, έτερα όμως ούχ’ ήττον
ευμετάβλητα και όπήκοα τοΰ συρμού ιατρικά παραγγέλματα έκτείνουσι τδ κράτος αυτών καί έπ'ι τούς καλώς έχοντας, τδ δέ λυ
πηρότατου ού μόνον έπί τοΰ σώματος ήμών, Αλλά και έπ’ αυτής
από τίνος χρόνου τής διανοίας. Άφ’ής ημέρας διάσημός τις φυ
σιολόγος ή μάλλον θορυβοποιός, δ Μολεσχδτ, ηύδόκησε ν’ Αποφανθή ότι «ούδέν άλλο είναι ή σκέψις ειμ.ή έκρισις τοΰ έγκεφά-

λου ώς τδ ούρον τών νεφρών» καλδν ένόμισαν πλεϊστοι Ασκληπιάδαι νά θεωρήσωσιν ώς ύπαγομένην εις τήν αρμοδιότητα αυ
τών καί αύτήν τήν μέχρι χθές άύλον, σήμερον δέ, προσκαίρως ώς
έλπίζομεν, υλικήν ύπόστασιν τοΰ Ανθρώπου.Άφοΰ δέ,κατά τδν αύτδν φυσιολόγον, «Αδύνατος αποβαίνει ή άνευ δαπάνης φωσφόρου
ύπαρξις διαλογισμού», εις τούς ιατρούς βεβαίως άπόκειται νά
δρίζωσιν καί τήν εις τήν διάνοιαν άομόζουσαν δίαιτα, ποονοοΰντες υπέρ αποταμιεύσεως και έγκαιρου Ανανεώσεως έν τω έγκεφάλω τής Απαιτουμένης πρδς τδ δρθώς σκέπτεσθαι αναγκαίας
ποσότητος φωσφορούχου ύλης. ’Επειδή όμως δ φώσφορος είχε κηρυχθή ύπ’ αύτών κατάλληλος εις παραγωγήν ουχί Άριστοτελών,
Νευτόνων, ΓΕγέλων, Δαρβίνων καί άλλων τής Ανθρωπότητος φω
στήρων, Αλλά μόνον ικτερικών, καί πλήν τούτου είχε τδ πολύ
μεΐζον έλάττωμα νά μή ήναι πλέον τοΰ συρμοΰ, αφού έπαυσε νά

θαυματουργή έν ταϊς συνταγαϊς τοΰ Αοβελίου, Λεσκδτ, Γλόβερ,
Γεδερσήν, Ταβι νιώ, Κρουβελιέρου και άλλων διάσημων φώσφοροδοτών, ούδέ λόγος ήδύνατο νά γίνη περί χρήσεως αυτού καθημε
ρινής έν αίθερίω διαλύσει. Έκ πασών άφ’ ετέρου τών χρησίμων

εις βρώσιν ούσιών μόνοι οί ιχθύες φαίνονται περιέχοντες Αρκοΰσαν
δόσιν Ακινδύνου φωσφόρου" κατά τής χρήσεως όμως καί τούτων
έπί σκοπώ πνευματικού κέρδους ήγείρετο ή πρόχειρος ένστασις,
δτι οί Λάπονες, οί Έσκιμώοι καί πάντες ανεξαιρέτως οί ΐχθυοφάγοι λαοί διεκρίνοντο έπί παροιμιώδει βλακεία πολύ μάλλον ή
έκτάκτω εύφυΐα, καί πλήν τούτου ίχθύες παρετίθεντο κατά τδ
Εύαγγέλιον καί εις τούς πτωχούς τώ πνεύματι κληρονόμ-ους τής
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βασιλείας τών Ουρανών. Έν τοιαύτη άμηχανίοι έγένετο σκέψις
περί άντικαταστάσεοις τοΰ φωσφόρου διά τοϋ αζώτου' έκτοτε δέ
δεν έπαυσαν οί άσκληπιάδαι τοϋ τελευταίου συρμού συνιστώντες
τήν χρήσιν τής άζωτούχου τροφής, ήτοι τήν κρεωφαγίαν, ώς συν·
τελεστικωτάτην οϋ μόνον προς σωματικήν ευεξίαν, αλλά και προς
παραγωγήν έγκεφαλικής έκρίσεως άφθόνου καί ποιότητος αγαθής.
Κρέας καλόν καί πολύ πρέπει νά τοώγωσι προ πάντων οί πνευματικώς κοπιώντες, όπως άποβώσιν άξια λόγου τής εργασίας αύ
τών τά προϊόντα, δρθοί οί συλλογισμοί, ακριβείς αί παρατηρή
σεις, εύγλωττοι αί αγορεύσεις, άμεμπτον τό ύφος καί αρμονικοί
οί στίχοι. Εις τήν καλήν τοϋ κρέατος ποιότητα καί αφθονίαν
δφείλει ή ’Αγγλία ου μόνον τούς ρωμαλέους αυτής έργάτας, τούς
σιδηρόχειρας πυγμάχους 'καί άπαραμίλλους ναύτας, αλλά καί
τό πρακτικόν πνεϋμα, τήν εύρετικότητα, τήν έμβρίθειαν καί τήν
πανδαμάτορα επιμονήν, τον Πίτ, τον Ούελλιγκτώνα, τον Νέλσωνα, τον Έρβερ Σπένσερ καί αυτόν ίσως τόν Σαιξπεϊρον. ”Ανευ
καλοΰ κρέατος άδύνατον ήθελεν είναι εις τόν Γλάδστωνα νά δμιλή επί τέσσαρας κατά σειράν νύκτας έν τώ Κοινοβουλίω καί εις
τόν Δαρβϊνον ν’ άγρυπνή ολοκλήρους εβδομάδας, κατασκοπεύων
τόν νυκτεοινόν βίον, τόν ύπνον ίσως δέ καί τά ονείρατα τών φυ
τών. "Οπως δέ τής ’Αγγλίας ή έν παντί πράγματι υπεροχή ο
φείλεται κατά τό πλεϊστον εις τήν περίσσειαν καί τήν έξοχον
ποιότητα τής άζωτούχου τροφής, ήν παρέχουσιν οί νεμόμενοι
παχυχλόους λειμώνας καλλίμηροι βόες, οΰτω καί διά τής 'Ελλά
δος τήν μικρότητα πταίει προ πάντων, κατά τούς οπαδούς τής

νέας σχολής, τό άχυμον, ή προς τό στυπίον δμοιότης καί έτι
μάλλον ή ανεπάρκεια τής έπιουσίου κρέατος μερίδος. Εις ταύτην
πρέπει ν’ άποδοθή ή νωθρότης καί άκηδεία τοϋ νεοελληνικού χαρακτήρος, τό μέχρι βλακείας ανεκτικόν τοϋ λαού, ή ένδεια πάσης πρακτικής ιδέας, ή ανούσιος τών παρ’ ήμϊν ρητόρων καί ορ
θογράφων απεραντολογία, αί περί βακτηρίδων καί τυφικοΰ ιού
διατριβαί τών ήμετέρων έπιστημόνων καί αυτοί πιθανώς οί στί

χοι τής Κοητηί'δος. 'Η ποιότης πάντων τούτων ήθελεν είναι άσυγκρίτως άνωτέρα καί ελάχιστη ή μεταξύ τών ευρωπαϊκών καί νεο
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ελληνικών τοϋ πνεύματος προϊόντων διαφορά, άν παρείχετο καί
εις τόν ήμέτερον έγκέφαλον ή άρκοΰσα ποσότης έκλεκτοτέρας καυ
σίμου ύλης’ άν πλείονας δηλ. έτρώγομεν ώς οί ομηρικοί ήμών πρό
γονοι μηρούς καί ώμους βοών καί δλιγωτέρας κολοκύνθας, ών ή
κατάχρησις έπήνεγκε τήν μαστίζουσαν ημάς πνευματικήν αναιμίαν
ή, ώς οονόμαζεν αυτήν δ Σενέκας, «.·τοχο.έοζύ/άωσιζ. Τοιοϋτο
είναι τό τελευταϊον έξαγόμενον τής σήμερον έπιστήμης καί τό
κήρυγμα τοΰ οποίου πολλάκις έγενόμεθα καί ήμεΐς άκροαταί. Τό
δόγμα τοϋτο ύποστηρίζουσιν οί οπαδοί αύτοϋ διά μακράς άλύσου

παντοίων ίστολογικών, φυσιολογικών, χημικών καί άλλων επιχει
ρημάτων, προ τών οποίων κλίνομεν τήν κεφαλήν μετά τοϋ σεβα
σμού, τόν όποιον οφείλει ή άγνοια είς τήν έπιστήμην, έστω καί
τήν καθ’ έκάστην μεταβάλλουσαν γνώμην. Άλλ’ άν δ σεβασμός
ούτος έπιβάλλει νά πιστεύσωμεν τήν κρεωφαγίαν απαραίτητον
όρον αγαθής τοϋ έγκεφάλου εργασίας, ούδόλοις άφ’ ετέρου απα
γορεύει ήμϊν κοί νά έξετάσωμεν τί έτρωγον οίέν παντί χρόνοι καί
έν πάση χώρα έπί υπεροχή πνεύματος διακοιθέντες. ’Αφού δέ
έπεμβαίνουσιν από τίνος χρόνου οί ιατροί εις τήν πνευματικήν
ήμών δίαιτα, έδικαιούμεθα ίσως καί ήμεΐς ν’ άναμιχθώμεν εις
τόν άνήκοντα αύτοϊς άναντιρρήτως κανονισμόν τής συμφορωτάτης είς τό σώμα, προχείρως παρατηροϋντες ότι, καίτοι κηρυττομένης σήμερον τής κρεωφαγίας απαραιτήτου προς μακροβιότητα
καί ρώμην, πάντες έν τούτοις οί διανύσαντες τό μετά τούς Πατριάρχας όλως έξαιρετικόν έπί τής γής στάδιον εκατόν πεντήκοντα ή κατά τι ολιγωτέρων ετών καί τά έννενήκοντα έννέα έκατοστά τών ύπερβαινόντων τά εκατόν άνήκουσιν είς τήν τάξιν τών
χορτοφάγων αγροτών. 'Υπ’ οψιν ήμών έχομεν τούς πίνακας, έφ’
ών στηρίζεται δ ανωτέρω ισχυρισμός, καί τό καθιστών περιττήν
πάσαν έκ τούτων παράθεσιν συμπέρασμα τοϋ περί “Μακροΰιωπχής” δοκιμίου τοϋ περιωνύμου έν ίατροϊς Ούφελάνδου, καθ’ όν:
«Πάντες οί έξαιρετικώς μακρόβιοι έτρέφοντο σχεδόν άποκλειστικώς διά λαχανικών, οσπρίων, οπωρών, γάλακτος καί άρτου.» ’Ε

σχάτως μόνον έφευρεθέντος τοϋ δυναμομέτρου, ούδεμίαν έχομεν
στατιστικήν έπιτρέπουσαν ήμϊν νά ε’ίπωμεν άν, πρίν ή άναθεμα-
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τισθή ύπδ της νεωτέρας επιστήμης, παρεϊχεν ή λαχανοφαγία καί
άνάλογον της μακοοβιότητος ρώμην’ άλλ’ ούχί δλως άμοιρον ση
μασίας και ύπέρ ταύτης επιχείρημα φαίνεται ήμΐν δτι εις την
αϊοεσιν τών Πυθαγορείων ανήκε Μίλων δ Κροτωνκάτης. "Οπως δή
ποτε ταϋτα είναι ίκανώς ξένα είς τδ κυρίως ένδιαφέρον ήμας ζή
τημα τής διαίτης τών εις τούς αγώνας τοΰ πνεύματος διακριθέν-

των. ’Επίμοχθον πιθανώς δέ άκατόρθωτον εργον ήθελεν είναι ή
άναζήτησις τοΰ τί έτρωγεν έκαστος τούτων πρδ πάντων παρά
τοΐς άρχαίοις. Ταύτην δμως δύναται ν’ άναπληρώση έπαρκώς ή
κατά σχολάς κα'ι αιρέσεις γενικωτέρα τοΰ ζητήματος έξέτασις
και τά περισωθέντα περί τής διαίτης πρωταθλητών τινων τής
διανοίας ώρισμένα χωρία. Τδ μονοπώλιον τής πνευματικής εργα
σίας είχον παρ’ Ίνδοΐς οί Βραχμάνες, ών οί πλεΐστοι εζων ύπερεκατοντούτεις, διατηροΰντες ακμαίας μέχρι τέλους τάς διανοητικάς δυνάμεις διά λαχάνων μόνον καί οσπρίων. Τήν αυτήν δίαι

τα ήκολούθουν οί ιερείς τής Αίγυπτου καί παρά τοΐς Πέρσαις οί
Μάγοι, οί μόνοι μεταξύ τών συμπολιτών αυτών τδ πνεΰμα καλλιεργοΰντες. Έκ τών έν Ίουδαία αιρέσεων τδ πρωτεία αποδίδον
ται ύπδ πάντων τών κριτικών εις τούς Έσσαίους, απέχοντας και
τούτους άπδ τών εμψύχων. Περί τής πασίγνωστου άπδ τών τοιούτων άποχής τών οπαδών τοΰ Πυθαγόρα περιττδν νομίζομεν νά ένθυμίσωμεν άλλο τι είμή μόνον, οτι μεταξύ αυτών διέπρεψαν πλήν
τών φιλοσόφων καί ποιητών ό Άοχίτας καί άλλοι έξοχοι μαθη
ματικοί, δπερ άποδεικνύει επιδεκτικήν σπουδαίων ενστάσεων τήν
γνώμην τών θεωρούντων τήν φυτικήν δίαιτα κατάλληλον είς σο
φιστικού μόνον λήρου καί ματαίων δνείρων παραγωγήν. Τήν γνώ
μην ταύτην κλίνει νά θεωρήση ώς έτι μάλλον άμφισβητήσιμον
δ άναμιμνησκόμενος δτι μεταξύ πάντων τών αρχαίων λαών διεκρίθησαν έπί πρακτικώ πνεύματι οί Σπαρτιάται, ών έκαστος ούδέν άλλο έκόμιζε κατά μήνα είς τδ συσσίτιον ή μέδιμνον άλφίτων,
τυρδν καί ξηρά σΰκα. ’Αλλά καί έν Άθήναις κάππαριν καί έλαίας,
καθ’ά δ ίδιος λέγει, έπροτίμα δ Πλάτων νά τρώγη, λιτή δέ περιγράφεται ήμΐν ή τράπεζα καί τών λοιπών φιλοσόφων, μή έξαιρουμένης ούδέ τής τοΰ φιληδόνου Επικούρου. Τδ αύτδ δέ δυνάμε-
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θα νά παρατηρήσωμεν καί παρά τοΐς Λατίνοις. Χάριν του Σενέκα ήτοιμάζετο έν τή αΰτοκρατοοική αύλή ιδιαίτερον δεϊπνον άποκλειστικώς σννιστάμενον έκ φυτικών βρωμάτων. Μεταξύ τών δύο

άδελφών Γράκχων κατά πολύ τελειότερος ρήτωρ θεωρείται δ καϊ
έπί δλιγαρκεία διακριθείς. Τήν λιτότητα, τά μαλακά κάστανα,
τάς γλυκείας οπώρας καί τδν νεόπηκτον τυρδν δέν παύουσιν άνυμνοΰντες δ Βιργίλιος, δ ’Οβίδιος καί αύτδς δ Λουκρήτιος, καί το^
άλλως άνήκων είς τήν αίρεσιν τών ακράτων ύλιστών. Τί δέ έτρω
γεν δ έπικούρειος 'Οράτιος, τοΰτο διδάσκει ημάς δ ίδιος διά τών
προχείρων έν πάση μνήμη στίχων τοΰ «Hoc ei’alt in VOtis»,
καί τών άλλων έκείνων δι’ ών περιεγράφει λεπτομερώς τδ δεϊ

πνον του «πρδς τδ δποΐον έπήρκουν, δ καρπδςτοΰ έλαιώνος αύτοΰ,
πικραλίδες καί έλαφρά μολόχη.» Μετά δέ τήν ύπδ τώ; βαρβάρων
κατάλυσιν τοΰ αρχαίου πολιτισμού ούδέν άλλο άπέμεινε κατά τούς
σκοτεινούς χρόνους καταφύγιου είς τά γράμματα καί τήν έπιστήμην πλήν μόνων τών κοινοβίων. Καί τούτων δμως τά πνευ
ματικά προϊόντα ήσαν άσυγκρίτως άνώτερα έφ’ δσον αντί τής
ύποκρησίας καί τής έν κρύπτω καταλύσεως μόσχων, έλάφων, ορ
νίθων καί χοιρομηρίων ήκμαζεν ή πίστις καί τά νερόβραστα χόρ
τα, ώς δύναταί τις άκόπως νά πεισθή παραβάλλων τά συγγράμ
ματα τών άοχαιοτέρων πατέρων τής ’Εκκλησίας πρδς τά ληρήματα τών έπειτα κοεωφάγων αρχιμανδριτών καί κοιλιοδούλων
Καρδιναλίων."Οτε δέ ώς ή αρχαία ούτω καί ή παπική 'Ρώμη έγένετο θύμα τής τρυφής καί τής ακολασίας, πλήν ευαρίθμων τινων
έν Γερμανία άναμορφωτών, τρωγόντων κρέας αναφανδόν κατά
τάς νηστησίμους πρδ πάντων ήμέρας, πολύ μάλλον πρδς έπίδειξιν
περιφρονήσεως πρδς τάς βούλλας τοΰ Βατικανού ή έξ άδηφαγίας,
πάντες οί λοιποί διαπρέψαντες άνδρε; κατά τήν λεγομένην περίο

δον τής άναγεννήσεως παρίστανται ώς ούχ ήττον τών αρχαίων
οπαδοί τής δλιγαρκείας. Τοιοΰτοι πρδ πάντων λέγονται ύπάρξαντες δ Άβελιάρδος, δ Γαλιλαίος καί ’Ιορδάνης Βρούνος’ έτι δέ

πειστικώτερον φαίνεται ήμΐν συνηγορούν ύπέρ τή; αγαθής έπί
τοΰ πνεύματος έπιδράσεως τής πυθαγορείου διαίτης τδ παράδειγ
μα τοΰ κλεινού Βάκωνος, δστις τά αριστουργήματα αύτοΰ συνέ-
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γραφεν έγκλειστος έν ειρκτή, ούδεμίαν άλλην δυνάμενος νά
παρέχη εις τδν εγκέφαλον αύτοΰ καύσιμον ύλην πλήν λαγήνου
υδατος και ήμίσεος μελανός άρτου. Όμοίαν περίπου εγκράτειαν
έπέβαλλεν ή άκρα αύτοϋ ένδεια εις τδν κλεινόν πατέρα τής πανθεϊστικής φιλοσοφίας Σπινόζαν. Ό μεταξύ πάντων τών επιστημόνων
εργατικότατος Νεύτων, σπανίως ευρίσκων καιρόν όπως παρακαθήση εις τακτικόν δεΐπνον, έτρέφετο ώς έπ'ι τδ πολύ διά παξιμαδίων, άτινα έβάπτιζεν εις κεκοαμένον οίνον" εις όμοια δέ ακριβώς
γεύματα ήρκεϊτο κατά μίμησιν τοϋ Νεύτωνος κατά τάς περιόδους
μάλιστα έκτακτου εργασίας καί ό πολύς Βυφών. Έφ’ όσον προβαίνομεν είς πλησιεστέρους ήμϊν χρόνους κατά τοσοΰτον άφθονώτεραι καί πρδ πάντων αύθεντικώτεραι καθίστανται αί κατά τών
δογμάτων τήςκρεωφάγου σχολής ένς-άσεις.Ό Μοντέσκιος αποδίδει
εις την βουφαγίαν τοϋ αγγλικού λαοϋ ούχί τδ πρακτικόν πνεύ
μα καί τήν καρτερίαν, άλλα μόνην τήν τραχύτητα τοϋ ήθους,
τήν αποπληκτικήν κράσιν, τδ φίλερι καί τήν ποδάγραν.Ούχ’ήτ
τον θερμοί υπέρμαχοι τής φυτικής διαίτης κηρύττονται ό Ούφελάνδος, δ Χάλλερ καί ό Βερναρδϊνος Σαμπιέρρος, καθ’ 8ν «ή
αποχή άπδ τοΰ κρέατος πολλά μέν έχει τά πλεονεκτήματα,
μειονέκτημα δέ δεν παρουσιάζει κάνέν.» Έτι δέ θετικώτερον
άποφαίνεται ό 'Ρουσσοι: «Άπόδειξις, λέγει, τοϋ οτι ή όρεξις τοΰ
κρέατος δέν είναι φυσική τω άνθρώπω πρόκειται αναμφισβήτη
τος ή πρδς τούτο αντιπάθεια τών παιδιών καί ή ποοτίμησις παρ’
αΰτοϊς τοΰ άρτου, τών πλακούντων, τών ζυμαρικών, τοΰ γάλα
κτος καί τών οπωρών. Κάκιστα δέ πράττουσιν οί γονεϊς οί διαστρέφοντες τδ ένστικτον τούτο καί καθιστώντες τά τέκνα αύτών
σαρκοφάγα. ΊΙ κατάχρησις τοΰ κρέατος, άν δέν βλάπτη τδ σώ
μα, άποθηριοϊ άναμφισβητήτως τήν ψυχήν.» Πυθαγορικώς άνατραφείς υπό αισθηματικής μητρδ; άποστρεφομέ?ης τδν φόνον κα
τοικίδιων ζώων, δ Λαμαρτϊνος έτρέφετο νέος ών άποκλειστικώς
διά λαχανών, γάλακτος καί οπωρών καί υπό τήν επιρροήν τούτων
έστιχούργησε τάς «Ποιητικάς Μελέτας». Αληθές είναι οτι άναμιχθείς έπειτα είς τήν κοσμικήν καί πολιτικήν τύρβην ήνανκάσθη νά κρεωφαγή, τότε όμως αντί αληθώς «Ποιητικών» έγραφε

ίστορικάς δήθεν μελέτας καί στίχους κατά πολύ τών πρώτων
κατωτέρους. Έκ τών απομνημονευμάτων τοϋ Βύρωνος πληροφορούμεθα ότι έκ φόβου μή παχύνη, όλιγίστην έλάμβανε καί έλαφράν τροφήν, έκ διαλειμμάτων μόνον παρακαθήμενος μετά τών
φίλων εις σαρδαναπάλεια δείπνα, προσφορωτάτην δέ τή ποιητική
έμπνεύσει ένόμιιζε τήν έγκράτειαν καί τδν δι’ άφθονου άνθρακού-
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χου ύδατος κεκραμένον οίνον τοϋ 'Ρήνου. Τδ γεύμα ή μάλλον τά
τέσσαρα ή πέντε καθ’ ημέραν γεύματα, άτινα έλάμβανεν ο Βαλζάκ οσάκις εΐργάζετο, συνισταντο έκαστον έκ κυμβίου καφέ καί

μικρού άρτίσκου, τοιαϋτα δέ συμβουλεύει συμπόσια είς τούς όρεγομένους «γονίμου συνουσίας μετά τής Μούσης». Όμοίαν ήκολούθει καί είς τούς πνευματικώς κοπιώντας συνίστα δίαιταν,
ό ού μόνον έν φιλολόγοις, αλλά καί έν ΐατροϊς διάσημος Βερών.
'Η αφθονία τών τοιούτων υπέρ τοϋ συμφόρου είς τήν διάνοιαν τής
φυτικής διαίτης αποφάνσεων είναι τοσαύτη, ώστε καίτοι έχοντες
πρδ ημών τδ έργον τοΰ Πορφυρίου «Περί άποχής άπδ τών έμψυ
χων,» ούδεμίαν ήσθάνθημεν άνάγκην προσφυγής είς αύτα, υπέρ
τδ δέον ίσως μακρδν νομίζοντες καί τδν πρόχειρον έν τή μνήμη
ημών κατάλογον μαρτυριών. ’Αντί τής μονοτόνου τούτου έξαντλήσεως περιοριζόμεθα είς τήν εξής γενικωτέραν καί ίκανώς πει
στικήν, νομίζομεν, παρατήρησιν, ότι μεταξύ τών πρωταγωνιστών
τής διανοίας παντδς αίώνος και πάσης χώρας, πολλούς μέν παριστώσιν ήυ.ϊν οί βιογράφοι ώς λιτοτάτους τήν δίαιταν ή καί άποκλειστικώς χορτοφάγους, ούδεμίαν άλλην θρηνοΰντες ένίοτε παρά
τισι τούτων κατάχρησιν πλήν τής τοϋ οίνου, τής άψίνθου, τοΰ
δποίου ή καί τοΰ καφέ, άπολύτως όμως ούδένα παριστώντ·:ες ώς
έξαιρετικώς σαρκοβόρου, 'Η παρομοίωσις τοΰ άνθοωπίνου έγκεφάλου πρδς λυχνίαν, τής δποίας ή φωτιστική δύναμις είναι άκριβώς ανάλογος πρδς τήν ποσότητα καί τδ ποιδν τής κατα ναλισκομένης καυσίμου ύλης, είναι θεωρία δλως νέα, ής ούδ’ ίχνος άπανταται έν τή ιστορία τοϋ ανθρωπίνου πνεύματος, καί προωρισμένη πιθανώς νά ζήση όσον ζώσι τά ρόδα καί αί ίατρικαί θεωρίαι.
Ε, ΡΟΪΛΗΣ.
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επειδή ό είρημένος Φραγκίσκος Τολλάρη είναι πλησιέστεοον τών
άλλων τής θύρας, άνετέθη αύτώ τό άζίωμ.α τοϋ θυρωρού καί έδό-

θη ράβδος ϊνα έμποδίζη τού; άλλους νά έξέρχωνται.
Ή έξήγησις αύτη μάς έδειξε τόν βαθμόν τοϋ σεβασμού, 8ν Οι

^πΑρατοπλλΕρ

HOM TON IHOHMf
Ή παρά τό Παλέρμον μονή τών καπουκίνων είναι περίφημος
καθ’ δλην την Σικελίαν, τούτο δε μάλιστα ένεκα τής περιέργου
ίδιότητος, ήν τά υπόγεια αυτής κέκτηνται τοϋ μομιοποιεΐν τά

πτώματα και τοϋ διατηρείν αυτά άπηλλαγμένα σήψεως.
Ευθύς λοιπόν ώς άφίχθημεν είς τήν μονήν, ό φύλαξ μονάχος
μάς ώδήγησεν εις τά πολυθρύλλητα εκείνα υπόγεια. Καταβάντες
τριάκοντα βαθμίδας εύρέθημεν έντός παμμεγέθους υπογείου νε
κροταφείου έν σχήματ: σταυρού φωτιζόμενου άνωθεν δ^ οπών εις
τόν θόλον άνεωγμ.ένων, εϊδομεν δέ θέαμα, τοϋ οποίου ούδεμία πε
ριγραφή δύναται νά δώση ακριβή ιδέαν.

Φαντάσθητε χίλια διακόσια ή χίλια πεντακόσια πτώματα έν
εΐδει μομίων έξ άμίλλης μορφάζοντα και τά μέν οίονεί γελώντα, τά δέ κλαίοντα, άλλα άνοίγοντα ύπερμέτρως τό στόμα και
έπιδεικνύοντα γλώσσαν μελανήν μεταξύ δύω νωδών σιαγόνων,άλλα
σπασμοδικώς συσφίγγοντα τά χείλη, κείμενα εκτάδην, συνεστραμ
μένα, έξηρθρωμένα, έστραγγαλισμένα, γελοιογραφίας άνθρωπίνας, έφιάλτας ψηλαφητούς, φάσματα μυριάκις άποτροπαιότερα
τών εν τίνι άνατομείω κρεμαμένων σκελετών. Πάντες φέρουσι
τήν στολήν τών καπουκίνων και εχουσιν εις τάς χεϊρας επιγρα
φήν δηλοϋσαν το όνομα αυτών, τήν ημέραν τής γενετής καί τήν

αγαθοί μοναχοί τρέφουσι προς τούς ξενιζομένους νεκρούς. Εις άλλας χώρας περιφρονεΐται ό θάνατος, έδώ περιφρΟνοϋνται οι νε
κροί, τούτο άναντιρρήτως είναι πρόοδος.
Όμολογητέον δτε έν τή συλλογή ταύτη τών μομίων, δσαι δεν
είναι αποτρόπαιοι είναι γελοίαι. Αι μομίαι είναι διατεθειμέναι
ποτέ μέν είς δύω σειράς ποτέ δέ είς τρεις ή μία υπέρ τήν άλλην,
οΰτως ώστε αί τής κατωτέρας σειράς ύποβας·άζουσιν έν εϊόει καριατίδων τάς τής δευτέρας καί αί τής δευτέρας τάς τής τρίτης.
Ύπό τούς πόδας τών μομίων τής πρώτη; σειράς ύπάρχουσι τρεις
σειραί κιβωτίων ξύλινων κατά τό μάλλον ή ήττον πολυτίμων, ζεκοσμημένων δι’ οικοσήμων καί στεμμάτων. Περιζλείουσι δέ τούς
νεκρούς χάριν τών όποιων οί συγγενείς των ήθέλησαν νά δαπα-

νήσωσι τά προς κατασκευήν φερέτρου. Τα φέρετρα ταϋτα εχουσι
θύραν, ή δέ θύρα κλεΐθρον, ού τήν κλείδα φυλάττουσιν οί συγγε
νείς.’Ενίοτε οί κληρονόμοι έρχονται όπως βεβαιωθώσιν δτι εκείνοι,
ών τήν πεοιουσίαν τρώγουσι μένουσιν εκεί' βλέπουσι προς στιγ
μήν τόν θειον αυτών, τόν πάππον ή τήν σύζυγον καί τούτο τούς
καθησυχάζει.
Μεταξύ τών νεκρών ύπάρχουσι κομήτες, μαρκήσιοι, πρίγκηπες,
στρατάρ/αι φέροντες θώρακας, άλλ’ ό περιεογότερο; τών άποτελούντων τήν αριστοκρατικήν ταύτην όμήγυριν είναι άναντιρρήτως βασιλεύ; τις τής Τύνιδος, δστις ριφθεί; ύπό καταιγίδος είς

τοΰ θανάτου των.

Παλέρμον ένόσησε καί άπέθανεν είς τήν μονήν τών καπουκίνων
πριν δέ άποθάνη ήλλαξε πίστιν καί έβαπτίσθη. 'Η αλλαγή αΰτη
έπροξένησεν ώ; είκός, μεγάλην έντύπωσιν, αύτοϋ δή τοϋ αύτοκράτορο; τής Αυστρίας συγκατανεύσαντος νά γίνρ άνάδοχό; του.
Οί δέ καπουκίνοι ίνα διαιωνίσωσι τήν μνήμην τοϋ συμβάντος

Το πλησιέστατον εις τήν θύραν πτώμα, το όποιον ζών ώνομάζετο
Φραγκίσκος Τολλάοη, κρατεί ράβδον, Έζητήσαμεν παρά τοϋ
φύλακος νά μάς έξηγήση τό σύμβολον τούτο’ μάς άπεκρίθη δτι

τούτου τοϋ τοσαύτην περιποιούντο; τιμήν είς τήν μονήν, ύπεβλήθησαν είς εκτάκτου; δαπάνα; χάριν τοϋ βασιλικού νεοφύτου.
Καί 'ίσταται έχων ύπεράνω τής κεφαλής επιστέγασμα έκ βαμβα·
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κίνου υφάσματος και φέρων στέμμα χάρτινου' διά τής άριστεράς
δέ χειρός κρατεί ξύλον σκαμνιού κεχρυσωμένον. Υποκάτω άναγι-

Θέλεις νά μάθης το άληθινον νόημα τής ενταύθα κειμένης : ΓΗ
Άντων ία Πεδόκε, άνθος έζησε, διαβάτα, 20 έτη καί άπεβίωσε

νώσκομεν τήν εξής επιγραφήν περιέχουσαν ολόκληρον τήν ιστο
ρίαν τοΰ βασιλέως τούτου τής Τύνιδος.
Naccui in Tunisi re, venuto a sorte a Palermo
Abbracciai la santa fede.
La fede e il viver ben salva mi iu morle.
Don Filippo d’Austria, re di Tunizzi,
Mori a Palermo—20 Settembre 1622.
Έγεννήθην βασιλεύς τής Τύνιδος. Έλθών κατά τύχην εις Πα-

τήν 25 Σεπτεμβρίου 1834.
’’Αλλο πτώμα ούχ ήττον τούτου ειδεχθές έχον έσθήτα έλαφράν

λέομον, ήσπάσθην τήν αγίαν πίστιν. 'Η πίστις καί το καλώς ζήν
μέ σώζουσιν έν τω θανάτω. Ό Δον Φίλιππος τής Αυστρίας, βασι
λεύς τής Τύνιδος,άπέθανεν έν Παλέρμο) τήν 20 Σεπτεμβρίου 1622.
Έκτος τών κοιλωμάτων τών προσδιωρισμένων είς τούς κοινούς
τών νεκρών καί τών φερέτρων τής αριστοκρατίας, είς τών βρα
χιόνων τοΰ παμμεγέθους νεκρικού σταυρού αποτελεί είδος κοιμη
τηρίου ιδιαιτέρου τών κυριών τής υψηλής αριστοκρατίας τοΰ Πα
λέρμου.
Έδώ ό θάνατος είναι ίσως έτι ειδεχθέστερος διά τον περιβάλ
λοντα αυτόν κόσμον' τά πτώματα πλουσιότατα ένδεδυμένα κεΐνται υπό ύελίνους κώδωνας. Αί γυναίκες φέρο.υσι στολάς αύλικάς ή
χορού, αί νεάνιδες έσθήτας λεύκάς καί παρθενικούς στεφάνους.
Μόλις δύναταί τις νά ύποφέρη τήν θέαν τών ταινιοστολίστων
εκείνων προσώπων, τών άπεξηραμένων βραχιόνων έξεοχομένων έκ
χειρίδος μεταξωτής κυανής ή ροδόχρου, τών οστεωδών δακτύλων
έκτεινομένων έντος χειροκτίων πλατυτέρων τού δέοντος, τών ποδών, τών οποίων τά δστα καί τά νεύρα φαίνονται διά τών δια
φανών περ’.κνημί δων. Έν τών πτωμάτων τούτων δυσειδέστατον
τήν όψιν έκράτει δάφνην καί είχε τήν εξής έπιγραφήν έπί τής
πλίνθου τής νεκρικής του κλίνης.
Saper vuoi dichi ciaccc il senso vero: Antonia
Pedoche, fior
Passeggiero visse anni XX e mori a XXV
Settembre 1834.

καί στέφανον έκ ρόδων κεΐται έπί προσκεφαλαίου έκ τριχάπτων'
αύτη είναι ή Signora Maria Amaldi e Ventimiglia-marchesina di Spataro—άποθανούσα τήν 7 Αύγούστου 1 834· έν ηλι
κία. 29 έτών. Το πτώμα αύτής έκαλύπτετο υπό δροσερών άν-

Θέων' δ φύλαξ τών καπουκίνων, δν έξητάσαμεν, μας εΐπεν ότι τά
άνθη άνανεούνται καθ’ έκάστην ύπο τού βαρώνου Π. οστις τήν
ήγάπα. Τρομερός έοως ό δυνηθείς ν’ άνθέξη έπί δύο έτη εις τοι-

αύτην θέαν.
Εύρισκόμ-εθα έν τοΐς υπογείοις προ δύω περίπου ωρών, ένομίζομεν δέ ότι ειχομεν ίδει παν το άξιοθέατον, ότε ο φύλαξ μάς εΐ
πεν ότι έπεφυλάχθη νά μάς δείξη είς τό τέλος τό περιεργότερον.
Τόν έρωτήσαμεν μετά τίνος ανησυχίας περί τίνος έπρόκειτο καί
έμάθομεν ότι αφού έθεωρήσαμεν τά πτώματα είς κατάστασιν τε
λείας άποξηράνσεως μάς ύπελείπετο νά ίδωμεν αύτά ξηραινόμενα.
Προχωρήσαντες μέχρι τούτου δέν ήδυνάμεθα νά όπισθοδρομήσωμεν, εϊπομεν είς τόν φύλακα νά βαδίση εμπρός έτοιμοι όντες νά
τόν άκολουθήσωμεν. Έναψε λοιπόν δάδα καί αφού έπροχώρησε
δώδεκα περίπου βήματα είς μίαν τών διόδων, ήνοιξε μικρόν δωμάτιον έντελώς σκοτεινόν καί είσήλθε πρώτος κρατών τήν άνημμένην δάδα. Τότε, είς τήν υπέρυθρον αύτής λάμψιν είδομεν θέαμα
φρικώδες, πτώμα έντελώς γυμνόν κρεμάμενον έπί είδους έσχάρας
καί έχον τούς γυμνούς πόδας, τάς χεΐρας καί τήν σιαγόνα δεδε
μένους όπως μή συσταλώσι τά νεύρα τών διαφόρων τούτων με
ρών' ρύαξ πηγαίου ύδατο; έρρεεν ύπ’ αύτό καί έπέφερε τήν άποξήρανσιν, ήτις συνήθως συντελεΐται έντός έξ μηνών. Μετά τήν
παρέλευσιν τών 8ξ τούτων μηνών, δ τεθνεώς ευρισκόμενος ήδη είς
κατάστασιν μομίας, ένδύεται καί τίθεται είς τήν θέσιν του, όπου
θά μείν/ι μέχρι τής ήμέρας τής κρίσεως. Έπάρχουσι τέσσαρα
τοιαύτα δωμάτια δυνάμενα νά περίλάβωσιν έκαστον τρία ή τέσ
σαρα πτώματα.
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Οί ζάτο:κοι τοϋ δστεοφυλακείου τούτου έχουσι και αύτοί τάς
έορτάς των ώς και οί άλλοι νεκροί. Τότε τούς ένδύουσι τά έορτάσιμά των ενδύματα καί καθαρούς χιτώνας, καί προσαρτώσιν αύτοϊς άνθοδέσμας, αί δέ θόραι τών υπογείων ανοίγονται είς τούς
συγγενείς αυτών καί τούς φίλους. Τινές όμως διατηροΰσι το σάγινον
ένδυμά των και το σκυθρωπόν τής ό'ψεως. Οί συγγενείς μαντεύοντες το λυπούν αυτούς σπεύδουσι νά τούς έρωτήσωσιν έάν έχωσιν
ανάγκην τίνος, εάν μία ή δύω λειτουργία! ήθελον τούς ευχαρι

στήσει. Οί νεκροί άπαντώσι νεύοντες την κεφαλήν ή την χεΧρα
οτι τούτο έπιθυμούσιν" οί συγγενείς πληρόνουσιν είς την μονήν
αριθμόν τινα λειτουργιών, εάν δέ δ αριθμός ούτος είναι επαρκής
έχουσι τήν εύχαρίστησιν τό έπόμενον έτος, νά ΐδωσι τούς δυστυ
χείς νεκρούς άνθοστολίστους και λαμ,πρώς περιβεβλημένους είς
αστόδειξεν OTt έξήλθον τού Καθαρτηρίου καί άπολαύουσιν ήδη
τήν αίωνίαν μακαριότητα.
'Ομολογώ ότι ευχαρίστως είδον τό φώς τής ημέρας, και τόν
αέρα καί τά άνθη’ μοί έφαίνετο οτι έγειρόμην έκ τίνος φρυκώ—
δους ονείρου, καίτοι δέ ούδέν τών πτωμάτων εκείνων ήγγισα,

μέ παρηκολούθει δσμή νεκρική ής δέν ήδυνάμην ν’ απαλλαγώ.
Πρό τής εισόδου τής πόλεως δ αμαξηλάτης μου έστάθη δπως
διέλθη φορεϊον, ού έπροηγεΐτο άνθρωπος κρατών μικρόν κώδωνα,
κατόπιν ήρχοντο δύω άλλα φορεία. Νεκρός μετεφέρετο είς τήν
μονήν τών καπουκίνων. Ό τρόπος ούτος τού μεταφέρειν τούς
τεθνεώτας εντός φορείου καθημένους, ένδεδυμένους, έψιμυθιομένους, μοί έφάνη εφάμιλλος τών λοιπών. Εις τά παρακολουθούντα δύω φορεία ήσαν δ ίερεύς καί δ βοηθός του.
ΜιτεφράαΟη έκ τη; έν Σικελία περιηγήσεω; τοΰ ’Αλεξάνδρου Dumas
(πατρό;), le Speronarc.
Ελιζα

Σ.

Σογτζογ.
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’Επί μήνα διατρίβοο έν τή θελκτική Ίσπαχάν, έν τω κήπω
τούτω τής Περσίας, περί ού οί ανατολικοί ποιηταί ένθουσιώντες
άδουσιν δτι «Τό έαρ αυτού μεθύει τάς αισθήσεις». Ό καταβιβρώσκων έκεΧνος τής άφεστώσης πατρίδος πόθος, δστις πανταχού
μ’ άκολουθεΧ, αντικατέστη έπί τή θέα. τής ουρανίας ταύτης χώρας
υπό άναπαύσεως ήδείας,καί ήρξάμην τήν θείαν τών Χαφίς ποίησιν
νά έννοώ, ήτις έν πάση μεταφράσει άναλος φαίνεται άκροοτηριασμός' έκάστη αναπνοή άπορδοφα τήν πάντοτε ηδυπαθή τής ’Ανα
τολής ποίησιν, τήν ποίησιν εκείνην, ήτις δέν έπιζητεΧ ηχητικούς
στίχους, ούτε ευφραίνεται εις γελοίαν αισθηματικήν πλησμονήν...
άλλ’ αντί στιχουργίας κατασκευάζει έκ τής ζωής καί τής πραγματικότητος ποίημα, δπερ διά τήν άξεστον ήμών φιλοκαλίαν
λίαν συχνά διαμένει άκατάληπτον.
,,ΜεΟ’ όλης της εύλαβείας άνάγνωΟι
,,ΘΧσσον η βράβιον τα Κοράνιον τής ωραιότητας.“

λέγει ή παράδοσις τών ανατολικών ποιητών καί συμφωνεί αυτή
δ πλήρης έκεΧνος βαθύς σεβασμός, 8ν δ θνητός αισθάνεται έπί
τή θέα τού μεγαλείου τής φύσεως.
Τνα ή τις έν Ίσπαχάν ποιητής καί έν άσμασι λέγη, δποία υ
ψηλή ευτυχία ουνταράσσει τό στήθος, δέν έχει χρείαν τής εόφυί'ας ενός Βύρωνος, αλλά καί άπλοΰν και ολίγον άνεπτυγμένον
πνεύμα άνίπταται είς τήν άντίληψιν βαθείας ποιήσεως εάν θεωρήστ) τά πέριξ αυτού.—Πρό τών δφθαλμών άνεγείρεται άκτινοβόλος κόσμος λαμπυριζόντων θόλων καί Μιναρέδων, καί ή μυθώδης
χώρα τών Σεχερατσάόε, ήν ονειροπολεί τις έν τή νεότητι αυτού,
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μετά των κεκαλυμμένων αυτής γυναικών, αναφαίνεται έν δλη
τή μαγική αυτής ύποστάσει. Περί εμέ, άνω καί κάτω διαλάμπει
έν εαρινή καλλονή τδ μεγαλεϊον τής ’Ανατολής.
Έν παραπλησίοις βεβυθισμένος διαλογισμοϊς, πορεύομαι καθ’

ποίου λάμπει χρυσή ημισέληνος, έπλησίασε λεπτώ κεκαλυμμένη
πέπλω, οστις καί αΰτάς τάς άβράς χεΐρας έπιφθόνως άπέκρυπτεν·
Έφερε τήν ενδυμασίαν τών πλουσίων τής Περσίας γυναικών, ήτοι
λαμπρόν μετάξινον καί βαθέως άνειμένον χιτώνα μέχρι τών καρ
πών χειρίδας έχοντα, λεπτδν ύφασμα πέπύου περί τδ έξωγκωμένον έξ άφθονου ζωής στήθος, χρυσώ πεποικιλμένην έσθήτα καί
πλατείαν μεταξίνην περισκελίδα. Τήν δέ κεφαλήν έκάλυπτε τδ
λευκδν ίασμάκι, βαθέως μέχρις οφθαλμών καθήκον, άλλ’ ούτω
λεπτώς περιεπτυγμένον, ώστε ήδυνάμην καλώς νά διακρίνω τά
πορφυρά τοΰ στόματος χείλη. Τδ θαυμασίως διαφανές καί άγνδν
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έκάστην πρωίαν πρδς τδ σκιερόν τών κυπαρίσσων άλσος, τδ ό
ποιον πρδς δυσμάς τής πόλεως έξαπλοΰται. ’Απαντώ τάς αύτάς
πάντοτε μορφάς μέ τά σεμνά χαρακτηριστικά, τάς αύτάς γυναί
κας μέ τά κυματίζοντα πέπλα, τά όποια συχνά τόσην ωραιό
τητα και θέλγητρα ζηλοτύπως καλύπτουσι, και τότε τδ τεταραγμένον πνεϋμά μου άναλογίζεται τ’ απόκρυφα τά οποία όπισθεν τών υψηλών τοΰ Ίνδερούν (άοαβικώς χαρέμ) τοίχων α
ναπαύονται.—Πάντες οι μωαμεθανικοί ούτοι τοϋ έρωτος ναοί,
περί ών ή'δη τοσαϋτα ήκουσα, τών όποιων όμως τδ έσωτερικδν
ούδέποτ’ είδον, κέκτηνται ίδιον δι’ εμέ θέλγητρον, έξ ού δέν δύ
ναμαι ν’ άποσπάσ&ο έμαυτόν. Μοί παρίστανται ώς ευώδεις άνΟέων κήποι, έν οίςοί τρυφερότατοι αναπτύσσονται κάλυκες' άλλ’
ελλείπει αύτοίς ό αήρ, τδ φώς, ή χρυσή ελευθερία. Πολλάκις έπόθησεν ή καρδία μου, τδ ήδύ μυστικόν ν’ άποκαλύψω, νά εισ
έλθω είς τδ άγιαστήριον τής ανατολικής συμπάθειας και ν’ απο
λαύσω τδ μεθυστικόν άρωμα ενός τών σπανίων τούτων άνθέων.
Άλλ’ οί μωαμεθανικοί νόμδι εϊσ'ιν αυστηροί, και υψηλοί οί τοί
χοι τοϋ Ίνδερούν. Ή δέ τύχη ’Ισπανού τίνος νεανίου όστις διά τδ
απρόσιτον έξήφθη καί έτόλμησεν ήοωϊκώς νά είσέλθη είς τδ σεράϊον ΙΙασσά, παρίσταται ακόμη πρδ τών οφθαλμών μου . . . .
τδ σώμά του αναπαύεται έν τώ βυθώ τοΰ Βοσπόρου.... άλλ’ είναι
άρά γε ωραίος κλήρος, ευτυχία ήδεία νά κένωση τις άμυστ'ι τδ άφρίζον τοΰ θερμοΰ έρωτος βαυκάλιον καί έπειτα ν’άποθάν7);....
Και ή ωραία εκείνη γυνή, ή έκεϊ είς τδ ήμίφαυστον τής ίάσμης φύλλωμα αφανής γιγνομένη, κατοικεί ό'πισθεν τών τοίχων
τοΰ Ίνδερούν.—’Ενώ χθες έβραδυπόρουν ένταΰθα έν τώ αύτώ
χλοερω δρόμω σύννους περιφερόμενος τήδε κάκείσε, καί έθεώμην
τήν μεγάλην χρυσήν ημισέληνον, ήτις κοσμεί τδ μονήρες κιόσκι
τοΰ Σάχη, συνήντησα αυτή τδ πρώτον. Έβράδυνα τδ βήμα,ϊνα
κάλλιον ίδω τήν Όδαλίσκην. Έπ'ι φορείου έπί τής σκέπης τοΰ ό-

τής έπιδεομίδος χρώμα, ή απαλή καί χαρίεσσα τών κροτάφων
κυρτότης, ή αγέρωχος καμπύλη τών νυκτιχρόων όφρύων, ύφ’ άς
δύο μεγάλοι οφθαλμοί περί διακαών πόθων έλάλουν, προύδιδον
τήν άμεμπτον καλλονήν τοΰ μαργαρίτου τούτου τοΰ Ίνδερούν.
Αίφνης άνέτεινε τούς άμυγδαλώδεις καί δνειροπόλους ύφθαλμούς
αυτής τούς ύπερφυώς ωραίους, καί τδ βλέμμα της περιεπλανήθη
έν προφανεί ταραχή' αί ήδοναί' τών «Χιλίων καί μι&ς νυκτδς»
«οί έπτά τοΰ Μωάμεθ παράδεισοι» κατωπτρίσθησαν έξ άντανακλάσεως έν αύτω. Μετ’ έκφράσεως, ήν δέν δύναμαι νά περιγρά
φω, προσηλώθη τοΰτο έπ’ έμοΰ, φλογερά έρυθρότης έχρωσε τάς
παρειάς μου, έπί μίαν στιγμήν έμεινα έξεστηκώς' καί άνεμνήσθην
δτι ούτως άστράπτε ι κατ’ έρεβώδη νύκτα τδ πΰρ τοΰ Βεζούβιού,
δταν οί φθοροποιοί τής λάβας όγκοι έκ τοΰ κρατήοος αύτοϋ έξερεύγωνται σκοτεινοί αλλά τόσω ωραίοι, άπεριγράπτως ωραίοι!
Έφρικίων έξ ηδονής.—"Οστις δέν είδεν έτι παρομοίαν μεθυστι
κήν περιφλεγή έκστασιν, οία μόνον είς τήν περιπαθή καρδίαν α
νατολικής κόρης δύναται νά ύπάρξη, ούδέν εϊδεν.
Τδ βλέμμα της άνεπαύετο έτι έπ’ έμοΰ, διαβιβρώσκον, άκόρεστον, γοητευτικόν, έγώ δέ έξεστηκώς έθεώμην τδ λαμπρόν πλάσυ.α τοΰ όποιου τδ μέ τά άβρά χείλη κεκοσμημένον στόμα τόσω
εύδαιμόνως έφάνη μειδιών. ... ήθέλησα νά σπεύσω, νά ριφθώ είς
τούς πόδας της καί
«pour un regard de toi»
νά παραδοθώ είς τδν θάνατον' ήθέλησα νά έρωτήσω αύτήν διατί
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τόσοι περίλυπος, τόσω μελαγχολιχή φαίνεται, και βιαίως νά τήν
άποσπάσω (έκ) των πολυτίμων δεσμών της.... άλλ’ αίφνης ήσθάνθην Ολίψιν χειρδς και διέκρινα την παραινετικήν φωνήν Ίνδοΰ,
δστις την έκστασίν μου έγκαίρως παρετήοησε. Νΰν δέ πρώτον
ειδον τάς άπειλητικάς όψεις των ευνούχων, οΐτινες έπηκολούθουν
τή ωραία Όδαλίσκη,καί ή φρόνησις έπανήλθεν έν έμ.οί.Ή δέ κόρη
μετέβαλε τά ωραία καί ηδονικά χείλη εις πανεύδαιμον μειδία

νον δέ οί οφθαλμοί αύτής έχουσιν ύγράν γλυκεΐαν λάμψιν οίονεί
λέγουσαν. «Ξένε, σέ αγαπώ ... άλλ’ ελλείπει μοι ή ελευθερία!»
"Οπως κεϊται έν τή μεγαλοπρεπεΐ αύτής ωραιότητι ήρεμος καί
άμέριμνος, καταβεβρωσκομένη όμως ύπδ τοϋ έν τώ κόλποι τη;
αγρίου πυρδς, μοί άναμιμνήσκει τδ λαμπρόν έν 'Ρώμη αριστο
τέχνημα, την καπιτωλίαν Άφροδίτην, την κλασικήν ΐδανικότητα,
πρδς ήν έτεινον οί δφθαλμοί τών αρχαίων Ελλήνων. Περί τά άμαυοώς φλογερά χείλη περιπλαναται πικρά καί τεθλιμμένη όψις,

μα....
ετι μοί συνήντησε τδ περιπαθές βλέμμα τη;.... και
έγένετο άφαντος μετά της συνοδίας της όπισθεν τοϋ δικτυωτοϋ
τοϋ βασιλικού δώματος. ’Άθυμος έμεινα δπίσω.
Ή συνάντησες αυτή μοί άφήρπασε την ηρεμίαν. Ματαίως προσ
παθώ νά έμβαθύνω εις σπουδάς εμβριθείς, πάντοτε ίπταται περί
εμέ ή αξιέραστος εΐκών. ’Αντί τής άναζωοποιούσης νυκτερινή;
άναπαύσεως μ’ έβασάνιζον κακοί όνειοοι, μελαγχολικοί ρεμβα
σμοί περί της ωραίας ανατολικής. Ούδέποτ’ είδον χαριέστερον
πλάσμα, ουδέποτε εύγενεστέραν μορφήν καί όφθαλμού; λαμπρό
τερους. Ουδέποτε στόμα λεπτότερου καί τρυφηλότερον τοΰ ϊδικοϋ
της, δπερ δμοιάζει μικρώ κάλυζι ρόδου. Πώς νά καλήται, έκ τίνος
νά κατάγηται χώρας: ’Έστιν άρά γε τέκνον τών κιρκασιών όρέων,
τδ όποιον πωληθέν ύπδ τοϋ πατρδς η τίνος άλαζόνο; Βούρκ (εύγενυϋς) οφείλει νά διαβιώση θλιβερώς εις τά ξένα ; Ή ποθεί ή
περιπαθής καρδία της ώραιοτέραν έτι πατρίδα, την εΰδαίμονα

τοϋ Γάγγου όχθην, ης τδ άγιον κϋμα έψιθύρισεν εις τδ ούς της
τά πρώτα βαυκαλήματα. ’Η περιπλανώνται οί διαλογισμοί αυ
τής έκεϊ ύπεράνω τών της 'Ελλάδος κοιλάδων, επί τοϋ ίεοοϋ της
έλευθεοίας εδάφους, τό όποιον οί ωραίοι αυτής οφθαλμοί ουδέποτε
όψονται πάλιν ; ... Τις οΐδε .'

Θά πειραθώ νά πλησιάσω τδ φύλλωμα, έν ώ αναπαύεται, νά
ιδω ακόμη
βαθέως, ναι πολύ βαθέως τους καυστικούς μέλανας οφθαλμούς της καί νά γείνω ευτυχής.
Οί εύνοϋχοι μέ παρατηροϋσι καί άναγνωρίζουσιν, άλλ’έν επι
τακτικόν τής ωραίας αυτών δεσποίνης βλέμμα επιβάλλει αύτοϊς
σιωπήν. Υπερήφανος καί αμέριμνος ώς εί εκειτο ό κόσμος πρδ
τών ποδών της, αναπαύεται επί βελούδινου προσζεφαλαίου, μό

οντω θλίψεως καί βαρυαλγοϋς πόθου μεστή, ώσεί έκρύπτετο ό
πισθεν αύτής έκλείψασα ζωή. Δυστυχές τοϋ Ίνδεοούν άνθος ! Οί
τής οικουμένης θησαυροί κεϊνται εις τούς πόδας σου’ έάν διάτα
ξης εκατόν δοΰλοι σπεύδουσιν ϊνα σοι ύπηρετήσωσι' σέ κοσμούσε
χρυσός καί μαργαρΐται, εύωδιάζοντα Άμβοά καί ^όόων μόρα πλα
νιόνται περί σέ . .. ούδέποτ’ έχεις χρείαν νά έργασθής, δύνασαι
νά παίζης, νά γεύησαι ζακχαρικά, νά περιπίπτης εις έκστασίν
κατά τδ κάπνισμα τοϋ Γιουμπεκί.. . καί όμως είσαι λυπημένη ;
Βεβαίως έχεις λόγον τινά. Πάντες οί θησαυροί εκείνοι δέν δννανται νά έξοστρακίσωσι τδν Θυελλώδη τής καρδίας παλμόν, όστις σέ
ταράσσει είς τήνάνάμνησιν τής ελευθερίας, ουδέ ν’ άντικαταστήσωσι τήν άπολεσθεΐσαν ευδαιμονίαν' πάντες οί άδάμαντες καί
πολύτιμοι ούσίαι δέν ΐσοφαρίζουσι τή άξίοε έκλιπούσης ζωής. Πο
θείς νά αΐσθανθής τδν παλμόν φίλης καρδίας .. . απαιτείς έρωτα
καί .. . σοί παρέχουσι ψυχρόν καί σκληρόν μέταλλον !
"Ηρεμο; καί σιωπηλή μέ προσβλέπεις, σύ θύγατερ τής ’Ανα
τολής, καί ονειροπολούσα φέρεις τήν χιονώδη χεΐρά σου εις τδ

μέτωπον' οί διαλογισμοί ημών εΐσιν οί αυτοί!
Έν τώ μεταξύ ό Μουετζίν έκάλεσεν άπδ τοϋ Μιναοέτ πρδς
προσευχήν καί οί μαύροι πλησιάζουσι τδ φοοεΐον. ’Απειλητικοί;
μέ προσβλέπουσιν, άνεγείρουσι τδ ιΰραΐον αυτών φορεϊον καί βαδίζουσι πρδς τδ φύλλωμα. Μέ βήμα βραδύ, περίλυπος διά τδν
άποχωοισμδν έπομαι αυτοί;' καθ’ ήν δέ στιγμήν άνοίγωσι τήν υ
ψηλήν θύραν, στρέφει ή Όδαλίσκη τήν κεφαλήν. Τελευταιον τοϋ
ύγίαινε βλέμμα . . . καί άπήλθεν. Άλλ’ έν ή θέσει τδ φορεϊον άπετέθη, εύρον κλάδον κυπαρίσσου καί άνθος ϊάσμης . .. δύο τοϋ έ-
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ρωτος εύγλώττους αγγέλους. «Σέ λατρεύω» καί «Θά μ’έπανίδτιζ» καλείται ή ήδεϊα έξομολόγησις, ήν ταϋτα μοί έκδηλοΰσιν.

Καί έάν αληθώς ήθελον ν’ακολουθήσω τήν ακατάληπτου πρόκλησιν, έάν ήθελον ν’ άναμείνω περί τήν δύσιν τοΰ ήλιου τήν

Εβδομάδες, μήνες παρήλθον από της συναντήσεως ταύτης,
χωρίς νά ίδω την ώραίαν Όδα λίσκην. Συχνά έτρεχαν πλη
σίον τοΰ φυλλώματος, καί έθεώρουν έπί ώρας τδ κιγκλιδωτδν πα
ράθυρου, ουδέποτε δμως την έπανεϊδον. ’Εάν δεν πλανώμαι, δ

λύσιν τοΰ αινίγματος, πού πρέπει νά τεθώ, και πώς νά προσενεχθώ ; Όλίγας στιγμάς μετά ταϋτα δ Μουετσίν καλεΐ πρδς τδν
'Εσπερινόν. Τί θά φέρη ή έγγίζουσα στιγμή:
Τδ «’Αλλάχ ίλ ’Αλλάχ» αντηχεί άπωτέοω έκ τών πολυτελών
Μιναρέδων, τών δποίων αί δρεπανοειδείς έξοχα! άκτινοβολοΰσιν
έρυθρούμεναι ύπό τών άκτίνων τοΰ δύοντος ήλίου, ήδη δέ προτί

Σάχης άπήλθεν εσχάτως είς Τεχεράνην, όπως έορτάσρ εκεί εθνι
κήν τινα εορτήν, ίσως δέ παρηκολούθησεν αύτώ η νέα μου φίλη,
και άκουσίως άπετράπη νά μ’ έπανίδη. ’II δύστροπός τις τομίας,
έν τώ στηθεί τοΰ οποίου οϋδέν ανθρώπινον αίσθημα ζή, προΰδωκεν έκ φθόνου τδ κινδυνώδες μυστικόν της εις τδν Σάχην, δστις
ίσως κατεδίκασεν αυτήν είς θάνατον. Μεταξύ τών τοίχων τοΰ
Ίνδερούν, συμβαίνουσι συχναί αίματηρα'ι σκηναί.
Ευτυχώς φαίνεται τέλος άκτίς φωτδς θέλουσα νά διασκέδαση τδ
στεγανόν σκότος. Χθές, δτε πάλιν περιεφερόμην πλησίον τοΰ φυλ
λώματος, καί άνελογιζόμην την στιγμήν εκείνην, καθ’ ?,ν τδ
πρώτον τδ μεθυστικόν αυτής δμμα Ατένισα, μοί συνηντησεν ώσεί
έκ τύχης μαΰρός τις (ή πλούσια ενδυμασία έχαρακτηριζεν αϋτδν
ώς υπηρέτην τοΰ Ίνδερούν)—μοί ένευσε πονηοώς διά τών δφθαλμ.ών καί μοι προσηνεγκε σιωπών κομψόν γραμμάτων. Πριν ή δέ
προφθάσω νά έρωτήσω αύτδν, είχε γείνει άφαντος έν τώ εύώδει
τής ίάσμης άλσει. Πόσον εξεπλάγην, δταν την άβράν γραφήν πα ρετηρησα καί άνεκάλυψα δτι έν καθαρά γαλλική γλώσση έγράφησαν αί λέξεις αΐδε :
«Demain apres le coucher du soleile!»
Ταϋτα έλεγεν ή λακωνική γραφή, ήτις έπηύξησε τήν αδημο
νίαν μου. Τίς νά η ή συγγραφεύς ; *100); ερωτευμένη τις Περσίς,
ήτις μοί συνηντησεν είς τδν περίπατον καί προτίθεται νά κατάρξηται ερωτικού τίνος καί ακανθώδους επεισοδίου ; Αδύνατον, διό
τι ποια τής Περσίας γυνή εννοεί τήν γαλλικήν γλώσσαν ! Μήπως
ειμΐ δ σκοπδς παιδιάς, ήν επιχειρεί γνωστή μοι Ευρωπαία, δ

πως μοΰ θεραπεύση τήν μελαγχολίαν; ’Η μήπως είναι εκείνη, ήτις μοι παρέσχε τδ μυστηριώδες τούτο σύνθημα ;

θεμαι νά διευθύνω τά βήματά μου πρδς τδν οίκόν μου, δτε βλέ
πω πρός με διολισθαίνοντα τδν μ.αΰρον εκείνον, δστις μοί ένεχείρισε τδ γραμμάτων. Οί θηριώδεις αυτού οφθαλμοί μοί νεύουσι
πιστευτικώς, καί έν τή χειρί αυτού διακρίνω κυπαοίσσου κλάδον
καί άνθος ΐάσμης. Ευλογητός δ Θεός . . . αυτή είναι!» έψέλ-

*-

|

λισαν τά χείλη μου.
Λαμπρά βασιλεύει εαρινή εσπέρα, ή αύρα είναι τόσω εΰκραής
καί τερπνή, όσω μόνον τδ μεσημβρινόν κλίμα γινώσκει, δτ’ εγώ
ακολουθώ τώ προποοευομένω δούλω πρδς τδ μονήρες κιόσκι. Πα
ρά τινι θύρα άποκεκρυμμένη όπισθεν πυκνού τερεβίνθων άλσους

ΙσταταΓ εις δοθέν σύνθημα ανοίγεται «ύτη ταχέως, καί είσερχόμεθα είς κήπον μεστόν ευωδών συμπλεγμάτων ίάεμης καί ρό
δων. ’Ενίοτε ύψοΰνται μεγάλαι πλάτανοι, τών οποίων ή ισχυρά
τών φύλλων στέγη προστατευτική διαχέεται ύπεοάνω τής άνθοστεφοΰς συλλογής, πλατεία δέ χαλίκων όδδς πρδς τδ μονήρες φέ
ρει κιόσκι, έν ω κατοικεί ή άναμένουσά με γυνή. Ήδυπαθώς ευω
διάζει ή ίάσμη, ής οί θάμνοι τήν σκιεράν τερματίζουσι δίοδον,
καί μαρμαίροντες μαρμάρινοι στήλοι καί χρυσά δικτυωτά δια
δέχονται άλληλα. Σιωπών άναβαίνω τάς λεύκάς βαθμίδας καί
εισέρχομαι είς τδν προθάλαμον. Πύλαι περικεκοσμημέναι μέ στήλους άνοίγονταΓ πανταχοϋ δέ λάμπει χρυσός καί κρύσταλλος.
Ό οδηγός μου ΐσταται αίφνης καί μοι δεικνύει παραπέτασμα.
’Εννοώ τδ σημείου του, εγείρω τδ μετάξινου σκέπασμα καί δ
διακαέστατος πόθος μου έκπληροΰται. Δέν είναι οπτική απάτη ?..
έκεϊ αναπαύεται έν χαριεστάτη άφελεία ή εξαίρετος γυνή. Ώς
Οπτασία τοΰ παραδείσου τοΰ προφήτου, ώς άγγελος φωτδς μέ
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πλησιάζει . . . λαμ.βάνει την χεΐρά μου καί μέ σύρει έπ'ι μαλθα
κού διβανίου, Ο: μελάνες οφθαλμοί της, οί ωραιότατοι, ούς ειδόν
ποτέ, έσπινθηροβόλησαν λαμπρότερου των πολυτίμων άδαμάντων, καί τό στήθος αυτής πάλλει έκ συγκινήσεως καί άγαλλιάσεως, τό θελκτικόν αυτής σώμα θωπεύει χιονόλευκος χιτών έκ
λεπτότατης γάζης, όστις τά θέλγητρα τής θείας γυναικός κατά
τό ήμισυ μόνον αποκρύπτει και τά εύκαμπτα ισχία περιχέει νέ
φος πολυτίμου μουσελίνης. Τό άμέμπτω; ώραϊον και ασκεπές τοϋ
ποδός άρθρΟν περιβάλλει πλατύ; χρυσούς δακτύλιος.

κατοικεί έν τω χλοερώ τούτου οίκου, περιστοιχισμένη ύπο στρα
τιά; κακοβούλων ευνούχων, οϊτινες πάσαν φυγήν καθιστάσιν άδύνατον. Κατά τούς νόμου; τοϋ Ένδερούν, έν οϊς Λτκληρά έπικρατεί αυστηρότης, υποδέχεται αυτή καθ’ έκάστην εσπέραν τόν κύ
ριόν της, προσφέρει αυτφ σιωπώσα σανδάλια και Τσιμπούκ καί
έχει τό θλιβερόν καθήκον νά τέρπή αυτόν. Τό αίσθημα τοϋ ιδα
νικού έρωτος άγνοεΐ ό ΙΙέρσης, μόνη δέ ή υλική ηδονή δύναται
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Μέ τήν έκφρασιν τή; σπανιότατη; ευχαριστίας μέ προσβλέ
πει ·· ·· εις τά βλέμματα αυτής άναλάμπει ό άγριος έκεΐνος πό
θος, όστις κατά τήν πρώτην ημών συνάντησιυ μέ κατετάραξεν....
οί λόγοι τοϋ στόματος αυτή; ήχοϋσι τόσω μεθυστικοί, τόσου πε
ριπαθείς εις τά ώτά μου, ώστε μοί έπιφέρουσι λήθην τοϋ κινδύ
νου, έν ω διατελώ. Κατεσπευσμένους μο'ι διηγείται περί τών ημε
ρών τής παιδικής αυτή; ηλικίας, ήν μακράν έν τή άνθοπόλει
Φλουρεντίρι διήγαγε, περί τής γλυκείας χαρά; τών παιδικών της
χρόνων, καθ’ οΰ; έν τή καρδία τη; ή ευτυχία αγνή; συμπάθειας
*
έμειδία
περί τή; άτυχούς ήμερα; καθ’ ήν αύτη πρό; τήν πάτριον
γήν ύγίαιιι ειπεν, ϊνα μεταβή είς τήν ’Ανατολήν·· ·*
μοι απει
κονίζει τήν στιγμήν, καθ’ ήν δι’ αισχρά; προδοσία; περιέπεσεν εις
τάς χεϊρας ενός δουλεμπόρου και έπουλήθη είς τήν Περσίαν. Δά
κρυα έδρόσισαν τού; ούρανίου; αυτή; οφθαλμού, έπί τή σκληρά
μοίρα" άλλα τί; δύναται νά έλθη αρωγό; ;
Άνακτήσασα τήν ψυχικήν τη; γαλήνην άοχεται νά έξιστορή
τά παράπονά τη; διά τον αποχωρισμόν έν τοϊ; τοίχοι; τοϋ Ένδεοούν. ’Αμέσως μετά τήν έκ τοΰ Ίεσσιρ-παζάρ έλευσίν τη; ό
Σάχης όστις κέκτηται έκατοστύα; τινά; γυναικών, άνύψω.εν
αυτήν είς εύνοουμενην, καί ένεκα τούτου ήγέρθη παρά ταϊς άλλαις πολύς φθόνος" αύτη δμω; περιέπεσεν είς απελπισίαν σχεδόν
έπί τή δυστυχία; τη;. "Ενεκα τή; ώραιότητος αυτή;, συνέλαβε τό
σχέδιον ό ισχυρό; αυτής δεσπότης νά καταστήση αυτήν ’.-/ϊά/ρδηλ. πραγματικήν σύζυγόν του, άποψις ήτις έπηύξησεν έτι μάλ
λον τήν ψυχικήν τή; άθλια; δεσμώτιδο; λύπην. Πρό μηνών ήδη

νά Οέλζή αυτόν. "Οπως πάντε; οί ανατολικοί άγαπα τήν μεταλ
λαγήν καί κραιπαλά σήμερον μ.έν είς τά; άγκάλας τής μιας, αυριον δέ είς τάς άγκάλας τής άλλης. Ώς μόνη δ’ άνάμνησις τή»
άπολεσθείσης έλευθερίας παρίστανται αί προς το δάσος έκεϊνο
τών κυπαρίσσων έκδρομαί" ούδενί όμως ίθαγενεΐ έπιτρέπεται νά
προσβλέψη τό Θερμώς καταμαγεϋον ομμα αυτής, ουδείς τολμά
τήν μεγαλοπρέπειαν τής μορφή; της νά θαυμάση" όταν δέ πλησιάζη πας τις οφείλει τήν κεφαλήν ν’ άποτρέψη.
Είναι μεσονύκτιου .... καί ή Στέλλα, οΰτου καλείται ή έξο
χος γυνή, θρηνεί έτι έπί τή σκληρά αυτής τύχη, ήν μία τής ’Α
νατολής κόρη, ούχ'ι όμως αυτή δύναται νά καταστήση εΰδαίμονα.
ΙΙροσεκτ.κώς ακούω τού; λόγου; αυτή; .... Συμπάθεια καί άγανάκτησις πκλαίουσιν έν τω έμφ στήθει, καί νϋν πρώτον έννοώ
τήν φοβέραν τοϋ Κορανίου διάταξιν; «ΓΗ γυνή είναι δεσμώτι; !»
Διαγελα ήδη η ημέρα, όταν άποχωρίζομαι τοϋ άζιεράστου τοϋ
Ένδερούν άνθους. Δύναμαι νά σ’ έπανίδω, ηδυπαθής τή; ’Ιταλίας
κόρη! έψέλλισε τό στόμα μου .... Ποτέ! διότι αύοιον άκολουθώ
τόν Σάχην είς Τεχεράνην !» ψιθυρίζει άτρέμα και κλαίει. Όποιον
παράπονον, οποία άπαραμύθητος λύπη ένυπάρχει έν τω λεξιδίου
«ποτέ!» Σιωπηλή καί άναυδος καταπίπτει έπί τοϋ διβανίου, υ
γρός διαλάμπει ό ερεβώδης αυτή; οφθαλμός.... άκόμη δ’ έν τε-

λευταίον έξ άμέτρου πόθου καί πικρά; άπελπισίας έξογκωθέν
βλέμμα.... καί ύγίαινε λαμπρόν τοϋ Ένδερούν άνθος ! Περίλυ
πος καί φρικιών έξ άγριων αισθημάτων, διολισθαίνω, οδηγούμενος
ύπο τοΰ έξαγορασθέντος Ευνούχου διά τή; κρύφιας θύρας, ήτις

άψοφητί κλείεται ό'πισθέν μου, καί τρέχω προς τήν κατοικίαν
μου, ΐνα επιζητήσω παρηγοριάν καί άνάπαυσιν είς τάς τοϋ Μορ-
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φέως άγκάλας. Άλλα τδ ήδύ και άφάτως θλιβερόν τοϋ Ένδερουν

άπόκρυφον δέν μιοι έπιτρέπει τδν ύπνον, συγκεχυμένα Ονειροπο

λήματα με ταράττουσι. Χιονόλευκα μουσελίνας υφάσματα βλέπω
σεμνώς κυματίζοντα περί αβρά μέλη, χρυσά βραχιόνια περιβάλλουσι κομψώς τά χαρίεντα άρθρα .... ακούω τήν μαγευτικήν τής
φωνής τα; μελωδίαν, ·ητις έξεικονίζει ούτω μεθυστικώ; τήν Θλίψιν και τάν ευδαιμονίαν τοϋ έρωτος" αισθάνομαι τδ γοατευτικδν
τοϋ φιλήματος αύτής πϋρ ... . και «παναγία μου» τραυλίζω
συγκεκινημένος, πίπτω αναίσθητος εις τούς πόδας της, έλευθεοώ
τδ λείοινον σώμα τοϋ ζηλότυπου πέπλου .... και.... έξυπνώ.
Ώχριώσι τά Ονειροπολήματα πρδ τής πραγματικΟτητος.
Έπι πολύν έτι χρόνον 0’ άναλογίζομαι τδν έγκαταλειφθέντα
τοϋ Ένδερούν αστέρα καί τήν άδειαν εκείνην ώραν, -ητις μοί άπε·
κάλυψε τδ απόρρητον τοΰ μονήρους έν Ίσπαχάν φυλλώματος. Τήν
Στέλλαν ούδέποτ’ έπανεϊδον!
Ερνεςτος

Σιογμαν.

(Βατα μετάφρασιν *? τού Γερμανικού ύπό ιού κ. Λ. Α. Λΐλωνίτου,
Διίάκτορο; τή; Νομική;.)
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ΒΕΡΔΗΣ
— Ό μουσικοδιδάσκαλο; Βέρδης ό δημιουργός της Άϊδας και
ποιητής τοΰ Άτίλα, αριθμεί σήμερον περί τά πεντήκοντα πέν
τε έτη τής ηλικίας του. 'Υψηλό; δέ κατά τό άνάστημα, ευκίνη
τος, εύρωστος, πεπροικισμένος μέ υγείαν σιδηράν καί ένεργητικότητα μεγάλην χαρακτήρο; υπόσχεται ίσως ατελεύτητου πνευ
ματικήν γονιμότητα. Προ είκοσι περίπου ετών έάν έβλεπε τις
τούτον ήθελεν αναγνωρίσει έν αύτώ έκ τού συνόλου τών τού
προσώπου του χαρακτήρων κρίνων τότε, συμπτώματα λίαν ταρζχοποιά. ’Ενώ δέ τότε ή κάτισχνος οψες τών μελών του, ή
ώχρότης τού προσώπου του, ή ξηρότης τών παρειών του καί οί
κύκλοι τών οφθαλμών του προύκάλουν απαίσια συναισθήματα,
δέν ανευρίσκει τις σήμερον έν τή γενική άπόψει τοΰ αυτού α
τόμου άλλο είμή τήν άνθηρότητα καί τήν παγιότητα τών οντων εκείνων, τά όποια είναι ύπό τής φύσεω; προωρισμένα μακρόν νά διανύσωσι βίον.
'Ωσαύτως δέ ή όψις, τό πνεύμα καί ό χαρακτήρ φαίνονται ότι
έχουσιν ύποστή μεταμορφώσεις ευνοϊκά;.
Άνεγνωρίζει τι; καλλιτέχνας, οί όποιοι αφού υπήρξαν κατά τήν
νεότητά των πλήρει; φαιδρότητο; καί φιλοπροσηγορίας, βραδύτεοον ύπό τό έπισκίασμα τής δόξης καί τών τιμών κατέστησαν
σκυθρωποί καί σχεδόν τραχείς τά ήθη. Ήθελε δέ τις είπει ότι
ό Βέρδης διανύων βίον θριάμβων ένεκατέλιπεν τουναντίον εις
έκαστον σταθμόν αυτού μέρος τού τραχέος εκείνου καί σκλη
ρού φλοιού, όστις τώ ήτο ίδιάζων κατά τά έτη τής νεότη·
τό; του,

ΒΕΡΔΗΣ
("ΐίί σίλ. 49)
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Τδν αΰτδν δέ σχεδόν εκείνον χρόνον καθ’ 8ν ό Βέοδη; συνέγραψεν τήν Άϊδα, ό Κ. Victor Wilder έν τή συγγραφή του, «La
Vie moderne», διηγείται δι’ ολίγων γραμμών όπωσοΰν καλώ;

δέ όπως άφιχθή και παραδοθή έν Αιγύπτω ν’ άναμένη άποκατάστασιν τών έν Παρισίοις πραγμάτων. Βραδύνασα δ’ έξ άνωτέ-
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την μετά άπαοαμίλλου φιλοπονίας τοϋ έργου συγγραφήν.
Ή Άϊδα εινε βασιλική φαντασία τοΰ ’Ισμαήλ Πασά, τοΰ ε
στεμμένου Κεδίβου τής Αίγυπτου. Ό μεγαλοπρεπής και επιδει
κτικό; εκείνος άντιβασιλεύ; προ πολλοΰ διεσκέπτετο χρόνου διά
νά ζήτηση άπδ τδν Βέρδην έν μελόδραμα Αιγυπτιακήν έχον υπόθεσιν, καί συντεθημένον άποκλειστικώς διά τδ θέατρον τοΰ
Καί'ρου. Γάλλο; δέ τις αρχαιολόγος ό Κ. Mariette-Bey συνέλαβε
τήν ιδέαν και τδ σχεδιαγράφημα τής Άϊδα;. Πάραυτα δέ ό ήγεμών εγραψεν εις τδν μουσικοδιδάσκαλον διά νά ζητήση παρ’
αΰτοϋ τούς ορού; τή; συνεργασίας του. Εις μεγάλην δ’ αμηχανίαν
διατελών δ Βέρδης έκ τή; προτάσεως ταύτης, δέν εϊξευρεν
έπι τέλου; τί ν’ άπαντήση. Άλλ’ εί; των φίλων του, πλειότερον
έξοικειωμένος πρδς τ’ ανατολικά ήθη ή αΰτδ;, τδν εξάγει τή; α
μηχανίας και
«Ζητήσατε, τώ λέγει, εις άπάντησιν 4,000 λίρας στερλίνας
ή 4 00,000 φράγκα.» Ό Βέρδη; παρεδέχθη τήν συμβουλήν τοΰ
φίλου του καί ή συμφωνία μετ’ ού πολύ έπι τή βάσει ταύτη
συνετελέσθη. Τώ έμέτρησαν δ’ άμέσω; 50,000 φράγκα ώς προ
καταβολήν, τδ δέ υπόλοιπον τοΰ ποσοΰ κατέθηκαν παρά τινι
τραπεζίτη τών ΓΙαρισίων, διά νά τώ δοθή μετά τήν άποπεράτωσιν και παοάδοσιν τοΰ έργου.
'Η Άϊδά δ’ έπρόκειτο ν’ άναβιβασθή τδ πρώτον έπι τή; σκηνής
τοΰ θεάτρου τοΰ Καί'ρου κατά τδ φθινόπωρου τοΰ 1870. Τδ παν δέ
ήτο σχεδδν έτοιμον κατά τήν ώοισμένην εποχήν. Καθ’δν δέ χρόνον
προυχώρει δραστηρίω; ή μελέτη τοΰ έργου έπί τών ακτών τοΰ
Νείλου, κατά τδν αΰτδν έσχεδίαζον τούς ιματισμού; τών ηθο
ποιών και έκοπτον τά πολύτιμα μεταξωτά υφάσματα επί τών
ακτών τοϋ Σηκουάνα. Ταΰτοχρόνω; οί ΚΚ. Rube, Chapron και
Pesplechin άπεχρωμάτιζον τάς σκηνογραφίας έν τοΐς έογαστηρίοις των. ’Αλλά παρ’ ελπίδα και άπροσδοκήτω; οί Παρίσιοι πο-

λιορκοϋνται καί ή Άϊδα φυλακίζεται ύπδ τών ΙΙρώσσων. ’'Επρεπε

ρα; βίας ή πανηγύρι; έπ'ι έν έτος, ώρίσθη έπί τέλου; ρητώς τήν
24 Δεκεμβρίου τοϋ έτους 1871.
Μετά έξ δ’ εβδομάδας βραδύτερου ή Άϊδα άνεβιβάζετο τδ δεύ

τερον έπ'ι τοϋ θεάτρου τοΰ Μιλάνου, τδν πρώτον σταθμόν τή;
θριαμβευτική; περιοδείας τη; άνά μέσον τών δύο κόσμων.
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ΞΗΡΟΝ ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΟΝ
ΔΙΗΓΗΜΑ

α ψύχη τοΰ χεψώνος είχον μικρόν κατά μικρδν άπέλθει. Τά όρη άπέβαλλον ήδη την
φαιάν ζώνην της ομίχλης, ήτις καθάπερ μαν
δύας χειμερινός περιέβαλλεν αυτά, και διε-

γράφοντο λεία και γλαυκά υπο ατμόσφαι
ραν διαυγεστάτην. ΓΙΙ θάλασσα φιλαρέσκως
άπετύπου τοϋ ουρανού τδ μειδίαμα, καί παραιτήσασα τήν άγρίαν
βοήν και τδν μυκηθμόν, έπαιζε χαριέστατα κυλιόμενη καί φλοεσβίζουσα παρά την ή'ίόνα. Έπί τών δένδρων έφοισσον υπό την η
δυπαθή αύραν φύλλα παρθένα’ πυργϊται νεογενείς, μη δοκιμάσαντες τής άπορχημένης εποχής τδν παγετδν, έθορύβουν λαλί
στατοι έπί τών στεγών τών οικιών. Τά έντομα έβόμβουν, καί

τά πρώτα λευκάνθεμα άνέκυπτον μέσον τών ρωγμών τών πα
λαιών τοίχων, ώς άβροφυεΐς κόοαι τοΰ λαού, προβαίνουσαι έκ
τοΰ παραθύρου τής ταπεινής αυτών οικίας έν ημέρα εορτής.
Ή φύσις έσφρίγα’ αί πρώται αύται φωναί τής ήβώσης άνοί-

ξεως, έξυπνώσης θορυβώδους μετά τδν βαρύν λήθαργον τοϋ χει
μώνας, εΐχόν τι τδ παρθενικδν, τί τδ άγνδν, ώς αί διαχύσεις τής
πρώτης ηλικίας. Ή φύσις, ητις είχε κοιμηθή γραία ρικνή καί
δύστροπος, έξύπνησε φαιδρά καί χαρίεσσα κορασίς. 'Η χειμερία
νάρκη είχε καταστήσει χρυσαλλίδα την καμπήν.
’Αγνοώ άν δύναται άλλο τι νά έπηρεάσρ την ψυχήν τόσον, Ο
σον ή θέα τής οργώσης φύσεως. Τδ θέαμα τής ένιαυσίου έζεγέρσεως αυτής βλέπει ό άνθρωπος έκάστοτε μέ έκπεπληγμένους ο
φθαλμούς, άν και σύνηθες. Νομίζεις οτι και ή ψυχή συμμετέχει
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τότε τής γενικής άνανεώσεως’ άνηβα ώς ή φύσις. 'Η πρώτη παρθενική ίσμή τών άνθέων, ή πρώτη ζεφύρου φιλοπαίγμονος
ριπή, τδ πρώτον κελάδημα τών νεοσσών, θιγγάνουσι και έξυπνώσιν έν τή καρδία ινας κοιμωμένας. Καί ώς τοϋ ρόδου δ υποσχάζων κάλυξ, άναστηλούμενος έπί τοϋ άβροϋ στελέχους πίνει ά
πληστος τής πρωίας τήν ζωοπάροχον δρόσον, και ή καρδία άνοίγουσα τούς άποκρύφους πόρους, ροφα ήδυπαθώς δλας τάς συγ
κινήσεις.
*
*· *
Ήνέφξα τδ παράθυρον τοΰ ερημικού μου κοιτώνος, κεκλεισμένον άπδ καιρού ένεκα τής μανίας τού λιβδς, έφ’ ού αί άράχναι
ειχον εύρει τήν ευκαιρίαν νά πλέξωσι ποικίλως τεταμένους ίς-ούς,
μετέωρα κοιμητήρια άτυχων τινων πεοιπλανηθεισών μυιών. Τδ
παράθυρον έβλεπε πρός τινα δδδν συνοικίας απόκεντρου.
Πλάνητες δψοπώλαι διήρχοντο τήν δδδν, γοεοώς άναγγέλλοντες τάς εαυτών πραγματείας. Μέσον τών αυλών άντήχει οξεία
τών άλεκτρυόνων ή εωθινή συναυλία. Αί πλύστριαι είχον αρχίσει
ενωρίς τδ έπίπονον έργον, και ήκούετο βαρύς δ δοΰπος τοΰ κοπάνου έπί τών λίθινων πλακών. Ή ροιπογραφική αύτη εικών,
αμφίβολον κοαμα άστυκοΰ καί αγροτικού πανοράματος, ειχέ τι
τδ ίδιοτρόπως ώραϊον.
'Ο ήλιος είχεν άνατείλει λαμπρδς έξόπισθεν λόφου τίνος, σκορπίζων ακτίνας βαφείσας εις νέον άναλελυμένον χρυσδν καί έχαιρέτιζε μεγαλοπρεπής τήν δροσεράν του φίλην, τήν εαρινήν πρωίαν,
έπανακάμπτουσαν μετά μακράν άπουσίαν χαρίεσσαν καί μυροβόλον. Μία τών άκτίνων αυτού είσέδυσε θυμηδής καί άπαστράπτουσα μέσον τού παραθύρου, άνευ συστολής, μετ’ οικειότητας,
ώς φίλη αρχαία, καί έχαιρέτισε τδν κατηφή θάλαμόν μου, σκυ
θρωπόν άπδ πολλού καιρού ένεκα τής έλλείψεως τοΰ φωτός.
’Αλλά ταύτοχοόνως καί άλλη άκτίς, πλήν τής ηλιακής, προσέ
βαλε τούς οφθαλμούς μου.
Ή άκτίς αύτη άνέτελλεν άπδ τδν γλαυκδν αμυγδαλωτόν οφθαλ
μόν νεαράς κόρης, καθημένης πρδ τής οικίας της, σεμνώς ένδεδυμένης τήν ταπεινήν τοΰ λαοϋ ένδυμασίαν. Ό άσυνήθης θόρυ-
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βος τοϋ παραθύρου μου καί η έκτακτο; παρουσία μου έφείλκυσαν

τήν προσοχήν αυτής καί έρριψε περίεργον έπ’ έμοΰ βλέμμα.
Τδ βλέμμα τοΰτο, καί τοι ούδέν έξέφραζεν, ήτο θερμόν καί
τακερδν, ώς ή άκτίς τοΰ εαρινού ήλιου.
Αΰτη εισέδυσεν εντός τοΰ κοιτώνός μου χαοίεσσα καί ένέπλησεν αύτδν φαιδρότατος καί ευθυμίας. Ή άλλη εισέδυσεν ευθεία
εντός τής καρδίας μου και ένέπλησεν αύτήν γλυκυτάτης τίνος
συγκινήσεως. ΓΗ μία ανάγγελλε τήν άνοιξιν, ή άλλη ... τίς οιδε
τί άνήγγελλεν ή άλλη;
ΛΕν τών άκαταλήπτων ’ίσως αισθημάτων, άπερ ενίοτε γεννώνται αΐφνιδίως έν τή ανθρώπινη ψυχή.

*
*· *

ΊΤρίθμει δεκαοκτώ ή δεκαεννέα ετη τό πολύ, και εκαλείτο
Αγγέλα.
Σπανίως όνομα έδόθη τόσον έπιτυχώς εις θνητόν, σπανίως ό
νομα έτέθη τόσον έναρμονίω; ώς κορωνίς έπί τόσον ώραίου συν
όλου.
Έάν έβλεπες τήν ύποκάστανον έκείνην κόμην, κατερχομένην
εις πλουσίους βοστρύχους πέριξ τής ερατεινής κεφαλής, έάν έβλε
πε; τό λεΐον καί διαφανές μέτουπον, έάν έβλεπες τό ζεύγος τών
αϊδημόνων και γλυκύτατων αυτή; οφθαλμών, έκφραζόντων όχι

τόν ίμερον, όχι τής καλλονή; τήν υπεροψίαν, αλλά τήν ταπει
νότητα καί τήν οίονε'ι έγκαρτέρησιν έν τή άφανεία, έάν έβλεπες
τό μειδίαμα, τό κοσμούν τά χείλη της, μειδίαμα άναμιμνήσκον
τών Χερουβείμ τήν αγνείαν, δέν θά ήπόρεις βεβαίως διατί τό όνο
μα άνεπόλει και προσεμαρτύρει τήν ουρανίαν καταγωγήν της.
Έκάστην πρωίαν ή χαοίεσσα νεάνις, δρθία ώς χελιδών, ήνοιγε το μόνον παράθυρον τοΰ ταπεινού της δωματίου, έπεμελεΐτο
μετά στοργής τά άνθη, άτινα έκαλλιέργει ζηλοτύπως, έτοποθέτει αύτά συμμέτρω; έπί τοΰ παραθύρου της, όπως άπολαύσωσι
τών δώρων τής πρωινής δρόσου και τών πρωινών άκτίνων, ώς
φιλόστοργος αδελφή, καί έπελαμβάνετο μετά ταϋτα τής καθη
μερινή; αυτής εργασίας, έργαζομένη μετά ζήλου, διότι, κατά
πάσαν πιθανότητα, ή εργασία αύτη τή προσεπόριζε τόν έπιούσιίν.

ΣΤΟΑ
Παρ’ αύτήν μικρά καλλιπάρειος κοράσι;, ή νεωτέρα αυτής α
δελφή Έίτα, έκάθητο συχνάκις καί τήν ύπεβοήθει. Άλλ’ όσον
σιγηλή και συνεσταλμένη καί αίδήμων ή το ή *
Αγγελα, τόσον
ζωηρά και χαρίισσα ήτο ή 'Ρίτα. ’Εκείνη εΐργάζετο σιγηλή, κά

τω νεύουσα συνήθως δειμαλέον τό βλέμμα καί άφωσιωμένη έντελώς είς τό έργον της’ τής άλλης ή δυάς τών μελανών οφθαλ
μών έστρέφετο άδιακόπω; πρδς τά πέριξ αντικείμενα, έκπέμπουσα πυρδς σπινθήρας' από τά ρόδινα χείλη της ήκούετο έξαίφνη;
έκφερόμενος άργυρόηχο; άδολος γέλως. ΓΗ σιγή δέν ήτο βέβαια
τδ κύριον προτέρημα τής κορασίδος' όταν δέν έγέλα, ώμίλει, καί
όταν δέν ώμίλει ηδε, μολονότι τό φαιδρόν άσμά της διεκόπτετο
συνήθως από τάς πρώτα; στροφάς, υπό τών έπιπλήξεων τής α
δελφής της.
Αί δύο νεάνιδες ηύρίσκοντο πάντοτε έκεϊ, πάντοτε έργαζόμεναι από τή; πρωίας μέχρι τής δείλης. ’Ενόσω διήρκει ό χειμών,

εμενον κεκλεισμέναι εντός τή; σκοτεινή; αυτών κατοικίας, άλλ’
άμα ώς έχαιρέτισε τήν γήν τό πρώτον μειδίαμα τοΰ έαοος, άνέκυψαν καί άνέθηλαν τά δύο εκείνα άνθη καί έστόλισαν τήν ερή

μην οδόν.
*

*
’Από τής πρώτη; ήμέοα;, καθ’ ήν προέβην από τοϋ έξώστου
τοΰ δωματίου μου και άνεκάλυψα τήν πολύτιμον αύτήν γειτνίασιν, καθιερώθη μεταξύ έμοΰ καί έκείνων είδος τι σιωπηρά; συμ
φωνία;. Αί δύο νεάνιδες, καθά προεϊπον, έξήρχοντο πάσαν πρωίαν
καί έκάθηντο προ τής Ούρα; τής οικίας των έργαζόμεναι. Ητο
ώραία ή Αγγέλα. Τό υψηλόν καί εύλύγιστον σώμά τη; διεγράφετο αβρόν ύπό τήν αφελή αύτής αναβολήν. Ή γαλακτώδης αύτής

όψις, περιστεφομένη υπό τής πλούσιας καστανής κόμης της, είχε
τήν υπωχρον έκείνην χροιάν, ήτις εινε τεκμήριον, ώς έπί τό πο
λύ, φύσεως γλυκείας, ήρέμου, περιπαθούς. 'Η λευκοτάτη χείο της
έσφιγγεν άπαλώς τήν ραφίδα, ήτις ύπό τήν πίεσιν τών τρυφερών
δακτύλων τη; έσκίρτα γοργή, έπέτα εύστροφος, χαράττουσα
άραβουργή συμπλέγματα έπί τοΰ υφάσματος. ’Ενίοτε άνύψου τδ
βλέμμα πρδς έμέ, καί τότε τό υγρόν καί παρθενικόν της ομμα
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έξέφοαζεν απορίαν διά την τακτικήν έμφάνισίν μου έπ'ι τοϋ τέως
ορφανού εκείνου εξώστου, άλλ’ αυθωρεί τδ βλέμμα της άπεσύρετο πεφοβισμένον και δειλιδν, άμα ώ; συνηντάτο μετά τοΰ ΐδι-

κοΰ μου, δπερ άκουσίως ’έπιπτε μετά συμπάθειας έπ'ι τής έπιχαρίτου νεάνιδος. Λεπτή φλδξ ανέβαινε τότε έπ'ι τάς παρειάς
τής κόρης, καί ή υπέρυθρος χροιά, ή διαχεομένη άκαριαίως έπ’
αυτών, άνεμίμνησκε τήν μαγικήν έκείνην τής φύσεως στιγμήν,
οπότε ή λευκωπή λάμψις τοϋ λυκαυγούς συγκιρναται μέ τδ
πρώτον τής ήοΰς έρύθημα. Κατά τάς στιγμάς δέ ταύτας τής πα
ροδικής συγκινήσεως πολλάκις τήν άπρόσεκτον χεερά της έκέντα
μέχρις αίματος ή οξεία βελόνη.
’Εγώ πάλιν, άμα ώς ό ύπνος άπεχαιρέτιζε τά ό'μματά μου,
άμα μέσον τών ραγάδων τοϋ μή καλώς κεκλεισμένου παραθύρου
μου έβλεπον δτι εισήρχετο άμυδρδν τδ ευεργετικόν τής ημέρας
φως, προέβαινον άπδ τοϋ εξώστου μέ τήν άτημέλητον πρωινήν
ενδυμασίαν καί έρρόφων μεθ’ ήδυπαθείας τδ ευώδες μελανωπόν
νέκταρ, άν ούχί τής Μέκας, τουλάχιστον τοϋ 'Ρίου, συνοδεύων
αυτό μέ τήν έκμύζησιν τοϋ πρωινού σιγάρου, ώς τυπικώτατος
’Ανατολίτης, άναγινώσκων δέ τής προτεραίας τά νέα εις τήν
εσπερινήν εφημερίδα. Διά νά είπω δμως κατά βάθος τήν αλήθειαν,

οφείλω νά ομολογήσω δτι τά ό'μματά μου συχνάκις βαρυνόμενα
ν’ άνερευνώσιν εις τδ φύλλον τους θριάμβου; τών Καρλιστών ή
τάς θυελλώδεις συνεδριάσεις τής Γαλλικής συνελεύσεως, διωλίσθαινον άναζητοΰντα άνυπομόνως νά συναντήσωσι τδ γλυκύ
βλέμμα τής συμπαθούς έργάτιδος, οσάκις δέ τδ έπετύγχανον,
ήσθανόμην διατρέχον τάς φλέβας μου ρίγος άνεκφράστου ηδονής.
Τί έζήτουν άρά γε παρ’αύτής; τί έζήτει αύτη παρ’ έμοϋ ;
Τίποτε πιθανώτατα- ή καρδία άμφοτέρων έπόθει νά βλέπωμεν
άλλήλους. Τόσον μόνον ήοκει κατά τήν περίοδον έκείνην.
Άλλ’ ήρκει τώ δντι ;—’Ηρκει ναί. Φαινομενικούς τούλάχιστον
ή καρδία δέν εινε πολύ άπαιτητική κατά τάς πρώτα; ημέρας τοϋ

πυρετού της. ’Ακούει τότε τήν πειθώ τοϋ ορθού λόγου, χαλινα
γωγείται ακόμη ύπδ τοϋ λογικού, μέχοις δτου άποπτύσιρ τδν
φιμόν.
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’'Ελεγον κατ’ έμαυτόν. — Μεταξύ τής πατρίδος μου καί τής
πατοίδος τής νεάνιδος ταύτης μεσολαβοϋσιν έκατοστύε; πολλαί
λευγών ξηράς καί θαλάσσης. Μέχρι τής χθες ήγνόουν καί αυτήν
έτι τήν ύπαοξίν της. Μας χωρίζει ή έθνικότης, ή γλώσσα, τά ήθη,
τά έθιμα,αύτή ή κοινωνική κατάστασις ίσως. Τί εινε αυτή δι’έμέ;

Άγνωστος κόρη, κατοικούσα κατά συγκυρίαν εις τήν αυτήν μετ’
έμοϋ συνοικίαν, ή; ή θέα μ’ ευχαριστεί. Τί είμαι έγώ δι’ αυτήν ;
Ξένος ένασμενιζόμενος να την θεωρή, και τούτο φυσικώς κολα
κεύει τήν γυναικείαν αύτής φιλαρέσκειαν. 'Ιπαρχει δεσμός τις έ
τερος, στενότερον συνδέων ημάς; Τδ λογικον απηντα οχι.
Άλλ’δ,τι τδ λογικόν άπέρριπτεν άνεκκλίτως, συγκατανευούσης έξ ανάγκης τής καρδίας, τούτο δέν ήτο καί τδ πραγμα
τικόν. Υπάρχουν άβυσσοι ανεξερεύνητοι εις τήν ανθρώπινον ψυ
χήν, βάθη τοιαύτα σκοτεινά, ώστε καί τδ οξύτερον βλέμμα, οσον
καί άν έπιμείνη, ούδεν θά κατιορθου εν αυτοί; να διιδ
*ρ.
Με ολους

τούς φραγμούς καί μέ δλας τάς αποστάσεις, ύπήοχεν έν τούτοι;
είς δεσμός αόρατος καί μυστηριώδης. Δέν τδν ώμολόγει ή καρ
δία, αλλά τδν ήσθάνετο. Έάν τώ ό'ντ; ήμεθα τόσον ξένοι καί
τόσον αδιάφοροι ποδς άλλήλους, τότε διατί έγω μεν τόσην να
αΐσθάνων.αι εύοροσύνην, έπί τώ άπλώ συλλογισμώ δτι έπροκειτο
νά συναντήσω τήν πρωίαν τδ βλέμμα τής νέας κόρης, εκείνης δε
τδ γλυκύ ομμα ν’ αστράπτει ύπδ χαράς, άμα τή θέα μου; Διατι
έγώ νά ίσταμαι λεπτά τινα τής ώρας πλέον τού συνήθους, φροντίζων έπιμελέστερον περί τών πτυχών τοϋ λαιμοδέτου μου, είτε
περί τής διευθετήσεως τής κόμης μου, έκείνη δέ νά προσθέσει §ν
άνθος εις τούς συνήθως γυμνούς αύτής βοστρύχους;
Τδ όιατί αγνοώ, διότι τά διατί ταύτα μένουσι συνήθως αναπόδοτα κατά τδ σημεϊον τούτο’ ή άπάντησις επέρχεται βραδύ

τερου πολύ. Γινώσκω μόνον δτι ημέραν τινα, καθ’ ήν προβάς κατά
τδ είωθδς δέν άπήντησα τήν χαρίεσσαν γειτόνισσάν μου άντικρύ, ήσθάνθην άλλόκοτον αδιαθεσίαν, διαρκέσασαν μέχρι τής με
σημβρίας, καί δτι δπως άποφύγω τάς οχληράς ερωτήσεις τών
οικείων, έπροφασίσθην δτι έπασχον έξ ημικρανίας καί κατε-

κλίθην.
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*
* *
Έν γνώσει τής καινοφανούς ταύτης κλίσεως τής ζαρδίας μου,
τής αμοιβαίας ταύτης καί αορίστου συμπάθειας, δέν ήμεθα μό
νοι ίσως εγώ και εκείνη. Αί περιωρισμέναι κοινωνίαι τών μικρών
πόλεων κύριον έχουσι καί χαρακτηριστικόν γνώρισμα τήν ευαγγε
λικήν αρετήν, ήτις παρορμα αύτάς νά έπεμ.βαίνωσι μετ’ ένδια-

φέοοντος εις τάς άλλοτρίους πράξεις ζαί ν’ άναμιγνύωνται α
πρόσκλητοι είς τά διαβήματα τοΰ πλησίον. Ή παρά τό σύνηΟες
εμφάνισες μου, τά πυρώδη βλέμματα, άτινα έν άγνοια μου πολλάκις έξέφευγον τών οφθαλμών μου, και τά συχνά ερυθήματα τής
έργάτιδος έγένοντο ίσως πολλάκι; τό θέμα τής συνομιλίας και
πολλαχώς είχον σχολιασθή υπό τών άδολέσχων καί τεττίγων
λαλιστέριον γραϊδίων τής συνοικίας. Αί σεβάσμιοι και πεπειραμέ

να; αύται απόμαχοι τών αισθηματικών διαπραγματεύσεων είχον
ίσως εννοήσει ότι τά βλέμματα εμού έξέφραζον σφοδρόν έρωτος
πάθος, τό ερύθημα δέ εκείνης σιωπηλήν αποδοχήν.
Πολλάκις είχον παρατηρήσει ότι ή είς τήν ’έντιμον ταύτην ο
μάδα άνήκουσα γραία υπηρέτριά μου, αμφίβολον μίγμα ανθρώπου
καί πιθήκου, ζόν εύγλωττου επιχείρημα τής θεωρίας τοϋ Δάρβιν,
είχε προφέρει ενώπιον μου λέξεις τινάς αορίστους μέν, άλλά λίαν
σαφώς έπεξηγουμένας υπό τοΰ πονηρού μειδιάματος, τοΰ συνοδεύοντος αύτάς. ’Ενίοτε ενώ εγώ ηύρισκόμην είς τήν συνήθη Θέσεν
τής πρωινής ένασχολήαεώς μου, εκείνη διευθετούσα τόν κοιτώνα
μου έρριπτεν από καιρού εις καιρόν φευγαλέου βλέμμα, έπ’ εμού,
περόν μέσον τών κιγκλίδων τοΰ εξώστου καί έξικνούμενον μέχρι
τής νεάνιδος. Έπί τά άχροα χείλη της δέ τότε έπλανάτο μειδίαμα
μεφιστοφέλειον καί άπήστραπτε χαιρεκάκως ό ερυθρωπός αυτής

οφθαλμός.
’Από πολλοΰ, φαίνεται, έκυοφορείτο έν αυτή ή ιδέα νά μοί όμιλήση έπί τοΰ αντικειμένου τούτου, άλλ’ ή ψυχρά καί αξιοπρε
πής συμπεριφορά μου τήν είχεν άποτρέψει. Πρωίαν τινα όμως εί
χε λάβει τήν Οαρραλέαν άπόφασιν νά ύπερνικήση πάντα δισταγ
μόν. Πυρισκόμην είς τόν εξώστην καί εκείνη περιήρχετο έντός
τοΰ δωματίου τακτοποιούσα αύτό, ότε στραφείς αίφνιδίως ειδον
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αυτήν ίσταμένην ακίνητον βήματά τινα όπισθέν μου, καί στηριριζομένην τραγικώτατα έπί τοΰ σαοώθρου, ώς άγαλμα είδεχθοΰς

μαγίσσης τοΰ Μεσαίωνος. Ήννόησα περί τίνος έπρόκειτο καί ήμην έτοιμος νά ομιλήσω, άλλ’εκείνη δέν μοί έδωκε καιρόν.
— ΙΙυττάζετε τήν ’ Αγγέλαν; Μέ ήρώτησε μετά φωνής, ήν πάσει δυνάμει προσεπάθει νά καταστήση θωπευτικήν.

— Ναι, άπήντησα μετ’ άδιαφορίας προσποιητής, τήν κυττάζω, καί τί μ’ αύτό ;

— Τίποτε. Ιιίνε τω όντι πολύ νόστιμου κορίτσι... καί νά ει’ξεύρετε τί καρδιά έχει!
'Η Μέγαιρα έθίγγανε τήν κατάλληλον χορδήν. Τής κόρης εκεί
νης έγίνωσκον τήν μορφήν, είχον μάθει τυχαίως τό ό'νομα καί
τό επάγγελμά της, άλλ’ ούδέν πλέον έγίνωσκον περί αύτής. Περί
τών λοιπών ευρισκόμ.ην είς παντελή άγνοιαν, είς άληθές χάος
σκέψεων, εικασιών καί άμφιβολιών, άμορφον καί άκατασκεύα-

στον, άνωθεν τοΰ οποίου περιεφέρετο, ώς τό πνεύμα τοΰ Θεού
έπί τών ΰδάτων, τό συμπαθές ίνδαλμα τής νέας κόρης, περιβαλλόμενον υπό τής αίγλης, ήν δαψιλώς τω είχε δωοήσει ή άκατά
σχετος φαντασία. Έφλεγόμην επομένως υπό τής περιεργείας νά
μάθω τι πραγματικώτερον περί αύτής. Ύπο τό άπλοΰν εκείνο
περίβλημα τής ταπεινότητος καί άφελείας, ύπεκρύπτετο τω όντι
ψυχή εύγενής, ώς υπό τό ταπεινόν όστρακον έκλεκτός μαργαρί
της; Ή άπέριττος εκείνη καί συνεσταλμένη καλλονή ή καταμαγεύουσα τό βλέμμα, ήτο άπλή μόνον περίβολέ, φλοιός άπατηλός άγενοΰς καρπού, ή άντανάκλασις τής έσωτερικής αρμονικής
διαπλάσεως; Ή καρδία της είχεν άρά γε όρμάς εύγενεΐς; Το

πνεΰμά της έκέκτητο άρά γε άνάλογον άνάπτυξιν; Ταΰτα πάντα
ήσαν δι’ εμέ άπορίαι, περί ας τό πνεΰμά μου κοπιόν έσκέπτετο
έκάστοτε άλυσιτελώς. 'Ότε επομένως ή γραία έφάνη τόσον πρό
θυμος νά μοί δμιλήση, άνεκινήθην καί έτεινον άκουσίως προσεκτι
κός το ούς, διότι οί λόγοι της έβαλλον άπευθείας είς τόν σκοπόν.
Έννοήσασα τήν προθυμίαν μου έκείνη δέν έπερίμενε νά τή δώ
σω τόν λόγον, άλλ’ ήρξατο άφ’ έαυτής μακράν διήγησιν, ποικιλλομένην υπό πλείστων όσων έπεισοδίων, κατά τό μάλλον καί
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ήττον έχόντων σχέσιν μετά τοΰ θέματος και τεκμηριούντων πόσον
βαθέως ή φιλάνθρωπος εκείνη πρεσβύτις ήτο μεμυημένη τά οι
κογενειακά απόκρυφα τής συνοικίας ολοκλήρου. Πεπειραμένος α
στυνομικός υπάλληλος, δέν θά ήδύνατο νά δώση τόσας ακριβείς
πληροφορίας πεοί τών ύπό τήν δικαιοδοσίαν του προσώπων, δσας
μοι έδωκεν έν μια στιγμή περί τών προσώπων, άτινα ώς έκ τής
προς τήν νεάνιδα σχέσεώς των μ.’ ένδιέφερον, ή πιθηκόσχημος
προστάτις μου, ήτις ήτο κατά πάσαν πιθανότητα ή πρωτοκολλίστρια πασών τών έκθέσεων και τών διαβουλίων τών άέργων
τής συνοικία; έκείνης. Έκ τής σχοινοτενούς ταύτης άφηγήσεως
έμαθον ότι ή ’'Αγγέλα ήτο ή πρεσβυτέρα θυγάτηρ τή; οικογέ
νειας, συνισταμένης έξ αύτής, τής μητρός της, τής αδελφής της

καί ενός μικρού αδελφού. 'Ότι έκ νεαράς ηλικίας ήτο ορφανή
πατρός’ ότι αυτή μόνη διά τής εργασίας της διετήρει τήν οικογένειάν της, ήν ήγάπα έκ καρδίας, άπειρον στοργήν καί σεβα
σμόν τρέφουσα πρός τήν μητέρα της, άν καί αύτη προσεφέρετο
συχνάκις σκαιώς καί βαναύσω; προς αύτήν—δείγμα τούτο ότι
ένεφορεϊτο ύπό λίαν εύγενών αισθημάτων, αφού ούτως εύλαβώς
έξεπλήρου τό καθήκον τής πρός τούς γονείς αγάπη;, μολονότι καί
ώς έκ τής θέσεώ; της καί ώς έκ τής διαγωγής τής μητρός της,
τό καθήκον τούτο δέν τή έπεβάλλετο έπιτακτικώς. Ητο χαρακτήρο; πράου καί άγαθοτάτου, μηδέποτε δούσα εις τινα αφορ
μήν παραπόνου, ένεκα τοϋ οποίου ήγαπάτο καί έλατρεύετο παρ’
ολοκλήρου τής συνοικία;. Φρόνιμος ούσα, ούδέποτε περιεπλέχθη
είς αισθηματικής περίπλοκά;, άν καί ή ηλικία της καί τά ήθη
τοΰ τόπου τή τό έπέτρεπον άκωλύτως. Πλεΐστοι μνηστήρες ε’ιχον
παρουσιασθή, έλκυσθέντε; έκ τών προτερημάτων τη;, άλλ’ απάν
των αί αιτήσεις εϊχον άποροιφθή άξιοπρεπώς, άν καί ένιοι τού
των ήσαν αληθή; τύχη διά τήν άπορον κόρην’ εκείνη όμως μετ’
ανενδότου επιμονή; έξηκολούθει παραδόξω; άνθισταμένη εϊς πά
σαν πρότασιν γάμου.
— Αύτό τό παιδί ό Λορέντζος, μοί προσέθηκε τελευταϊον ή
είσηγήτριά μου, πέφτει ή καρδιά του δι’ αύτήν καί τήν έζήτησε δύο φοραΐς, αλλά τοΰ κακού! αύτή δέν θέλει νά τόν ίδν).
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— Ποιος εινε αύτός ό Λορέντζος; Ήοώτησα.
— Είνε ό υιός τοΰ μπακάλη τού άντικρυνού, μονάκριβο παιδί
καί πλούσιο’ ό πατέρας του δέν ήθελε, άλλ’ έπειδή είνε τό παι
δί του μοναχογυιό;’ τόν έκατάπεισε νά ’πάγη νά τήν ζητήση ό
ίδιος, είνε ’λίγαις ήμέραις, καί αύτή δέν τόν ήθέλησεν.
Προβάσα δέ άπό τού έξώστου, μοί έδειξε κρυφίως διά τοΰ δα
κτύλου νέον εύτραφή, ίστάμενον είς τό παράθυρον, έχοντα φυ
σιογνωμίαν εύήθη, καί θεώμενον μέ οφθαλμούς φλογερού; τήν νεά
*
νιδα έργαζομένην, ρίπτοντα δέ ένίυτε άνήσυχον βλέμμα έπ’ έμοΰ’
Ή θέα τοΰ όσον εύτραφοΰς, τόσον καί άτυχούς έραστοϋ έκείνου»
καί τό βλακώδες βλέμμα, δπερ έπιπτεν ότέ μέν ίκετικώς πρός
τήν νεάνιδα, δτέ δέ μετ’ απορίας πρός έμέ, μοί προύξένησεν αί
σθημά τι ο’ίκτου. Έπί στιγμήν ήννόησα τήν θέσιν του. Ό ξένος
έγώ παρενέβαινον άποτόμως μεταξύ αύτοϋ καί τοϋ ονείρου τής
εύτυχίας του. Ό νέος έκεϊνος ήγάπα σφοδρώς τήν *
Αγγελαν κατά
πάσαν πιθανότητα, άφού πρός ούδέν λογιζόμενος τήν πλουσίαν
τών σολδίων του συγκομιδήν, άπεφάσιζε νά ζητήση ώς σύζυγον
αύτήν, μηδέν έτερον άποφέοουσαν είς προίκα είμή τήν καλλονήν
και τήν αγαθότητά της. Ποσάκις ίσως άποναρκούμενος έν τώ μέ
σω τής βαρείας οσμής τών αποικιακών, τού τυρού καί τών άλλάντο>ν, (ονειροπόλησε τήν μέλλουσαν εύδαιμονίαν του καί πόσας έ
πλασε χίμαιρας εύδαίμονος συζυγικού βίου, άτενίζων μετά πά
θους τήν καλλίμορφον νεάνιδα, ολίγα βήματα μακράν αύτοϋ έρ
γαζομένην! "Οτε ιδού αίφνης Μοίρα απαίσια ώδήγει μακοόθεν έκ
ζέντιζ γης άνθρωπόν τινα, τόν έτοποθέτει έπί τίνος έξώστου, κα’ή παρουσία τού οχληρού τούτου νεήλυδος, έπέχυνε μελανήν σκιάν
αίφνης και έσκότιζε τόν αίθριον ορίζοντα τών ρεμβασμών του. 'Η
καρδία μου τό ήννόησε καί δέν τό ήνέχθη. Ήτο έπίθεσι; τούτο
σκαιά καί αγροίκος.
— Καί διατί, ήρώτησα πεισμωμένος τρόπον τινα, διατί ή
’'Αγγέλα, άφού εινε πτωχή, δέν συγκατατίθεται νά λάβη σύζυγον
αύτόν τόν νίον;
— Διατί; ... ά ! ποιος είξεύρει το διατί! άπήντησε, πονηρώς
μειδιώσα ή γραία.
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Έσίγησα προς στιγμήν' έπειτα την ήρώτησα μετά τίνος προσ
πάθειας.
— Μη αγαπά άλλον;
— ’’Ισως.
— ’Αλλά ποιον ;
— ”0 ! είπε μετά φρικώδους μορφασμού εκείνη, έγώ δέν είξεύρω, προσπαθήσατε νά τδ μάθητε.
Και άφεΐσα γέλωτα μυκτηριστικον, δμοιον τδν ήχον μέ άπαίσιον κρωγμον βύου, άπήλθε τής αιθούσης.
Δέν είχον ανάγκην σχολίων πολλών, όπως εξηγήσω τους βά
ναυσου; υπαινιγμούς τής υπηρέτριας. Έβεβαιώθην πλέον δτι ή
συνοικία παρατηρήσασα μετά προσοχής και λεπτολογήσασα έπι
τών τεκμηρίων, έξήγαγε βέβαιον συμπέρασμα δτι αίσθημά τι
συνεδέθη μεταξύ έμοϋ καί τής νέας κόρης. Διεομηνεύς τής γενι
κής ταύτης πεποιθήσεως έγένετό μοι ή γραϋς, προτείνασά μοι
διά τοΰ εύσχημου τούτου τρόπου ν’ άναλάβη τά καθήκοντα θήλεος Γαλεώτου.
— Θαυμάσια ! ειπον κατ’ έμαυτόν’ ιδού μυθιστόρημα πλήρες.
’’Εχομεν έν ζεύγος εραστών, μίαν σεβασμίαν προστάτριαν τού αι
σθήματος τούτου, και πρδς έπίμετρον ένα αντεραστήν ! Τδ παν
υπόσχεται δτι ή λύσις θά ήνε ενδιαφέρουσα. Είμεθα ακόμη εις τδ
πρώτον κεφάλαιον ... Προχωρήσωμεν !
*
* «

Τοιαύτα έσκέφθη κατ’άρχάς ή φιλαυτία μου, ίκανώς διαθρυπτομένη έκ τής πρδς εμέ συμπαθούς κλίσεως τής νεάνιδος, τοιαύτα
έβυσσοδόμει έν άνέσει δ έμφυτος έκεϊνος έγωϊσμδς, ό υπολανθάνων έτι καί ύπ’ αυτήν τήν ειλικρινεστέραν αρχαϊκήν μετριοφρο
σύνην. ’'Αλλως, ή ψυχή μου όργωσα ανέκαθεν πρδς τδ ιδανικόν,
όνειροτραφής καί φαντασιοκόπος αείποτε, άμα ώς ευρέθη εις πεδίον ανοικτόν ρεμβασμών καί ονειροπολήσεων, ώρμησεν ακατά
σχετος, καθάπερ διψαλέα έλαφος πρδς τά φλοισβίζοντα άργυρόχοοα νάματα τού μακράν έν τή πεδιάδι φαινομένου ρύακος.
ΓΙλήν τήν αχαλίνωτου ορμήν τής άφηνιασάσης καρδίας μου έσπευσε νά συγκράτηση ή πρακτική σκέψις. Εις τήν σημερινήν έπο-

ΣΤΟΑ

63

χήν τού θετικισμού, εις τδν χρυσοϋν τού πυρρωνισμού αίώνα, οι
ρωμαντικοί έρωτες είναι πολύ υποτετιμημένοι. Έξορισθέντες προ
καιοού άπδ τής κοινωνίας, ζώσι ζωήν μαρασμώδη καί φθισιώσαν

μόνον έπί τής σκηνής τών θεάτρων τών έπαρχιών. Παρήλθε πλέον
άνεπιστρεπτεί ή ευδαίμων έποχή τών παλαδίνων καί τής Στρογγύλη; τοαπέζης. Εις τά δμματα τού σημερινού αΐώνος, αμαρτω
λού γεγηρακότος έν δργίοις καί κοαιπάλαις, οί ήρωες τού Άριόστου καί οί τρουβαδοΰροι τοϋ μ.εσαίωνος φαίνονται νευρόσπαστα
ικανά μόνον νά καταπλήξωσι τήν εύαίσθητον φαντασίαν τών παίδων. Έξ άλλου οί ρωμαντικοί έρωτες, δσον αΐθεοιώτεροι καί πλα·
τωνικώτεροι τυγχάνουσι, τόσας περιπλοκάς καί κινδύνους έστιν
δτε συνεπάγονται, μ,οιραϊον αντίρροπου τοϋ αμφιβόλου καί προ
βληματικού αυτών κέρδους. Αίσθημα λοιπδν τοιοΰτο, ρωμαντικδν αμφίβολον, περιβεβλημένον τδ γόητρον τοϋ μυστηρίου, τρε
φόμενου έκ χιμαιρών καί ονειροπολημάτων, ήτο, άυ μή τι άλλο,
τουλάχιστον άσύμφωυου πρδς τάς άρχάς, άς έξ άυάγκης, υπείκωυ εις τδ παυίσχυοου πνεύμα τών νεωτέρων χρόνων, ένεστερνισθην καί επαγγέλλομαι, πρδς πείσμα τής πρδς ταΰτα όρμεμφύτου κλίσεως τής καρδία; μου καί τών τρισχιλίων στίχων, οΰς έφη
βος κατέστρωσα έπί τοϋ χάρτου.
Έπειτα καί μία νέα σκέψις,άνεγείρουσα τήν κεφαλήν καίπαρεντιθεμένη μεταξύ εμού καί τοϋ Ονείρου μου, έτάρασσεν ενίοτε τδν
ροΰν τών λογισμών μου.Άν έγώ ήσθανόμ.ην κλίσιν πρδς τήν νεάνιδα, άν άκουσίως ή κλίσις μου αύτη έγένετο γνωστή, δέν ήτο όμως
έπίσης βέβαιον ότι καί εκείνη άυταπεκρίνετο εις τδ αίσθημά μου.
Τίνα διδόμενα ειχον όπως πιστεύσω τούτο ; ’Ολίγα βλέμματα
λαθραία τής νεάνιδος καί τινας υπαινιγμούς τής υπηρέτριας.Άλλ’
έκεϊνα μέν πιθανδν άλλοϊα τήν φύσιν νά έξήγησε διαφόρως ή φι
λαυτία μου, ούτοι δέ πιθανδν ελατήριου εϊχον τήν πανουργίαν
τής γοαίας, ήτις έννοήσασα τήν συμπάθειάν μου, ήθέλησε νά τήν
κολακεύσει καί νά τήν υποδαυλίστ), προσδοκώσα τις οίδεν οποίας
ώφελείας, έάν τδ αίσθημα τούτο έοριζούτο καί αυτή κατά συνέ
πειαν έγένετο ή μυστικοσύμβουλος αυτοϋ ώς έκ τής θέσεώς της,
καί τδ αμοιβαίου μέσον τής συνεννοήσεως.
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Καί όμως πάντες οδτοι οί ενδοιασμοί, όσον εύλογοι και φυσικοί

και άν ήσαν, εϊμαρτο νά ναυαγήσωσι και νά καταρρεύσωσιν, ώς
οικοδόμημα εφήμερο
*
παιγνιοχάρτων. ΙΙεριστατικόν τι απρόοπτον,
έπελθδν αίφνης έματαίωσεν όλα τά ηρωικά σχέδια, άτινα είχον
αποφασίσει κατόπιν τών διαφόρων εκείνων ένδοιαστικών σκέ
ψεων μου, και κατέστησε κινδυνωδεστέραν τήν υποτροπήν της

άσθενείας, ήν τοσοΰτον έφοβοΰμην. Τδ περιστατικού τούτο ήν τδ
ΙΙερ'ι τήν δείλην ημέρας τίνος, συνήθως άπουσιάζων τοΰ οί'κου
τήν ώραν εκείνην, έπέστρεψα όπως παραλάβω δέν ενθυμούμαι τι
λησυ.ονηθέν αντικείμενου. Είσελθών έντδς τοϋ δωματίου μου, έμει
να λίαν έκπληκτος ευρών έντδς αύτοΰ τήν 'Ρίταν, ήν είχε προσκαλέσει ή υπηρέτρια όπως τήν βοηθήση είς τήν εργασίαν, καί
ήτις κατεγίνετο μετά παιδικής άφελείας νά παρατηοή τήν έρρυθμον κίνησιν τοΰ έπί τής τραπέζης μου έκκρεμοΰς. Είς τδν θό
ρυβον τών βημάτων μου ή παιδίσκη άνεσκίρτησεν, ότε δέ στραφεϊσα μέ διέκρινε, κατεθορυβήθη, αί δέ παρειαί της έγένοντο όλοπόρφυροΓ άλλά μετά τινας στιγμάς ή εΰπροσηγορία μου τδ
©ιλικδν μειδίαμά μου, καί έν γένει δ οικείος τρόπος μου τή άπέδοσαν τδ θάρρος καί τήν φυσικήν αύτής φαιδρότητα καί στωμυλίαν καί ήρχισε νά συνδιαλέγηται μετ’έμοϋ, ώς μετά παλαιοΰ

γνωρίμου.
Ένόμισα κατάλληλον τήν ευκαιρίαν, όπως μάθω τι δριστικώτερον περί τών διαθέσεων τής αδελφής της. Ήθέλησα όμως νά
φέρω έπίτηδες τήν ομιλίαν μετά τέχνης, όπως φανή τυχαία καί
μή δώση υποψίας είς τδ πνεύμα τής νεάνιδος. Μετά τινας άλλας
προεισαγωγικής καί άσημάντους έρωτήσεις
— Πόσων έτών είσαι; τήν ήρώτησα.
— Μετά δύο μήνας θά ήμαι δεκατεσσάρων έτών,μοί άπήντησεν.
— Καί ή ’'Αγγέλα;
— ”Ω ! εκείνη είνε δεκαοκτώ.
— Καί δέν μοί λέγεις, τήν ήρώτησα έκ νέου μετά τίνος δισ
ταγμού, άγαπγς τήν αδελφήν σου;
— Είναι τόσον αγαθή, μοί άπήντησε μετά τόνου ειλικρινούς
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στοργής, τόσον αγαθή, ώστε αισθάνομαι οτι τήν αγαπώ πολύ....
περισσότερον άπδ τήν μητέρα.
— ’Αφού έχει αυτήν τήν ηλικίαν, έπανέλαβον, είναι πολύ φυ
σικόν έντδς ολίγου νά νυμφευθή- τί θά κάμιρς τότε, ότε έζ ανάγ
κης Θά άποχωρισθής αυτής ;
— 'Ω ! δέν τδ συλλογίζομαι πολύ αύτδ, διότι δέν θά ύπανδρευθή τόσον γρήγορα !
— Διατί ;
— Διότι δέν θέλει. Τής έπρότειναν πολλούς νέους καί καλούς,
άλλά κανένα δέν ήθέλησε νά δεχθή. Ό Λορέντζος μάλιστα.....

— Τδ γνωρίζω, είπον.
— Τδ γνωρίζετε ; ήρώτησεν άνοίγουσα τά εύμορφα μαΰρα δμματά της μετ’ έκπλήζεως. Θά σάς τδ είπε βέβαια ή Οεΐα-Άννέττα !...
— Τδ έμαθα' άλλά διατί δέν συγκατατίθεται νά λάβη σύ
ζυγον ; ·
— Ξεύρω κ’ έγώ !
— Μήπως άγαπα κανένα άλλον;
'Π κορασίς ήρυθρίασεν όλη, καί μοί άπήντησε μετά χαρίεντος
μειδιάματος
— Ή μπορεί.
— Δέν τήν κατηγορώ τότε, προσέθηκα. 'II Αγγέλα είνε πολύ
κιλό κορίτζι, καί δέν αμφιβάλλω ότι ή έκλογή της θά ήνε καλή
καί ότι ό νέος, τδν όποιον θά έκλέζη θά ήνε κατά πάντα άζιος

αύτής.
'II νεάνις μέ ήτένισεν έπί τινας στιγμάς μετ’ απορίας, ωσει
μή έννοοΰσα. 'Επειτα λαμβάνουσα αίφνιδίαν άπόφασιν, προυχωρησε πρός με, καί τείνουσα τδ μικρόν της ραδινόν στόμα πλησίον
τοΰ ώτός μου, μοί ύπεψιθύρισε
— Θέλετε λοιπόν νά σάς τδ ε’ίπω φανερά ; 'Η 'Αγγέλα νομί
ζω ότι άγαπα σάς!
Καί παρευθύς, ώσεί πτοηθεΐσα διά τήν τολμηράν αύτής πράςιν,
άφήκε μετά χάριτος άπαραμίλλου γέλωτα παιδικόν, ώρμησε πρδς
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τήν θύραν, έξήλθε τοϋ δωματίου, καί ταχεία, ώς κεμάς καταληφθεΐσα ύπδ τών κυνηγών, κατήλθε την κλίμακα.

* *
Έπί τινα; στίγμα; έμειναν ακίνητος, κατεχόμενο; ύπδ απερί
γραπτου θαμβούς καί έκπλήξεως. Άλλ’ η σφοδρά αύτη συγκίνησις μετείχε τοιαύτη; τίνος ίδύτητος, οίαν σπανίως έγεύθην έν τή
ζωή μου. ΓΙαρομοίαν ηδονήν μόνον καθ’ ύπνου; είχον αισθανθή,
λικνιζόμενος ύπδ άνθοστεφοϋς ονείρου,
Έπί πολλάς ακόμη στιγμάς τδ φάσμα τής κορασίδο; ήτο παρδν πρδ έμοΰ, έβόμβουν δέ μελωδικοί εις τά ώτά μου, οί τελευ
ταίοι αύτής φθόγγοι, ήρεμα σβεννύμενοι, ώς άναπαλμοί κραδαινομένης χορδής κιθάρας.
Τδ όνειρον έλάμβανε σάρκας καί οστά. Κρυφία πανίσχυρος δύ·
ναμις έφυσα, καί διά μια; έλάμβανε πνοήν τδ άψυχον ομοίωμα,
δπερ ή φαντασία μδυ είχε πλάσει. "Ο,τι πρδ μικρού ΐπτατο χαμαιπετές μέ πτερά χρυσαλλίδας, ήσθάνετο ότι άπέκτα.πτερά άετιδέως καί ήδύνατο νά έπιχειρήση παράβολον ύπερνεφή πτήσιν.
Συνέβαινεν έν τή ψυχή μου ο,τι καί έν τή Δημιουργία. Είπε
τότε ό Πλάστη; «Γεννηθήτω φώς» καί παρευθύς έφωτίσθη ή ά
μορφος καί σκοτεινή μάζα τής γής.'Ο Έρως έλεγε «βλέψατε» καί
παραυτίκα κατέκλυζε τήν ψυχήν μου κύμα άπλετου φωτός.
Καί καθώς μέ τάς ποώτας ακτίνας τοϋ ήλίου, τά κηλιδοϋντα
τδν διαυγή ορίζοντα τής πρωία; νεφύδρια μικρδν κατά μικρδν
διαλύονται καί εξαφανίζονται, ούτω καί οί μελαμβαφεΐς δισταγ
μοί μου έξηλείφοντο μικρδν κατά μικρδν, άμα τήν άμφιλύκην τοϋ
ονείρου διεδέχετο ή αίγλη τής πραγματικότητος.
Τδ πνεϋμά μου δέν ποοσέκρουε πλέον κατά σκοπέλων, αλλά
έπελαγοδρόμει εύθύ, ώς άκάτιον πλέον εντός λίμνης ύπδ ούριον
πνεϋμα ζεφύοου.
Ά.’ είχον τώ δντι δίκαιον έπιθυμών νά προχωρήσω εΐ; τήν
έκτύλιξιν τοϋ παραδόξου τούτου μυθιστορήματος. Τδ δεύτερον κεφάλαιον ήτο πραγματικώς πολύ ενδιαφέρον καί ή πλοκή αύτοϋ
πολλά ύπισχνεΐτο.
’’Οχι πλέον φόβοι, όχι πλέον ενδοιασμοί! Τά ρόδινα χείλη τής
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μικρά; Έίτας άπεδίωκον αύτούς πάντα; μέ δύο μόνα; λέξεις. Έ
ομολογία αύτη ήτο επίσημος, καί ή καοδία μου, μερολήπτης έξ
άλλου κριτής, τήν ήσπάσθη. Ή σκέψις αύτη μέ κατεΐχεν ολό
κληρον’ δέν είχον πλέον καιρόν, ούτε διάθεσιν νά σκεφθώ άλλο
τι. Ένόμιζον ότι άν άπησχόλουν τδ πνεϋμά μου έπί ετέρου αντι
κειμένου, θά διέπραττον έγκλημα.
Προέβην άπδ τοΰ έξώστου μου’ ή ’'Αγγέλα είργάζετο είς τήν
συνήθη θέσιν της. Έστην άρκετάς στιγμάς θεωρών αύτήν έπισταμένως. Πόσον όυραιοτέρα μοί έφάνη ! Τδ δμμα μου άνεκάλυ ■
πτεν έπ’ αύτής θέλγητρα νέα, άφότου τδ πνεϋμά μου έπείθετο ότι
ύπδ τδ παρθενικδν αύτής στήθος, ή καρδία τής νέας κόρη; έπαλλεν ύπέρ έμοϋ.
Ήγνόουν άν ή Έίτα τή είχεν εΐπει τίποτε περί τή; συνδιαλέξεώ; μας, πλήν άμα μέ είδε, τά ώραία δμματά τη; έξήστοαψαν
ύπδ χαρά; καί μ’ έθεώρησε μετά προσήνεια; γλυκυτάτης.
Δέν ήδυνήθην ν’ άντιστώ’ άπεσύρθην ολίγον έντδς τής θύρας
καί έκεΐθεν έφερα τήν χεΐρα εις τδ στόμα καί τή άπέστειλα φί

λημα.
Κατ’ άρχάς ή νεάνι; έκυψε τδ βλέμμα πρδς τήν γήν’ άλλ’ αυ
τοστιγμεί σχεδόν τδ άνήγειρε πάλιν έπ’ έμοϋ, τά λεπτά χείλη
αύτής διεστάλησαν καί έξέφοασαν τδ μαγικότερου μειδίαμα, άφ’

όσα ποτέ ή φαντασία τών καλλιτεχνών έπέθηκεν έπί τά χείλη
τή; Φίλομειδοϋ; Κύπριδος.
Τά χείλη τη; ώμίλουν πρδ; τά χείλ,ημου’ τδ μειδίαμά της

άπήντα πρδ; τδ φίλημά μου.
Έτο ανέκφραστου τδ μειδίαμα έκεϊνο! ήτο σιγηλόν, καί ό
μως πόσα έλεγεν ! Μοί έλεγεν ευχαριστώ, μοί έλεγε ύέχομαι,
μοί έλεγε φοβούμαι, μοί έλεγε πρόσεχε' έν δέν μοί έλεγε μόνον'
παυσε!
Τήν εσπέραν έκείνην ήμην εύτυχής. Κατειχόμην ύπδ άλλοίου
αισθήματος. Έθήρευον συγκινήσεις, άλλ’ούδεμίαν εύρισκον άνταξίαν έκείνης, ην ήσθανόμην ένδον. Έμη; εύθυμος, φαιδρότατος,
όλα μοί έφαίνοντο καλά. ’'Εβλεπαν τά πάντα μέ τδν φακόν τοϋ
αισθήματος μου, καί τά πάντα μοί έφαίνοντο ρόδινα. Καί αυτή ή

68

ΠΟΙΚΙΛΗ

γραϊα ύπηρέτις μου μοι έφάνη ήττον δυσειδής. Έπι αρκετήν ώραν
ήμνήστευσα τήν Ταρτάρειον καταγωγήν της, και τήν έσπε'ραν έ
κείνην τή «ομίλησα τόσον προσηνώς και τή έξηκόντισα τόσα ευ
μενή βλέμματα, ώστε αν ήρίθμει τουλάχιστον τεσσαράκοντα έτη
όλιγώτερα, Κύριος οίδε πώς ήθελε τά έκλάβει. Μέ τούς φίλους
μου έφάνην χαριέστατος, λάλος, εύθυμος τόσον όσον ουδέποτε
άλλοτε εϊχον φανή. Το άσύνηθες δέ τούτο φαινόμενον έφείλκυσεν,
ώς ήτο επόμενον, τήν προσοχήν αυτών.
— Τί έπαθες απόψε, μέ ήρώτησεν είς έξ αυτών, μή εύρες κα
νένα θησαυρόν ;
— Εύρον κάτι καλλίτερον, τώ άπήντησα’ εύρον μίαν καρδίαν!
Ό φίλος μου ήτο έμπορος σιτηρών’ προ ολίγων στιγμών μας
ώμίλει περί τών διαφόρων μέτρων τών χυτών εμπορευμάτων, καί
περί τών έκκοκιστικών μηχανών. Δύνασθε νά φαντασθήτε οποίαν
έκπληξιν ένεποίησεν εις το πνεύμα του ή ποιητικωτάτη αύτη
άνακάλυψίς μου. Περιωρίσθη νά ύψωση τούς ώμους, νά μηκύνη
φρικωδώς το κάτω χείλος και νά ρίψη έπ’ έμού βλέμμα ειλικρι
νέστατου οίκτου. Καρδία; Τί ήτο δι’αϋτόν ή καρδία ! Μήπως ήτο
πράγμα δυνάμενον νά μετρηθή διά τού κοίλου ή διά τού έκατολίτρου ; Μήπως ύπήγετο είς αύξησιν ή είς μείωσιν, είς ύπερτίμησιν
ή ύποτίμησιν; Το εμπόρευμά μου δέν «εριείχετο εντός τού κύ
κλου τών γνώσεών του.
’Αλλά και έγώ έξ άλλου δέν έφάνην φειδωλότερος αυτού ώς
προς τον οίκτον. Τήν εσπέραν έκείνην πάσα ή φύσις μοι άνήκεν.
Ένόμιζον ότι πά?τα τά οντα, έμψυχα και άψυχα, μοί ώμίλουν
περί τού έρωτός μου’ ή πλάσις όλη μο5, έφαίνετο εϋρεϊα σκηνή, έν
ή πρωταγωνισταί ήμεθα δύο μόνοι, έγώ καί εκείνη’ τά λοιπά ήσαν απλά σκηνογραφήματα, όλοι δέ οί άνθρωποι θεαταί. Ένόμι
ζον ότι όλος ό κόσμος ήτο έν γνώσει τού αισθήματος μου, ότι άνεγίνωσκον είς τούς οφθαλμούς μου τήν ευτυχίαν μου, ότι μέ
παρετήρουν πάντες μετά φθόνου, ότι όλοι συνωμίλουν περί έμού·
Ο αναίσθητος έκείνος έμπορος, ό μή έννοών τί έστιν ή άνεύρεσις
μιάς καρδίας, ήτο τερατώδης σολοικισμός είς το ιδανικόν τούτο
πλαστούργημα, ήτο οίκτρά παραφωνία, ταράττουσα τήν άρμο-
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νίαν τού συνόλου. Τον έπλήρωσα μέ το αυτό νόμισμα, άποδούς

αύτω καί τον τόκον μάλιστα’ τον ώκτειρα έκ βάθο,υς ψυχής.
Τήν εσπέραν έκείνην διέπραξκ μυρίας ανοησίας. *
Ημην τόσον
άφηρημένος ένεκα τών ρεμβασμών μου,ώστε δέν ήννόουν τΐ έποαττον. Άπέμαξα τον ίδρωτά μου διά τής έφημερίδος τού καφενείου,
ήν έξέλαβον αντί χειρομάκτρου. Κατέκαυσα τό στόμα, ροφήσας
απνευστί τον ζέοντα καφέν, έκλαβών αυτόν αντί ύδατος, καί παρ’
ολίγον έξηρχόμην είς τήν οδόν μέ τήν στέ^ζακ τού σφαιριστηρίου
άνά χεϊρας, νομίζων ότι κρατώ τήν ράβδον μου.
’Αν καί νήφων, έπέστρεψα όμως είς τήν οικίαν μου, νυκτός
προκεχωρημένης ούσης, κλονιζόμενος ώς οίνόφλυξ. ΤΙ οδός ήτο
έρημη’ μακράν ήκούετο βαρέως άπηχούν έπί τού λιθοστρώτου τό
έρρυθμον βήμα τών περιπόλων. ’'Αλλος ήχος οΰδείς’ σιωπή βαΟεΐα έξετείνετο πέοιξ.
Άφήκα νά παρέλθη ή περίπολος, ήτις πιθανώς θά μέ συνελάμβανεν ώς νυκτοκλέπτην, έπειτα έπλησίασα ποός το παράθυρου
τής νεάνιδος καί άπέθηκα έπ’ αύτού ασπασμόν. Μετά τούτο άνήλΟον είς τό δωμάτιόν μου καί κατεκλίθην.
Άλλ’ ό ύπνος μου υπήρξε συνέχεια τής κατεχούσης με κατα
τήν έγρήγορσιν συγκινήσεως. Λυθεΐσα τών σωματικών δεσμών ή
ψυχή μου, ώρμησεν ακατάσχετος προς τά πελάγη τής φαντα
σίας καί συνήντησεν έκεΐ ό,τι παραδοξότερον, ό,τι τερατωδέστερον ίδεάσθη ποτέ ή έξημμένη άνατολική φαντασία. Έν τώ
μέσω δέ τού κυκεώνος τούτου τών φανταστικών ό'ντων, έν τώ
μέσω τού θολού σκιόφωτος τών ονείρων, μία μορφή ένεφανίζετο
άκαταπαύστως προ τών οφθαλμών μου ύπό μυρία ονόματα, υπό
ποικίλα σχήν.ατα, ύπό άλλοίας έκάστοτε υποστάσεις, καί ή μορ
φή αύτη έφερε τον τύπον τή; ήρέμου καί συμπαθούς καλλονής τής
γείτονός μου καί ειχεν έπί τά χείλη τό αυτό επαγωγόν μειδίαμα,
οπερ πρό τινων ωρών μοί είχε δωρήσει τήν ευτυχίαν.
is

is

'II μέθη μου διήρκεσε καί τήν ακόλουθον ημέραν’ ή τοιούτου
είδους μέθη, λίαν παρεμφερής τή μέθη τού οίνου, διαφέρει μόνον
κατά τήν διάρκειαν. Ταύτης ή διάρκεια δέν παρατείνεται πλέον
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ώρισμένου τίνος αριθμού ωρών, ασφαλή δέ και πρόχειρον εχει πα
νάκειαν πλουσιοπάροχόν τινα ψυχρολουσίαν, ένω έκείνη δέν έχει
ώρισμένην την διάρκειαν τής κρίσεως, έν τή άλλοπροσάλλω δέ
επιμονή αύτής συχνάκις αί ήμέοαι διαδέχονται τάς ώρας, και
τάς ημέρας αί εβδομάδες, έστιν δέ ότε και οί μήνες και τά έτη,
και μόνον κατ’ αυτής άλάνθαστον φάρμακου υπάρχει—ή επάνο
δος τοΰ ορθού λόγου.
Τον ταραχώδη καί ονείρων έμπλεων ύπνον μου είχε διαδεχθή
βαθύς λήθαργος, διαρκοϋντος τοΰ οποίου, εΰρε το καταπεπονημένον σώμά μου καιρόν νά άναπαυθή και νά άναορώση. ’Οτε ήνέωξα τούς οφθαλμούς, ό ήλιος έμεσουράνει.
Είχα άπολέσει τήν ευκαιρίαν τής πρωινής συναντήσεως μετά
τής γείτονός μου, άλλά δέν άνησύχουν, διότι περιέμενον τήν ε
σπέραν’ αί λοιπαΐ ιοραι ήσαν ακατάλληλοι διά πολλούς λόγους,
και κυρίους διότι κατά τήν ημέραν πάντοτε ηύρίσκοντο άνθρωποι
έν τή όδω. Δι’ όλης τής ημέρας κατειχόμην ύπο παραδόξου συγκινήσεως. Τίποτε δέν μέ διεσκέδαζε και μέ ήνόχλουν τά πάντα.
Μόλις έκαθήμην, και ήγειρόμήν αμέσως διά νά καθήσω πάλιν
μετά τινας στιγμάς. 'Η άνάγνωσι; μ’ έκούραζεν, ή σκέψις μ’ έβασάνιζεν. Ήννόουν ότι ό χείμαρρος μέ παρέσυρεν, ότι ή τυχαία
και παιδαριώδης τάσι; τής καοδίας μου ήρχιζε νά λαμβάνη έπίφοβον χαρακτήρα’ έμεμφόμην τον εαυτόν μου, άλλά δέν είχα τήν
δύναμιν όπως τον άποτρέψω τοΰ σκοπού.
ΙΙύρισκόμην άκριβώς εϊς τήν αυτήν θέσιν, εις ήν και ή ποομήτωρ ημών Εύα εύρέθη, μετά τήν παρακοήν τής θείας έντολής.
’Ησθάνετο ότι διέπραξεν ήδη τήν αμαρτίαν γευσθεϊσα τοΰ άπηγορευμένου καρπού, άλλά δέν ήννόει όμως και διά τοϋτο νά
περιορισθή εϊς το πρώτον δείγμα.
Έν τω μέσω τής άλλοκότου ταύτης ανησυχίας τοΰ πνεύματός
μου και τών μυρίων άντιθέτων λογισμών μου, παρήλθον αί ώραι
άπαρατήρητοι και έπήλθεν ή εσπέρα, ίλαρά και μειλίχιος θε
ρινή εσπέρα.
'Ο ήλιος άπό τίνος είχε δύσει’ εϊς τάς έσχατιάς τής δύσεως έσώζοντο έτι ’ίχνη τοΰ μεγαλοπρεπούς πανοράματος, ύπωχρός τις
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και υπέρυθρος άυτανάκλασις, ήν άπεσβέννυον άπηνώς, μικρόν κατά
μικρόν αί πρώται σκιαί τής νυκτός. Αύρα χλιαρά έκ τής θαλάσ
σης πνέουσα, έζήτει νά παρηγόρηση τού; άνθρώπους, κεκμηκότας
έκ τού πνιγηρού καύσωνος, κατά διαλείμματα φυσώσα. Άπό τοϋ
αίθριου ουρανού κατέπιπτον ήδη άραιαί και άδ ιόοατοι αί πρώται
τής δρόσου ψεκάδες, πρό ολίγου δέ είχεν άπηχήσει ύστατον είς
τόν αιθέρα δονοόμενος ό ήχος τών κωδώνων τών πέριξ εκκλησιών,
σημαινόντων τόν εσπερινόν χαιρετισμόν.
Τήν πάροδον τής ώρας ήννόησα έκ τών άκτίνων τής σελήνης,
ήτις σχεδόν πλησιφαής είχεν άνατείλει άπό τινων στιγμών, ρίπτουσα τό ωχρόν καί μυστηριώδες φως αύτής έντδς τοΰ δωμα
τίου μου, διά τών ανοικτών παραθύρων.
Διά κινήσεως αύτομάτου σχεδόν ήγέρθην άπό τοΰ άνακλίντρου,
όπου κατακεκλιμένος έρρέμβαζα, καί ευρέθην έπί τοΰ έξώστου.
ΊΙ Αγγέλα είχε τελειώσει άπό τίνος τήν εργασίαν της. Τήν
στιγμήν έκείν/.ν έκάθητο είς τήν συνήθη αύτής θέσιν. Έστήριζε τήν σκεπτικήν κεφαλήν της έπί τοΰ βραχίονας, όστις έξήρχετο γυμνό; ώς βραχίων άγάλματο; άπό τής πλατείας χειρίδος
καί έφαίνετο βεβυθισμένη είς διαλογισμού;. ΓΗ σελήνη πεοιέλουε
τήν εύγενή μορφήν τη; μέ κύματα αργυρού καί μυστηριώδους
φωτός, ή δέ φυσική τοΰ προσώπου αύτής ώχρότης άπέκτα υπό
τήν λάμψίν τοΰ φωτός εκείνου άνέκφραστον καί φαντασιώδη
γοητείαν.
Έπί πολλήν ώραν έστην σιωπών. Ένόμιζον ότι είχα κλείσει
τούς δφθαλμού; καί τό πνεΰμά μου’έλίκνιζε πάλιν ή πλάνη τοΰ
ονείρου.
’Ητο ή έποχή τών καρυοφύλλων. Έπί τοΰ έξώστου μου εύοίσκοντο δύο ή τρία δοχεία, πλήρη τοιούτων άνθέων, τοΰ έκλεκτοτέρου είδους. Άκουσίως ή χειρ μου έδρεψεν έν έξ αύτών καί

καθ’ήν στιγμήν ή κόρη ύψου τδ χαΰνον βλέμμα της προς έμέ,
τή τδ έρριψα.
ΓΗ νεανις τδ είδε πεσδν καί έταράχθη. Έπί στιγμή; ή άνα·
πνοή μου έκοατήθη, οί δέ παλμοί τής καρδία; μου έγένοντο βιαιό
τατοι. Ήγνόουν τί έμελλε νά πράξη.
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Πάλη συνήφθη έντδς αύτής, πάλη διαρκέσασα στιγμάς μόνον,
άλλ’ αΐτινες εις εμέ έφάνησαν αιώνες αγωνίας. Έπί τέλους ή φυ
σική αιδώς ύπεχώοησεν ήττηθεϊσα, και ή κόρη κύψασα, έλαβε τδ
άνθος, μοι έροιψε βλέμμα πλήρες πάθους και ακολούθως έκρυψε

τδ καρυόφυλλου εις τά στήθη της.
Οί οφθαλμοί μου άπήστραψαν έκ τής χαράς’ ήνωσα τάς χεϊρας ε'ς σημεϊον λατρείας και τά χείλη μου έπρόφερον άκουσίως
φράσιν τινά, την όποιαν δέν ηκουσεν ίσως εκείνη, έννόησεν

όμως βεβαίως.
"Οτε εΐσήλθον πάλιν έντδς τοϋ δωματίου μου, ήμ.ην έξαλλος,
ήμην σχεδόν παράφρων. ’’Εκραξα τήν Άννέτταν πάσαις δυνά-

μεσιν, ήτις προσέτρεξεν άμ-έσως εις τάς κραυγάς μου.
"Αμα εϊσήλθε τήν ένηγκαλίσθην’ αΰτη δέ παρ’ ολίγον έκ τής
έκπλήξεως άφινε νά πέση κατά γής ή λυχνία, ήν έφερεν άνά χεΐρας. Δέν περιέμενε βεβαίως τοιαύτην υποδοχήν.
— fH *
Αγγελα, τήν ήρώτησα μετά τόνου φωνής έκφράζοντος
ένδιαφέρον, γνουρίζει γράμματα ;
— Άκοϋς έκεϊ άν γνωρίζη ! μοί άπήντησε μειδιώσα πονηρώς'
πρδς πίστωσιν δέ τών λόγων της, ήρεύνησεν είς τδ θυλάκιόν της
και μοι έδωκε μικρδν χαρτίον συνεπτυγμένου

— Κύτταξε! μοί είπεν.
Τδ ήνέωξα τοέμωυ και άνέγνωσα :
«Τέσσαρα σινδόνια, πέντε έσώβρακα, τρία υποκάμισα νυκτι·
κά .. . .»
*Ητο ή σημείωσις τής πλυστρίας, ήν άντ’ αύτής, αγραμμάτου

ούσης, είχε γράψει ή νεάνις.
— Καλά, τή ε’ιπον, άφησέ με.
Καί έτέθην πάραυτα πρδ τοϋ γραφείου μου, βάψας αμέσως τδν
κάλαμον εις τήν μελάνην.
fII γραία έξήλθε, κινούσα τήν κεφαλήν μέ ήθος εύχαριστήσεως.
Είχεν εννοήσει περί τίνος έπρόκειτο.
Δέν εχω σκοπόν βεβαίως ν’ αναφέρω ένταϋθα τής έπιστολής
μου τδ περιεχόμενον. ’Ενθυμούμαι μόνον ότι ήτο μακρά ώς έναρκτήριος λόγος. Άφίνω έκαστον νά ύποθέση πόσα έν τή έξάψει

του έπεχείρησεν άλματα παράβολα ό λυρισμός τοϋ πάθους μου.
’Ητο εύρύτδ στάδιον καί αχαλίνωτος δ λογισμός.Ή φαντασία μου
έπέτα τολμηρά μέχρι τών ύψηλοτέρων στρωμάτων τής μεταφυ

σικής, μεταπίπτουσα από τοϋ παροξυσμού τής λυρικής ποιήσεως
εις τήν βαθεΐαν ρέμβην τής φιλοσοφίας, και μ.ηδόλως προσέχουσα
άν τδ πνεϋμά τής αθώας έργάτιδος ήδύνατο νά μέ άκολουθήσν)
κατά τήν επικίνδυνον έκείνην πτήσιν. ΓΗ έπιστολή μου ήτο τέ
ρας πολύμορφον καί πολυσύνθετον. ’Ητο ταύτοχρόνως καί έπι
στολή, καί ποίημα, καί μελέτη, καί διδαχή. Δέν ύπήγετο είς

καμμίαν κατηγορίαν. Θά κατεπόνει τήν διάνοιαν οΐας δήποτε νεάνιδος καί θά έκίνει τήν άγανάκτησιν τοϋ τυχόντος διδασκάλου τής

συνθέσεως. Είχεν έννέα ή δέκα σελίδας’ άλλ’ άν άνελύετο χημικώς, τδ κύριον αύτής μέρος—ό χυλός — θά ήσαν είκοσιπέντε ή
τριάκοντα τό πολύ γραμμαί. Τά λοιπά ήσαν καλλιλογικά άνθη,

ποιητικά! μεταφοραί, άφηρημέναι θεωρίαι, καί τά τοιαϋτα.
Τόσον είχε κοπιάσει τό τε πνεύμα καί τδ σώμά μου περί τήν
συναρμολόγησιν τοϋ σπουδαίου αύτοϋ έγγράφου, ώστε μόλις, ένθυμοϋμαι, άπέθηκα τήν γραφίδα, καί έπεσα ύπτιος έπί τής κλί
νης, παρευθύς δ ύπνος έκλεισε τά βλέφαρά μου, χωρίς νά μοί δώση καιρόν νά ένδυθώ κάν τήν νυκτερινήν μ.θυ ένδυμασίαν.
Ό ύπνος μου ούτος όμως δέν ύπήρξεν εύτυχώς οιος καί δ τής
προτεραίας. Συμπτώματα ύφέσεως έφάνησαν είς τδν πυρετόν μου
καί έν έμοί έπινηργεΐτο λεληθότως σώτειρά τις μεταβολή. Καθ’ύ
πνους ή έν έγρηγόοσει, αγνοώ, εύοε καιρόν, φαίνεται, ή ψυχή μου
νά μελετήση τδ ζήτημα άνέτως καί άμερολήπτως. "Οτε έπομέέξηγέρθην τήν πρωία.’, καί φυσικφ τώ λόγω περιεστράφησαν οί
λογισμοί μου περί τά χθεσινά γεγονότα, καί άπήντησαν οί οφθαλ
μοί μου πρώτον άντικείμενον τήν έπί τής τοαπέζης μου επιστο
λήν, δ ροΰς τών σκέψεών μου ελαβε λίαν διάφορον τροπήν, καί αί

πρωϊναί αποφάσεις μου άπεϊχον τών ρομαντικών θεωριών τοϋ
εσπερινού έπιστολογράφου τόσον, όσον αί παγεραί στέππαι τής
Σιβηρίας άπδ τάς φλογέράς έρήμους τής Σαχάρας.
Έσκέφθην ότι ή τρυφερά καί αθώα έκείνη νεάνις δέν άνήκεν
ε'ς τάς ύψηλάς καί προνομιούχους τάξεις τής κοινωνίας, έν αίς
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συχνάκις Ασύγγνωστοι παρεκτροπαί καλύπτονται ύπδ τό χρυσοΰν
παραπέτασμα τοϋ πλούτου. Ήτο απεναντίας ταπεινή τοϋ λαοϋ
κύρη, μόνον κεκτημένη θησαυρόν και μόνον πλούτον την καλλο
νήν της και τήν παρθενικήν αύτής αγνείαν. Άλλ’ ή αγνεία αύ
τη, δώρον πολύτιμον τοϋ ουρανού, πρέπει νά φυλάσσηται άθικτος
καί άσπιλος έπι τής γης- ή παραμικροτέρα πνοή τήν ζημιοΐ, ή
ελάχιστη κηλίς τήν σπιλόνει καί τήν καταστρέφει. Ή απώλεια
δέ τοϋ χιτώνος τής αγνότητας διά πτωχήν τοϋ λαοϋ κόρην εινε
ανεπανόρθωτος συμφορά’ τήν αποστερεί τής προστασίας τοϋ ού
ρανοϋ, καί τήν οδηγεί πολλάκις εις οίκτρδν καί αβίωτου βίον.
Έσκέφθην δτι δσον αί μεταξύ ημών σχέσεις περιωρίζοντο εις

απλά βλέμματα καί αμοιβαία νεύματα, ή είς τήν άθώαν προσ
φοράν ενός άνθους, ήδόνατο τδ αίσθημα νά ηνε συγγνωστόν’ άλλ’
ότε τάς άδολους ταύτας διαχύσεις διεδέχετο ή αισθηματική άλληλογοαφία, τδ άπλοϋν αίσθημα ήδύνατο νά καταστή πάθος, νά
λάβη δηλαδή επισημότερου καί μάλλον επίφοβου χαρακτήρα.
Έσκέφθην ότι έν τοιαύτη περιπτώσει ήτο κινδυνώδες νά έγκεντρίσω διά τής άσυνέτου δομής μου Sv αίσθημα τοιοϋτο εις τήν
άθώαν ψυχήν τή; νέας κόρης, καί νά υποδαυλίσω τδ πϋρ διά τών
ρομαντικών παραφορών μου. ΙΙοϋ θά έληγε τδ δράμα τοΰτο άρά
νε, δπερ άρξάυ.ενον διά κούφου τινδς παρεκτροπής ήδύνατο νά κα
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Ή ψυχή μου δέν ήννόει ν’ αποκόμιση έκ τής αθώας ταύτης
καί άκάκου περιπέτειας μου είμή μόνον ευάρεστου άνάμνησιν.
Ν’ άποκομίση έλεγχον συνειδήσεως, δέν τδ έπεθύμει καθόλου.

Ή ευθύτης καί τδ καθήκον άποτροπιαζόμενα τήν άσύνετον
ταύτην πορείαν, έξανίσταντο άνενδότως. Όφειλον νά ύπακούσω
είς τήν επιτακτικήν αυτών φωνήν.
’ Αλλως τε καί άλλο τι μέ προέτρεπε, καί άλλο τι μέ ώθε
είς τήν άπόφασιν ταύτην.
Έλησμόνησα νά είπω δτι καθ’ ήν στιγμήν έγώ καταμαγευμέ-1
νος έοριπτον άπδ τοϋ έξώστου μου τδ άνθος πρδς τήν νεάνιδα, έ
κείνη δέ δειλή καί έρυθριώσα έκυπτε καί τδ έλάμβανε, μοί έφάνη
οτι είδον ύπδ τήν λάμψιν τοϋ φωτός τής σελήνης προκύπτουσαν
άπδ τής θύρας τοϋ άντικρύ παντοπωλείου μίαν κεφαλήν.
Έκ τών διαστάσεων τής κεφαλής ταύτης ήδυνήθην νά κρίνο)
κατόπιν δτι κατά πάσαν πιθανότητα άνήκεν αύτη είς τδ χον
δροειδές σώμα τοϋ παντοπώλου—τοϋ Λορέντζου.
Ή αιφνίδια αύτη έμφάνισις τοϋ Μινωταύρου έν τω μέσω τοϋ
Λαβυρίνθου έκείνου, έν ώ είχον είσδύσει, άπερίσκεπτος Θησεύς,
μ’ έκαμε ν’ άνεύρω αμέσως τής ’Αριάδνης τδν μίτον.
Ό κίνδυνος ηύρίσκετο έκεΤ τδν καταμέτρησα δι’ ένδς βλέμμα

τάληξη εις αποτελέσματα σοβαρά καί έπικίνδυνα;
Έγώ τί ήμην; Πτηνδν παροδικόν, ζδν ποοσκαίρως εις τήν
πατοίδα εκείνης, καί έτοιμον νάπλώσο) άνά πάσαν στιγμήν τάς
πτέρυγας καί ν’ αποδημήσω, άμα ώς ήθελε πνεύσει ούριου τδ
πνεύμα τοϋ άνέμ.ου. Ήδυνάμην νά ήμαί τι πλέον δι’αΰτήν; Οΰχί.
’Αλλά τότε ή πτωχή έκείνη νέα, άν άφίνετο άπερισκέπτως είς
τήν δομήν τής καρδίας, θά εύρίσκετο τάχιστα Αντιμέτωπος πρδς
τήν μοιραίαν πραγματικότητα. Όσον μάλλον ήθελεν άφεθή είς

τος καί τδν είδα άπειλητικόν.
Ό νέος έκεϊνος ήγάπα τήν ’Αγγέλαν, άλλα δέν άντηγαπάτο’
φυσικώτατον επομένως ήτο ώς άτυχής εραστής νά ήνε ζηλότυπος.
Καί ή ζηλοτυπία του αύτη, ένόσω μέν είχε ύποψίας καί αμφιβο
λίας, ήτο μόνον έπίφοβος" άμα δμως άπέκτα τήν βεβαιότητα,
καθίστατο κινδυνώδης.
’Οφείλω νά διασαφίσω δτι, λέγων κινδυνώδης, έννοώ δτι ό κίν
δυνος ήπείλει μόνην έκείνην, διότι.άν περί έμοϋ έπρόκειτο, καθό
λου δέν ήθελον τδν λάβει ύπ’ δψιν.

τδν ολισθηρόν δρόμον τής πλάνης, τόσον μάλλο; πικρά ήθελε φα·
νή πρδς αυτήν κατόπιν ή άπογοήτευσις. Καί τις οιδε, μή πληγεΐσα καιρίω; είς τά στέρνα ή άδολος έκείνη ύπαρξις, εκτεθειμένη
£νεκα τής άπειρίας αύτής είς τδν περίγελων, άν μή εις τδ όνει
δος καί τήν αισχύνην, τις οιδε μή δέν ήθελε συντριβή ;

Δέν είμαι τολμηρός, άλλ’ έν τοιαύτη περιπτώσει ό κίνδυνος θά
μέ ένεθάρρυνεν, αντί νά μέ άποτρέψη. Ή οπισθοδρόμησις είς τοιαύτην θέσιν εινε δειλία, ήν δυσκόλως άνέχεται ή ψυχή.
Ό κίνδυνος έπέκειτο λοιπόν, οΰδ’ ήτο μικρός’ ήτο ή δυσφημία, τούτέστι ή απώλεια τοϋ τιμαλφεστέρου, τοϋ μόνου τής
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πτωχής νεάνιδος άγαθοϋ, τοΰτέστι ή καταστροφή, ή άπόγνωσις.
fO άπωθούμενος εκείνος εραστής έκ πείσματος θά διέδιδε τάς
ήμετέρας σχέσεις, προσθέτων τήν άνάλογον τής συκοφαντίας
δόσιν. Ό κόσμος θά άπεδέχετο τήν κατηγορίαν μετά προθυμίας,
θά έσχολίαζεν αυτήν κακοβούλως, καί θά έξήνεγκε την καταδικαστικήν άπόφασιν του.
Και ί, καταδίκη αυτή θά ήτο βαρεία και ανυπόφορος διά την
νεάνιδα, ότε παρελθούσης τής παραφοράς, ήθελε κρίνει μέ ψυχρόν
βλέμμα την ιδίαν θέσιν.
’Ητο πτωχή, τδ επαναλαμβάνω, καί δέν ήδύνατο νά κρύψη
ύπο στρώμα χουσοϋ την αισχύνην. ’Ητο πτωχή, καί θασσον ή
βράδιον θά έλάμβανε τήν ανάγκην ενός προστάτου, ενός συζύγου.
Καί μίαν ημέραν, άπαρνουμένη τά όνειρα καί άποκηρύσσουσα τους
άνεοίκτους πόθους, ήθελε τείνει τήν χεΐρα πρδς τδν χονδρόν γεί
τονα της, πρδς τδν νέον εκείνον, όστις τήν ήγάπα καί όστις υπεσχετο νά καταστήση αύτήν ευτυχή.
Άλλ’ άν ή συκοφαντία παρενετίθετο έν τώ μέσω, άν αύτδς ού
τος ό έραςής έγένετο ο συκοφάντης, τετυφλωμένος έκ τοϋ πάθους,
ηδύνατο πλέον έν τώ μέλλοντι νά λάβη χώραν ή ήρεμος αΰτη καί
ευτυχής λύσις ; Ήδύνατο πλέον νά προσδοκά ή πτωχή αύτη κό
ρη άνεσιν έν τώ βίω, καί άν έτι ήθελεν έξέλθει αλώβητος άπο

τήν τοιαύτην σύρτιν ;
Ούχί βεβαίως.
’’Επρεπε λοιπόν νά τεθή έν τέομα, έπρεπε νά έζευρεθη διά παν

τός τρόπου ή θεραπεία.
Ή άπόφασίς μου είχε ληφθή.
Άνεπήδησα έκ τής κλίνης σείων τήν κεφαλήν, διότι α'. σκέώεις αύται μοί έβάρυνον τδ κρανίον ώς όγκοι μολύβδου.
’Επί τής τραπέζης μου έκειτο ή έπιστολά" τήν έλαβον άνά
χεϊρας.
Τήν στιγμήν εκείνην εισήρχετο είς τδ δωμάτιόν μου ή υπη
ρέτρια. Ίδοΰσα τήν επιστολήν, έμειδίασεν, άπέθηκε τδν καφέν,
ον έφερεν έπί τής τραπέζης, καί μοί έτεινε μετά προθυμίας την
χεΐρα όπως τη τήν εγχειρίσω.
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Τήν έθεώρησα έπί τινα δευτερόλεπτα μέ βλέμμα απλανές.
— Εινε έτοιμον τδ γράμμα ; μέ ήρώτησε, δός μοι το λοιπόν...
— Τδ γράμμα, είπον άνανήφων, ά ! ιδού . . .
Καί παρευθύς συστρέψας τήν επιστολήν μεταξύ τών χειρών,
τήν έσχισα είς μυρία τεμάχια, τά όποια διεσπάρησαν έπί τοϋ
έδάφους.
ΓΙΙ γραΐα άφήκε κραυγήν, καί έμεινε πρδς στιγμήν άπολελιθωμένη έκ τής έκπλήξεως. Κατόπιν έξήλθε δρομαία τής αιθούσης.
βεβαίως κατ’ εκείνην τήν ώραν θά έςελάμβανευ ώς παράφρονα
πάντα, όστις ήθελε τολμήσει νά τή εϊπη ότι εγώ είχον σώας τάς
φρένας.
*

Έν τούτοις, κολακεύομαι πιστεύουν ότι μία τών σπανίων ήμε
ρων, καθ’ άς είχον τάς φρένας σώας καί ακεραίους, ήτο ακριβώς
ή ημέρα έκείνη.

’Ολόκληρον τήν πρωίαν έμεινα έντδς τοϋ δωματίου μ.ου, σκεπτόμενος καί ίναμετρών τδ σχέδιον δπερ έτρεφον κατά νοϋν.
Δέν ήθέλησα νά προβώ άπδ τοϋ εξώστου, θέλουν ν’ άποφύγω
πρδ παντός άλλου τήν θέαν τής νεάνιδος. Βεβαίως ή άπόφασίς μου
δέν θά έκλονίζετο τόσον ευκόλως' άλλ’ είνε ένίοτε τόσον εύθραυ
στος, τόσον παλίμβουλος ή ανθρώπινη φύσις!
Αι ώραι παρήλθον, ένω εγώ ήμην άφοσιουμένος είς τούς διαλο
γισμούς μου. Ή ηλιακή άκτίς, ήτις εισερχόμενη άπδ τοϋ ημί
κλειστου παραθύρου μου τήν πρωίαν, έξηπλοϋτο μέχρι τοϋ μέσου
τοϋ δωματίου μου, είχε, μικρόν κατά μικρόν λεπτυνθεΐσα, τέλεον έξαφανισθή.
Μετ’ ολίγον οί κώδωνες τών έκκλησιών, θορυβωδώς κρουόμενοι, άνήγγελλον τήν μεσημβρίαν.
Έπερίμενα εΐσέτι έπί ολίγον' έπειτα άπέστειλα τήν υπηρέ
τριαν είς μακρυνήν τινα υπηρεσίαν, θέλων νά ήμαι έξησφαλισμένος ότι δέν θά μέ κατεσκόπευε, καί μετά τούτο, ένδυθείς, κατήλθον εις τήν οδόν.
Ή όδδς ήτο έρημη' τά πλεΐστα τςϋν παραθύρων ήσαν κεκλεισμένα. Λί ακτίνες τοϋ μεσημβρινού ήλιου έπιπτον καθέτους καί
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έφλόγιζον τδ έδαφος, όπου οί πεπυρακτωμένοι χάλικες άπήστοα-

πτον ώς τεμάχια μετάλλου. Θόρυβος δέν ήκούετο άλλος είμή αί
κρκυγαί δυο μικρών παιδιών, παιζόντων εις τήν εσχατιάν τής
όδοϋ και ό ηχηρός ρογχασμδς επαίτου τίνος,κοιμωμένου κατά γης,
εντός στενής ταινίας σκιάς.
Διεσκέλισα διά βήματος ταχέως τήν όδδν,κα'ι φθάς πρδ τής Ου
ράς τοϋ παντοπωλείου, έστην πρδς στιγμήν, ήτένισα πέριξ, καί βε
βαιωθείς ότι ούδείς μέ παρετήρει, είσήλθον έντδς αύτοϋ θαρραλέως.
'Ο Λορέντζος ήτο μόνος. Έκάθητο πρδ τοϋ γραφείου του φυλλομετρών διά τής μιας χειρδς έ'ν κατάστιχου, ένω διά τής έτέρας κινών τήν μυιοσόβην, άπεμάκρυνε τδ σύννεφον τών μυιών,όπεο
ϊπτατο πέριξ τής κεφαλής του.
Τδ παντοπωλείου ήτο στενόχωρου, ένεκα τής έν αύτώ συσσεσωοευμένης ποικίλης ύλης. Σάκκοι όούζης εστενον έσφιγμένοι με
ταξύ βαρελίων σακχάρεως. Μίαν γωνίαν κατεΐχον προγάστορες
πίθοι ελαίου" πλησίον αύτών υψούντο συμμετρικώς κασσιτέρινά
δοχεία πλήρη πετρελαίου, άφ’ών έξήρχετο πνιγηρά καί αφόρητος
οσμή. Μεταξύ ογκωδών κάδων βουτύρου άνυψούντο τρόπαια έκ
τυροϋ, εις τά όποια έχρησίμευον ώς βάσις οί ύπερμεγέΟεις τυροί
τής 'Ελβετίας. Είς τούτων, κεκομμένος κατά τδ ήμισυ, έδείκνυε
γυμνήν τήν κιτρίνην καί λιπαρά,αύτοϋ σάρκαν, άπδ τών πόρων τής
οποίας άνέθρωσκον σταγόνες ίδρώτος. Άπδ τής χαμηλής οροφής
έξήρτηντο «λύσεις άλλάντων καί καπνιστά χοιρομήρια, καί τε
μάχια χοιοείου λίπους. Είς τήν σκοτεινοτέραν δέ γωνίαν, ενώπιον
βιβλίων τινών κατάστικτων ύπδ κόπρου μυιών, έκάθητο ό Λο
ρέντζος.
"Αμα μέ είδεν είσελθόντα, έστράφη πρδς έμέ, νομίζων ότι έπρόκειτο περί κοινού τινδς θαμώνος. "Οτε όμως μέ διέκρινε καθαρώς,
ήγέρθη όρθιος, έταράχθη, καί ή μορφή αύτοϋ έξέφρασεν έκπληξιν
ζωηροτάτην.
— Κύριε Λορέντζε, τώ είπον μετά τόνου φωνής όσον ένεστι
προσηνούς, έπιθυμώ νά σάς ομιλήσω.
'Ο νεανίας έτραύλισε λέξεις τινάς συγκεχυμένα;.
— Είσθε μόνος; τδν ήρώτησα.

—
—
—
—

79

Μόνος, μοί άπήντησεν" ό πατήρ μου κοιμάται επάνω.
Δέν είνε φόβος μήπως έξυπνήση ;
Δέν έξυπνα, παρά μετά δύο ή τρεις όίρας.
Τότε έχει καλώς, ύπέλαβον" έχομεν τδν αρμόδιον καιρδν

όπως συνομιλήσωμεν. Κύριε Λορέντζε, έχω να σάς κάμω σπουδαίαν ομιλίαν" καθήσατε.
— 'Ο Λορέντζος ύπήκουσεν" έκάθισε καί έστη προσβλέπων με
απορών. Προεμάντευεν ίσως, ή μάλλον προησθάνετο τδ θέμα τής
μελλούσης ήμών συνδιαλέξεως, άλλ’ ήγνόει δλοτελώς τδν σκοπόν
αύτής.
Μολονότι ήσθανόμην τήν υπεροχήν μου απέναντι τοϋ χονδρού
έκείνου παντοπώλου, ούχ’ ήττον εόρέθην ολίγον περιπεπλεγμένος
ώς πρδς τδν τρόπον μεθ’ ού έμελλον ν’ αρχίσω τήν ομιλίαν. Μετά
τινας στιγμάς δισταγμού, τώ είπον μετ’αποφασιστικότητας καί
κατά πρόσωπον.
— ’Αγαπάτε τήν Αγγέλαν ;
Εκείνος άνετινάχθη, ώχρίασεν, έπειτα ήουθρίασεν" ήτο όλως
απροσδόκητο; ή έρώτησίς μου.
— Μή ταράττεσθε, τώ είπον, διότι δέν έχω σκοπόν ούτε νά
νά σάς βλάψω, ούτε νά σάς ελέγξω. Καί τοι φαίνεται παράδοξος
ή διαγωγή μου, ούχ’ ήττον σάς παρακαλώ νά πιστεΰσητε ότι
μόνον αίτιον εχει αύτη τδ ενδιαφέρον δπερ αισθάνομαι υπέο δικών.
Θεωρήσατέ με ώς φίλον επομένως καί απαντήσατε μετ’ ειλικρί
νειας είς τάς έρωτήσεις μου. Λοιπόν αγαπάτε τήν 'Αγγέλαν;
— Ναι, έψέλλισεν, άρχίζων νά συνοκειώται μετά τών τρό
πων μου.
— Καί έκείνη νομίζεις ότι σέ άγαπα; έπανέλαβον, έγκαταλείψας πλέον ώς άχρηστον τδν πληθυντικόν.
Τήν φοράν ταύτην μέ ήτένισε κατά πρόσωπον καί έδίστασε νά
μοί άπαντήστΓ έπειτα μέ φωνήν κλαυθμηράν μοί είπε
— Δέν είξεύρω.
Τόσος πόνος περιείχετο είς τήν απλήν ταύτην φράσιν, ώστε
άκουσίως τόν ώκτειρα.
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Ήθέλησα νά τον παρηγορήσω.
— Ή ’'Αγγέλα σέ άγαπα, τω είπον.
’Εκείνος ήνέωξεν υπερβαλλόντως τούς οφθαλμούς και μέ έθεώρησε μέ απορίαν, μέ δυσαρέσκειαν σχεδόν- έπειτα μοί άπήντησε
— Τί μέ λέγετε ; Θέλετε νά μέ περιπαίξατε ;
Συνησθάνθηυ και έγώ τότε ότι η διαβεβαίωσές μου ήτο άν μή
τι άλλο, τουλάχιστον πρόωρος και παρακεκινδυνευμένη, δθεν ή

ότι έβλεπον άσθμαϊνον τό πνεΰμά του, όπως άκολουθήση τό έμόν
κατά τήν τολμηράν ψυχολογικήν ταύτην εκδρομήν, ώς ονάριον
πειρώμενον ν’ άκολουθή καλπάζοντα θυμοειδή αραβικόν Ίππον.
— Καί εις αυτήν τήν περίστασιν, έπανέλαβον, υπάρχει, άν δέν
άπατώμαι, ζήτημα φιλαυτίας, φιλοτιμίας. Μεταξύ σοϋ καί έκείνης υπάρχει φανερά ανισότης, καί ή άνισότης αύτη είνε τό
έμπόδιον. Σύ είσαι πλούσιος ή κάν εύπορος- έκείνη είνε πτωχή.
Τή προσφέρεις τήν χείρά σου- δύναται αρά γε έκείνη νά τήν δεχθή ; Τό συμφέρον τή λέγει «ναι,» άλλ’ή φιλαυτία τή λέγει όχι’Εάν προσήρχετο είς αύτήν νέος τις έργάτης, πτωχός ώς αύτή,
έάν τή προσέφερε τήν καρδίαν του είς άντάλλαγμα τής ίδικήςτης»
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θέλησα νά τήν κολάσω.
— Φίλε μου, εξακολούθησα, καθόλου δέν σκέπτομαι νά σέ πε
ριπαίξω' ούτε τήν πρόθεσήν έχω, ούτε το δικαίωμα νά το πράξω. Ή ’'Αγγέλα ίσως έπι τοϋ παρόντος δέν σέ άγαπα, σέ έκτιμα όμως βεβαίως καί ίσως θά σέ άγαπήση κατόπιν.
— ’Αλλά .... έτραύλισεν έκεϊνος.
— Γνωρίζοι τί θά μοί εΐπητε, ύπέλαβον διακόπτων αυτόν,
μαντεύω τον δισταγμόν σου. Πώς ή γυνή, ήτις σέ άγαπα καί σέ
ύπολήπτεται κατά τήν διαβεβαίωσίν μου, πώς άρνεϊται τήν χείρα, τήν οποίαν τόσον άφιλοκερδώς προτείνεις προς αυτήν. Άλλ’
αυτό τοϋτο ίσα ίσα δέν πρέπει νά σέ έκπλήττη. ΓΗ ’Αγγέλα οΰτω φερομένη, φέρεται λογικώς, ώς τιμία κόρη, ώς εύγενής καρδία'Ο Λορέντζος δέν ήννόησε βεβαίως ευθύς πόθεν καί κατόπιν τί
νος συλλογισμού έγώ συνήγαγον τό συμπέρασμα τοϋτο, διότι τον
είδα συνοφρυούμενον καί άγωνιζόμενον νά έμβαθύνρ εις τήν ιδέαν
μου' έξηκολβύθησα.
—’Άλλως τε ό άνθρωπος εινε φύσει φίλαυτος'γεννάται τοιούτος"Ολοι έχομεν τήν άνάλογον τής φιλαυτίας δόσιν, άλλά παρά ταϊς
γυναιξί άφικνείται τό αίσθημα τούτο μέχρι τών έσχατων ορίων
τής λεπτότητος. Τό ένστικτον τοϋτο οδηγεί πολλάκις τήν γυναί
κα νά βλέπη καθαρώς έκεί όπου δ άνήρ άμβλυωπεί- τήν ποοφυλάττει άπό τά; πτώσεις, τή έμπνέει πολλάκις τό θάρρος, οπερ
ή φύσις ήονήθη είς τό φύλόν της. Ή γυνή θυσιάζει πολλάκις τό
συμφέρον, άψηφεϊ ένίοτε τήν ζωήν αυτήν, ουδέποτε όμως παρα
βλέπει τήν φιλαυτίαν.
Ό νεανίας ήκροάσθη μεθ’ ιερας προσοχής τό ρητορικόν μου
τούτο προοιμίου, άλλά μή κατορθών ν’ άντιληφθή, Μοί έφαίνετο
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έάν αύτη έπείθετο ότι ό νέος έκεϊνος είλικρινώς τήν ήγάπα, τότε
δέν ήθελεν ’ίσως διστάσει όπως συγκατατεθή. Άλλά προσέρχεσαι
σύ μέ όλον τό θάρρος, τό οποίον σοί έμπνέει τό πλήρες βαλάντιόνσου, καί μέ δλην τήν πεποίθησιν, τήν οποίαν σοί χορηγεί ή
πενία έκείνης, καί ζητείς, καθώς άν έδιδες προσταγήν καί προ
τείνεις τήν χείρά σου, καθώς άν έπρόκειτο νά δανείσης δύστρο
που οφειλέτην. Αί! βεβαίως δέν είναι αυτά τά μέσα δι’ ών επι
τυγχάνεται ο,τι έπιθυμεΐς.
Δεχομένη άδιστάκτως τήν χεϊρα, ήν τόσον άποτόμως προς αυ
τήν προσφέρεις, ή ’’Αγγέλα θά διέπραττε πραξιν ούχί άζ'.αν έαυτής. Θά έδείκνυεν ότι ή έκλογή της μόνον είχε έλατήριον τό συμ
φέρον, αφού μεταξύ τόσων μνηστήρων προετίμα τον πλουσιώτερον, ή δέ αύστηρότης αύτής καί ή σεμνότης ήτο προσωπείου ψυ
χρού υπολογισμού. ’’Ολος δ κόσμος, δηλαδή όλοι όσοι θα έπρατ
ταν τό αυτό είς τήν θέσιν της, ήθελον έγείρει τήν φωνήν κατ’ αύ
τής, διότι ή φήμη τής αρετής είνε έπιβλητικώς μόνον άνεκτή
είς τό πλήθος, καί ούαί άν δώση άφ’ έαυτής λαβήν είς δυσπι
στίαν. Έξ άλλου δεχομένη ούτω πως τήν πρότασίν σου, θά άνεγνώριζε τρόπον τινα τήν υπεροχήν σου, Θά άπεδέχετο σιωπηρώς
τό χρέος τής εύεργεσίας, χρέος οπερ είς τοιαύτας περιπτώσεις είνε
λίαν βαρύ καί φορτικόν. Σοί επαναλαμβάνω λοιπόν, φερόμενος
όπως προσηνέχθης, έπλανήθης τής ευθείας τρίβου, καί ήτο επό
μενον νά εΰρεθής είς σημείου άντίθετον έκείνου όπερ έπόθεις. Ή
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νέα έκείνη, άν και άνήκουσα εις τήν ταπεινήν τοϋ λαοϋ τάξιν, έκρινεν δρθώς καί φρονίμως, έκρινεν όπως ή φυσική αύτής ευφυΐα
τήν ώδήγει, δπως το καθήκον τή ύπηνόρευεν, και άρνουαένη, δεν
έθυσίαζεν άπερισκέπτως τήν φήμην τοϋ παρόντος και τά δικαιώ
ματα τοΰ μέλλοντος.
'Ομολογώ οτι ή ιδιότροπος αύτη άγόρευσις, σοφιστική δσον
θέλετε και δσον θέλετε ασυνάρτητος, μοί είχεν έλθει έπ'ι τά χεί
λη άκουσίως, και επομένως άνευ κόπου. "Ο,τι μέ έβασάνιζεν δμ<ο;
ήτο τδ συμπέρασμα, δπερ έζήτουν είς δλας τάς γωνίας τοϋ εγ
κεφάλου καί είς δλα τά σημεία τοϋ όοίζοντος, άλλ’ έπ'ι ματαίω.
Έγνώριζον ποιον έπρεπε νά ήνε τδ συμπέρασμά μου, άλλά διά
νά φανή λογικδν, διά νά φανή συνεπές ώφειλον νά εδριο τδν τρό
πον, δπως τδ συναρμόσω μετά τοϋ δλου μέρους τής διδαχής μου,
διότι άν τδ έοριπτον οΰτω έκεϊ, είκήκαί ώς έτυχε, θά εισήρχετο
είς τδ θέμα μου ώς ό Πιλάτος είς τδ σύμβολον τής πίστειος, ώς
λέγουν οί ίταλοί, ή ώς λέβης έντδς κομψοϋ κομμωτηοίου δεσποι
νίδας.
. , r
Άν δέ ενω
ί ο ίδιος έκοπίαζον, κάθιδρως καί άσθμαίνων δπως
άνεόρω τδ συμπέρασμα τών ιδικών μου λόγων, οαντάσθητε έπί
στιγμήν όποιαν πεποίθησιν είχον περί τοϋ αποτελέσματος, δπερ
οί λόγοι μου ήδύναντο νά πενέγκωσιν. Πώς ήτο δυνατόν νά έλίζω οτι να
θά ητο
ήτο τελεσφόρος
τελεσφόρο ή διδαχή, άφοΰ αύτδς ό ίεροκήρυξ
πιςω
ήγνόει όποιον έμελλε νά ήνε τδ έξαγόμενον
ξαγόμενον αύτής ;
Έν τούτοις καί τήν φοράν ταότην εΐμ.αρτο νά πεισθώ ρί μιας
άληθείας,
-ι ήν άπδ πολλοϋ έχω άνακαλύψει, καί ήτις είνε ή εξής:
καί τδ δρθότερον τής λογικής συμπέρασμα είνε ενίοτε έσφαλμένον.
Ο,τι δέν ήδυνήθη νά συλλάβη τδ πνεΰμά μου, συνέλαβεν ή
χονδρά κεφαλή τοΰ πιαντοπώλου.
Ήκολούθησε μετά προσοχής τδν ροΰν τής διδαχής μου κα'ζ
καθ’ ήν στιγμήν έγώι ήγωνιζόμην δπως άνεόρω τδ συμπέρασμα,
έκεϊνος προσβλέ ων με άπλανώς και εύήθως έψέλλισεν
— Άλλά τί θέλετί λοιπδν νά κάμω; ν’ άρχίσω έοωτα μέ αύτήν; οεν το ειζευρει ο.·.'■ τήν
.. αγαπώ ;> έγώ δέν άρχισα ώσάν τους
άλλους μέ τά συνΐιθισμένα, διότι δ έθεώρησα περιττόν . . .
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— Εύγε ! άνέκραξα κρότων τάς χεΐρας, παρ’δλίγον δέ τδν ένηγκαλιζόμην. Αί όλίγαι αύτοϋ λέξεις ήσαν τόσαι άκτϊνες φωτδς,
αϊτινες αίφνιδίως λάμπουσαι έντδς τοΰ σκότους μέ ώδήγουν όπως
άνεόρω τδν δρόμον.
Καί βασιζόμενος έπί τοϋ θέματος τούτου, μετά νέου θάρρους
καί μετά πλείονος ρητορικής έμφάσεως,προσεπάθησα παντί σθένει
ϊνα πείσω αύτδν οτι, δπως άπολαύση έκείνου δπερ διακαώς έπε ·
θύμει, άνάγκη πάσα ήτο δπως άποδυθή τδν όγκον τοϋ πλούτου
του καί καταταχθή ώς άπλοϋς στρατιώτης είς τήν φάλαγγα τών
λοιπών λατρευτών καί άρχίση άπδ τήν άλφάβητον τοϋ έρωτος,
διά νά φθάση μέχρι τέλους, διότι μόνον διά τοΰ μέσου τούτου
σώζων τής νεάνιδος τήν φιλαυτίαν, ήδύνατο νά κατάληξη εις αί
σιον τέρμα.
Φαίνεται δέ δτι οί λόγοι μου δέν έστεροΰντο πειθοΰς, διότ1
υ,ετά τήν έκτόλιξιν τών διαφόρων έπιχειρημάτ&ιν, είδα τούς ο
φθαλμούς τοϋ νεανίου, οΐτινες δι’ έμέ ήσαν τδ θερμόμετρου τής
εύγλωττίας μου, άπαστράπτοντας ύπδ τοΰ ίλαροΰ φωτδς τής
ελπιδος.
"Οτε έτελείωσα, ό Λορέντζος ήτο πεπεισμένος’ έν μόνον με
λανόν σημεϊον έμενεν είς τδν ορίζοντα, δπερ πλησιάσαν ίκανώς,
έπεφάνη έπί τά χείλη τοϋ παντοπώλου ύπδ τδ σχήμα δισυλλάβου

συνδέσμου.
— Άλλά . . . έύιθύρισεν άκοοασθείς τδν χείμαρρον τής ρητορείας μου έκεϊνος.
Τήν φοράν ταότην δέν ήμην άπαράσκευος δμως, διότι είχα προΐδει τδν κίνδυνον. Έγίνωσκον κατά μήκος καί π λάτος πόσα έσή μαινε τδ ά.Ι.Ιά έκεϊνο. Έχρειάζετο ύστάτη καί άποτελεσμ.ατική
\ Γ
προσπάθεια δπως άποσοβηθή και q τελευταίος ούτος κίνδυνος, καί
τότε ή νίκη θά ήτο πλήρης.
Έλαβον τδ μυστηριώδες υφος ποο>ταγωνιστοϋ τοΰ τυχόντος
γαλλικού δράματος, έξ έκεί,νων τά όποια είνε καταδεδικασμένον
νά άκούη τδ κοινδν τής π ρωτευοόσης άπο τή ς σκηνή; τών παριλισσίων θεάτρων, μέχρι συν λείας1 τοϋ αϊώνος’ κατεβίβασα τήν
φύσει χαμηλήν Φωνήν μου μέχρι τόνων αγνώστων είς τήν μου-
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σικήν κλίμακα, καί συστρέφων απαίσιοι; τού; οφθαλμού;, τώ είπον
— Γινώσκω τι σημαίνει ό ενδοιασμό; σου, γινώσκω πόσα
διεσπάρησαν έν τή συνοικίοι ταύτη, πόσαι συκοφαντίαι έξετοξεύ-

άναχωρήσεώς μου, διότι όσον ισάγγελοι καί άν ήσαν αί προθέσεις
μου, ούχ ήττον ή παρουσία μου θά ήτο νέφος, σκιά εις τόν αΐ-

Οησαν κατ’ έκείνης και κατ’ έμοϋ. ’Αλλά δύναμαι νά σοί δοκισθώ
ότι ουδέποτε ήγάπησα τήν ’’Αγγέλαν,

Λέγων ταϋτα έγίνωσκον ότι έψευδόμην’ άλλ’ ούκ ήν άλλου; γενέσθαι. 'Ερρίκο; ό Δ', είπεν ότι οί Παρίσιοι ήξιζον μίαν λειτουρ
γίαν, και έγώ όπως έκτελέσω μίαν αγαθήν πράξιν, ήξιζεν όπου;
παραβώ μίαν έτι φοράν, μεταξύ τόσων χιλιάδων, τον δεκάλογον,
άφοΰ μάλιστα ό καλό; Θεό; έτοποθέτησε τον δεκάλογον και τά;
καλά; πράξεις εις αντίθετα σημεία, ούτως ώστε πολλάκις δ θέλων νά προσέγγιση τό μέν, εινε ανάγκη ν’ άπομακρυνθη τοϋ ε
τέρου.
— Άλλοτε, έξηκολούθησα, καθισιών ήττον θηριώδες τό ύφος
μου, διότι αύτήν τήν φοράν δέν έψευδόμην, εύρέθην εις παρο-

μοίαν θέσιν. Ή συκοφαντία έπέδρασεν ούσιωδώ; έπί τοϋ μέλλον
τος μου, και μέ ήνάγκασε νά εξαφανίσω διά τών ιδίων μου
χειρών τιμαλφή όνειρα και νά ευοεθώ εΐ; σκληράν και έπικίνδυνον
θέσιν, Μαθών κατά συγκυρίαν τά δίατοέχοντα και αισθανόμενο;
ενδιαφέρον υπέρ τής πτωχής ταύτης κόρης, ή; ήκουσα φημιζόμενα

τά καλά προτερήματα, άπεφάσισα νάέπέμβω, άφοϋ μάλιστα παντοιοτοόπως ή κακολογία έζήτει τά μέ εϊσαγάγη εντός τής ξένης
δι’ έμέ ταύτης ύποθέσεως, και βασιζόμενο; έπι τής ολίγης πείρας
μου, νά φανώ ωφέλιμος εις αυτήν, συνεργών τό κατά δύναμιν
εις τήν πραγματικήν αυτή; ευτυχίαν, κατά τήν έφήμερον εν
ταύθα διαμονήν μου (και έτόνισα εκφραστικούς τά; λέξεις ταύτας), εκδικούμενος τοιουτοτρόπως διά μιας αγαθής πράξεως κατά
τής κακολογίας.
’Αγνοώ όποιον τών δύο μερών τοΰ λόγου μου έπήνεγκε τό ποθούμενον άποτέλεσμα, τό άληθές είνε όμου; ότι δ ενδοιασμός τοΰ
Λορέντζου κατέπεσεν έξ ολοκλήρου μετά τήν διαβεβαίωσιν ταύτης.
’Ενδομύχους πιστεύω όμως ότι παρά πάσαν τήν χριστιανικήν αύταπάρνησίν μου, τό εύγλωττότατον τών έπιχειρημάτων μου ήτο ή
τεχνικώς άναμιγεϊσα εις τούς λόγου; μου ύπόσχεσις τή; μελλούση;
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Οριον ορίζοντα τοΰ μέλλοντος
Βήξ ηχηρός ήκούσθη άνω’
— Είνε ό πατήρ μου, όστις έξυπνα, μοί-είπεν ό Λορέντζος.

’ΐίτο καιρός νά άπέλθου.
— Λοιπόν ειμεθα σύμφωνοι; του είπον θλίβων τήν χεΐοά του.
— Σύμφωνοι, μοί άπήντησεν.
— ”Εχει καλώς’ έλπιζε εΐ; έμέ, καί έγω σοί υπόσχομαι βτι

τά πάντα θέλουσι τελειώσει αισίως.
Έξήλθον’ ή οδός μόλις άφυπνίζετο’ ευτυχώς ούδείς μέ είχε
παρατηρήσει.
Άΐμ.ην ίκανώς προκατειλημμένος έκ τή; σκέψεως’ ή υπόθεσις
ήν είχον δώσει ήτο λίαν σοβαρά.
Παρά τήν θύραν τή; οικίας μου εύρον έξερχομένην τήν ’Ρίταν'
τήν έσταμάτησα. ’'Εσχισα έν φύλλον έκ τοΰ χαρτοφυλακίου μου
καί έγραψα διά μολυβόίδο; τάς λέξεις ταύτας «’Απόψε μετά τό
μεσονύκτιον θά σέ περιμένω υπό το παράθυρόν σου.»
Τό συνέπτυξα καί τό έδωκα είς αύτήν, λέγων
— Διά τήν ’’Αγγέλαν.
Κατόπιν άνήλθον τήν κλίμακα καί ποιων τόν έξη; συλλογι

σμόν.
— ’Αρχή ήμισυ παντός, έλεγον οί αρχαίοι’ άς μέ συγχωρή
σουν’ είνε τινές περιστάσεις, καθ’ άς ή άρχή δέν εινε ούτε τό τέταοτον. Τήν αρχήν τήν έκαμα’ δ Λορέντζος ήτο εύκολον πράγμα,
άλλ’ ή ’Αγγέλα; ... Καλλίτερα θά ήτο νά έλεγαν: Τό τέλος
είνε τό ήμισυ τοΰ παντός!

*
*

Ή ημέρα ολόκληρο; παρήλθεν έν σκέψεσιν, έν εικασία:;, έν δια
λογισμοί;. Διασκελίζουν μεγάλοι; βήμασι τό δωμάτιόν μου, κατε-

γινόμην νοερώς περί τήν σύνταξιν τής μελλούσης νυκτερινής μου
άνοοεύσεως. Συνέτασσον αυτήν μέ όλου; τού; κανόνα; τή; ρητο
ρικής, συναρμολογούν τά; διαφόρου; περιόδου; καί έξετάζων άνά
έν τά επιχειρήματα, άτινα έσκόπουν νά προβάλω.
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Προς το εσπέρας έςήλθον τής οικίας καί έπεχείρησα μακρδν καί
μονήρη περίπατον, όιαρκοϋντος τοΰ οποίου, ούδ’ έπί στιγμήν έ
παυσα ασχολούμενος περί την μελέτην καί την έκτύλιξιν τοΰ θέ
ματός μου. Ημην δέ τοσοΰτον κατειλημμένος έκ τής ιδέας ταύτης, καθοσον συνήσθανόμην δλην τής θέσεως τήν κρισιμ.ότητα"
έκ τής πειστιχότητος τών λόγων μου έξήρτητο ή αίσια λύσις,
ήτο δε ίκανώς παράδοςος ή διαγωγή μου, ώστε ν’ άπαιτή πολ-

έπί άοκετδν καιρδν έφάνην πρδς αύτήν έρωτόληπτος, αφοϋ εκολάκευσα τήν φιλαυτίαν της, άφοϋ ένεφΰτευσα ίσους έν αυτή τδν
πειοασμδν τοϋ έρωτος, προσηρχόμην έπειτα μέ δλην τήν απά
θειαν, καί πάντη άμνήμων τοΰ προσφάτου παρελθόντος τή έζη-

8G

λην ευγλωττίαν και αρκετήν πειθώ πρδς δικαιολογίαν. Όθεν γινώσκων άφ’ ένδς δτι ή φύσις δέν μοι είχε χαρίσει δαψιλώς τοΰ
λόγου τδ χάρισμα, καί τούτου ειχον λάβει πείραν τήν πρωίαν, όποτε τοσον οικτρώς είχε προσκόψει ή ευγλωττία μ.ου παρά τήν
έπιτυχή έκβασιν, προβλέπουν δέ άφ’ ετέρου δτι τδ πνεΰμ.α τής κό

ρης, πολλω πλειοτερον άνεπτυγμ,ένον, άπήτει ές ανάγκης πλείονα
τέχνην καί λόγου ευροιαν δπως καταπεισθή εις τά έπιχειοήματά μ.ου, άνησύχουν δικαίως.
Αλλους τε, εινε περιστάσεις τινές καθ’ άς ή ένέργεια οφείλει
νά ήνε ακριβώς διαγεγοαμμένη καί μηδέ κατά κεραίαν τοϋ σκο
πού παρεκκλίνουσα, καθώς αί μουσικαί έκεϊναι συμφωνίαι, ών ή
εκτελεσις απαιτεί απαραίτητους πλήρη καί άκριβεστάτην τοΰ
μ.ουσικοΰ τονου την τήρησιν. 'II ελάχιστη παρατονία καταστρέ
φει τδ άρμονικδν σύνολον εις ταύτας, εις έκείνας δέ ό ελάχιστος
δισταγμ.ος, ή ελάχιστη χλιαρότης κατακρημνίζει τδν προυταγουνιστήν άπδ τοϋ ύψους εις 8 ήθέλησε ν’ άρθή, εις τδν περίβολον τοΰ
κοινού, τοϋ χυδαίου καί τοϋ γελοίου.
Τδ γελοϊον είνε δ θανάσιμος έχθρδς τών αισθημάτων, δσα αι
ρόμενα υπέρ τδν συνήθη κύκλον τών κοινών δέν έχωσιν αρκετήν
δύναμιν πτερύγων δπως μετεωρισθώσιν εις υψηλά στρώματα αι
θέρας, δπου δέν δύνανται νά φθάσουσι πλέον οί συριγμοΐ τοΰ
πλήθους.

Τουοα καί ο μετριοφοονέστερος τών ανθρώπων γίνουσκει έκ πεί
ρας ίσους ότι προτιμητέου νά φανή εις τά δμμ.ατα γυναικδς, καί
γυναικδς μάλιστα μετά τής οποίας ήλθεν είς αισθηματικήν συνά
φειαν, πατροκτόνος μάλλον παρά γελοίος.
Όποία ήτο^ θέσις μου απέναντι τής γυναικδς έκείνης; Άφοϋ

τουν προυτην ταύτην φοράν συνέντευςιν, οπούς τή... προσενεγκου
τδν έρωτα άλλου.
'Ομολογήσατε δτι ή θέσις μου ήτο παν άλλο ή έπίζηλος καί
δτι έν πεοιπτώσει τόσου πιθανή αποτυχίας τδ γελοϊον ήθελεν εί-

σθαι ή ελαφρότερα τών θυσιών.
Έν τούτοι:, ενώ έγώ άνελογιζόμην ταΰτα, αί ώραι παρήλΟον,
άναλόγους δέ τοϋ ροϋ τοϋ ρεμβασμού μου, τινές αυτών μοί έφά·
νησαν βραχύτατα'. ώς στιγμαί καί άλλαι μήκισται ους νύκτες χει-

μώνος.
"Οτε ό δείκτης έσημείου έπί τοΰ ωρολογίου τδ μεσονύκτιον,
κατήλθον άύοφητεί τήν κλίμακα καί εύρέθην εις τήν οδόν.
Ή σελήνη είχε δύσει άπό τίνος' άλλ’ έν τώ αΐθέρι είχεν άπομείνει γλυκεϊά τις σκιαύγεια, έν τή οποία τά αντικείμενα διεφαίνοντο ίκανώς ευκρινή έν μικρά άποστάσει. ’’Ανω ήκτινοβόλουν
φαεινοί οί αστέρες ώς ύπερμεγέθεις άργυροι ήλοι προσηλωμένοι
εις τδ σαπφείρινον τοϋ στερεώματος δάπεδον.
Γαλήνη καί έοηυ.ία έξετείνετο άνά τήν οδόν' μόνον απώτατα
ήκούετο αντηχούν διακεκομμένου τδ άσμα βραδύναντός τιυος
έοαστοΰ.
ι
Μικοδυ μετά τήυ άπήχησίν τοϋ μεσονυκτίου ήκουσα τρυγμου
υπόκωφου. Τδ μόυον παράθυρου τή; οικίας τής ’Αγγέλας άθορύβως ήυεώγη καί έφάνη ή μορφή τής νεάνιδος. Έφόρει την λευκήν
αυτής θερινήν έσθήτα καί μόνον περί τδν λαιμδν έφερε περιτετυλιγμένον μάλλινου περιώμιον, δπως προφυλάξή τδν λαιμδν καί
τά στήθη άπδ τήν νυκτερινήν δρόσον.
~1Ιτο ώοαία’ ύπδ τήν μειλίχιον τών άστρων μαρμαρυγήν διεγράφετο εύκρινώς ή κανονική μορφή της, ή δυάς τών τοςοειδών
οφούων της, τδ σεμνδν μειδίαμα τών χειλέων της, ή μαργαριτουδης δψις της, καί μόνον δέν διεκρίνετο τών σμαοαγδίνουν οφθαλ

μών αύτής τδ χρώμα.

88

ΠΟΙΚΙΛΗ
Εις τήν Θέαν τής έπιχαρίτου ταύτης οπτασίας ή καρδία μου

σεν ΐνα ποιήσω υψίστην προσπάθειαν όπως μή άφεΘώ αχαλίνω
το; εις τήν έζαψιν τής παροδική; εκείνης πλάνης, και καταστρέ
ψω ούτω ευθύ; ές αρχής τό σχέδεόν μου. Ούχ ήττον δεν ήδυνήθην νά μετριάσω εγκαίρως το βήμα και έπλησίασα εις το παράθυρον μεθ’ ικανή; ορμής.
Άλλα τόση ήτο ή ·Λατίγονσχ με ζάλη και συγκίνησις, ίύστε
με δλας τά; προσπάθειας μου δεν ήδυνήθην επί τινας στιγμάς
ν’ αρθρώσω λέξιν. Νοούσα ’ίσως εκείνη τήν ταραχήν μου, μοι άπετεινε πρώτη τον λόγον.
— Μοι έγράψατε, είπε, σήμερον’ ιδού έγώ πρόθυμος όπως σάς
ακούσω.
ΊΙτο ή πρώτη φορά καθ’ ήν ήκουον έκ τοΰ πλησίον τήν φω
νήν τη;’ ή φωνή αΰτη είχε τι το γλυκύ καί θωπευτικόν, ανέκ
φραστου δέ θέλγητρου προσετίθει εις αυτήν τραυλισμός τις μόλις
διακοινόμενο;.
I
k
— Σά; ευχαριστώ από καρδίας, άπήυτησα, διότι συγκατενεόσατε εις τήν αίτησίν μου, σάς παρακαλώ δέ έκ των προτέρων νά
πεισθήτε ότι εις τό βήμα τούτο μέ ώθησε τό άμετρον ένδιαφέρον,
δπερ αισθάνομαι δι* υμάς.
— Τί έ/ετε λοιπόν νά μοι εϊπητε, ήρώτησεν ή νεάνις.
— Πριν ή προβώ εις το θέμα τής ομιλία;, αναγκαίου κρίνω
νά σάς έοωτήσω άν έχετε πλήρη έμπιστοσύνην πρός εμέ.
Μοι έφάνη ότι τήν ειδον μειδιάσασαν.
— 'II παρουσία μου εις τον τόπον τούτον καί κατά τήν ώραν
ταύτην αρκεί, νομίζω, νά σάς πείση περί τούτου, άπήντησεν.
— Έν τοιαύτη περιπτώσει ουδόλως θ’ άπορήσητε έπί τή όμ.ιλία τήν οποίαν Θ’ άκούσητε έκ των χειλέων μου, ούδέ κατ’ ελά
χιστου θά ζημιωθή απέναντι υμών ή ύπόληψίς μου, οίον δήποτε
καί άν έσεται ή άπόφασίς σας;

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΛΟΥΤΡΑ Α. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ

ησθάνθη βίαιου κλονισμόν. 'II άνάμνησις ημερών εύτυχών, άνεπιστρεπτεί παρελΟουσών, διήλθεν ώς αστραπή διά τοΰ πνεύματός
μου, άναπαοιστώσά μοι τήν εικόνα παρόμοιας σκηνής, ήτις είχεν
έμπλήσει ευδαιμονίας άλλοτε τούς έφηβους μου χρόνους. Έδέη-
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•— Περί τίνος πρόκειται λοιπόν; ήρώτησεν ή ’'Αγγέλα μετά
τόνου φωνής έν ώ έξεδηλοϋτο ό φόβος και ή περιέργεια' ειξεύρετε
δτι αυτά τά ποοοίμια δέν είναι καθόλου καθησυχαστικά ; μέ κάμνετε ν’ ανησυχώ.
'Η φοβερά στιγμή έπλησίαζεν’ συνήγαγον δλον τδ Θάρρος έν
έμοί καί τη είπον, παραιτών πλέον ώς άνάρμοστον τδν πληθυν
τικόν άριθμόν,
— ’'Αγγέλα, δτε πρό τινων μηνών οί οφθαλμοί μου έπεσον τυχαίως έπι σοϋ και παρετήοησα έπισταμένως της εύγενοϋς μορφής
σου τούς χαρακτήρας, ήσθάνθην, τ’ ομολογώ, παράδοξον έν τή
καρδίοι κλονισμόν, άόριστόν τινα έντύπωσιν, ήτις έπετείνετο καί
ηΰξανεν ακολούθως, οσάκις άπδ τά χείλη τών οικείων σου και
γνωρίμων ήκουον έκάστοτε μετ’ έπαίνων άναφερόμενον τδ όνομά
σου, ώς αγαθής και σώφρονος κόρης. Μικρόν κατά μικρδν ή αόρι
στος αύτη έντύπωσις μετεβλήθη εις αίσθημα συμπάθειας ανεξή
γητου, ήρξάμην νά σκέπτωμαι συχνότερον περί σοϋ, και παν δ,τι
σέ άφεώρα ήρξατο νά μέ ένδιαφέρη, μικρόν κατά μικρδν ή παρου
σία σου, ήτις κατ’ άρχάς μοί ήτο μόνον ευχάριστος, μοί έγένετο
αναγκαία' έπεθόμουν ν’ άκούω πάντοτε προφερόμενον τ’ όνομά
σου, καί δτε τδ σκότος τής νυκτδς μοι άφήρει τήν Θέαν σου,
κατεκλινόμην μέ τήν έλπίδα νά σ’ έπανίδω τάχιστα έν δνείοοις.
Ή συμπάθειά μου αύτη έκορυφώθη οπότε μίαν ημέραν τυχαίως
καί παρ’ έλπίδα έμαθον δτι τδ αίσθημά μου τούτο δέν σοί άπήρεσκεν' ή καρδία μου ένεπλήσθη άφάτου άγαλλιάσεως, έπίστευσα
έμαυτδν εΰδαίμονα καί ένόμισα έν πεποιθήσει δτι τδ αίσθημά μου
ήτο ’έρως.
Ύπδ τδ κράτος τής πεποιθήσεως ταύτης άφέθην ακράτητος είς
τής πλάνης τδν δουν' έμεθύσθην άπδ τά όνειρα, άτινα παρομαρτοϋσι κατά τάς πρώτας ημέρας τοΰ πάθους, καί εφθασα είς σημεΐον ίκανώς προκεχωρημένον, δπου καί τά ετη μου, άτινα εί καί
ολίγα είναι δμως μεστά πείρας, καί ή φρόνησές μου, καί ή θέσις
μου δέν μοί έπέτρεπον νά φθάσω. Τότε άκουσίως μου παρεξετράπην ίσως είς έκδηλώσεις άσυνέτους, αϊτινες άν καί μή σαφείς καί
ώρισμέναι, ίκανώς δμως έξέφραζον τάς προθέσεις μου, καί πρδς

7
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ΣΤΟΑ

στιγμήν έθεώρησα υπάτην ευτυχίαν τής ζωής μου τήν σιωπηλήν

τα εννοήσει τήν θέσιν, ήτο ώς ήδυνήθην νά ίδω αρκούντως ανε
πτυγμένη, καί ώμίλει τήν έντελεστέραν ιταλικήν γλώσσαν.
— Αυτό, ήθέλετενά μοί είπητε; μέ ήρώτησενέπί τέλους,άφοϋ
έμεινεν έπί τινας στιγμάς σύννους καί σιωπηλή.
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συγκατάθεσίν σου.
Ευτυχώς δμως ή πλάνη υπήρξε παροδική' βαθμηδόν κατέπε-

σεν ο παροξυσμός καί ή ύφεσις μοί έδωκε καιρόν νά σκεφθώ. Λέ
ξεις τινές τών οικείων μου έφείλκυσαν τήν προσοχήν μου, δέν
έχρειάσθη δέ πολύ δπως πεισθώ δτι τό αίσθημα, δπερ έγώ ένόμιζον κρύφιον, οϋδένα τών κατοικούντων τήν συνοικίαν ταύτην διελάνθανεν. "Ολοι εκείνοι ο: οφθαλμοί, ο'ίτινες έπιπτον επάνω μου
μετά περιεργείας, ζητοΰντες νά μαντεύσωσι τήν θερμοκρασίαν
τοΰ πάθους μου, μ’ έκαμνον νά ερυθριώ ώς παιδίον, διότι άν καί
ήμαι φιλόδοξος, ουδέποτε δμως έπεθύμησα νά γείνω μυθιστορή
ματος ήρως. 'II φιλοτιμία μου έξηγέοθη, καί δταν ή φιλοτιμία
έξεγείρεται έν τώ έρωτι, ή φρόνησις δέν είνε μακράν. Έδέησε νά

θέσω τέρμα εις τήν παραφοράν καί νά έπικαλεσθώ τήν φρόνησιν.
Καί ή φρόνησις ήλθε ψυχρά καί περιεσκεμμένη- μοί άφεΐλε τον
φακόν από τούς οφθαλμούς καί μοί έδειξε γυμνά τά πράγματα,
καί άφοϋ μέ έκαμε νά εκτιμήσω ασφαλώς τήν θέσιν, μέ ήνάγκασε νά έλθω εδώ, ενώπιον σου καί νά σοί ε’ίπω . . .
— Νά μοί είπητε τί; ήρώτησε μετ’ ενδιαφέροντος ή νεάνις,
ήτις ήκουσε τήν μακράν ταύτην διήγησιν έν άγωνία, ήν μάτην

έπειράτο νά κρύψη.
— Νά σοί ε’ίπω, έξηκολοόθησα μέ ταπεινοτέραν φωνήν ότι
δτε ένόαισα καί έπίστευσα δτι σέ ήγάπων, ήπατώμην, διότι ή
πρακτική σκέψις μοί άπέδειξεν δτι παρήλθε πλέον τό στάδιόν
μου ώς προς τό κεφάλαιον τοϋτο, και δτι άν ή απερίσκεπτος δια

γωγή μου κατόρθωσε νά σοί έλκύση τό ενδιαφέρον, σέ παρακα
λώ νά τήν λησμονήσ-ρς καί νά μοί χορηγήσεις τήν συγγνώμην, ήν
εΐλικρινώς μεταμελόμενος σοί ζητώ.
'Η γλώσσα αύτη, ανάρμοστος εϊς πάσαν άλλην περίστασιν διά
ταπεινήν τοϋ λαοϋ κόρην, ήτο ή μόνη κατάλληλος προκειμένου
περί τοιαύτης υποθέσεως, διότι διά τών άλληλενδέτων τούτων

έλινμών καί τών πλατυσμών, συνέτεινε κάπως δπως κολάσρ τό

απότομον τοϋ σημαινομένου.
’'Αλλως τε ή ’'Αγγέλα, εκτός τοϋ δτι ώς γυνή είχε πληρέστα
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— Αυτό άπήντησα κύπτων καί ταπεινών τό βλέμμα.
— Περίεργον ! προσέθηκε μετ’ ολίγον μετά φωνής, έν ή διεφαίνετο ικανή πικρία, όλοι τοϋ κόσμου οί έρασταί ζητοϋσι τήν
πρώτην συνέντευξιν από τήν άγαπωμένην γυναίκα, δπως τή είπωσιν, έστω καί ψευδώς, έστω καί έπιβοΰλως, δτι τήν άγαπώσιν, ότι τήν λατρεύουσιν, δτι άποθνήσκουσι δι’ αύτήν καί τά

τοιαϋτα. Εϊς έμέ άπεναντίας είμαρτο ν’ ακούσου από αύτά τά
χείλη τοϋ ανθρώπου, δστις μέχρι τινός έπίστευσα δτι μέ ήγάπα
δτι ό έρως του ήτο πλάνη καί τά αϊσθήματά του απατηλά.
Τό κτύπημα ήτο φοβερόν, άλλά δέν μέ κατέβαλε διότι ήμην
προετοιμασμένος. Ώχυρώθην όπισθεν τής έπιπλάστου άπαθείας
μου καί άπήντησα.

— Διότι όλοι τοϋ κόσμου οί έρασταί δέν σκέπτονται ώς έγώ,
διότι δέν έχουν τήν πείραν, ήν έγώ καυχώμαι δτι έχω έπί τοϋ
θέματος τούτου, διότι τέλος δλοι τοϋ κόσμου οί έρασταί είναι
έγωϊσταί, ένώ έγώ, κατά τήν περίστασιν ταύτην ίσως μόνον, δέν
είμαι τοιοϋτος.

— 'Ώ ! προσέξατε, είπε μετά ειρωνικού μειδιάματος ή ’'Αγγέ
λα, ή διαγωγή σας δέν υποστηρίζει εύγλώττως τήν άξίωσίν σας
ταύτην.

— Θά τδ άποδείξ-ρ ίσως κατόπιν, διότι έχω καί άλλα τιν«
νά προσθέσω.
— 'Ομιλήσατε λοιπόν, σάς άκούω.
— ’'Εχω νά σοί είπω έπανέλαβον, δτι ένώ ή εύθύτης μου μοί
επιβάλλει νά σοί είπω δτι τδ αίσθημά μου ήτο παροδική μόνον
πλάνη, μοί έπιβάλλει άφ’ ετέρου νά σοί είπω δτι δέν έπαυσα
αισθανόμενος υπέρ σοϋ άμετρον ένδιαφέρον, καί δτι άν δέν δύνα
μαι νά ήμαι συνδεδεμένος μετά σοϋ διά αισθηματικών δεσμών,
έπιθυμώ νά σοί ήμαι φίλος, προστάτης . . .
— ’'Ω ! προσέξατε καί πάλιν, μέ διέκοψεν ή νεάνις μετά τοϋ
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αύτοϋ χλευαστικοΰ τρόπου. Σείς ό ΐδιος μοί ε’ιπετε δτι τδ άπλοϋν τής συμπάθειας αίσθημα σας παρέσυρε πολύ μακράν. Δέν
έπεθύμουν νά σάς παραφέρη και δεύτερον τδ ενδιαφέρον.
Οί όζεις ούτοι νυγμοί, έκδίκησις όντες πληγείσης γυναικείας
φιλαρεσκείας, εισήοχοντο βαθέως έντδς τής καρδίας μου, και
πρδς στιγμήν μ’ έκαμον νά διστάσω περί τοΰ Θάρρους μου. Άλλ’
έδέησε νά συγκρατηθώ και πίω τδ ποτήοιον μέχρι τρυγάς.
— ’Ω ’'Αγγέλα, ανέκραζα μετά φωνής πλήρους όδύνης, είναι
άδικος ό χλευασμός σου ! Σοί επαναλαμβάνω ώς τίμιος άνθρωπος
δτι ή διαγωγή μου αυτή, δσον πάράδοζος καί αλλόκοτος και άν
φαίνηται, κυρίαν και μόνην αιτίαν έχει τδ άμετρον ένδιαφέοον
δπερ αισθάνομαι υπέρ σοϋ.
'Η αγαθή καρδία τής νεάνιδος συνεκινήθη έκ τών λόγων τού
των' έρριψε τδ βλέμμα της μετά συμπάθειας έπ’ έμοϋ και έμεινε
σιωπηλή και προσεκτική.
— Πείσθητι, έζηκολούθησα άναλαμβάνων θάρρος, δτι πριν ή
έλθω ενώπιον σου καί σοι εϊπω δσα σοί είπα καί δσα μέλλω νά σοί
είπω, άνελογίσθην τήν θέσιν μου καί πρδς στιγμήν έδειλίασα'
τδ καθήκον δμως άνέμνησέ μοι δτι δέν έπρόκειτο μόνον περί τής
ιδικής μου ησυχίας, αλλά καί περί τής ίδικής σου, καί μοί έπέταζε
νά έλθω νά σοί εΐπω μέ τήν άπέριττον τής ειλικρίνειας γλώσσαν
γυμνήν καί καθαράν τήν αλήθειαν. Ώμίλουν πρδ ολίγου περί
τής πείοας μου καυχητικώς’ δέν εινε ματαία ή καύχησίς μου’ απέ
κτησα τήν πείραν, άφοϋ έπαθον πολλά έν τώ κόσμω τούτω. Ιδού
όποιας σκέψεις μοί ένέπνευσεν ·η πείρά μου, άμα εύρέθην αντιμέ
τωπος πρδς τήν αλήθειαν. ’Έθηκα έπί τής τραπέζης τδ ζήτημα
καί είπον: ποϋ άρά γε θά λήζη τδ αίσθημα τοϋτο, εις τδ όποιον
άφίνεται ή καρδία μου άσυνέτως ; Δύναται άρά γε νά έπέλθη ευά
ρεστός τις λύσις; Έσκέφθην καί εΐδον δτι τοιοϋτό τι δέν ήτο δυνατόν'ή κοινωνική θέσις άμφοτέοων ήμών δέν τδ έπέτρεπε·'.Μέ δσα
καί άν λέγουν οί ποιηταί, τά σπήλαια καί τά παρθένα δάση δέν
δύνανταινά φιλοζενήσωσι πλέον ε’μή εκείνους δσοι έπιθυμοϋν ν’άρπάσωσι δωρεάν ρευματισμούς ή περιπνευμονίαν. Όλα τά ερωτικά
ζεύγη τοϋ κόσμ.ου, δσον σφιγκτά καί άν ένωθώσιν, ανάγκη ανυ-
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περθετος να πληρωσωσιν όλα τά χρέη, άπδ τοϋ ενοικίου

93
τής

οικίας, μέχρι τής σημ,ειώσεως τής πλυστρίας. Καί άν τις, παοαβλέπων τάς πεζάς ταύτας σκέψεις, καί τετυφλωμένος έκ τοϋ πά

θους, Οελησν] ν αφεθή εις την όρμήν του, πικρώς θέλει κατόπιν
μετανοήσει. Μικρδν κατά μικρδν ή φλδζ τοϋ αισθήματος θέλει
σβεσθή, τδ θάρρος του θέλει καταβληθή, παλαιόν καθ’εκάστην
κατά τών μυοίων αναγκών τής ζωής' αί συχναί άπογοητεύσεις
θά τώ ένσταλάζωσι τδ δηλητήοιον είς τήν ψυχήν. Ό κόοος θά
επέλθ-ρ ταχέως, καί ή μεταμέλεια, σάοαζ κατατρώγων τήν ώυχήν, θά εύρη τδν τρόπον νά είσδύστι έντδς αύτής άφεύκτως. Και

τότε τδ πνεϋμά αίτιώμενον τήν καρδίαν, θ’ άρχίση νά μέμφηται
αύτήν έπί τή τυφλώσει τηςκαί τότε ή καρδία δέν θά έχη πλέον τήν
δόναμιν νά ύπερασπίστ) τδ πάθος της, έσβεσμένον καί τεθαμμένον
ύπδ τδν όγκον τής δυστυχίας καί τότε καθείς θ’ άοχίστι ν’ α
νατολή καί νά έπιθυμή τδν εύτυχή καιρδν τής ελευθερίας. Ό έ
ρως δεν αρεσκετα: εις τρικυμίαν, άρέσκεται εις τήν γαλήνην' μέ
τά πρώτα νέφη τοΰ χειμώνος ϊπταται ώς ή χελιδών πρδς κλίμα
τα γλυκύτερα. Γην ζεσιν τοΰ πάθους θα διαδεχθή χλιαρά αδια
φορία, καί έπειτα ή διχόνοια καί μετά ταϋτα τδ μίσος. Καί ιδού
τίνι τρόποι τά έννέα δέκατα τούλάχιστον τών έζ έρωτος γάμων,
μή στηριζόμενα έπί τών εδραίων βάσεων, άς αί κοινωνικά’, ά-

νάγκαι άπαιτοΰσι, καταλήγουσιν είς οίκτρδν καί ελεεινόν αποτέ
λεσμα.

Κατόπιν τών σκέψεών μου τούτων, ή συνείδησις μοί έπέβαλλεν
έπιτακτικώς τήν ύποχρέωσιν νά θραυσω πάντα δεσμόν, νά στα
ματήσω τήν πορείαν τοϋ άδικαιολογήτου τούτου αισθήματος, καί
νά έλθω ν’ άνοίζω τούς οφθαλμούς, όμιλών μέ τήν τοαχεϊαν μέν,
αλλ’ ειλικρινή τής αλήθειας γλώσσαν, έστω καί άν έπρόκειτο ν’
άπαρέσω, έστω καί άν έπρόκειτο νά χλευασθώ. Αύτδ μοί εϊπεν ή
συνείδησις μου καί αύτδ έπραζα.
'Η ’'Αγγέλα ήκροάσθη προσεκτική τούς λόγους μου, οϊτινες, παρελθούσης τής πρώτης αποτόμου έντυπώσεως, ήρχισαν νά τή έμποιώσιν αισθησίν τινα. "Οσον προύχώρει ή ομιλία μου, τόσον κα
θίστατο σκεπτική, καί οτε έτελείωσεν ή περίοδος μοί άπήντησεν
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— ’'Εχετε δίκαιον, είναι πολύ όρθαί αί σκέψεις σας’ δέν αένει

άμα έγώ θάττον ή βράδιον θά άποχωρήσοι τής σκηνής. ΎΙΙτο α

άλλο παρά νά σάς εύχαριστήσω διά την ειλικρίνειαν σας.
— ’Ακόμη, ’'Αγγέλα, έπανέλαβον, περιμείνατε άκόμη’ μένει
τό σπουδαιότερο
*?
νά σοί είπω.
— Θεέ μου ! εΐπεν η κόρη συνάπτουσα τάς χεϊρας’ άλλ’ ομιλή

νάγκη όπως ένεργήσω καί κατορθώσω νά σοί ανοίξω τούς οφθαλ
μούς καί σέ θέσω εις τήν εύθεΐαν τρίβον’ προετίμησα τον συντομώτερον δρόμον, καί έλαβα τό θάρρος νά έλθω ένώπιόν σου καί νά
σοί ε’ίπω: ’'Αγγέλα, πρόκειται περί τοΰ μέλλοντος σου, μή άφήσης πλέον νά πλανηθής από όνειρα. Σκέφθητι έγκαίρως, καί έξασφάλισον τήν εύδαιμονίαν τοϋ μέλλοντος βίου σου, συζευγνυμένη
μετά τοϋ ανθρώπου, οστις καί θέλει καί δύναται νά σέ καταστή-

σατε λοιπόν, σάς ικετεύω’ προ τόσης ώρας μοι αναγγέλλετε αυ
τό, καί ακόμη δέν μοι το είπετε ! Τόσον φοβερόν λοιπον εινε ά
φοϋ φοβεϊσθε νά τό έκστομίσητε;
— "Οσα έσκέφθην μέχρι τοϋ σημείου τούτου, έξηκολούθησα μή
δούς προσοχήν εις τήν έρώτησίν της, άφεώρων άμφοτέρους ημάς,

ό,τι έσκέφθην κατόπιν άφεώρα σέ μόνην. Άφοϋ τό αίσθημα, ό-’
περ ήοςατο νά μάς συνδέρ, δέν ήτο άγνωστον εις τούς περί ημάς,
όσον βιαίως καί άν έξεοριζοΰτο, ή μνήμνη αύτοϋ ήθελεν μένει
πρόχειρον δπλον εϊς τήν κακολογίαν, δπλον 'οπερ ημέραν τινά ή
θελε σέ ζημιώσει. Τήν ακούσιον ταύτην βλάβην έσκέφθην ότι εί
χα καθήκον νά έπανορθώσω. Τότε άνεμνήσθην ότι έν τή συνοι
κία ταύτη κατώκει νέος τις τίμιος καί εργατικός, εύπορος αρκετά
καί αρκετά αγαπών σε, ώστε νά δύναται νά σέ καταστήση μίαν
ημέραν αληθώς εύτυχή’ έάν στερήται περιττών τινων δώρων ό
πως ήνε έντελής εραστής, κατέχει όμως όλα τ’ αναγκαία στοι
χεία τοϋ ζαλοϋ συζύγου. Αυτό; είνε, καί πρέπει νά ήνε δ μέλ
*
λων σύζυγος τής ’Αγγέλας.
— Περί τίνος δμιλεϊτε ; μέ διέκοψεν ή Αγγέλα μετ’ ανησυ
χίας.
— Περί ανθρώπου τον όποιον καλώς γινώσκεις καί τον όποιον
έμάντευσες από τών πρώτων μου λόγων, περί τοϋ γείτονός σου
Λορέντζου. Δέν πιστεύω είς τό πεπρωμένον ως ισλαμίτης, έν
τούτοις τό πεπρωμένον ένίοτε υπάρχει, διότι τί άλλο είνε τοϋτο
εΐμή ή άφευκτος συνέπεια διαφόρων άλληλενδέτων αιτιών ; Καί
πεπρωμένον είνε νά σοί ήνε σύζυγος ό Λορέντζος, διότι έγεννήθη
εις τήν αύτήν πόλιν, εις τήν αύτήν συνοικίαν, είς τον αύτόν δρό
μον μέ σέ, διότι γνωρίζει οέ καί τήν οικογένειαν σου, διότι σέ
αγαπά καί σέ ήνάπα ποίν έτι έγώ σέ γνωρίσω, καί θά έξακολουθή νά σέ αγαπά, διότι έπ’ αύτοϋ θά πέσωσιν οί οφθαλμοί σου,

ση εύτυχή.
— Κύριε, μοί άπήντησεν ή νεάνις μετά βραχεϊαν σιγήν, όσα
μοί είπατε προ ολίγου ήσαν Ορθά, σάς τό είπον’ όσα μοί λέγετε
τώρα δέν εϊςεύρω πώς νά τά χαρακτηρίσω καί επομένως απέχω
νά έκφέρω γνώμην.
— Χαρακτήρισέ τα ώς λόγου; ειλικρινούς καί άφωσιωμένου
φίλου, άμετρον ένδιαφέρον αίσθανομένου υπέρ τής εύτυχίας σου,
είπον έγώ.
— Άλλά το ένδιαφέρον τοϋτο, έπιτρέψατέ μοι νά σάς παρχτηοήσω, σάς ωθεί πολύ μακράν. "Ο,τι άφεώρα σάς καί έμέ δμ.οϋ,
έστω’ άλλ’ εϊς ό,τι άφορα. έμέ μόνην, ώς έλέγετε προ ολίγου, έπιθυμώ νά έχω έλευθεοίαν ένεργείας.
— Κανείς δέν σοί άρνεΐται τό δικαίωμα τοϋτο, Αγγέλα, και

έγώ ελαττον παντός άλλου ηθελον σοί τό άρνηθή. Είναι μόνον
συμβουλαί φίλου, καί τι πλέον, συμβουλαί φιλοστόργου άδελφοϋ
προσέθηκα προσβλέπων τήν νεάνιδα μετά συμπάθειας, έάν μοί
έπιτρέπης αύτόν τον τίτλον.
Ή νεάνις έμειδίασε καί δέν άπεκρίθη’ έφάνη σκεπτομένη προί
στιγμήν, έπειτα μοί εΐπεν.
— "Ω, είνε άδύνατον αύτο τό όποιον ζητείτε! έροιτήσατε
πρώτον έμέ; έλάβετε τήν συγκατάθεσίν μου;
— Είμαι βέβαιος ότι θά τήν έχω’ έχω τήν ελπίδα, τήν βε
βαιότητα οτι θά σέ πείσω, διότι πρέπει νά σέ πείσω.
— Ώ! είπε μετά πείσματος ή ’'Αγγέλα, εΐλικρινώς σάς λέγω
ότι άγνοώ άν δμιλήτε σοβαρώς ή άν άστειεύεσθε. Γνωοίζετε ότι
τον προστατευόμενόν σας δέν τον άγαπώ.
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• Δεν μέ ενδιαφέρει τοΰτο έπι τοϋ παρόντος, Απήντησα άταραχως αν δεν τόν αγαπάς τώρα, θά τόν αγαπήσης μίαν ημέραν.

Ακαταπαύστως, είχα παραμελήσει νά έργασθώ υπέρ τοΰ μέλλον
τός μου, υπέρ τοΰ όποίου εγώ καί μόνος ώφειλον νά φροντίσω,
Τετυφλωμένος ύπ,ό τοΰ πάθους, δέν είχον ποσώς αναλογισθή δτι
μάς έχώριζε τό ανόμοιου τής κοινωνικής καταστάσεως, διότι έ-

— Τι λεγετε; Ήρώτησεν η νέα μετ’ απορίας' μέχρι τοΰδε ήσθε μόνον στρυφνός, τώρα αρχίζετε νά γίνεσθε Ακατάληπτος.
Εινε ανάγκη μόνον ολίγης προθυμίας, ολίγης καλής θελησεως έκ μέρους σου και θά μέ έννοήσ-ρς. Οί λόγοι μου είναι ευ
νόητοι, το σχεδιόν μου ευκρινές' έγώ στηρίζομαι έπί τοΰ όρθοΰ
λόγου, έπι τής φρονησεως, σύ αφίνεσαι νά πλανάσαι έτι Από Α
πατηλά ονειροπολήματα. ’Αλλά νομίζεις δτι δ άνθρωπος είνε αι
ωνίως ονειροπόλος ; Απατασαι. Τά όνειρα φεύγουν μίαν ημέραν,
καί ευτυχής εκείνος δστις ανευρίσκει εγκαίρως την φρόνησιν καί
την δύναμιν δπως άποταχθή τοΐς δνείροις και τοΐς πειρασμούς
αύτών. Έχω ζωντανόν παράδειγμα τόν εαυτόν μου. Κατά τήν
έφηβον ηλικίαν μου ήγάπησα μετά περιπαθείας γυναίκα τινά,
αφωσιώθην πρός αύτήν ψυχή καί σώματι, κατέστησα αύτήν κυ
ρίαν τών λογισμών μου, κέντρου τής υπάρξεώς μου, στοιχεΐον
αναφαίρετου τής ζωής μου. Έθυσίασα χάριν αύτής τά πάντα,
τήν ησυχίαν τών νυκτών μου κατ’ αρχάς, τό μέλλον μου κατό
πιν, καί ύστατον πάντων έθυσα προ τοΰ βωμού τοΰ ειδώλου μου
καί αύτό τό έμφυτον αίσθημα τής φιλαυτίας, δπερ ή προνοητι
κή καί εύεργέτις φύσις τοποθετεί εις τά έγκατα έκαστου, καί
δπερ χρησιμεύει κατά τάς κρίσιμους τοΰ βίου στιγμάς ο>ς ύστα
τον δπλον αμ.ύνης. Νά εΐπω πόσα όνειρα έπλασα, ν’ απαριθμήσω
τα σχέδια, άτινα πάσαν στιγμήν έποίουν πεοί τοΰ μέλλοντός
μου, είναι έογον τών δυνάμεων μου άνώτερον' ταύτόυ ώς άυ ποοσεπάθουυ νά μετρήσω τά κύματα τοΰ ώκεανοΰ. Ή απάτη μου
παρετείνετο Από ημέρας εις ημέραν, καί έπί τινα καιρόν έζων
ζωήν παραδείσου, έντός τοΰ οποίου δμως ηύρίσκοντο καί τά φρικτότερα βασανιστήρια τής κολάσεως. Μίαν ημέραν έμαθον αΐφνιδίως δτι ή γυνή, τήν οποίαν τόσον βαθέως ήγάπων, καί ήτις
είχα διδόμενα νά πιστεύσω δτι μέ ήγάπα επίσης, έπρόκειτο νά
γείνιρ σύζυγος άλλου. ’’Εμεινα εμβρόντητος' ό κεραυνός ένέσκηπτε,
έν πλήρει αίθρια. Τρέχων κατόπιν τοΰ αντικατοπτρισμοΰ, είχον
λησμονήσει τόν αληθή καί πρακτικόν βίον, καί πλάττων όνειρα
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κείνη ήτο εύπορος καί έγώ πτωχός, καί δτι τοΰτο ήτο χάσμα
μέγα καί ανυπέρβατου, ’’Εμεινα ένεός' δέν είξευρα τί νά πράξω
καί ποΰ νά καταφύγω. Κατ’ Αρχάς Αφέθην Ακράτητος είς τήν
οργήν καί έξεμάνην. ’’Ηρχισα νά φρυάττω' έβόησα έπί τή συμφο
ρά καί έπεκαλέσθην δλους τούς κεραυνούς τής τιμωροΰ Νεμέσεως
δπως πλήζοο τήν προδοσίαν. Προσεπάθησα νά εφεύρω τήν τρόμερωτέραν τών έκδικήσεων , καί ανεκάλεσα είς τήν μνήμην μου δλας
τάς παραφοράς τοΰ Ότέλλου, δλας τάς μυστηριώδεις φράσεις
τοΰ 'Αμλέτου. ’Εσκόπουν νά έυιποδίσω πάσαις δυνάμεσιν, έστω
καί μέ τάς ιδίας μου χεϊρας τό μελετώμενον συνοικέσιον, νά δια—
πράξου άρπαγάς, φόνους, ληστείας καί Κύριος οιδε πόσα άλλα έγκλήματα, ό ελαφρότερου τών οποίων ήθελε τιμωρεϊσθαι μέ ίσόβια δεσμά. Άλλ’ άμα ήλθα έπί τήν πράξιν, έδειλίασα' τό πρώτον
μειδίαμα οίκτου, δπερ Ανέβη έπί τά χείλη φίλου μου τίνος,
άμα είς αύτόν ανεκοίνωσα έν έχεμυθεία τά τρομακτικά σχέδιά
μου, μέ ά πεθάρρυνεν, αναμιμνήσκόν μοι δτι πολλά πέλει μεταξύ κύλικος καί χειλέων. ΓΗ θοασύτης μου κατέπεσεν καί τότε μέ
κατέλαβεν άπ όγνωσις' χαυνότης ανεξήγητος διεδέξατο τόν πυρετώδη οργασμόν μου. ’’Ηρχισα νά θρηνώ πικρώς έπί τή Αδυναμία
μου, άλλα τής παραφοράς παρελθούσης, ήοχισα καί νά σκέπτω·
μαι. Ήθέλησα νά πληροφοοηθώ τό κατά: τό συνοικέσιον' ή φήμη
ήτο Αληθής καί τά πάντα έμελλον νά ώσι τελειωμένα, άν δέν
υπήρχε πρόσκομμα ή έπιμονή τής νεάνιδος, αρνουμένης νά ύποκύψη είς τήν επιτακτικήν θέλησιν τής οικογένειας της. Τοΰτο μέ
άνεκούφισεν ολίγον, αλλά καί μέ έκαμε νά σκεφθώ έπί πλέον. 'Η
εγωιστική ηδονή τήν οποίαν ήσθάνθην τότε, δέν ήτο αμιγής καί
αισθήματος τίνος δυσαρέστου, όμοιάζοντος πρός έλεγχον. Έθηκα
τό ζήτημα έπί τής τραπέζης καί ήθέλησα νά σκεφθώ δσον τό δυ
νατόν ψυχρότερου καί άμεροληπτότερον. Καί είδα τότε καθαρώς
δτι εγώ δέν ήδυνάμην ποτέ νά έλθω είς πρακτικόν τι αποτέλε-
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σμα, έκτος άν είχα τδν άνόητον έγωϊσμδν νά θυσιασθώσιν οί διέποντες τήν κοινωνίαν Θεσμοί χάοιν τοΰ πάθους μου. ’Αλλά καί
τούτο ακόμη άν ήτο δυνατόν, ή Θέσις μου, άνευ περιουσίας, άνευ
μέλλοντος, δέν μο'ι έπέτρεπε νά έλπίσου εύδαίμονα συζυγικόν βίον,
άλλως τε, δσον και άν έσκέφθην, δέν ήουνήθην ν’ άνεύρω μέ ποιον
δικαίωμα ήδυνάμην ν’ απαιτήσω τοιαύτην θυσίαν έκ μέρους τής
γυναικδς έκείνης. Θέλουν νά φανώ τουλάχιστον ίπποτικδς πρδς αύ
τήν, άφοϋ δέν ήδυνάμην νά ήμαί τι πλέον, άπεφάσισα και τή ά-

πεστειλα τδ εξής ύστατον έπιστόλιον, οπερ ένθυμοϋμαι κατά λέξιν: « Φίλη μού ! άντΐ νά γείνωμεν άμφότεροι δυστυχείς, προτι
μητέου νά εύτυχήση είς τών δυο. Σοί χορηγώ πλήρη ελευθερίαν
είς τάς πράξεις σου. Έγώ άφίνομαι εις τήν τύχην μου. » Ή τε
λευταία αύτη φράσις είχε τραγικώτατον σημαινόμενον δτε τήν
έγραφον. Εΐχον αποφασίσει τίποτε δλιγώτερον παρά ν’ αύτοχειριασθώ’ άφοϋ δέν ήδυνήθην ν’ αποκτήσω έπί τής γής ο,τι έπόθησα, ή ζωή δέν μέ ωφελεί, είπον. Άλλ’ δταν τις έχη είκοσιπέντε έτη, δέν ρίπτει μακράν τήν ζωήν ώς άχρηστον έργαλεϊον·
’Απέκλεισα ένα πρδς έ’να τους διαφόρους τρόπου; τής αυτοχει
ρίας, καί συνεπέρανα δτι άφοϋ έμελλον τόσον καί τόσον ν’ άποθάνω έκ μαρασμού μή άντέχων είς τδ τραύμα, είνε περιττόν νά
σπεύσω καί νά καταφύγω εις βίαν. Παραδόξους δμω; δ μαρασμό;
δέν έπήρχετο ταχέως, απεναντίας ημέραν παρ’ ημέραν ή υγεία

μου έβαινε Θαυμάσιους. Ό ύπνος μέ έπεσκέπτετο συνεχέστερον,
ή ορεξις δέν έλειπεν, δ πυρετός τής ανησυχίας είχε κοπάσει. *Ηρχισα νά λησμονώ, νά σκέπτωμαι περί έμοϋ καί περί τών συμφερόντουν μου, άτινα εΐχον παραμελήσει. Έν ταξείδιον, οπερ έπεχείρησα τήν έποχήν έκείνην, νέαι τινές γνωριμία', καί νέαι τοϋ
πνεύματός μου ένασχολήσει; συνέτεινον όπως ίαθώ έντελώς. Έν
τούτοι; τδ έπιστόλιον, δπεο άπέστειλα, έπήνεγκε τδ άποτέλεσμά
του. Εϊτε διότι έξετίμησε τήν πράξίν μου ή γυνή έκείνη, είτε
διότε έξέλαβεν αύτήν ώς ένδειξίν αδιαφορίας, συγκατένευσεν είς
τδ συνοικέσιον, καί σήμερον είνε εύτυχής σύζυγο; καί εύτυχεστέρα μήτηρ. Καί ιδού τίνι τρόπου τδ τραγικόν δράμα έληξε, χωρίς
νά χυθή ούδέ ρανί; αίματος ούδέ σταγουν δηλητηρίου. Βλέπειί
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λοιπόν δτι δ άνθρωπος δέν δύναται νά ήνε αιωνίως δνειροπόλος,
καί δτι δταν ή σκέψις έλθη επίκουρος, δλα διορθοϋνται καί δλα
λησμονοΰνται έν τώ κόσμω τούτου.
Καθ’ δσον ώμίλουν έγώ καί προέβαινον έν τή διηγήσει, έξαπτόαενο; μάλλον καθ’ δσον προύχώρουν, τόσον τδ ένδιαφέρον τής
νεάνιδος ηύξανε, κατάφωρον γενόμενον έκ τής προσοχής, μεθ’ ής
ίστατο άκροουμένη τούς λόγους μου. Συναισθανόμενος τοϋτο, άνεΰρον ευτυχείς τινας στιγμάς ευγλωττίας καί έξηκολούθησα

μετά θάρρους.
— ’’Αγγέλα, καί σύ εύρίσκεσαι τώρα εις κρίσιμον θέσιν, καί
έγου, φίλος σου καί άγαπών σε, έρχομαι νά σέ βοηθήσω καί νά
σέ χειραγουγήσω, δπω; εΐ δυνατόν άνεύρης τήν ευθείαν καί δμαλήν οδόν. ’’Αγγέλα, είσαι νέα, είσαι ουραία, άλλ’ είσαι άπορος,
τδ έσυλλογίσθη; ποτέ τοϋτο; Έχεις ανάγκην ένδς προστάτου,
ένδς άνδρδς, δστις νά σέ αγαπά βαθέως καί εΐλικρινώς μετά τοΰ
οποίου νά ένωση; τήν τύχην σου. Μίαν ημέραν, άν δέν έπιθυμής
νά παρέλθη δ βίος σου στείρο; και άγονος καί έρημος παντός φίλ
τρου, παντός αισθήματος, κατάκοπος έκ τών ματαίουν ονειρο
πολημάτων, θά αίσθανθής τήν ανάγκην τήν οποίαν ή φύσις έθηκεν
είς τδν άνθρωπον, καί ή κοινωνία έθεσμοποίησεν, νά συνένωσης
τδν βίον σου μετά τίνος άνθρώπου, δπους διανύσητε ομοϋ τήν
δδδν, ήτις άγει άπδ τής νεανικής ηλικία; είς τδ άνιαρδν γήρας,
δπως σοί φανή αύτη ήττον μονότονος. Εύτυχής τότε άν ή έκλογή σου πέση έπί ένδς άνθρώπου, δστις νά σοί παρέχη έχέγγυα
βίου άνέτου καί εύδαίμονος, θερμαινομένου ύπδ αγάπης όχι παραφόρου, άλλά διαρκούς καί ειλικρινούς και αφιλοκερδούς. Ό άν
θρωπος έκεϊνος έσεται δ προστάτης σου, δ συνοδοιπόρος σου’ θά
συμμερισθής τήν τύχην του, τάς ορέξεις του, τού; πόθους του·
Δέν είνε άνάγκη αισθήματος φλογερού καί ακατάσχετου δπω; δδηγήση καί έπισπεύση τήν έκλογήν σου' σοί τδ είπον πρδ ολίγου,
τά τοιαύτα αισθήματα έξατμίζονται ταχέως, απομένει ή παγε
ρά σποδός, καί έπέρχεται δ κόρος καί ή άπογοήτευσις μετά ταϋτα. Έάν δέν αίσθάνησαι βαθεϊαν κλίσιν πρδ; αύτδν, ή καθημε
ρινή έ'ξις, ή μεγάλη αύτη άν καί παραβλεπομένη θεότης, θά σέ
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άναγκάση νά αίσθανθή; ενδιαφέρον, δπερ ταχέως θά μεταβληθή
είς συμπάθειαν και θά καταντήση κατόπιν βαθύ καί άπαοαμοίωτον αίσθημα στοργής, άμα ό άνθρωπος αύτδς καταστή ό πατήρ
τών τέκνων σου, απέναντι τής κοιτίδο; τών οποίων θ’ άναλάβητε
κοινάς ύψηλάς υποχρεώσεις. Ή περίστασις αυτή σοι προσφέρεται
τώρα, μή τήν άφήσγς νά παρέλθη άνωφελώς. Άφες τά όνειρα και
τά; ματαίας επιθυμίας. Έγώ, δστις συνήργησα ίσως δπως αί
έπιθυμίαι αϋται ριζωθώσιν εις τήν άδολον καί άπειρον ψυχήν σου,
έρχομαι μεταμελόμενο; ενώπιον σου καί σοί ζητώ συγγνώμην διά
τδ σφάλμα μου. Άκροάσθητι τού; λόγους μου, καί είμαι βέβαιο;
δτι μίαν ημέραν γενομένη καλή σύζυγος καί καλή μήτηρ θά ένΟυμηθής μετά συμπάθειας τδ όνομά μου, καί θά μέ εΰλογήσης
απάντα διότι συνήργησα δσον ήδυνήθην δπως σέ οδηγήσω είς τή/
πραγματικήν ευτυχίαν.

Έτελείωσα. 'II "Αγγέλα ήτο προφανώς συγκεκινημένή' ή γλυ
κεία είκών τοϋ συζυγικού βίου, ήν περιέγραψα αύτή, τή ενοποίη
σε τήν προσδοκωμένην έντύπωσιν καί ένόμισα δτι είδα τούς δφθαλμούς αύτή; υγρούς.
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τήν συνθηκολόγησιν διαφυλάξητε πλήρη τήν τιμήν τών δπλοιν.
Καί τή διηγήθην μέ μικρά; τινα; παραλλαγάς, εννοείται, δπως
μή πληγιόσω τήν φιλοτιμίαν τη; τήν μετά τοΰ Λορέντζου συ-

νέντευξίν μου καί τδ εξαγόμενον αύτή;.
'Η νεάνις άκροασθεϊσα τήν διήγησιν έμεινεν έπί πολλά; στιγμάς σιγώσα καί σκεπτική.
— Λοιπόν ; τήν ήρώτησα.
— Τί νά σάς ε”πω ; άπήντησεν, δ,τι έπράξατε, εινε αρκετά
σοβαρόν’ ό Θεό; μόνος γινώσκει άν έγεινε διά τδ καλόν μου. Έπιτρέψατέ μοι τήν οριστικήν άπάντησίν μου νά δώσω μετά δύο η
μέρας. Ποοκειμένου περί τοΰ σπουδαιοτέρου βήματος τής ζωής
μου, έχω άνάγκην νά σκεφθώ κατ’ ιδίαν.
— "Εχει καλώς, είπον, Θ’ άναμείνω τήν άπάντησίν σου.
Δέν άντηλλάξαμεν πλέον λόγον' ή κόρη ήτοιμάσθη ν’ άποσυρθή.
ή συνέντευξις έληγεν, άλλ’ έγώ δέν έπεθύμουν νά λήξη ουτω.
Έπλησίασα έν έτι βήμα καί μετά φωνής άσθενοΰς τή είπον

— Καί έμέ, μέ έσυγχώρησε;;
Έξ δλης καρδία;, άπήντησεν μειδιώσα' ιδού ή χειρ μου!
Τήν έλαβα μεταξύ τών ίδικών μου καί τήν έθλιψα, έπειτα μή

— Κύριε, μ.οί είπεν μετά φωνής άκραν έκφραζούσης συμπά
θειαν, οί λόγοι σας είναι πολύ πειστικοί καί ή διαγωγή σας τώ
ovTt εύγενής καί γενναία' συγχωρήσατέ με άν πρδς στιγμήν αμ
φέβαλλα περί υμών. Αλλά μοί μένει έν τι μόνον νά σάς παρα

δυνάυ.ενος ν’ άντιστώ τήν έφερα είς τά χείλη.
'Π νεάνις τήν άπέσυρε μετά γλυκύτητο; καί άποχαιρετίσασά με,

τηρήσω. Καί άν έγιο συγκατατεθώ είς δ,τι μοί ζητείτε ή άπόφασίς μου μένει μονομερής' ελλείπει τδ κυριώτερον, ή συγκατάθεσις καί τοΰ ετέρου. ’Ενώ περί τοσούτων άλλων έσκέφθητε, περί
τούτου δέν έχετε σκεφθή. Φρονώ δέ δτι μεθ’ δσα συνέβησαν
κατά τδ παρελθόν, ή αίσια λύσις, τήν οποίαν περιγράφετε ούτε
τόσον εύκολος είνε, ούτε τόσον ταχεία.
— Άπατάσαι, "Αγγέλα, άπήντησα' έφρόντισα πρότεοον περί
τούτου καί είμαι έξησφαλισμένος.

μια στιγμή πάν τδ όφελος, δπερ μετά τοσούτου κόπου είχον συ-

— Τί εννοείτε ; ήρώτησε ζωηρώ; ή νεάνις ώχριώσα. 'Ομιλή
σατε ίσως μετά τοΰ Λορέντζου ; χωρίς νά μ’ έρωτήσητε, χωοίς
να τδ ε'ξεύρω !... ώ! αύτδ δά είνε πάρα πολύ....
•—'Ησυχάσατε, τή είπον μειδιών, έλαβον πρόνοιαν δπως κατά

άπεσύρθη καί έκλεισε τδ παράθυρου.
Καί έπραξε καλώς, διότι άν έμενεν έτι ολίγον ήτο τόσον ισχύ·
ρά ή συγκίνησίς μου, ώστε δέν ήγγυώμηυ πλέον περί τοΰ έαυτοΰ
μου, καί ήτο πιθανώτατον δι’ άφρονος παραφορά; νά θυσιάσου έν
νανάνει.
ί *
"Οτε έμεινα μόνο; είς τήν όδδν, κύμα συγκιυήσεως άνήλθεν είς
τδ στήθος μου
*
έστηρίχθην έπί τοΰ τοίχου και άνέπνευσα μετά

θορύβου δίς καί τρις τδν δροσερόν άέρα τής πρωίας.
"Ιίδη οί άστέρες ώχρίωυ’ αί πρώται άμφίβολοι λάμψεις τοΰ
λυκαυγούς συυεκιουώντο μέ τδ σκότος τής νυκτό;' οί φανοί τών
οδών έπνευστίων
*
ήκούετο έγγύς ό κρότος φορτηγού άμαξίου κυ
λιομένου έπί τοΰ λιθοστοώτου, καί ο όρθριαίτερος τών άλεκτόρων
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τής συνοικίας άνήγγελλε μέ όξεϊαν φωνήν την προσέγγισιν τής
ημέρας.
Άνήλθον εις τδ δωμάτιόν μου ψιθυρίζων
— Οίος έρως! ήρχισε μέ όνειρα και έτελείωσε μέ διδαχάς. Τίς
θά μοί προέλεγεν δτι άπδ φλογερού έρας·οΰ θάκατήντων νά γείνω...
Δέν εΐχον τδ θάρρος δπως εκστομίσω τήν λέξιν.
Κατεκλίθην, άλλ’ δ ύπνος έβράδυνε πολύ νά έλθφ. Έσκεπτόμην άδιακόπω; τά ποικίλα συμβάντα τοΰ έρωτός μου καί τήν
παράδοξον αύτοϋ λύσιν. "Οτε δέ τέλος ό Μορφευς καμφθείς μέ
παρέλαβεν εις τάς άγκάλας του, οδνειρεύθην δτι έφερον πτερά εις
τούς ώμους καί τούς πόδας, δτι έκράτουν άνά χεϊρας τδ κηρύκειον, και δτι ή μήτηρ μου έλέγετο Μαία, και δτι ό Ζεύς μοί ένεπιστεύετο σπουδαιοτάτην αποστολήν διά τινα νέον έρωτά του έν
τή γή.....
*

Δύο ημέρας μετά ταΰτα ή Ί’ίτα μοι έφερε κρυφίως έπιστόλιόν
τι, περιέχον τάς έξης μόνας λέξεις «Έσκέφθην και άπεφάσισα’
δέχομαι.»
Ταυτοχρόνως οί γείτονες έξεπλάγησαν βλέποντες έκάστην εσπέ
ραν τδν Λοοέντζον ίστάμενον ύπδ τδ παράθυρον τής νεάνιδος καί
συνομιλοΰντα μετ’ αύτής. Τά σχόλια ήσαν αναρίθμητα’ έ'καστος
αύτών εξηγεί διαφοροτρόπως τδ φαινόμενον, δλοι δμως συνεφώνουν δτι έγώ ήμην τδ θύμα, καί δτε διέβαινον έρριπτον δλοι έπ’
έμοϋ βλέμματα οίκτου. Έγώ έν τούτοις ένδομύχως έγέλων καί
ήγαλλόμην διότι ή κωμωδία έβα:νε θαυμασίως.
Άλλ’ ή έκπληξις τών απλοϊκών αυτών ανθρώπων έφθασεν εις
τδ ζενίθ, άμα διεσπάρη ή φήμη δτι μετά ένα μήνα έπρόκειτο νά
τελεσθώσιν οί γάμοι τής νεάνιδος μετά τοϋ Δορέντζου.
Τήν εϊδησιν ταύτην, ήθέλησε νά μοί άναγγείλη μετά χαυρεκακίας ή γραία ύπηρέτις μου. Προσεποιήθην δτι εξεπλάγην, έν τούτοις έοάνην ίκανώς άδιάφορος, ούτως ώστε ή γραία μέ έθεώοει ώς
παοάδοξον ζώον, μή γνωρίζουσα πλέον τί νά σκεφθή καί τί νά
συμπεράνη.
Όλίγας ημέρας πρδ τοΰ γάμου έλάμβανον τήν άναμενομένην
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μετά πόθου άνάκλησίν μου έκ τής πόλεως έκείνης. Έσπευσα νά
ετοιμάσω τά χρειώδη καί άνεκοίνωσα τήν εϊδησιν ταύτην εις
τούς μελλονύμφους. Μοί έφάνη δτι ή ’'Αγγέλα ώχρίασεν έπί τώ
άκούσματι, καί ήσθάνθην τότε, τδ ομολογώ, δριμύν νυγμδν έν τή
καρδία" άλλ’ δ Λορέντζος, άξεστος καί άτεχνος ών, δέν ήδυνήθη
ό δυστυχής νά κρύψη ύπδ τάς τυπικάς φιλοφρονήσεις τήν εύχαρίστησίν του έπί τή άπομακρύνσει μου.
Ότε ήλθεν ή ώρισμένη ημέρα τής άναχωρήσεώς μου, έπορεύΟην δπως αποχαιρετίσου τήν νεάνιδα. Ή σκηνή ήτο ίκανώς τρα
γική’ έκαστος ημών έπόθει νά ειπη τόσα πρδς τδν άλλον, καί
δμως έσιωπώμεν καί περιωρίσθημεν είς τάς κοινάς καί τετριμμένας αμοιβαίας εύχάς.
—Όταν θά ησαι εύτυχής,μή μέ λησμονήσης ’ Αγγέλα,τή είπον.
— Ποτέ! άπήντησεν έκείνη μετ’ άπεριγράπτου τόνου φωνής.
Καί μοί έτεινε τήν χεΐρα, ήτις ήτο ψυχρά. Ένόμισα δτι είδα
είς τδν κανθόν τοΰ οφθαλμού της ύποτρέμον έν δάκρυ. ’Έθλιψα
τήν χεΐρα της μετά ζέσεως, καί άνεχώρησα μέ βήμα έσπευσμένον.
— Καθ’ήν στιγμήν έθετον τδν πόδα έντδς τής λέμβου ήκουσα
προφερόμενον τδ όνομά μου. Έστράφην’ ήτο ή 'Ρίτα, ήτις ήρχετο
άσΟμαίνουσα καί μοί έκαμνε νεύμα δτι είχε νά μοί δώση κάτι.
"Ωρμ,ησα πρδς αυτήν’ μοί προσήνεγκε μικρόν φάκελλον έσφραγισμένον καί μοί είπε’
— Σας τδ στέλλει ή ’’Αγγέλα ώς ενθύμημα’ μοί παρήγγειλε
νά σας εϊπω δτι τδ έφερε μέχρι σήμερον έπί τοϋ στήθους της.
Έλαβα τον μικρόν φάκελλον καί τδν έκρυψα έντδς τοΰ κόλ
που’ είτα ένηγκαλίσθην τήν παιδίσκην καί άπέθηκα δύο ζωηρά
φιλήματα εϊς τάς ροδοχρόους αύτής παρειάς. ’Έπειτα τή έδωκα
άλλα δύο.
— Αυτά, είπον, είναι διά τήν ’’Αγγέλαν.
'Η κόρη μέ άπεχαιοέτισεν έρυθριώσα καί άπεμακρύνθη ταχέως.
Ότε έμεινα μόνος έντδς τής λέμβου, δέν ήδυνήθην νά σταμα
τήσω τδν ροΰν τών δακρύων, άτινα έξήρχοντο βιαίως τών οφθαλ
μών μου.
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τΗσαν τά πρώτα καί τά ύστατα δάκρυα, τά όποια έχυνον διά
τδν έρωτα εκείνον.
Μετ’ δλίγον τδ άτμ.όπλοιον, έφ’ ού έπέβαινον έσχιζε τά κυανά

και μειδιώντα ΰδατα τοΰ Τυρρηνικοΰ πέλαγους, άφίνον τδν λιμέ

να τής Λιβόρνου.
Μόνων έπί τοϋ καταστρώματος, στηριζόμενος έπι τοϋ σιδηροϋ
δριφράκτου, είχον δμμα ατενώς προσηλωμένου έπ'ι τής πόλεως
εκείνης έν ή είχον γευθή τοσαύτας γλυκείας συγκινήσεις, καί παρετήρουν τάς λεύκάς αυτής οικίας, α’ίτινες ολίγον κατ’ολίγον σμικρυνόμεναι συνεχέοντο με την ομίχλην τής εσπέρας, καί λικνιζό

μενος άπδ τδν μονότονον κρότον τοΰ έλικος, διασχίζοντος τής θα
λάσσης τά στέρνα, άνελογίσθην πρδς στιγμήν πάσας τάς περιπέ
τειας τοϋ έρωτός μου καί άπέστειλα τδν ύστατον αποχαιρετισμόν
πρδς την πόλιν,ήτις έξηφανίζετο,καί εις ήν έγκατελίμπανον τδ ρά
κος τής ταχέως παρελθούσης ευδαιμονίας μου. "Οτε δέ τά πρώτα
ψύχη τής νυκτδς ήνάγκασαν τούς συμπλωτήράς μου νά κατέλθωσιν ύπδ τδ υπόστρωμα καί ήννόησα δτι ήμην μόνος, έξέβαλον
έκ τοϋ κόλπου τδ ενθύμημα τής νεάνιδος καί τδ έξετΰλιξα μετά

περιέργειας.
'Οποία έκπληξις!
Άνεγνώρισα τδ καρυόφυλλου, δπερ είχον ρίψει αύτή άπδ τοΰ

παραθύρου, "ΐίτο ξηρόν καί μεμαραμμένον" τά πέταλά του είχον
άπολέσει καί τδ χρώμα καί την ευωδίαν, άλλ’ ήτο περιτετυλιγμένον μετά φιλοστόργου μερίμνης έντδς τοϋ χάρτου καί διετηρεΐτο σώον.
"Εφερον αύτδ έπί τά χείλη μου καί έψιθύρισα
— "Αγγέλα, ’Αγγέλα ! . . .
Καί ήσθάνθην έκ νέου υγρούς τούς οφθαλμούς.
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τοϋ, εινε τδ σύμβολου ημερών εύδαιμονίας παρελθουσών άνεπιστρεπτεί. Τδ άρωμά του άπέπτη, άλλ’ άπέμεινε τδ στέλεχος καί τά
πέταλα. Ή φλδξ τοϋ έρωτός μου άπέπτη έπίσης, πλην μοί άπέμεινεν η μνήμη, δι’ ής άναζώ κατά τούς χρόνους έκείνους. "Ο
ταν ανοίγω την μικράν ταύτην θήκην καί θεωρώ μετά στοργής
τδ ξηρόν τοΰτο άνθος, ό λογισμός μου ίπταται πρδς την πόλιν

έκείνην καί άνευρίσκει τδν έξώστην τοϋ δωματίου μου, καί συνα
παντά τδ χάριεν μειδίαμα καί τδ συμπαθές βλέμμα τής νεαράς
έργάτιδος, καί αισθάνομαι τότε είς την καρδίαν τούς αύτούς γλυ

κείς παλμούς, τούς οποίους ήσθανόμην κατά τάς πρώτας τοϋ
έρωτός μου ημέρας. Καί τις οίδεν άν δ λογισμός μου δέν διεσταυρώθη ποτέ κατά την εναέριον αύτοϋ πτήσιν μετά τοϋ λογισμοϋ
τής νεάνιδος, ητις άπδ τοϋ βάθους τής άποκέντρου δδοϋ της έσκέπτετο περί έμοΰ, καί άν οί δύο διαλογισμοί δέν συνηντήθησαν καί δέν άνεγνωρίσθησαν, ώς πέλειαι τραφεΐσαι έν τή αύτή

’Εσχάτως έγραψα πρός τινα τών φίλων μου έν τή πόλει έκείνη, καί τδν παρεκάλεσα νά έξετάση καί νά μοί διαβιβάση ειδή
σεις περί τής νεάνιδος. Μοί άπήντησεν δτι οί γάμοι έτελέσθησαν
μικρόν μετά τήν ίναχώρησίν μου, καί δτι ή "Αγγέλα, διευθύνουσα
μετά τοϋ συζύγου της τδ παντοπωλείου ήτο ήδη μήτηρ δύο τέ
κνων. 'Οσάκις συλλογίζομαι τήν "Αγγέλαν άγαθήν οικοδέσποιναν
καί εύδαίμονα μητέρα, καί φαντάζομαι τά μικρά της τέκνα σκιοτώντα περί αύτήν καί τδν απλοϊκόν σύζυγόν της εύτυχή καί γαλήνιον παρά τδ πλευράν της, άναλογίζομαι μεθ’ υπερηφάνειας δτι
έγώ συνήργησα ούκ ολίγον δπως έπέλθη τδ ειδόλλεον τοΰτο, τδ
άνάπλεον στοργής, γαλήνης, εύημερίας, καί τότε ή συνείδησις μου
ένδον μου μοί λέγει = Είσαι τίμιος άνθρωπος.
"Οτε έτελείωσε τήν διήγησιν ταύτην δ Παϋλος ήτο λίαν συγκε-

Ιδού ή ιστορία τοϋ άνθους τούτου, δπερ διατηρώ μετά τόσης
προσοχής έντδς τής μικράς ταύτης θήκης, ιστορία ίσως απλή καί
άπέριττος, μηδόλως προκαλοϋσα τδ ενδιαφέρον τών άλλων, άλλ’
ήτις δι’ έμέ εινε μία τών σπουδαιοτέοων περιπετειών τής ζωής

κινημένος' άλλά καί έγώ έπίσης ήμην συγκεκινημένος, πλέον αύτοϋ
ίσως. 'Η άφέλεια καί ή μετριοφροσύνη, μεθ’ ής διηγείτο μίαν
πράξιν αύταπαρνήσεως καί τιμής, μ.’ έκαμε ν’ άναλογισθώ τήν

είνε δ,τι μοι άπομένει έκ τοϋ έρωτος αύ-

κοϋφον ματαιότητα καί τδν άκόρεστον εγωισμόν, δστις τόσα
ποιεί καθ’ έκάστην θύματα έν τή κοινωνίερ.

μου. Τδ άνθος τοΰτο
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Έγίνωσκον ότι ό φίλος μου ήτο εύγενής ψυχή, πλήν τήν στιγ
μήν εκείνην μοί έφάνη μέγας. Ύπάρχουσιν αγώνες τινές εσωτε
ρικοί, αγώνες φοβεροί και λυσσαλέοι, οΐτινες ουδέ διά κηούκων
αγγέλλονται, ούδέ ύπο πληθύος θεατών περικυκλοϋνται, άγώνες
άφωνοι, άθόρυβοι, άλλ’ επίμονοι καί τρομακτικοί, αγώνες τοΰ
πνεύματος προς τήν σάρκα, αγώνες τοΰ καθήκοντος πρδς τάς
κτηνώδεις βρέξεις, αγώνες τής αρετής προς τήν διαφθοράν, οΐτι
νες άγνωστοι και ανεξερεύνητοι ώς ή πάλη τών στοιχείων εις τάς
ύπερβορείους χώρας, καταπονοϋσι καί τον ρωμαλεώτερον παλαι
στήν. Ό νικητής έν αύτοϊς δέν άποσύρεται τής παλαίστρας θορυβωδώς επευφημούμενος, δέν ακούει διασαλπιζόμενον το όνομά
του μέχρι τών πεοάτων, δέν αποκομίζει πολύτιμον γέρας, άλλ’
ολιγαρκής καί μετριόφρων, άρκεΐται, ώς ό άρχαϊος δλυμπιονίκης
εις τδν γυμνόν θαλδν τής έλαίας, εις τήν ήρεμον τής ιδίας συνειδήσεως επιδοκιμασίαν.'Ο φίλος μου ήτο είς τών νικητών τούτων.
— Κουτέ, τώ είπον, κουτέ !
Καί επειδή δέν ηυρισκον άλλην πρόχειρον φράσιν, τδν ένηγκαλίσθην καί τδν ήσπάσθην.

κινούσης πάνΐας έξ όλων τής έπιγραφομένης: «Τδ τελευταϊον έτος
τής Μαρίας Άντωανέττας». Είνε δέ ή είκών αύτη θλιβερά διά τδ
μακρδν μαρτύριόν της, όπερ άρχεται έκ τοΰ δικαστηρίου καί κα
ταλήγει εϊς τδ ικρίωμα έκ τής ειρκτής, όπου έκείνη, ήτις ύπήρξεν έν τώ βίω της ό μάλλον άκτινοβολών άστήρ τής φαεινοτέρας
ευρωπαϊκής αυλής, άγωνίζεται έπί έβδομήκοντα §ξ ημέρας με

ταξύ τεσσάρων γυμνών τοίχων, καθύγρων καί παγερών, άνευ πυρδς, άνευ φωτδς, άνευ ένδυμασίας, άνευ ρινομάκτρου, άνευ άλ
λων έπίπλων είμή δύο καθεκλών έκ καλάμου, μιας άθλιας τρα
πέζης καί μιας κανναβίνου στρωμνής, ύπδ τήν άγρυπνον φρου
ράν δύο χωροφυλάκων, χωριζομένων αυτής διά τίνος παραπετά
σματος, καταδικασθεϊσα δέ καθ’ ήν ημέραν έβάδισε πρδς τήν
λαιμητόμον ν’ άλλάξη χιτώνα έπί παρουσία ένδς άξιωματικοΰ
τής χωροφυλακής, όστις είχεν αύστηράν διαταγήν νά μή τήνέγκαταλείψη ούδέ αίαν μόνην στιγμήν. Ποια αληθώς έκ λίθου καρ
δία δέν ήθελε συγκινηθή είς τδ θέαμα τών ύπερτάτων τούτων

βασάνοιν;

Α.

Καστϊλλαμάρε, Ιανουάριο; 1879.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ.

---- Ο-—■

Ο ΝΕΟΣΥΛΛΕΚΤΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΑΝΕΤΤΑ
είς τδ δικαστήριον.
Θά σώσ·/ι τις τήν βασίλισσαν ;
'Ο κ. Linbert (le Saint-Amand, όστις ’έχει ήδη δημοσιεύ
σει πλεϊστα συγγράμματα εμβριθών καί λίαν ένδιαφερουσών με
λετών περί τών γυναικών τοΰ Κεραμεικοΰ, μέλλει νά έπιστρέψή
τήν συλλογήν ταότην τών ιστορικών εικόνων διά τής μάλλον συγ-

^Ητο κυριακή περί τήν πέμπτην τής εσπέρας, καί ό καιρδς ήν
ώραιότατος. ΓΟ στρατών είχε σχεδδν κενωθή διότι οί πλεϊστοι
τών στρατιωτών είχον έξέλθει είς διασκέδασιν έν τή πόλει' οι
ολίγοι έναπομείναντες, τινές μέν έν τοΐς ύπνωτηρίοις ένδυόμενοι,
τινές δέ έν τή αυλή τοΰ στρατώνας προσμένοντες, ήσαν έτοιμοι ΐνα
άπέλθωσι καί ούτοι. Καί έξ αύτών τών νεοσυλλέκτων, οΐτινες είχον
εϊσέλθει είς τήν ύπηρεσίαν πρδ δύο μόλις ημερών, τινές μέν είχον
άπέλθει, τινές δέ άπήρχοντο, άνά £ζ, άνά οκτώ, άνά δέκα, σοβαροί,
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ευθυτενείς, τον πίλον υπεράνω τοΰ μετώπου φέροντε;, μέ τδν μαν
δύαν περιεπτυγμένον, μέ τάς χεϊρας ανοικτάς καί τεθειμένα; έντδς
άκόμψων λευκών περιχειρίδων όμοιων πρδς τάς σιδηράς χειρίδας
τών ξιφομάχων' οί φρουροί καθήμενοι έπί τίνος θρανίου, πρδ τής
θύρας τοϋ στρατώνος, τούς περιέπαιζον διερχομένους, παρά τούς
ψιθυρισμούς τοΰ λοχίου, παοαινοϋντος αυτούς νά άφήσωσι τούς
πτωχούς έκείνου; νέους ήσυχους' καί δ άποσπασματάρχη; άξιωυ.ατικδς, κεκλιμένος έπί τίνος κλίνης έντώ δωματίω τοΰ πρώτου
πατώματος, άνεγίνωσκέ τινα έφημερίδα.
Έν τή γωνίοι τή πλέον μεμονωμένη τής αυλής τοΰ στρατώνος
εύρίσκετο νεοσύλλεκτός τις εντελώς μόνος καθήμενος έπί βαθμί
δας θύοαςτινδς, έχων 'στηριγμένους τούς αγκώνα; έπι τών γονάτων
καί τδν πώγωνα έπί τών χειρών του' ήκολούθει κατά σειράν διά
τοϋ βλέμματος τούς έξερχομένους συστρατιώτας του, καί, δταν ούδείς τούτων διήρχετο πρδ αύτοϋ, έκράτει τούς όφθαλμού; ακινή
τους έπί τοϋ έδάφους. ~1Ιτο έκ τών καλών εκείνων τέκνων ατινα
μετά μεγίστης θλίψεως αποχωρίζονται τής οικογένειας καί τής
γενεθλίου κώμη; των, καί ατινα έν τούτοι; κατατάσσονται είς
τδν στοατδν έν υπομονή, γαλήνη καί καλή διαθέσει.
Εις τδ πρόσωπόν του είχε τι τδ σκεπτικόν καί έκπληκτον, οπερ
καταλαμβάνει πάντα νεοσύλλεκτον κατά τάς πρώτα; τής άφίξεώς
του ήαέσας. ’’Ισως είχε μεταμεληθή διότι δέν ήθέλησε νά έξέλθη
μετά τών άλλων συστρατιωτών του. Κατά τήν κυριακήν, έάν ό
καιρδς είνε ώραϊος, πας δ μενών έν τή ο’κίφ αισθάνεται μικράν
τινα μελαγχολίαν.
’Ολίγον κατ’ δλίγον δ στρατών έκενώθη, και σιγή βαθυτάτη

έπήλθε.
Λοχίας τις τής υπηρεσίας διερχόμενος μετά βίας τήν αυλήν,
είδε τδν νεοσύλλεκτον καθήμενον έξωθεν καί τδν έρωτα άποτομως.
— Τί κάμνεις αύτοϋ μέ εσταυρωμένα; τά; χεϊρας ;
■—Έγώ ;—άπήντησεν δ νεοσύλλεκτος
— Έγώ!—έπανέλαβεν δ λοχίας, μιμούμενος σκωπτικώ; τήν
φωνήν του ώσεί βλάξ.—Αύτδ είναι άστεϊον ! πρδς τίνα λοιπδν
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δμιλώ ;— Πρδς τήν σελήνην ; Να!' σύ βέβαια ! Καί έγείρου όταν
δμιλεϊς μέ τούς άνουτέρους σου.
Ό νεοσύλλεκτος εγείρεται.
— Τί; είσαι σύ ; είς τίνα λόχον άνήκεις;
— ... λόχον;
— Λόχον; έρωτα έκ νέου δ λοχίας χλευαστικώς. Άλλ’ ειξεύ-

οεις ότι είσαι βλακίστατο; ;
Πλησιάζει τδν πτωχδν στρατιώτην, τδν συλλαμβάνει έκ τής
πτυχής τοϋ μανδύου του, καί, σύρων αύτδν μετά βίας,—Ίδέ—
τώ λέγει—ίδέ πώς κατήντησες τδν μανδύαν σου, καθήμενος κατά

γή; ώ; επαίτης.
Ό νεοσύλλεκτος

προσπαθεί νά καθαρίση διά τής χειοδς τδν

μανδύαν του.
— Ίδέ πώς κατήντησες τά υποδήματά σου ! καί διά τοΰ ποδδς τώ τύπτει τδ άκρον τών δακτύλων.
ΓΟ στρατιώτη; έξάγει τδ ρινόμακτρόν του, καί κόπτει ΐνα τινάξη τήν κόνιν τών υποδημάτων του.
— Διόρθωσον αύτδ τδ περιλαίμιου, τδ όποιον φθάνει μέχρι
τών σίτων σου—καί άοπάζων αύτδν έκ τοϋ περιλαίμιου, τδν τινάσσει τοιουτοτρόπως ώστε παρ’ ολίγον νά καταπέση.
*0 νεοσύλλεκτος άνυψοϊ τάς χεϊρας πρδς τδ περιλαίμιον— Διόρθωσε τδν πίλον σου, καί άνασήκωσον αύτά τά περιπό
δια ... φέρε είς εύθυγραμίαν τά κομβία τοϋ μανδύου σου. . άφαίρεσον αύτά τά γελοία ένώτια ... μή ίστασαι ούτως ώς ίερεύς μέ
κεκλιμένην κεφαλήν, καί μή βλέπη; τούς άνθρώπου; μέ αύτδ τδ
■ηλίθιον βλέμμα . . .
Ό πτωχδ; νεανίας έξηκολούθει ψαύων διά τή; χειρδς, ότέ
μέν τδ περιλαίμιου, ότέ δέ τά περιπόδια, τά κομβία, τδν πίλον,
μή κατορθών νά πράξη τίποτε, καί δσω μάλλον έβιάζετο καί
προσεπάθει, έπί τοσούτω δέν ήδύνατο νά έννοήση τί πράττει.
Κατά τήν στιγμήν έκείνην διήρχετο πρδ αύτών ή vivandiei’a
τοϋ στρατοΰ, νέα καί χαρίεσσα, ήτις άσπλάγχνω; έστη παρατη
ρούσα. Νά φανή τι; γελοϊος ενώπιον ωραία; γυναικό; ; *Α ! τού
το είναι ή φοβεοωτέοα βάσανο; !
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Ό πτωχό; στρατιώτης άπώλεσεν εντελώς τδ λογικόν του. "Απαξ έτι έψαυσε τά κομβία καί τδ περιλαίμιόν του, είτα ήσθάνθη
καταπίπτοντα; τού; βραχίονας του' 5 πώγων ήγκισεν έπι τοϋ
στήθους του, τά βλέμματα έπι τής άκρα; τών ποδών του, και
τδ σώμα του διέμεινεν ακίνητον ώ; άγαλμα’ άπενεκρώθη.
Ή vivandiera έμειδίασε καί άπήλθεν. 'Ο λοχίας, παρατηρών

αΰτδν καί κινών τήν κεφαλήν, έν οίκτοι καί περιφοονήσει έπανελάμβανε—’ Α βλάκα ! . . . βλάκα ! ...
Είτα δ’ άνυψών πάοαυτα τήν φωνήν’ — Πρέπει νά ξυπνΐσης,
παιδί μου,—τώ είπε,—καί ταχέως, εΐ δέ μή θά σέ ξυπνίσωμεν
ήμεΐς, σέ διαβεβαιώ’ καί τίνι τρόπω ! Φυλακή, άρτος καί ΰδωο,
άρτος, ύδωρ καί φυλακή εναλλάξ ΐνα μή άηδιάσης. Ένθυμοϋ
καλώς. ’’Ηδη δέ ύπαγε εις τδ ύπνωτήριον ΐνα καθαρίση; τήν ενδυ
μασίαν σου. ’Εμπρός!
Καί ένέτεινε τήν προσταγήν του, έγείρων τήν χεΐρα καί δεικνύων τά παράθυρα τοϋ υπνωτηρίου.
— Άλλ’ έγώ . ..
— Σιωπή !
— Έγώ δέν . . .
— Σιωπή σοί λέγω, όταν όμιλτ,ς μέ τού; άνωτέρους σου, ή ή
φυλακή είναι έκεϊ’ τήν βλέπει; ;
Καί απέρχεται ψιθυρίζων.—Φεϋ ! τί όντα ! τί οντα ! πτωχέ
στρατέ ! Δυστυχής ’Ιταλία !
— Κύρ λοχία ! . . . άνεφωνησε δειλώς ό νεοσύλλεκτος.
Ό λοχία;, στρέψας τήν κεφαλήν, τώ δεικνύει έκ νέου τήν φυ
λακήν προσβλέπων φοβερώς.
— Έπεθύμουν νά σα; έρωτήσω κάτι τι.
Ή ομιλία του ήτο τοσοϋτον γλυκεία καί ευπειθής ώστε ό λοχίας δέν ήδυνήθη ν' άντιστή εΐ; τήν επιθυμίαν ταύτην τοϋ νεο
συλλέκτου στρατιώτου.
— Τί θέλει; ; τδν ήοώτησε.
— Έπεθύμουν νά σάς έρωτήσω μήπως είξεύρετε έάν εδώ, είς τδ
σύνταγμα τοΰτο, υπάρχει αξιωματικό; τι; συμπατριώτης μου’
δηλαδή πρέπει νά ήναι, άλλ’ έγώ δέν είξεύρω άν ήναι.....
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— Συμπατριώτης σου; έάν εις τήν πατρίδα σου ήνε δλοι τή;
αυτής ποιότητος, πρέπει νά εύχηταί τι; ΐνα σύ. μόνος εΰρίσκεσαι
είς τδ σύνταγμα τοΰτο.
Καί κινών τού; ώμους άπήλθεν.
— Όποιος τρόπος—έψιθύρισε θλιβερώς ο νεοσύλλεκτος παρατηρών τδν αύστηρδν λοχίαν άπομακρυνόμενον.—Καί όμως μοί εί
πον ότι είναι έδώ.......προσέθηκεν εϊτα καθήμενος έκ νέου. ’Αλλά
διατί προσφέρεται πρδ; ημάς τοιουτοτρόπως; Διατί τοσοϋτο κα
κώς μα; μεταχειρίζονται; τί έχουσι μέ ημάς; Τί είμεθα ημείς
κύνες; Καί πρέπει έν τούτοι; έπί πέντε όλα έτη νά διαρκέση δ

βίος ούτος ! *Ω τοΰτο είναι πολύ! πολύ!—Καί έκάλυψε τδ πρό
σωπον διά τών χειρών του σκεπτόμενος τήν απούσαν αύτοϋ οικο
γένειαν.—Έάν μέ έβλεπον είς τήν κατάστασιν ταύτην—έλεγεν

ή καρδία του.—Πτωχέ λαέ !
Ήχηρδ; γέλως διέκοψεν αίφνης τάς σκέψεις του. Άνήγειρε τού;
οφθαλμούς, καί είδε τρεις στρατιώτας φρουροϋντας, οϊτινες τδν
παρετήρουν γελώντες.
— *Ω τί βλάξ!—ήρχισαν λέγοντες ούτοι.—Είναι ερωτευμένος’

σκέπτεται τήν ερωμένην του. Είπέ μ.α; πού αφήκες την ερωμέ
νην σου ; Ή πτωχή κατ’ αυτήν τήν ώραν ίσως έχει ήδη εύρει
μέσον παρηγοριάς, ’ΐδέ, ίδέ, τί βλέμματα ποϋ σοϋ ρίπτει!

Ειτα δέ καί οί τρεις όμοφώνως, μέ τόνον ίεοεως λειτουργούν·
τος. *Ω τί βλάξ ! έπανελάμβανον.
Ό πτωχδς νεανίας ώχρίασε, τδν είχον πληγώσει κατακαρδα

δέν ήδυνήθη πλέον νά άνθέξη, καί ήγέρθη.
— Τί; είναι αύτδ; ό έρωτευμένο;;—είπε καθ’ έαυτδν ό άποσπασματάρχης, ποοβάλλων είς τδ παράθυρου μέ τήν εφημερίδα

είς τάς χεΐρας.
Οί φρουοοί τδν εϊδον καί διέφυγον’ ό νεοσύλλεκτο; ήγειρε τά
βλέμματα πρδς τδ παράθυρου καί τδυ παρετήρησεν. Ό άςιωματικδς παρετήρησευ έπίσης τδυ στρατιώτην, καί βλέπει αΰτδν κατ’
αρχάς μέν προσέχοντα, είτα δέ εκπληττόμενου και χωρίς ποσώς
νά άποσύρφ άπ’ αΰτδν τά βλέμματά του.—Ποιον εινε αΰτο το
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παράδοξον δν ; έσκέφθη, και κατελθών εις τήν αυλήν, ένεφανίσθη
πρδ τοΰ στρατιώτου.
—· Τί έχεις και τρίβεις τάς χεϊοας σου ; τδν ήρώτησε σοβαρώς.
Καί ό στρατιώτης, καίπως αίδούμενος, έξηκολούθησεν όμως
μειδιών.
-— Άλλ’ είξεύρεις οτι είσαι πολύ ηλίθιος;.... Σέ ερωτώ διατί
γελ^ς;
— ’Ιδού.. άπηντησεν ό στρατιώτης, καταβιβάζων τούςδφθαλμούς, καί περιστρόφων δι’ άμφοτέρων τών χειρών του τμήμα
τοΰ μανδύου του. Έγώ έγνώριζον οτι εισθε εδώ εις ro σύν
Τώρα σείς δέν θά ένθυταγμα τοΰτο όπου έστειλαν και έμέ.
μεΐσθε πλέον, άλλ’έγώ ενθυμούμαι οτι πρδ τριών έτών έχετε ανα
χωρήσει’ σάς έγνώριζον, καθώς καί τήν οικογένειαν σας’ άλλ’αύτη
δέν έγνώριζε τήν ίδικην μου. ’’Ημεθα γείτονες καί τδ πρωί σας έ
βλεπα ότε έπηγαίνετε εις τδ κυνήγιον... ημεθα συμπατριώται,ίδού.
— Ά ! τώρα έννοώ !—άπηντησεν ό αξιωματικός παρατηοών
αυτόν ατενώς ώσεί προσπαθών νά ένθυμηθη τις; ητο.
— ’’Ηξευρα, έξηκολούθησεν ό στρατιώτης, ότι ε’ίχετε φύγει
άπδ τδ χωρίον διά νά γίνητε αξιωματικός, ότι είσηλθατε είς
έκπαιδευτηριον καί δέν έπανηλ θα ε πλέον. Έν’ τώ μεταξύ τούτω
έπιδιώρθωσαν τήν πρόσοψιν της έκκλησίας, καί είς τήν πλα(και παρατηρεί είς τά
τεΐαν έκτισαν καφφενεΐον μέγα δσον.
πέριξ) όσον τδ ημισυ σχεδόν τής αυλής ταύτης’ είναι πάντοτε

γεμάτο άπδ άνθρώπους.....
— Στάσου, στάσου ! τώοα ένθυμοΰμαι. Ρέντσος καλείσαι δέν
είναι άληθές ;
— Μάλιστα.
— Έκάθησο είς έκεϊνον τδν οίκίσκον απέναντι τής έκκλησίας,
έκτδς τοΰ χωρίου, νομίζω.
— ’Ώ Θεέ μου ! . . . μάλιστα, είς τδν οίκίσκον απέναντι τής
έκκλησίας.
Καί η καρδία τοΰ πτωχού νεανίου έπαλλε σφοδρώς έκ χαράς.
— ’Ενθυμούμαι κάλλιστα. Καί . . . είπε μοΓ είσαι ευχάριστη- *
μένος είς τδν στρατόν;
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Τδ πρόσωπον τοΰ νεοσυλλέκτου ηλλαξε χρώμα, οί οφθαλμοί
του έταπεινώθησαν, καί η γλώσσά του άπεξηράνθη.
— Διατί δέν έξήλθε; νά διασκέδασης μετά τών άλλων ;
Ό στρατιώτης δέν άπηντησεν, άλλά παρετηρει τούς όνυχάς του
ώσεί προσπαθών νά σκεφθη τί έπρεπε νά είπη’ άλλ’ η καρδία του
έπροδίδετο έκ τών οφθαλμών του.
Ό άξιωματικδς έννόησε τδ πάν, καί διά φωνή; μειλιχίου, ητις
κατήλθε μέχρι τοΰ βάθους τής καρδία; τοΰ νέου στρατιώτου, τδν

ήρώτησε’

— T‘ εχεις;
Τά δεσμά τής γλώσσης του έλύθησαν, καί, άναλαβών θάρρος ο
λίγον κατ’ ολίγον, ηρχισε διά φωνής συγκεκινημένης’—’’Ω ! . . .
«κουσον, κύριε λοχαγέ. ’Έχω . . . ούδ’ έγώ εΐξεύρω τί έχω. Άλλά
μας μεταχειρίζονται μέ λίαν δυσάρεστου τρόπον’ ιδού. Έρουτώμεν διά πράγμα τι καί δέν μάς κρίνουσιν άξιους άπαντησεως,
έπειτα μάς ρίπτουσι λέξεις υβριστικά; καί ημείς πρέπει νά σιωπώμεν, εί δέ μή ή φυ.ίακή είναι εκεί (καί έμιμεϊτο τήν φωνήν τοΰ
λοχίου.) Τδ εΐξεύρω καί έγώ ότι δέν δυνάμεθα ακόμη νά ένδυώμεθα καλώς, καί δέν εΐμεθα είσέτι καλοί στρατιώται. Άλλά πρδ
δύο μόλις ημερών ηλθομεν έδώ μόνον .καί μόνον ινα μάθωμεν, καί
διά τοΰτο έπρεπε νά έχωσιν δλίγην υπομονήν, νομίζω. ’’Επειτα
μάς ποοσβάλλουσιν έμπρδς είς τούς άνθρώπους καί μάλιστα μάς
βάζουν καί τάς χεΐρα; έπάνω, μάς σπρώχνουν, καί ημείς πρεπει
νά υπομένωμεν τά πάντα, έκεΐνοι δέ γελούν, καί έγώ δέν ημπορώ νά έννοησω διατί μάς κακομεταχειρίζονται τόσον. Είχα ελθει
ευχαρίστως νά καταταχθώ ώς στρατιώτης, και έσκεπτόμην' θα
κάμω τδ καθήκον μου, καί οί άνώτεροι θά μέ άγαποΰν, άλλα τώ
ρα βλέπω... *Ισως όταν συνειθίσωμεν δέν θά φροντίζωμεν πλέον
άλλά τώρα δυσαρεστούμεθα νά βλέπωμεν ότι μάς μεταχειρίζον

ται τοιουτοτρόπως. Είς τήν οικίαν μας εΐμεθα ευχαριστημένοι, μέ
τήν οίκογένειάν μας, καί όλοι μάς ήγάπων’ έδώ, άπεναντίας . ..
υβρίζουν καί τού; ίδικούς μας. . . ημείς υπομένομ.εν. . . άλλα. . .
είναι σκληρόν . . . πολύ σκληρόν.
Αί τελευταΐαι αύται λέξεις έλέχθησαν μετά τόνου άληθώς άπα-
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ραμ.υθήτου. Έσίγησε ζαί ζατεβίβασε τούς οφθαλμού; έξαζολουθών
νά τραυλίζη.
*0 αξιωματικό; μετά μικρόν ήναψε σιγάρον, ζαί είτα μετ’ άπαθείας, ώσεί δέν είχεν ή δέν ήθέλησε νά έννοήση τού; λόγου;
τοΰ στρατιώτου, τώ είπε'
— Άνασήζωσε ολίγον υψηλότερου αύτδ το περιλαίμιου (ζαί
τδν έβοήθησεν αύτδ; ούτος)- τοιουτοτρόπως τώρα σοϋ πηγαίνει.
Στρέψον.
Ό στρατιώτη; έστράφη. Ό άξιωματιζδς τω διώρθωσε τά; πτυχά; τοΰ μανδύου.
— Ό μανδύα;—τω είπε—δέν πρέπει νά ήναι ζαρωμένος άλλ’

σιγή άκρα. Διαλυθείσης τή; παρατάξεως, είσαι εϊς τήν οικίαν
σου- καί άν οί άλλοι φωνάζουσιν άτάζτως, φώναζε καί σύ πλειότερον τούτων ζαί μή ΐστασαι παρατηρών μόνον. ’Αγάπα τού;
συστρατιώτας σου, διότι μεταξύ αύτών θέλει; αποκτήσει χρη
στού; φίλους, σοί τδ υπόσχομαι- θά εύρη; νεανία; ο'ίτινε; θά σε
αγαπήσουν ώς αδελφόν, διότι έδώ τών πάντων υπάρχει έλλειψις
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δμαλδς ώ; περιστήθιον γυναικείου. Στρέψον.
Ό νεοσύλλεζτο; έστράφη- δ άξιωματιζδς τω διώρθωσε τδν πί
λον.—’’Ελα ολίγον είς τά εμπρός, ίνα έχης υφ ο; αύθαδες ολίγον.
Ό νεοσύλλεζτο; έμειδίασε.

— Έχε εύθύ τδ σώμα, ζαί κρατεί την ζεφαλήυ σου άυυψωμένην- δταν πεοιπατής, περιπάτει ελεύθερο; ζαί ευκίνητος, ώ;
δταν έπαιζε; έν τή αύλή τή; οίζία; μα;" ενθυμείσαι;
Έγέλασε ζαί ζατένευσεν.
— Καλά, έξηζολούθησεν δ άςιωματιζδ;, προστριβών τού; ώ
μου; έπί τοΰ τοίχου ζαί την μίαν κνήμην έπί τής πτέρνας.—
Παρατηρεί πάντας ζατά πρόσωπόν, διότι ούδένα έχει; νά φοβηθής
ζαί νά αίσχύνησαι’ έννοεϊς ; Καί δ Βασιλεύ; αύτδ; άν διέρχηται,
σύ υψώσου τδ μέτωπον ζαι προσήλωσον το ύ; οφθαλμούς σου έπί
τών ίδιζών του, ϊνα τώ εΐπη; — είμαι έγώ ! διότι τοιουτρόπως,
ήμεϊ; οί στρατιωτικοί, δφείλομεν νά δειζνύωμεν τδ πρδς τούς
άνωτέρους μας σέβας. Ένθυμοΰ.
'Ο στρατιώτης ζατένευσεν- ηρχιζε νά γαλήνια ή τεταραγμένη
ψυχή του.
—Ένθυμοΰ προς τούτοι; δτι, άπας εΐσελθών εΐ; τδν στρατώνα,
πρέπει νά άλλάξη; τρόπον δμιλίας. Όλίγας λέξεις, άλλ’ειλικρι
νείς, ζαί ηχηράς, πρδ; οίονδήποτε αποτείνεσαι. Ναι, όχι- οχι,
ναί- ζαί άν ούδέν άλλο έχη; νά εΐπης τόσον ζαλλίτερον. *Οτε
είσαι εΐ; την γραμμήν είναι τδ αύτδ ώς νά ευρίσκεσαι έν έζζλησία-

άλλ’ ούχί ζαί τής καρδίας βεβαίως.... έχει; καπνοσύριγγα ;

— ’’θΖ1» κύ?’·®·
— Έάν είχες, ήδύνασο νά καπνίση;. "Οταν εί; άνώτερο; φωνάζη, ... έάν μέν έχη δίκαιον, ακούε, καί διώρθου εαυτόν- εαν
άδικον, άζουε καί μή λυπήσαι, διότι τοιαΰτα δλοι έχουσιν έλαττώματα, ζαί δλοι δύνανται νά ύποπέσωσιν εις σφάλματα- δ
κοαυγάζων σφάλλει ένίοτε- άλλ’ δ παράκουων πάντοτε. Μή πί
στευε δέ δτι δλοι οί φωνασζοΰντε; έχουσι μοχθηράν τήν καρ
διάν ή πάθος τι έναντίον σου. Ούδέν σφαλερότερον τουτου.
Ούτοι έχουσι καοδίαν άγαθωτέραν τών άλλων, σάς άγαπώσι, και
άν τούς άπέσπων έκ τοΰ μ.έσου υμών τών στρατιουτών ηθελον
άποθάνει έκ τή; μελαγχολίας. Κραυγάζουσιν άγρίως, υβρίζουσινείναι συνήθεια, έργον τών πνευμόνων, καί ούδέν πλέον- θελει;
αγαπήσει αύτού; πλειότερον τών άλλουν. Θά τούς ϊδης δταν άναχωρήσωσΓ κλαίουσιν ώ ; δυστυχείς. Είδον πολλούς εις τήν μάχην
τή; Κουστόζας. . .
— Έκείνην τήν άτυχή μάχην ;
— Ναί. Είδον λοχαγόν, δστις ήτο τδ φόβητρου τοΰ λόχου
του, καί ούδεί; έτόλμα νά τδν άν ιιζρύση, άλλά αδίκως. Καί
δμως δέν έπιπτε
πληγωμένο; , Ζω?ιί αύτδ; νά σπεύση πρδ; βοήιπτε πληγ
θειάν του, νά παρα<στη εϊ; τδ τραϋμ.ά του καί νά τδν ένθαρρύνη.
— Λοχαγέ, λοχαγέ, μή
ρ μέ έγκαταλίπης- έζραύγαζον οί τραυμαΟχι
τίαι ζρατοϋντε; αύτόν έκ τ οΰ βραχίονος ζαί τοΰ χιτώνος.—*
τέζνον μου—άπήντα έκείνο ;—θά μείνω έδώ μετά σοΰ, θά μεί—
νω μετά σοϋ, έως ού άναλάβη;- θάρρος, τέζνον μου, θάρρος- δ
>1?
Εννοεί; τί άνθρωπο; ήτο; Ώ; αύάρχηγός σου δέν σέ άφίνει
τδν δέ πολλοί άλλοι ύπάοχουσι- καί δέν πρέπει τι; νά κρίνη
τού; άνθρώπου; έκ πρώτης δψεκ; είτα δέ πρέπει νά ήσαι
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συμπαθής είς τούς κακούς, νά αγαπάς τούς καλούς, νά σέβε
σαι τούς πάντας, διότι άπαντες είναι στοατιώται καί σήμερον
ίσως ή αύριον δόνασαι νά τούς ϊδη; άνδρείως πίπτοντας ποό τών
οφθαλμών σου. Έρώτησον τούς συστρατιώτας σου. Θά ϊδης δτι οί
άνδρειότεροι τούτων, άγαπώσι τούς ανώτερους των. Ένθυμοϋ τόν
στρατιώτην... πώς ώνομάζετο; ... τόν στρατιώτην Perrier (κατά
τό 48), δστις έρρίφθη μεταξύ τοΰ αξιωματικού του και τών εχ
θρών, και κατέπεσε μέ τρεις σφαίρας έπί τοϋ στήθους κραυγάζων’—Ένθυμοϋ με, αγαπητέ μοι λοχαγέ' αποθνήσκω ευτυχής
διότι σοί έσωσα τήν ζωήν! καί τον άλλον εκείνον ανδρείαν, δστις

αντί νά καταλίπη τόν πληγωθέντα αρχηγόν του, έφονεύθη ύπό
τών εχθρών, λέγων πρός αυτούς'— Έάν δέν μέ φονεύσητε, έγώ
δέν σάς τόν άφίνω! καί τούς άλλους εκείνους οκτώ ή δέκα

στρατιώτας, οϊτινες ύπό βροχήν σφαιρών έν τή μάχη τοϋ Rivoli
ήρπασαν από τάς χεΐοας τών γερμανών τό πτώμα τοϋ λοχαγού
των ΐνα τό ένταφιάσωσιν αυτοί ούτοι καί τώ άποδώσωσι τάς τε
λευταία; τιμάς έν τώ εαυτών στρατοπέδω’ καί τόσους, τόσΟυς
άλλους, οϊτινες έμειναν αθάνατοι, καί οΰ; άγαπώσιν ώς άν έζων
εΐσέτι . . . Έχεις έν πυρεΐον ;
Ό νεοσύλλεκτος, δστις μέχρι τής στιγμής ταύτης ϊστατο έκ
πληκτος, ατενής, ώ; εις έκστασιν ευρισκόμενος, έξήγαγε μετά
βίας πυρεΐον έκ τοϋ θυλακίου του καί τό προσέφερεν είς τόν α
ξιωματικόν.
— "Οταν σκέπτεται τις ταϋτα καί έχει γενναίαν καρδίαν,
μικραί τινες δυσαρέσκειας καί ένοχλήσεις τοϋ στρατιωτικού βίου

λησμονοϋνται. Πρέπει νά σκέπτησαι αυτά, καί θά σάς τά διδάξουσι, σύ δέ, δστις είσαι καλός νέος, θά τά ένθυμήσαι’ δέν είναι
αληθές;
Ό νεοσύλλεκτος κατένευσε’ διότι κατά τήν στιγμήν έκείνην ή
φωνή δέν ήδύνατο νά εξέλθη τοϋ στόματός του.
— Βεβαίως—έξηκολούθησεν ό αξιωματικός—ΐνα ευχαρίστως
καί καλώς διάγης ώς στρατιώτης, πρέπει νά διοράς μακρότερον
τοϋ στρατώνος καί τών γυμνασίων. Κατόπιν, βεβαίως, είς πάντα
θά συνειθίσης/Ο στρατιωτικός σάκκος, κατ’άρχάς, ώ τί βάρος, θεέ
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μου, τί βάσανος! πάντες λέγουσιν ουτω’ είτα, ολίγον κατ’ ολί
γον, αποβαίνει έν μηδαμινόν πράγμα. Καί τό φαγητόν ; βεβαίως
δέν τρώγομεν ώς πρίγκηπες, ένίοτε μάλιστα, ΐνα εΐπο> τήν αλή
θειαν, τό φαγητόν είναι λιτότατου’ αλλά πρέπει νά έχητε ύπο

μονήν, υπομονήν, καί πάντοτε ύπομονήν, ήτις είναι ή μεγαλειτέρα αρετή τοϋ στρατιώτου. Διά τοΰτο δέν πρέπει νά παραπονήσθε καθώς τινές, είτε δικαίως είτε αδίκως, αλλά νά τρώγητε
έκ τοϋ ύπάοχοντος καί νά ήσθε ολιγαρκείς. Πρός τούτοις, οσάκις
έργάζηταί τις, πράττει τό καθήκον αυτού καί έχει ήσυχον
τήν καρδίαν, ή δρεξις ουδέποτε λείπει, ή ορεξις ήτις είναι δ κάλλιστος τών μαγείρων. Βλέπω δτι οί καλοί νέοι ευχαρίστως διάγουσιν έν τώ στρατώ διότι οί ανώτεροι τού; συμπαθούν, οί συστρατιώται τού; έκτιμώσι καί τούς σέβονται οί συμπατριώταί
των, ύπάρχουσι δέ τινε; οί όποιοι καθ’ δλον τό διάστημα τή;
πενταετούς υπηρεσίας των ουδέποτε έτιμωρήθησαν, καί κατέλιπον τό ονομα αυτών καθαρόν ώς τό λευκόν μανδήλιον' έκ τού

των θά είσαι καί σύ' δέν είναι αληθές ;
'Ο νεοσύλλεκτος κατένευσε ζωηρώ;.
— Κάλλιστα.—Μή νομίζης προς τούτοις δτι είναι πλήρη; άκανθών δ βίο; τού στρατιώτου’ ύπάρχουσι καί άνθη διά τόν γνωριζοντα νά εύρίσκη αυτά, οί δέ καλοί στρατιώται εύκόλως τά εύ•ρίσκουσι. Έκπλήρωσον τακτικώς τό καθήκον σου, έσο πάντοτε
καθαρός, εύτακτος καί φαιδρός, και τότε πολλάκις θέλεις άκούσει
τόν ταγματάρχην καί τούς αξιωματικούς σου νά σοι λέγουσι :
tvj's ! δπερ θέλει ήχήσει είς τά βάθη τής καρδία; σου, καί θά
σοί έπαυξάνη τήν δρεξιν καί τήν φαιδρότητα. Αί ήμέραι θά διέρχωνται ταχέως καί, πρός τούτοις, έντός πέντε έτών θά δυνάμεθα

νά άλλάξωμεν δεκάκις τήν διαμονήν μας, καί τότε δ χρόνος πέ
τα, καί οί μήνες φαίνονται ήμέραι. Θά ϊδης νέου; τόπους, πό
λεις, λαούς, έξοχά;, δρη, θαλάσσας, νέον δλον κόσμον, πεποικιλμένον, θαυμάσιου’ ολόκληρον τήν ώραίαν πατρίδα μας, τήν ’Ιτα
λίαν, ήν μέχρι τοΰδε έξ δνόματο; μόνον γνωρίζει;’ θαύματα
πανταχόθεν θά σέ περικυκλοϋσιν, αγάλματα, έκκλησίαι, ανά
κτορα, κήποι" καί, κατά τάς ώρας τής έλευθερίας, θά ϊδ’/ις τά
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πάντα ΐνα τά διηγήσαι μετά ταϋτα είς την οικογένειαν και
τούς φίλους σου. Το θέρος θά υπάγωμεν είς τάς πεδιάδας τών

άπόντας προσφιλείς μου, χαϊρε μικρά μου κλίνη, χαϊρε καλέ μου
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γυμνασίων, οκτώ, δέκα, είκοσι τάγματα, τό ιππικόν, το πυ
ροβολικόν, καί τότε θέλεις ι'δει οποίαν ώραίαν θέαν αποτελεί
μία τοιαύτη παράταξις, οποίον θόρυβον, οποίαν φαιδρότητα, ο
ποία ζωηρότης θά διαρκή καθ’ όλην τήν ημέραν' θά ίδης τάς μεγάλας πυράς, τάς έορτάς, αίτινες θέλουσι τελεσθή πρό της άναχωρήσεως ημών έκ τοϋ στρατοπέδου, μουσικάς, χορούς, καί ά
παντα; τούς αξιωματικούς καί ταγματάοχας, οΐτινες θά διασκε-

δάζουσιν έν τώ μέσω τώ στρατιωτών, καί πλήθος άνθρώπουν,
οΐτινες θέλουσιν έλθει, ΐνα θσυμάσωσι τό θέαμα εκείνο, καί θά
κροτήσωσι τάς χεϊρας.
Τότε βεβαίως θά γνωρίζης όλους τούς στρατιώτας τοϋ συντάγ
ματος, θά απόκτησης απειρίαν καλών φίλων, τό τάγμα θά
σοί φαίνεται μεγάλη τις οικογένεια, θά αγαπάς τόν γέρον
τα συνταγματάρχην σου ώς άλλον πατέρα, καί ότε θά ίδης κυ
ματίζονταν τήν σημαίαν έμπροσθεν τών ταγμ,άτων, καί ή μουσι
κή θά παιανίση τό έμβατήριον, άπαντες δέ νά παρουσιάσωσιν
όπλα, τότε θέλεις αίσθανθή τήν καρδίαν σου πάλλουσαν έξ ευχαριστήσεους καί υπερηφάνειας, καί όλος θά τρέμης έκ συγκινήσεως. ’Ολίγον κατ’ ολίγον θέλεις αγαπήσει τά πάντα έν τώ
στρατώνι. Τά όπλα σου, τήν στολήν σου, τήν αόλήν ταότην,
τάς κλίμακας, τά τοίχη' καί όταν έτοιμασθής προς αναχώρησή,
καί θά παρουσιασθή; νά χαιρετήσης τόν ταγματάρχην σου, τούς
αξιωματικούς σου, τούς λοχίας σου, άπαντες δέ οι λοιποί στρατιώται θά σέ περικυκλώσωσι κραυγάζοντας—χαϊρε—καλόν κατευόδιον—μή μάς λησμονής—, τότε ή καρδία σου θέλει μελαγχο
λήσει, έννοεϊς ! θέλεις μελαγχολήσει ώς ότε άνεχώρεις έκ τής οι
κίας σου" καί ότε κατέλθης εις τήν οδόν ()«. στρέψης τό πρόσω-

πον ΐνα ίδης διά τελευταίαν φοράν τά παράθυρα τοϋ προσφιλούς
σας στρατώνος, καί άν ή φωνή σου ηναι ικανή θέλεις κραυγά
σει άπαξ εϊσέτΓ—Χαϊρε, ώ δευτέρα πατρική οικία μου, ένθα τό
σους ήγάπησα φίλους, ένθα διήλθον τόσας ημέρας ουραίας, μέ συνείδησιν καθαράν, ένθα τοσάκις έσκέφθην καί άνεστέναξα διά τούς

λοχία, χαϊρε ταγματάρχα μου, χαϊρε . . . τί εχεις;
'Ο στρατιώτη; ήτο ακίνητος, έκπληκτος, μέ τό πρόσωπον
σπασμωδικόν, τήν δέ αναπνοήν πιεζομένην, καί τούς οφθαλμούς
δακρύοντας καί προσμειδιώντας έκφοαστικώτατα.

— Τί έχει; ;
ΓΟ πτωχός νεανίας προσεπάθησε ΐνα δμιλήση, καταβιβάζων
τήν κεφαλήν καί μηκόνων τόν λαιμόν, ώσεί καταπίνων μέγα

τεμάχιον άρτου’ άλλ’ ή φωνή δέν έξήλθε δλόκληοο; καί μόλις
κατόρθωσε νά εΐπη μετά βίας καί ασθενώ;'—Τίποτε.—
Ό αξιωματικό; έμειδίασε.
— Γνωρίζει; νά γράφης ;

— ’Ολίγον—άπήντησεν ό στρατιώτη;, δυσκόλω; πάντοτε άναπνέων.

— Τότε έλθέ μετ’ έμοϋ.
Ό αξιωματικός διηυθύνθη πρό; τό δωμάτιόν του, καί ό νεο
σύλλεκτο; τόν ήκολούθησεν. "Αμα εισήλθον, δ αξιωματικός διέ
ταξε τόν αγαθόν συμπατριώτην του νά καθίση πλησίον μικρά;
τραπέζης, τώ έδωκε γραφίδα καί τεμάχιον χάρτου καί—γράψον
εϊς τόν πατέρα σου—τώ είπε.
Ό νεοσύλλεκτος τόν παρετήρησεν απορών.
— Γράψον εις τόν πατέρα σου.
— Τί νά γράψω ;
— "Ο,τι είδες, ο,τι σκέπτεσαι, ο,τι ακούει; καί ΰ,τι θέλεις.
— ’Αλλά . . .
— Σιωπή' έω; ότου τελειώσει; δέν σοί έπιτρέπο) νά μοί δμιλήσης.
Καί ή'οχισε έκ νέου άναγινώσκων τήν έφημερίδα πλησίον τοϋ
παραθύρου. Ό νεοσύλλεκτο; έξηκολούθει παρατηρών αυτόν μετ’
έκπλήξεως, ε’ιτα κατεβίβασε τήν κεφαλήν έσκέφθη έπί τινας
στιγμάς καί ηρχισε νά γράφη βραδέως.
Μετά έν τέταρτον δ άξιωματικό; ήρώτησε'—πλησιάζομεν εις
τό τέλος;

— Έτελείωσα—-άπήντησεν δ στρατιώτης φαιδρότατος.
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— Άνάγνωθι.
— Νά άναγνώσω;
— Ναί.
Έντρέπετο.
— Άνάγνωθι σοί λέγω.
'Ητοιμάσθη νά άναγνώση.
— Άλλ’ είπέ μοι πρώτον, έγραψες την αλήθειαν; υπήρξες ει
λικρινής; έγραψες αληθώς παν ο,τι σκέπτεσαι καί αισθάνεσαι;
Ό στρατιώτης έθεσε τήν δεξιάν έπ'ι τής καρδίας του και ανύ
ψωσε τούς οφθαλμούς πρδς τον ουρανόν.
— Άνάγνωθι λοιπόν.
’Ήρχισεν άναγινώσκων:
«’ζ/χα.τ^Γί'μου πατέρα"

«ΤΗλθα είς το σύνταγμα και μέ έκούρευσαν αμέσως πριν μέ
ένδύσουν. ’Εκείνον τον κύριον αξιωματικόν, ποϋ σύ είξεύρεις το ό
νομά του, τον είδα καί ώμιλήσαμεν είς τήν αυλήν περισσότερον
άπό μία ώρα. Έδώ δέν τρώγουν σαν πρίγκηπες, ξεύρεις" άλλά διά
νά κάμουνε το φαή σέ τόσους πολλούς, δέν ήμποροϋν νά το κά
μουν πολύ καλό, έπειτα ή ό'ρεξι δέν λείπει, φθάνει νά κάνη κά
νεις το καθήκόν του. Οί άνώτεροι φωνάζουνε" άλλά δέν είναι κα
θόλου κακοί, διότι μάλιστα υπάρχουν καί στρατιώτες ποϋ έσκοτώθηκαν διά νά τούς σώσουν καί δέν ήθελαν ούδέ σκοτωμένους νά
τούς άφήσουνε στά χέρια τών εχθρών. Eivat άκόμη καί στρατιώ
τες ποϋ ποτέ δέν έτιμωρηθήκανε, καί έτσι ελπίζει καί γιά μένα
μοΰ είπε. Ό καιρός πέρνα γρήγορα, διότι θά μας ταξειδέψουνε
καί θά είδοϋμε αγάλματα, περιβόλια, έκκλησίαις, καί έπειτα
γυμνάσια, έπειτα στρατόπεδα, καί οί αρχηγοί θά παίζουνε μέ
τούς στρατιώτες έπειτα θά ευχαριστηθούμε νά βλέπουμε τή ση
μαία, καί νά άκούωμε τή μουσική. 'Υπάρχουν καί φίλοι καί δ
γέρω-συνταγματάρχης μας μπορώ νά είπώ πώς είναι ένας πα
τέρας καί εμείς τά παιδιά του.
Ταϋτα καί μένω δ προσφιλέστατος υίός σου......................
— Εύγε!

Ό στρατιώτης έμειδίασε,

καί κατεβίβασε τήν κεφαλήν, ώς

παιδίον ότε άποκαλεϊται ιύραϊον.
— Τώρα, διά νά μέ ευχαριστήσης, ύπαγε κάτω, καί πίε ήμισυ
ποτήοιον οίνου είς υγείαν απάντων τών νεοσυλλέκτων" λάβε !

Καί τώ ένεχείρισεν έν χαρτονόμισμα.
— Κύριε αξιωματικέ εΐπεν ό στρατιώτης αίδούμενος.... καί
έτοιμος νά άποποιηθή.
— *Ε ! άνεκραύγασεν ούτος άπειλητικώς.
ΓΟ νεοσύλλεκτος έλαβε το χαρτονόμισμα καί, διευθυνόμενος
προς τήν θύραν, έτραύλισε λέξεις τινάς ευχαριστών.—Κύριε λο
χαγέ .... έγώ .... δέν είξεύρω .... αισθάνομαι ότι....

— Σιωπή.
Έξήλθε βιαίως τοΰ δωματίου, καί κατήλθε τήν κλίμακα πηδών άνά τρεις τάς βαθμίδας" έκαμε δύο ή τρία πηδήματα έν τή
αύλή, τρίβων τά; χεϊρας, γελών καί τραυλίζων,καί είσήλθεν είς τό
καπηλεϊον" ή vivandiera τώ έκέρασε ποτήοιον οίνου, μετά χάριτος καί μειδιάματος, ατινα τον έκαμαν νά λησμονήση τάς
προηγηθείσας σκηνάς" έπιεν καί έξήλθε...............
Μόλις έξελθών, συνήντησε τον άγριον εκείνον λοχίαν, δστις τον
έπλησίασε μετά μορφής ήττον δριμείας, καί τρόπου κάπως εύγενεστέρου.
— Είπέ μου, σέ παρακαλώ, είναι συγγενής σου δ αξιωματικός
έκεϊνος δστις σοι ώμίλει προ μιας ώρας ;
— ’Όχι.
— Άλλά τον έγνώριζες;
— Πολύ.
— Είναι δ συμπατριώτης σου άξιωματικός, τον δποϊον έζήτεις;
— Έκεϊνος δ ίδιος.
— Έγώ δέν εΐχον ουδόλως έννοήσει, είξεύρεις, δτεμέ ήοώτησες.
— ’’Ω ! δέν πειράζει.
— Έάν ήννόουν θά σοϋ άπήντων.
— Ευχαριστώ.
Ό λοχίας άπεμακρύνθη" δ νεοσύλλεκτος, μόνος άπομείνας, είπε
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καθ’ εαυτόν’ — Τδ κάτω κάτω δέν είναι καθόλου κακός νέος, αυ
τός δ λοχίας.
Έν τφ μεταξύ οι απόντες στρατιώται ήρχισαν εισερχόμενοι
καθ’ δυ.άδας έν τφ στρατώνι, τρέχοντες άτάκτως και αδοντες.
Μεταξύ τών άλλων είσήρχετο μικρά συνοδεία νεοσυλλέκτων με

θυσμένων ολίγον, οϊτινες έκαμναν πάταγον ζωηρότατον.
— "Οτε οί άλλοι παίζουσι καί φωνάζουσι παταγωδώς, τότε
ρίφθητι καί σύ έν τώ μέσω αυτών, καί φώναζε περισσότερον τού
των. — Ό νεοσύλλεκτος ένεθυμήθη τούς λόγους τούτους. —Πρέ
πει νά παίξω — έσκέφθη:—τί νά φωνάξω ; . . , . *Α ! ζητώ δ
στρατιώτης Perrier— ανέκραξε δλαις δυνάμεσι.
Καί οί λοιποί, χωρίς ίσως αύτοί ούτοι νά έννοήσωσι, άπήντη"
σαν μεγαλοφώνως—Ζητώ!
'Ο ήμέτερος στρατιώτης έρρίφθη έν τώ μέσω αυτών, καί αδον
τες καί κραυγάζοντες άνήλθον άτάκτως είς τδ υπνωτηριον.
Ό αξιωματικός, δστις τδν είχε παρατηρήσει έκ τοϋ παραθύ-,
ρου, έσκέφθη’ —Ό νέος ούτος θά γίνη άριστος στρατιώτης.
Καί δτε τδ σκότος έπήλθε, καί δ ούρανδς ήτο πλήρης αστέρων,
έν δέ τή αύλή ήκούετο δ φαιδρός έκεΐνος θόρυβος καί έν τή δδώ

άντήχει ή σάλπιγξ άγγέλλουσα τήν έπιστροφήν τών στρατιω
τών, τότε πάντα ταϋτα παρήγαγον έν αύτώ συγκίνησιν τοσούτω
ταχείαν, ώστε, χωρίς αύτδς ουτος νά έννοήση τδ διατί, άνύψωσε
τούς δφθαλμούς καί ανέκραξε μετά γλυκύτητος: Perrier ! ω καλέ
Perrier ! . . . . ποϋ είσαι ακούεις τδ ό'νομά σου ;
'Όταν έν καιρώ νυκτδς παρατηροϋμεν όιραΐον ούρανδν έρχονται
αυτομάτως εις τά χείλη ήμών τά σεβαστότερα καί προσφιλέστε

ρα τών ονομάτων.
(Έκ τών Σχεδιαγραφημάτων το5 Στρατιωτικοί) βίου το5 De Amicis).
Αντώνιος

Φρδβαχιλης.

ΑΛΛΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑ

ΕΝ ΤΗι ΤΕΧΝΗ.

τε ή άνθρωπότης διήρχετο τήν πρώτην τής υπάρξεώς της περίοδον, δτε νήπιον έτι, αιώνων
μόλις ηλικίαν αριθμούσα, έγαλουχεϊτο παρά τδν
Γάγγην ή τάς δχθας τοΰ Νείλου, οί διάφοροι τής
γή; λαοί δέν είχον ακόμη ούτε γλώσσαν έξηκριβωμένην, ούτε ήθη
κοινωνικά, ούτε νόμους γραπτούς. 'Αλιεΐς ή ποιμένες είς μικράς
διηθημένοι δμάδας, ών έκαστη άπετέλει 'ίδιον κράτος, ήγνόουν τί
έστιν ή αληθής κοινωνία. Πρδς άλλήλου; συνεννοούντο δι’δλιγίστων
τινών φράσεων καί περιωρίζοντο είς βραχυτάτας έννοιας, άναφερομένας είς τά τής πρώτης ανάγκης. Όλίγαι λέξεις όνοματοπεποιημέναι ή κατά συνθήκην άπετέλουν τδ λεξιλόγιόν των καί τινα ση
μεία τήν γραφήν των. Αί λέξεις ήσαν σειρά φθόγγων κατ’ άπομίμησιν τών περί αυτούς ήχούντων καί δ δρυόμενος κεραυνός, ή βοή
τής τρικυμίας, δ δοϋπος τοϋ πίπτοντος σώματος, δ ψίθυρος τοϋ
κύματος ή τδ μελωδικόν τερέτισμα τής άηδόνος, πάσαι αύται αί
έκφοάσεις καί λέξεις τοιαύτήν τινα έχουσι παραγωγήν. Έκ τής
αυτής αρχής πηγάζουσιν δνόματά τινα ζώων, έκ τής φωνής έκάστου αύτών πεποιημένα. Έν τή πτωχεία τών πρώτων γλωσ
σών έδανείσθησαν τάς άναφερομένας είς τήν μίαν αίσθησιν λέξεις
ΐνα έκφράσωσι τάς έκ τής έτέρας έντυπώσεις. Τδ δανειστικόν δέ
τοΰτο συνάλλαγμα υφίσταται ακόμη καί σήμερον, ιδία μεταξύ
τής ακοής καί τής δράσεως.
’’Αλλ’ δταν κατά μικρδν αί κοινωνίαι ήρχησαν νά άνδοώνται,
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δταν άπδ τά ψηλαφητά και ύποπίπτοντα εϊς τάς αισθήσεις ήθέλησαν νά έκφράσωσιν έννοιας ϊάφηρημένας καί μεταφυσικά?, δταν
έπεζήτησαν νά διεισδύσωσιν εις τά απόρρητα τής θεότητος καί
τοϋ νοητού κόσμου, τότε, διότι δέν εΐχον λέξεις άνταποκρινομέναςς εις την διάνοιαν αυτών, κατέφυγον εις την αναλογίαν ή έπενόησαν σύμβολα καί άλληγορίας, δπως είκονίσωσι διά καταληπτών εννοιών τδ άληθώς ακατάληπτου τής θεότητας και τής δλης
δημιουργίας.
Τδ μεγαλείου τής φύσεως, ό ευρύς ούρανδς, ό διάπυρος καί άκτινοβόλος τοϋ ήλίου δίσκος, τδ μάγον φώς τής σελήνης οί αστέ" οι
-■ποταμοί,
--------- ' -ά δάση, έξέπληξαν τούς πρώτους
ρες, τά όρη,
λαούς και μετά τδν δημιουργόν ήρχισαν νά θεοποιώσι καί λατρεύοισι τά ούράνια ταϋτα σώματα καί τάς δυνάμεις τής φύσεως
άνά μίαν, Εις τήν φαντασίαν αύτών τδ παν παρίστατο κατεχόμενον ύπδ θεότητός τίνος καί η φύσις αύτή ήτο τδ μέγα πάνθεον
κόσμου. Είς έξήγησιν τών φυσικών φαινομένων έπλατοϋ άαρχαίου
_,
σαν μυρίουις άλληγορικούς μύθους, τούς οποίου; διεσκεύασαν έπειτα ποιηταί καί φιλόσοφοι καί οί μϋθοι ούτοι άπετέλεσαν οιονεί τήν δογματικήν τών αρχαίων θρησκειών. Έθεοποίησαν επίσης
τούςς πόθους αύτών καί τάς ελπίδας, τήν χαράν καί τάς θλίψεις,
_i..
—Λ.. καί _3ις κακίας καί έδημιούργησαν ούτω τού; άλλους
τήν 2
αρετήν
εκείνους δευτερεύοντας θεούς καί δαίμονας, τδν Πόθον καί τδν Έ
ρωτα, τήν ’Εριδα καί τδν Φθόνον.
1

Έλέχθη δτι ή ’Ινδική καί μετ’ αύτήν ίσως ή Αίγυπτος υπήρ
ξαν αί κοιτίδες τοΰ άνθρωπίνου γέ:νους. Έκεϊ ύπδ τά ούρανοστεεύώδεις οχθας τοϋ Γάγγου διετυπώθησαν
φή Ίμαλαία καί
καί
δημιουργίας ϊδέαι. Έκεϊ έλατρεύθη ό
αί πρώται περί 0
ύπδ τδ όνομα τοϋ ’Ινδρα καί έπειτα τοϋ
εϊς καί αιωνίως
προσωποποιήσαντες τήν θέλησιν τοϋ ύπερΒράχμα, καί οί ί
τάτου δντος υπο το όνομα γυναικδς, τής Μαγιά, έπλασαν έκ
ίτών τήν Τριάδα, ήτις είνε ή βάσις τή; βραχμανιτοΰ γάμου
κής θρησκεία καί τήν οποίαν άποτελοΰσιν ό Βοαχμάς, δ Βισνοΰς
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καί δ Σίβας, οί τρεις ούτοι ισόπαλοι θεοί, οί ούρανίωνες τών
’Ινδών.
*0 Βραχμάς είνε ή δημιουργός δύναμις, ή αρχή τοϋ παντός.

Ό Βισνοΰς είναι ό ζοσμήτωρ καί φόλαξ, ή ένσαρκωθεϊσα θεότης
καί δ θεός άποκαλυφθείς. ’’Αλλ’ ό ήοως ούτος τής Μαχαβαράτας,
τδ δεύτερον τής τριάδος πρόσωπόν, ύπήοξεν άρχαιότερον ή προ
σωποποίησή τής ατμόσφαιρας, τοϋ λεπτοϋ καί διαυγούς αϊθέρος,
δστις φωτίζει καί διατηρεί τήν ζώσαν φύσιν, αντιπροσωπεύει
τδ στερέωμα τοΰ ούρανοΰ καί συγχέεται πολλάκις μετά τοΰ
ήλίου. ’Ακριβώς ώς ή *Ηρα, ό Βισνοΰς αντιπροσωπεύει είς τάς Βέδας τδν ουράνιον θόλον. Ό Σίβα; είναι πρόσωπόιΐα τοϋ χρόνου
καί επομένως τοΰ θανάτου καί γράφουσιν αύτδν κρατούντα τδν
πέλεκυν, τήν κλεψύδραν ή άνθρώπινον κρανίον/Ο Σίβας είναι συγ
χρόνως δ θεός τών δρέων καί ή γιγαντομαχία τής Μαχαβαρά
τας, ένθεν μέν τών Πανδοϊδών, οπαδών τού Βισνοΰ, έκεΐθεν δέ
τών Κουροϊδών, οπαδών τοϋ Σίβα, δύναται νά έρμηνευθή άλληγορικώς εΐ; τήν πάλιν τών στοιχείων, ή τών ανθρωπίνων παθών,
άφοϋ δ μέν Σίβας άλληγορεϊται εϊς τά άλογα πάθη, δ δέ Βισ
νοΰς εις τά φιλάνθρωπα αισθήματα τή; αγάπης. Έπροσωποίησαν επίσης οί Ινδοί ύπδ τδ όνομα τής θεού Δουργά; τήν άπειρον
καί άρχέγονον ύλην, έκ τής δποίας προήλθον πάντα τά λοιπά
καί έλάτρευσαν τήν σελήνην ύτδ τδ όνομα τής Παρβατής, τήν ό
ποιαν έγραφον μέ κυματίζουσαν τήν κόμην καί ύδρίαν έν τή χειρί, άλληγορουμένην εϊς τήν έπιρροήν τοϋ άστέρος τούτου έπί τών
ύδάτων. ’). Έφαντάσθησαν τέλος τδν ίερδν Γάγγην γυναίκα
λευχείμονα καθημένην μεγαλοπρεπώς έπί ποταμίου τέρατος φέρουσαν έπί τής κεφαλής τδ διάδημα, λύραν εις τήν μίαν τών χειρών καί τδν ίερδν λωτδν εϊς τήν έτέραν.
Συχναί καί τολμηρότερα’, προσωποιΐαι άπαντώσιν εϊς τάς Βέδας, αίτινες εϊσίν ή Παλαιά Γραφή τών ’Ινδών, προσωποίίαι τών
νεφών καί τής θυέλλης, τού φωτός καί τού σκότους. Τά μελανά
καί ταχυπόρα νέφη, τά όποια ωθεί ή καταιγίς καί τά όποια κρύ1). F. Τ. Β. Clavel-IIistoire pittoresque clcs religions antiques et niodernes Tom. ter - page 62.—
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πτουσιν εις τάς πτυχάς των τδν όμβρον ή τδν κεραυνόν, παρίστανται εκεί ώ; τόσα κακοποιά πνεύματα, άγωνιζόμενα νά σβέσωσι τδν λύχνον τής ήμέρας. Είναι’ούτοι οί τιτάνες Άσοΰραι, τούς
οποίους έπιφαίνεται καταδιώκουν ό ’’Ινδρας, ό ύπατος ούτος Ζευς,
όστις έκυβέρνα τδ σόμπαν πριν ή γεννηθώσιν οι θεοί τών Βοαχμάνων. Και όταν εύνοϊκοί άνεμοι άπεδίωκον τά ολέθρια ταϋτα

νέφη και έπεφαίνετο άπδ μ.εσου αύτών ως απο καταπιπτουσης
αυλαίας ό ήλιος, οί Άρΰαι έχειροκρότουν τήν νίκην τοϋ φωτδς
και έώαλλον τδν θρίαμβον τοΰ ’Ινδρα. 1) Παρομοίαν πάλην τών
στοιχείων υπαινίσσονται οί πόλεμοι τών στρατών τοΰ Άρειμάνους κατά τών αγαθών πνευμάτων έν τή θρησκεία τοΰ Ζωροαστρου.
Ό μεσίτης θεδς Μίθρης, τδν όποιον αναφέρει δ Πλούταρχος, ")
ύπήρξε παρά τοΐς πυρολάτραις ή θεοποίησις τής αλήθειας κα!·

δικαιοσύνης- παρίστατο έπί άρματος πολεμικού φερόμενος διά τοΰ
ούρανοΰ, φέρων χρυσήν περικεφαλαίαν και άργυροϋν θώρακα, πα
ρίστατο περικυκλούμενος ύπδ πνευμάτων καί καταδιώκων εϊς
τούς αιθέρας τούς δαίμονας τοΰ ολέθρου. Εϊς τάς Βέδας αναγρά
φεται υίδς τοϋ απείρου καί αντιπροσωπεύει τδν ήλιον. Το φως
τής αλήθειας καί τδ φώς τοΰ ήλιου, τδ ήθικδν καί φυσικόν συνεταυτίσθησαν ειτα καί όταν έκ τής ’Ασίας '’Ελληνες καί Ρωμαίοι
έδιδάχθησαν τήν λατρείαν τοϋ θεού τούτου, οί μεν έλάτρευον
αύτδν ώς τδν ήλιον, οί δέ μάλλον ώς τδν θεόν τοϋ πολέμου, άπατηθέντες έκ τής πανοπλίας τήν όποιαν έφερε. ~). Οί Αιγύ
πτιοι έλάτοευσαν τδν ’'Ootptv καί τδν Τυφώνα, θεοποιήσαντες τδ
ύδωρ καί τδ πϋρ, τά δύο ταϋτα αρχικά τής φύσεως στοιχεία καί
εϊδικώτερον τδν Νείλον καί τδν ζωογονοΰντα ήλιον. ’'Επλασαν
έπειτα τδν γάμον τοΰ Τυφώνος μετά τής Νεφθυος γής καί τήν
τυραννικήν αύτοϋ βασιλείαν, καθ’ ήν ένεκλείσθη εις τήν σωρόν δ
*Οσιρις, ύπαινισσόμενοι τήν έπικοατήσασάν ποτέ έν Αϊγύπτω
ξηοασίαν, καθ’ ήν δ Νείλος έπί τοσοΰτον έταπεινώθη, ώστε τά
ύδατα αύτοϋ σχεδόν έξηφανίσθησαν.
1) . A. Maury. Croyances A Legen de Γ antiquite page 96—97.
2) . Περί Ίσώος καί OjiptSo:.— ΧΙΛΙ.
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Έκ τοϋ βασιλείου τών φυτών καί ζώων έδανείσθησαν οί πρώ
τοι λαοί τά εμβλήματα τών θεών. Καί είπον τδν άροτήρα βοϋν
έμβλημα τοϋ ήλιου, όστις γονιμοποιέ! τήν γήν καί τδν λύκον,
όστις φυγαδεύει τά ποίμνια, έλαβον επίσης σύμβολον τοϋ άστέρος τής ήμέρας, διότι, ώς ενώπιον εκείνου, ούτο» καί εις τήν έμφάνισιν τοϋ ήλιου οί αστέρες ή τά νέφη εξαφανίζονται. Τδ ζωδια
κόν σύστημα καί ή σταδιοδρομία τοϋ ήλιου δι’ έκάστου αύτών
αποτελεί έτέραν συμβόλων ακολουθίαν. Πολλά τών ζώων άναφέρονται σύμβολα τής σελήνης, άλλ’ ιδίως ή γαλή, ή ϊβη, ή κανθαρίς. ΊΙ γαλή, διότι, ώς είπον, αί κόραι τών οφθαλμών της δια-

στέλλονται κατά τήν ανατολήν τοΰ ήλιου, στρογγυλοϋνται τήν
μεσημβρίαν καί συστέλλονται έπί πλέον τήν εσπέραν, παρουσιάζουσαι ούτω αναλογίαν τινά πρδς τάς φάσεις τής σελήνης
κατά τάς διαφόρους θέσεις αύτής απέναντι τοΰ ήλιου. ΊΙ κανθαρίς, διότι έπί οκτώ καί είκοσιν ήμέρας, ακριβώς τδν χρόνον τής
σεληναίας μεταβολής, κυλίει άντιβάδην τήν σφαίραν, έν ή έναποτίθησι τδν σπόρον τών γόνων της, όπισθοποοοϋσα ώς ή σε
λήνη κατ’ άντίθεσιν τών άλαλων ούρανίων σωμάτων. Καί τέλος
ή ίβη, τδ ίερδν πτηνδν τής Αίγύπτου, διότι ή διάρκεια τής έπωάσεως αύτής ισοδύναμε! πρδς τδν χρόνον τής αύξομειώσεως τής
σελήνης. Ύπδ εύρυτέραν έννοιαν ή ”ΐσις θεωρουμένη ώς ή ένσάρκωσις τής φύσεως, παρίστατο ύπδ τών Αιγυπτίων ώς άγελάς, κα'ήθελον διά τούτου νά σημάνωσι τήν γονιμότητα. 'Η Αΐδμοΰλα, ή
πελώρια άγελάς τών Σκανδηναυών, έκ τών μαστών τής όποιας
έρρεον ποταμοί γάλακτος, έχει τινά πρδς τήν Αιγυπτίαν θεόν ανα
λογίαν.
Έκ τών φυτών έλαβον τδν φοίνικα ώς εικόνα τοϋ ήλιου οί Αιγύ
πτιοι καί οί ’Ινδοί τδ άνθος τοϋ λωτοϋ τοϋ ύδροβίου τούτου φυτοϋ,
τδ όποιον έπιφαίνεται έπί τοϋ ύδατος κατά τήν άνατολήν τοϋ ήλιου
καί έπαναβυθίζε ται μετά τής δύσεως. Άλλ’ ώς νά μή ήρκουν τά
σύμβολα ταϋτα κατέφυγον καί εϊς τούς αριθμούς. Μετά τών θεο
λόγων άνεμίχθησαν οί μαθηματικοί καί έλαβον τήν μονάδα εις
παράστασιν τοϋ ενιαίου καί τής άπλότητος, ώς σύμβολον τής φύ
σεως καί τής αρμονίας τοϋ παντός, έλαβον ταότην ώς έμβλημα
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τοϋ φωτός καί τής ψυχής άλλ’ ιδία τής άνάρχου καί ατελεύτη
του θεότητος. Ό αριθμός δύο κιτ’ αυτούς άναφέρεται εις τήν διαι
ρετήν ύλην καί εις τάς αντιθέτους δυνάμεις, είς τό αγαθόν καί
τό κακόν. 'Ο Πυθαγόρας άποζαλεϊ τήν δυάδα αριθμόν τοΰ θορύ
βου καί τής συγχύσεως. ’Αντιπροσωπεύει τό φως και τό σκότος,
τό ψεύδος και τήν αλήθειαν, τήν ζωήν και τόν θάνατον, αντι
προσωπεύει τήν θεμερώπιν αρμονίαν και τήν αίματόεσσαν δήριν
τοΰ Έμπεδοκλέους, τό μένον και φερόμενον τών Πυθαγορείων, τό
είδος καί τήν στέρησιν τοΰ Άριστοτέλους. ’Αντιπροσωπεύει του
Πλάτωνος τό ταύτόν καί θάτερον, τόν νοΰν καί τό άπειρον τοΰ
Άναξαγόοου
Ώρομάζης καί Άρειμάνης τών Περσών, τών Αι
γυπτίων ό "Οσιρις καί ό Τύφων ιδού ή δυάς έν τή θεότητι. Τοιαύτην δέ τινα δυάδα είκονίζουσιν οΐ δύο στύλοι τοΰ ναού τού
Σολομώντος. Ό αριθμός τρία είναι έπίσης ή είκών τής θεότητος.
'II τριάς αναφαίνεται πανταχοϋ έν τή φύσει. Τρία είναι τά πρώ
τα στοιχεία" τό διάστημα, ή ύλη καί κίνησις, τρία τά βασίλεια
τού φυσικού κόσμου, τά ορυκτά, τά φυτά καί τά ζώα, τ^εϊς αί
διαιρέσεις τού χρόνου, τό παρελθόν, τό παρόν καί τό μέλλον. 'Ο
Πυθαγόρας εύρεν έν τή τριάδι τήν εικόνα τής ειρήνης καί όμονοίας
ώς συναινούσης τά δύο αντίθετα, τό περιττόν καί τό άρτιον, τό έν
καί τό δύο. Οι Βραχμανες είχον τήν ιδίαν τριάδα, οί Αιγύπτιοι
τόν "Αμμωνα, τόν Μούθ καί τόν Χόνα, οί "Ελληνες τάς τρεις
Μοίρας, τήν τριπρόσωπον 'Εκάτην, τον τρικέφαλον πυλωρόν τοϋ
"Αδου, τήν τρίχορδον λύραν τού ’Απόλλωνος, καί τόν ιερόν τρί
ποδα τοϋ μαντείου τών Δελφών. Οί Χριστιανοί έκτος τής τριάδος έν τή θεότητι, είχον έπίσης τάς τρεις θεολογικάς άρετάς, τήν
πίστιν, τήν έλπίδα καί τόν έλεον καί τάς τρεις τής ψυχής κατοι
κίας, τόν ’’Α.δην, τό Καθαρτήριον καί τόν Παράδεισον, ή περιγρα
φή τών όποιων αποτελεί τήν τριλογίαν τού Δάντου.
'Ο αριθμός επτά άνταποκρίνεται είς τούς έπτά πλανήτας, τήν
πλειάδα, τούς έπτά αστέρας τής μικράς καί μεγάλης άρκτου.
Καί πάλιν συμβολικώς τούς πλανήτας υπαινίσσονται οί έπτάπυλοι ναοί τοϋ 'Ηλιου έν Αίγύπτω, αί έπτάπυλοι Θήβαι, ό έπτάτρυ1). Πλουτ. αύτόΟι, XL VIII.

τος αυλός τοϋ Πανός, οί επτά μανοϋ τών ’Ινδών. Οΰδαμοϋ δέ οσον
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παρ’ Ίουδαίοις έγένετο τοσαύτη κατάχρησις τού αριθμού τούτου,
άλλ’ έπί κακού μάλλον, άφού έπτά ήσαν τά θανάσιμα αμαρτήμα
τα, έπτά δέ αί πληγαί τοΰ Φαραώ. Τελευταίου ή δωδεκάς άντα
ποκρίνεται είς τούς δώδεκα θεούς τοΰ Όλύμπου, είς τούς άθλους
τοϋ 'Ηρακλέους, είς τούς δώδεκα θεούς τών Αιγυπτίων, είς τούς
δώδεκα μήνας τού έτους.
Μετά τής θεωρίας ταύτης σχετίζεται έκείνη τών φιλοσόφων
έπί τής αρμονίας τών ουρανίων σωμάτων, καθ’ήν οί πλανήται,
έκτελούντες τήν περιστροφικήν των κίνησιν κατ’ αντίθετον φοράν
τών άπλανών, πάσχουσι τρομώδη τινά κίνησιν, ήτις μεταδιδομένη είς τήν περικυκλοΰσαν αυτούς ατμόσφαιραν παράγει μελω
δικούς τινας ήχους, αίθερίαν τινά μουσικήν, τής όποιας άπολαύουσι μόνοι οί μάκαρες θεοί. Τήν αρμονίαν ταύτην πρώτος ήομήνευσεν είς τούς "Ελληνας ό Πυθαγόρας. ’Από τής ύποθέσεως ταύ
της έξήρτησαν τάς περί μουσικής θεωρίας, ένθα οί έπτά τής κλίμακος ήχοι, εις τούς έπτά πάλιν πλανήτας άλληγορούνται. Είς
παράστασιν τής θείας ταύτης αρμονίας οί ιερείς είχον ίδιους ύ
μνους, οΰς έψαλλον κατά τάς θυσίας. Υπέθεσαν έπίσης ότι τά ου
ράνια σ θύματα κατά τήν ταχειαν περιστροφήν των έκτελοΰσι ρυθμικάς τινας κινήσεις, οίονεί ορχούμενα ύπό τόν γλυκεΐαν αρμονίαν
καί οί χοροί τών ιερέων τής Αίγύπτου, τών Σαλίων τής 'Ρώμης,
τών Λευιτών, εκείνων είναι ή άλληγορική παράστασις. Χοοός τοιοϋτος άπετέλει ποτέ κατά τάς πρώτας ημέρας τοΰ Χριστιανισμού
μέρος τής λατρείας καί μόλις κατά τήν τελευταίαν έκατονταετηρίδα έξέλιπον έν ’Ισπανία καί Γαλλία αί τοιαύται πανηγυοικαί

εκδηλώσεις.
I I

Πόσον άοελέστερος είναι ό'Ελληνικός "Ολυμπος! ’Εκεί τό παν
είναι ποίησις καί γοητευτική ζωγραφία. Ούτε ό ούρανός των έχει
τό σκοτεινόν τής ινδικής θεοσοφίας, ούτε ό "Αδης είναι τόσον

απαίσιος, ώς έφαντάσθησαν καί περιέγραψαν αυτόν οί καλόγηροι
τοΰ μεσαίωνος, τούς οποίους ήκολούθησεν είτα καί ό Δάντης, φο
βούμενος μή άναβιβάσωσιν αύτόν έπί τής πυράς ώς αιρετικόν.
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Ό αρχαίος "Ελλην, δστις έν τώ πανθεϊσμώ του έπλασε τούς
θεούς τών άνεμων και τών θαλασσών, τάς Ναϊάδας και τάς Όρεάδας νύμφας, δστις έθεοποίησε την Νύκτα και την Σελήνήν,
είχε προ αύτών λατρεύσει ώς θεότητας τά πρώτα τοΰ κόσμου
στοιχεία, τάς δυνάμεις τής φύσεως. Πριν ή στήση έπι τοϋ Όλυμ
που τον θρόνον του δ ύψικέραυνος Ζεύς και ή ζηλότυπος "Ηρα,
άλλοι θεοί έβασίλευον έπί τοΰ σύμπαντος. Το Χάος ύπήρξεν ό
πρώτος κυρίαρχης, είτα ή Γή καί δ Ουρανός έκ τοϋ γάμου τών
οποίων προήλθον οί Τιτάνες καί οί Κύκλωπες, οί Έκατόγχειρες
καί οί Γίγαντες. Καί υπο μέν τούς μονοφθάλμους Κύκλωπας υπεδηλοϋντο τά έν τώ αίθέρι συμβαίνοντα σημεία, οίον ή αστραπή,
ή βροντή, ό κεραυνός, δθεν καί παϊδες τοΰ ούρανοΰ καί τής γης,

βαοχήν, άπόδειξις τό αιολικόν ό'νομα όεύς, τό όποιον τοιαύτην
τινά έννοιαν ύποκρύπτει. Κατ’ άλλους ό Ζεύς είναι ό νοΰς, ή δέ
πρώτη σύζυγος αύτοϋ Μήτις τό διασκεπτικόν. "Όπως δέ ό πατήρ„

ύπό τούς έκατόγχειρας τά υπο τών ατμών αναπτυσσόμενα βίαια
πνεύματα. Τών δέ Γιγάντων ο περιώνυμ,ος άγων, καθ’ δν μετάκινήσαντες τά δρη ζαί έπιθέσαντες τό ίν έπί τοΰ άλλου έβαλλον
άπο τοΰ ύψους τούτου τον’Όλυμπον, άλλά νικηθέντες κατεκεραυνώθησαν ύπο τοΰ Διός καί έτάφησαν ύπο αύτά έκεϊνα τά ό'ρη δια-

δος, θέλοντες διά τούτου νά σημάνωσι τήν καθαρότητα τοϋ ύπεοάνω αιθέοος καί τήν ύπό τών νεφών καί αναθυμιάσεων κεκαλυμμένην ατμόσφαιραν, ήτις περιβάλλει τήν γήν.
Ή Ήρα, ή ζυλότυπος αύτη σύζυγος τοϋ Διός, ή αιωνίως μετ’
αύτοϋ έρίζουσα, είνε κατ’ αναγραμματισμόν δ άήο. Ή ποίησις
άνεβίβασεν αύτήν έπί τοΰ Όλύμπου καί τή έδωκε σύζυγον τόν
ύπέρτατον τοΰ παντός κυριάρχην, ή γραφική παρέστησεν αύτήν
καθημένην έπί χρυσοτεύκτου άρματος συρομένου ύπό ταών, έχουσαν κεκαλυμμένην τήν κεφαλήν ύπό λευκού καί διαφανούς πέπλου.
Καί ούτος μέν δ λευκός πέπλος είκονίζει τάς άνωθεν ημών α'ιωρουμένας νεφέλας,ή δέ χρυσόςπκτος αναπεπταμένη ούρα τών ταών
τόν διάστερον ούρανόν. ’Επίσης δέ καί τά λοιπά τής φύσεως στοι
χεία έθεοποιήθησαν ύπό τών αρχαίων. Ουτιο δ Ήφαιστος άντιποοσωπεύει τό πϋρ, ό Ποσειδών τό ύδωρ, δ Πλούτων τήν θεομουργόν δύναμιν τής γής, δ Διόνυσος τήν γονιμότητα τής φύσεως, δ
Αίολος τούς ανέμους. Ή ποίησις έχώρισεν ενός έκάστου τά δρια
τής βασιλείας του, ή γλυπτική καί ή γραφική έδωκαν ε’ς έκαστον
τά οικεία σύμβολα, τήν τρίαιναν είς τόν Ποσειδώνα, τόν φαλλόν
καί τήν άμπελον είς τον Διόνυσον.
Μετά τούς μύθους τών θεών δ περί τής Ψυχής καί τοϋ ’Έρω
τος, ποιητικωτάτη καί φιλοσοφική αλληγορία τής ανθρώπινης ψυ
χής, κατέχει τήν πρώτην θέσιν μετ’ αύτόν ή κλοπή τού πυρός

χωρισθέντα πάλιν ή έκρημ.νίσθησαν είς τά Τάρταρα, άλληγορεϊται είς τούς φοβερούς σεισμούς, όσοι είς άρχαιοτάτους χρόνους
κατετάραξαν τά Φλεγραϊα πεδία, ε’ίτε τήν Ιταλικήν Αίτνην καί
τήν Κύμην, άλληγορεϊται είς τά πυρίπνοα ύφαίστια, τά όποια
έπαυσαν μετ’ ολίγον νά έξερεύγωσι φλόγας, δθεν έπλασαν τον
Τυφώνα τεθαμμένον ύπο τήν Αίτναν καί έκπέμποντα φλόγας έξ
οργής, διότι δέν ήδύνατο ν’ άνακύψη.
ζ
Ό διάδοχος τοΰ Ούρανοΰ Κρόνος, περί τοΰ οποίου φέρεται δ
γνωστός εκείνος μΰθος οτι ζατέτρωγε τά ίδια τέκνα, φοβούμενος
μή έκθρονισθή ύπ’ αύτών κατά τινα παλαιάν προφητείαν, είναι
αύτος ό πανδαμάτωρ χρόνος, δστις καταστρέφει παν ό,τι γεννά.
'Η ζωγραφική έδωκεν είς αύτόν σόμβολον τον οφιν περιελειγμένον
είς κορμόν δένδρου, έφ’ ού έπερείδεται ό γέρων έκεϊνος τών αιώ
νων βασιλεύς. Έκ τών διασωθέντων τέκνων τοΰ Κρόνου άπηοτίσθη ό χορός τών ’Ολυμπίων θεών. 'Ο Ζεύς, δ πατήρ τών άνδοών
καί θεών, ό μεγαλοβρεμέτης ούτος τοΰ Όλυμπου βασιλεύς, είναι
αύτος ό ούρανός θεοποποιηθείς, ό αιθήρ καί άλληγορεϊται είς τήν
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ούτω καί δ υίός φοβούμενος μή γέννηση άορενας απογόνους, οίτινες νά τώ άρπάσωσι τον θρόνον, κατέπιε τήν σύζυγόν του εγ
κυμονούσαν, όπόταν μετ’ολίγον έκ τής κεφαλής αύτοϋ άνεπήδησε
κάθοπλος ή παρθένος θεά τής φρονήσεως καί τοϋ πολέμου,ή γλαυκώπις Άθηνά. Ήλθε μετά ταϋτα ή γραφική καί έθετο είς τό
πλευοον τοΰ Διός τον αετόν ώς σόμβολον τής ισχύος του καί τό
σκήπτρον είς τήν δεξιάν καί έκάθισεν αύτόν έπί θρόνου "ίνα δείξη
τό έδραϊον τής δυνάμεώς του. ’Έγραφον αύτόν γυμνόν μέν κατά
τά άνω, το δέ λοιπόν τοΰ σώματος κεκαλυμμένον δΓ άλουργί-
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ύπδ τοϋ Προμηθέως καί τελευταίου τοϋ 'Ηρακλέους οί αθλοι.

ύπδ τοΰ Διδς είς τδν Καύκασον καί αετός κατέτρωγε τά σπλάγ
χνα του, τά όποια τήν νύκτα άνεγεννώντο πάλιν. 'Υπδ τδν μύθον
τούτον κρύπτεται όλης τής άνθρωπότητος ή ιστορία. 'Η κλοπή
τοϋ πυρδς έκ τοϋ ουρανού άλληγορεΐται είς τήν διά τών τεχνών
καί τής σοφίας προαγωγήν τοϋ ανθρώπου, καί είς τήν θείαν εμπνευσιν, ήτις ενθαρρύνει καί τδν καλλιτέχνην καί τδν γεωργόν ή
τδν χειρώνακτα. 'Ο καθ’ ήμέραν βίος τού ανθρώπου, όστις μετά
τήν άνακάλυψιν τοΰ πυρδς κατατήκεται τήν ήμέραν όλην aat
έχει τήν νύκτα μόνον είς άνάταυσιν—ιδού η τιμ,ωρία τού Προ
μηθέων, ιδού δ έπί τού Καυκάσου δεσμώτης., τδν όποιον ήλευθέρωσεν δ Ηρακλής, δήλα δή ή επιστήμη. Άντιθέτως πρδς τδν
Προμηθέα, όστις σημαίνει τήν σύνεσιν καί τδ εφευρετικόν πνεύ
μα, δ Έπιυηθεύς άλληγορεΐται είς τήν άκηδείαν τοϋ ανθρώπου καί
διά τούτο εϊπεν δ μύθος περί αύτοϋ ότι ήνοιξε τδν πίθον τών κα
κών, παοαδοθείς όλος είς τών αλόγων παθών τήν ορμήν.
Τέλος οί άθλοι τού 'Ηρακλέους άλληγορούνταί είς τούς αγώνας
τών πρώτων λαών, οΐτινες άπήλλαξαν τήν χώραν άπδ τών αγρίων
θηρίων, έκαλλιέργησαν τήν άγονον γήν, ήνοιξαν οδούς διά μέσου
τών θαλασσών. Είναι ή εκπολιτιστική τάσις τού άνθρώπου προσωποποιηθεΐσα ύπδ τδν υίδν τής ’Αλκμήνης καί τού Διός.
Συμπλήοωμα καί ερμηνεία τών μύθων ήσαν παρά τοΐς άρχαίοις
διάφοροι συμβολικαί παραστάσεις κατά τάς θρησκευτικάς εορτάς.
Ούτως αί κατ’ έτος τελούμενα·, έν Άθήναις πομπαί τού Διονύσου
παρίστων άλληγορικώς τάς έκστρατείας αύτοϋ είς τήν Ινδικήν, τά
ξόανα καί οί φαλλοί, οΰς πεοιέφερον, τήν γονιμότητα τής φύσεως.
Τά Έλευσίνια καί ιδίως ή κατά τήν πέμπτην ήμ.έραν λαμπαδη
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'Η Ψυχή—λέγει ή παράδοσις—καλλίμορφοςβασιλόπαις,έλατρεύετοπαρά πάντων,άλλ’ούδείς έζήτει αυτήν εις γάμον,ότε ή ’Αφροδί
τη ζηλοτυποΰσα ήθέλησε νά τιμωρήσιρ αυτήν καί άπέστειλε τδν ’’Ε
ρωτα. Ό πεμφθείς τιμωρδ: έτρώθη ύπδ τοϋ κάλλους τής παρθένου
και άναρπάσας αυτήν διά τοϋ Ζέφυρου άνεβίβασεν εις τους ουρα
νούς. Μετ’δλίγον—παρά τήν εντολήν τοΰ ’’Ερωτος—ή Ψυχή προσκαλεΐ εις τδν οΰρανδν καί τάς άδελφάς της,α'ίτινες φθονήσασαι τήν
ευτυχίαν της συμβουλεύουσι νά άποκτείνη τδν ’’Ερωτα κοιμιδμενον.
Καί ή Ψυχή λαμβάνε·. τδν λύχνον και τήν μάχαιοαν καί βαίνει
εις έκτέλεσιν τοϋ ολέθριου σχεδίου, ότε σταγών θερμή έκ τοϋ λύ
χνου πεσοϋσα έπί τών ώμων του έξεγείρει τδν κοιμώμενον ’’Ερω
τα. Μετά τήν απόπειραν τοιούτου έγκλήματος ό ”Ερως μισήσας
έγαταλείπει αυτήν καί φεύγει διά τοϋ άέρος, έκείνη δέ θέλουσα
ν’ άκολουθήση αύτδν ολισθαίνει καί πίπτει είς τήν γην. Μετά πολλάς περιπέτειας, αφού έγένετο δούλη είς τά ανάκτορα τής ’Αφρο
δίτης έπί χρόνον μακρδν, ή παρωογισμένη θεά έξιλεούται, ή Ψυχή
κατά προσταγήν τοϋ Διδς άπαθανατίζεται καί συζευγνύεται διά
παντδς μετά τοϋ ’’Ερωτος, ένφ τήν αυτήν ημέραν αί φθονεραί
άδελφαί κρημνίζονται άπδ τών βράχων.
Τδ συνοικεσίου τοΰτο τής Ψ’υχής καί τοΰ ”Ερωτος, ή ζηλοτυ
πία τής ’Αφροδίτης, δ φθόνος τών αδελφών τής Ψυχής, πάντα
ταϋτα ύποκρύπτουσι βαθύ τι φιλοσοφικόν αίνιγμα. Ή ψυχή, ή
έν ήμϊν οίκοΰσα θεότης αύτη, έκ τοϋ ουρανού είς τήν γήν άποστελλομένη, γίνεται δούλη τοϋ σώματος, έν ω είνε έγκαθειργμένη. 'Ο ύλικδς άνθρωπος, τδ σώμα, είναι τά άνάκτορα τής ’Αφρο
δίτης, τά όποια υπαινίσσεται δ μύθος. Τήν ψυχήν αγωνίζονται
νά έλκύσωσιν, έκατέρα πρδς έαυτήν, δύο άντίθετοι δυνάμεις ό
ούρανδς καί ή γή, δύο αντίθετοι έρωτες δ ίδανικδς καί δ ύλικδς
έρως. At φθονεραί άδελφαί είναι τά πάθη καί αί δομαί, αϊτινες
παρασύρουσι τήν ψυχήν. Άλλ’ έπί τέλους δ ουράνιος έρως νίκα,
καί ή ψυχή άποθεοϋται.
’’Ετι ωραιότερος είναι δ γνωστός μύθος τοϋ Προμηθέως, όστις
διότι έτόλμησε ν’ άρπάση κρύφα τοϋ ουρανού τδ πυρ, έδεσμεύθη
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δρομία ούδέν άλλο ήτο ή άλληγορική τις παράς-ασις τών περιπλα
νήσεων τής Δήμητρας, ήτις έζήτει τήν Κόρην άρπαγεΐσαν ύπδ τού
Πλούτωνος. Καί αύτοί οί γεφυρισμοί, ήτά άστεΐα σκώμματα, δι’

ών οί έπί τής γεφύοας τού Κηφισσοΰ καθήμενοι ύπεδέχοντο τούς
έπανερχομένους μ.ϋστας, ύπενεθύμιζον τά άς·εϊα σκώμματα, δι’ών
λέγουσιν ότι ή Βαυβώ ή Ίάμβη έζήτει νά παρηγορήστι τήν τεΟλιμμένην Δήμητραν διά τήν απώλειαν τής θυγατρός της.
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111
Τούς μύθους τών θεών καί ηρώων διαιώνισαν έπί τών έργων αύ
τών οί καλλιτέχναι τοϋ αρχαίου κόσμου. Έκεϊ έπί τών αριστουρ
γημάτων τής 'Ελληνικής τέχνης άπετυπώθη όλος ό ’'Ολυμπος μετά
τών αθανάτων, τά άλση μετά τών Νυμφών και τών Χαρίτων, αι
Νηρηί'δες και οί Τρίτωνες, ή άπδ τής θαλάσσης άναδύουσα Γαλά
τεια εις άπάντησιν τοϋ "Ακιδος, δ Χάρων έπί τής λέμβου του
άπαιτών τά πορθμεία, δ Όρφεύς κατερχόμενος είς τον άδην είς

άναζήτησιν τής Ευρυδίκης. Ποιηταί καί ζωγράφοι ένεπνεοντο εκ
τής θοησκείας καί τήν θρησκείαν συνεπλήρουν αύθις αυτοί ούτοι
οί καλλιτέχναι και ποιηταί. Ούτε οικουμενικά! σύνοδοι ύπήρχον,
αΐτινες νά έπιβάλωσι τούς κανόνας τής τέχνης, ούτε δογματική
διατετυπωμένη. Αί παραδόσεις τών λαών, ή διδασκαλία τών ιε
ρέων, οί χρησμοί τής Πυθίας καί τών ποιητών αί άφηγήσεις ι
δού δ,τι άπετέλει παρ’ αΰτοϊς το σύμβολον τής πίστεως.
Τών τεχνών άναμφιβόλως προηγήθη ή αρχιτεκτονική, διότι

ταύτην έγέννησεν έπισπεύδουσα ανάγκη. Οι πρώτοι άνθρωποι τής
γής έζήτησαν καταφύγιον είς τά φυλλώματα τών δασών, είς τά
σπήλαια τών δρέων, είς τάς δπάς τής γής. Άλλ’όταν, τοΰτο μέν
διά νά άσφαλίσωσιν εαυτούς άπδ τών θηρίων, τοΰτο δέ έξ δομεμφύτου τινδ; συναισθήματος προς τήν κοινήν συμβίωσιν, συνήλθον είς κοινωνίαν,έζήτησαν μονιμοτέρας τότε κατοικίας και έξ εμ
φύτου προς το καλόν έρωτος, δπου μέν ύπήρχον σπήλαια και άν
τρα έζήτησαν ταϋτα νά καλλύνωσιν, δπου δέ δέν ύπήρχον ύψω
σαν έκ λίθων και χώματος χειροποίητα απομιμούμενοι τήν φύσιν.
Και δ άνθρωπος τών δασών, δ ώς άτίθασσος ίππος πλανώμενος
είς τάς κοιλάδας και τούς δρυμού; εϊς άνεύρεσιν τροφής και υδατος, έγένετο ήδη οικοδεσπότης και πολίτης τής άρτισυστάτου
πολιτείας, διά τό ίδιον εύ είνε ύποτάξας τήν θέλησιν αύτοϋ είς
τήν κοινήν θέλησιν.
Τότε, ύπό σκέπην αύτός, έσκέφθη νά λατρεύση ύπδ σκέπην και
τδν θεόν, ούτινος τδν βωμόν είχε στήσει μέχρι τοΰδε έν ύπαίθρω
καί ήγειρετδν ναόν, ένφ,ώς έν μικρογραφία, παρίςαται τδ σύμπαν
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έφ’ού βασιλεύει δ θεδ; τών αιώνων. Τδ έπίγειον τοΰτο τής θεότητος
ανάκτορου έζήτησεν έπειτα νά καλλύνη διά γλυφών καί συμβόλων,
διά βωμών καί άγαλμάτων. Ό ναός δλος καί έκαστον τών μερών
του ιδία, ήτο ή ένσάρκωσις ιδέας τινδς, συμβολική τις παράστασις
καί τοΰ δημιουργού θεού καί τής δημιουργίας αύτής.
Έν άρχη τών κοινωνιών—λέγει δ Cliai’les Blanc—ή αρχιτε
κτονική ύπήρζε δημιουργική τις τέχνη, ήτις ήοχετο νά διαγωνισθή πρδς τή? φύσιν καί άναπαραγάγη ό,τι υψηλόν, δ,τι φοβερόν
καί έπιβάλλον. Καί παρίστησι συμβολικώς ούχί τήν καθαράν θέλησιν τοΰ δεινός αριστοτέχνου ή τής δείνα τάξεως, άλλα σκοτει
νήν τινα καί απόκρυφου ιδέαν δλοκλήρου λαοΰ. Κατόπιν μετά
τοΰ πολιτισμού τών νεωτέρων χρόνων ή αρχιτεκτονική ειδοποιεί
ται. "Εκαστον οικοδόμημα έχει ώρισμένον χαρακτήρα καί έπί ίκάστου τών έργων του δ άρχιτέκτων οίοιεί έπιτίθησι τήν ιδίαν
σφραγίδα. Τά μνημεία τών πρώτων ετών δέν έχουσι καταφανή
προορισμόν, λαλούσιν είς τούς οφθαλμούς καί συγκεχυμένως είς
τδ πνεύμα. Τήν μυστικήν έννοιαν έγίνωσκε δι’ εαυτό τδ ιερα
τείου. 'Ως δ θεός είνε συγχρόνως παρών καί κεκαλυμμένος έν τώ
σύμπαντι, οΰτω ή ιδέα τοΰ άρχιτέκτονος ένεσαρκουτο έν τώ ναω
δρατή καί κρυπτή συνάμα. Αδιάφορου άν οί τοίχοι έκαλύπτοντο δι’ απειρίας συμβόλων καί γραφών ειλημμένων έκ τής φύσεως, τδ πλήθος ήγνόει τήν έννοιάν των καί τήν κλείδα τοΰ απορ
ρήτου έκράτουν οί ιερείς. ’).
Παρά τοΐς άρχαίοις λαοΐς δ ναός ήτο έν έπιτομή ή είκών τοΰ
σύμπαντος, άφ’ ού δ αληθής ναός τοΰ θεοΰ κατά τδν Κικέρωνα
ήτο αύτδ τδ σύμπαν. "Αλλοι μέν έξ αύτών ήσαν ύπόγειοι ώς έν
Αίγύπτω καί άλλοι έπί τής έπιφανείας ώ; ύπήρχον καί δύο κό
σμοι, δ μέν ύπδ τοΰ ήλίου φωτιζόμενος, δ δέ άφωτος καί ύποχθόνιος. Έκ τών έπί τής έπιφανείας οί μέν ήσαν ασκεπείς διά
νά φαίνηται έκεΐθεν δ ούρανδς κατά τήν ώραν τής προσευχής καί
ή δέησις δμοΰ μετά τής κνίσσης τοΰ θύματος ή τοΰ καπνού τών
εδωδών ξύλων ν’ ανέρχεται απ’ εύθείας πρδς αύτδν ώς μεναρσιουμένη νεφέλη, οί δέ έστεγασμένοι μετά θόλου παριστώντος τούς ά1). £α grammaire des arts du dessin, page 59.

136

ΠΟΙΚΙΛΗ

στέρας, είτε οίοι φαίνονται έπί τοϋ στερεώματος, είτε άλληγορικώς ύπδ θείας μορφάς. 'Η καθ’ δλου επικρατούσα ιδέα, πρδ πάν
των εις ασιατικούς ναούς, ήτο παράστασις τοϋ πλανητικού συστή
ματος. Τοιοΰτον ιδίως ήτο τδ σπήλαιον τδ όποιον καθιέρωσεν ό
Σωκράτης έπι τών όρέων τής Περσίας είς λατρείαν τοΰ θεοϋ καί
έν ω εβλεπέ τις τούς πλανήτας, τήν κίνησιν τοϋ ήλίου καί τά διά
φορα ζώδια.
Δώδεκα στύλοι ύπες-ήριζον συνήθως τήν οροφήν τών ναών παριστώντες τού; δώδεκα μήνας τοϋ έτους, ένώ τά έπι τών κιονοκράνων ανάγλυφα παρίστων τά διάφορα ζώδια. "Ο,τι έκ τής αστρο
νομίας ήξευρον καί δπως ήξευρον τοϋτο ήτο έκε'ί άποτετυπωμέ ·
νον. Οΰτω ό παρά τήν Μοίριδα λίμνην λαβύρινθος τών Αιγυπτίων
ΰπεδείκνυεν άλληγορικώς τδν ζωδιακόν κύκλον τοΰ ήλίου, ώς αί
έπτάπυλοι Θήβαι τούς επτά πλανήτας, ώς ό έν 'Ρώμη στρογγύλος ναδς τής 'Εστίας τήν σφαίραν τής γή;. Παρόμοιόν τινα εΐχον
λόγον οί οκτάγωνοι ναοί τής Σελήνης, οί τρίγωνοι τοϋ Διδς καί
οί έζάγωνοι τοΰ Κρόνου.
Τδ θυσιαστήριον τών εβραϊκών ναών, καθώς αναφέρει ό Ίώσηπος, ήτο μικρογραφικόν τι άπομίμημα τής δημιουργίας καί έκ
τών τριών αυτού μερών, εις ά διηρείτο, τδ μέν παρίστα τήν γήν,
τδ δέ τήν θάλασσαν καί τδ τρίτον τδν ουρανόν. Μετ’ αύτοϋ συνεδέοντο ώς συμπλήρωμα τά λοιπά τή; διακοσμήσεω; καί τή; ιερο
τελεστίας, ένθα οί μέν δώδεκα άρτοι τή; ίεράς ποοθέσεως άνταπεκρίνοντο πρδς τούς δώδεκα μήνας τοϋ ένιαυτοΰ, αί επτά λυχνίαι είς τού; επτά πλανήτας, αί έβδομήκοντα διαιρέσεις τών
κηροστατών είς τάς ισαρίθμους τών άστερισμών διαιρέσεις. 'Η αλ
ληγορία έφθανε καί μέχρι τών ένδυμάτουν τοΰ άρχιερέως, εις τοΰ
όποιου τδ τετράχρωμον εφόδιον είκονίζοντο τά τέσσαρα στοιχεϊα
καί έν τώ μέσω ή γή, τήν όποιαν περιέβαλλε πλατεία ζώνη, εικών
τοϋ περικλείοντας αύτήν ωκεανού.
Οί ’Ασιατικοί ναοί ήσαν απέραντοι, κολοσσιαίοι, διότι ήσαν αί
εικόνες τοϋ απείρου ούρανοΰ καί τοϋ φωτδς, ατινα έλάτρευον ώς

1). Clavel, Hist. pili, des religions, page 27.
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θεότητας.’) Οί τοίχοι αύτών ήσαν άνάπλεοι ίερογλυφών καί έμβλημάτων. Έδώ ήτο τδ μυστηριώδες ώδν, περί τοϋ όποιου οί μέν
’Ινδοί έλεγον δτι ένέκλεισεν είς αύτδ ό Βράχμας τήν αρχήν τής
δημιουργίας, οί δέ Πέρσαι δτι έθραυσεν διά τών κεράτων του ό
ταΰρος τοϋ Μίθρου διά νά κτίση τδν κόσμον. ’Εκεί ήτο ό φαλλδς
έαβλημα τής φύσεως, καί αί άλληγορικαί μάχαί τοϋ φωτδς καί
τοΰ σκότους, τοΰ αγαθού καί τοϋ κακοΰ. Έν γένει οί ναοί καί τά
μνημεία τών ’Ασιανών έξέπληττον διά τδν όγκον, χωρίς ν’ άνυψώσι τήν διάνοιαν καί έβασάνιζον τδ πνεύμα διά τδ άκατάληπτον
τών συμβόλων των. Δέν ώμοίαζον κατά τούτο πρδ; τού; ελλη
νικούς, οιτινες ήσαν ή εικών τή; αρμονίας καί τοΰ κάλλους, καί
ανταύγεια τοϋ ίδεατοΰ, οπερ έφαντάζοντο. Ήσαν ουραίοι, ώς οί
θεοί των, ούτε μικροί καί ταπεινοί, άλλ’ ούτε όγκοι τεράστιοι ώς
οί τής ’Ασίας.
Τάς αλληγορίας έδέχθη καί ή χριστιανική τέχνη. Καί έδώ οί
ναοί εινε ή εικών τοϋ σύμπαντο; καί ό θόλος τοϋ διαστέρου ου
ρανού. Τοιοϋτος εινε ιδίως ό Βυζαντιακδς ναδς, ούτινος καί τδ
δλον σχήμα αποτελεί τδν σταυρόν—τδ έμβλημα τοϋτο τοϋ μαρ
τυρίου καί τοΰ Γολγοθά—καί ή βάσις, έφ’ ή; έγείρεται ό πλα
τύς θόλος. 'Ο σταυρός δέν είναι μόνον τδ ένθύμιον τοϋ πάθους
άλλά καί τής Τριάδος εικών, άτε άποτελούμενος έκ τεσσάρων
Γάμμα, οίονεί συνεραμμένων, τοϋ ένδς έπί τών νώτων τοΰ ετέ
ρου, τδ δέ γάμμα τούτο είναι τδ τρίτον τοΰ άλφαβήτου καί τδν
αριθμόν έπίσης τρία παριστα. Άφ’ ετέρου οι στΰλοι έν τοίς χρι
στιανικοί; ναοΐς οί άνέχοντες τήν οροφήν παρίστων τούς αποστό
λους καί ιδία τούς εύαγγελιστάς, ένώ άλλα γραφικά σύμβολα
συνεπλήρουν δ,τι ή αρχιτεκτονική μόνη ήδυνάτει νά παραστήση
οίον τδ τρίγωνον μ,ετά τοϋ έντδς οφθαλμοϋ ώς σόμβολον τής
τριάδος, ή αί εικόνες τών αγγέλων καί τά Σεραφείμ.
Άλλ’ ή αρχιτεκτονική μόνη ασαφώς καί άορίστω; ήδύνατο νά
έκφράση έννοιας μεταφυσικά;. Είς έπικουρίαν αύτής ήλθε κατά
πρώτον ή γλυπτική, βραδύτερου ή γραφική. Κατ’ άρχάς ό ναδς,
τδ μαυσωλείου, τδ άνάκτορον, ό οίκος, ήσαν γυμνά. Άλλ’ ενωρίς
1). Eugene Veron, L’Esthetique page 190.
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ηρχισε νά ζοσμήται καί δ ναός καί τδ μνημείο/ δι’ έγγλύφων ή
άναγλύφων άνθέων και ζωοφόροιν, άτινα συνεπλήρουν και την ιδέαν
τοϋ αρχιτέκτονας και την χάοιν τής οικοδομής. "Ανθη καί ζώα
ήσαν τά πρώτα έπ'ι τής λίθου γεγλυμμένα, είτε ώ; απλά κοσμή
ματα, είτε ώς σύμβολα. Κατόπιν άπετυπώθη καί ή ανθρώπινη
μορφή’ ταϋτα δέ ήσαν πρώτον μέν έγγλυφα, εϊτα δέ άνάγλυφα
και οίονεί έ'τοιμα ν’ άποσπασθώσι τής συνεχομένης λίθου. 'Η άποκαθήλωσις αύτη τελείται βραδύτερον καί δρθοΰται ό άνδριάς ή
τδ άγαλμα, ή υπάτη αύτη τής γλυπτικής βαθμίς.
Ή γλυπτική τών ανατολικών λαών ήκολούθησε τάς θρησκευκάς παραδόσεις, τήν ίεράν ποίησιν, τάς Βέδας, τήν Μαχαβαράταν. Ή ίερογλυφία ύπήρξεν ή πρώτη τής τέχνης ταύτης αφετη
ρία, ήτοι τδ άλληγορικδν τοΰτο άλφάβητον, ένθα άντί γραμμά
των καί συλλαβών συνεπλήρουν τάς λέξεις εικόνες ζώων καί φυ
τών. Έκ τών παραδόσεων τούτοιν έδανείσθησαν τά παράδοξα καί
πολύπλοκα εκείνα σύμβολα καί έπλασαν τά είδωλα τών χιλιοκε-

καί τάς αλληγορίας, τά μυστηριώδη ταϋτα τής αΐγυπτίας τέχ
νης λείψανα καί έπεδόθησαν είς τήν σπουδήν τής φύσεως. Ειχον
μεταξύ αύτών τά πρότυπα τής καλλονής, τάς εταίρας, τούς παλαιστάς, τούς φοιτώντας είς τά γυμνάσια, τούς άθλητάς τών
’Ολυμπίων καί τών άλλων άγώνων, εις οΰς συνήρχετο ή Ελλάς
πάσα, ΐνα προσφωνήσφ μετά τοΰ Πινδάρου τούς νικητάς καί στέψη αυτούς μέ τδν κότινον ή τήν δάφνην. Ούτοι ήσαν τδ σχολεϊον τών 'Ελλήνων, έκεϊ έμελέτησαν τδ γυμνδν σώμα καί έμαθον νά διακρίνωσιν έπί τής λίθου τούς μϋς, τήν στάσιν τοϋ σώ
ματος καί τήν έκφρασιν έν γένει, καί έπλασαν τά έργα εκείνα,
τά συντρίμματα τών οποίων πρόκεινται είς τούς έπιγιγνομένους
πρότυπα μελέτης καί μιμήσεως.
Οί χριστιανοί ναοί τών πρώτων ιδίως χρόνων ήσαν επίσης κεκοσμημένοι διά τοιούτων άναγλύφων· Έν τή δύσει, ένώ έντδς τών
ναών ήσαν αί εικόνες ή άνάγλυφα αγγέλων καί αγίων, είς τούς έξωτερικούς αύτών τοίχου; ήσαν έγγεγλυμμένα τέρατα καί ζώα,νά
νοι καί σάτυροι, διά νά έξάρωσι τδ κάλλος τών πρώτων ή νά δείξωσι τήν πάλην τών αγαθών καί πονηρών πνευμάτων, άτινα
περιεστοίχιζον τδν οικον τοΰ Κυρίου.
Μετά ταϋτα, όταν ηρχισε νά χειραφετήται καί νά διολισθαίνη
άπδ τής καλογηρικής δυναστείας ή τέχνη—καί ή έποχή αύτη συμ
πίπτει μετά τών παραμονών τής άναγεννήσεως—όταν άπδ τοϋ
ναοϋ καί τή; μονή; κατήλθεν είς τήν αγοράν καί έγένετο κοσμική
έφερεν άκόμη μεθ’ έαυτής καί τδ σύμβολον. Άλλ’ αί τελευταϊαι
αύται άλληγορίαι δέν ήσαν πλέον έκ τοϋ στενού κύκλου τής πα λαιάς Γραφής είλημμέναι. ’Ησαν μάλλον πρωτότυποι ποιητικά
συλλήψεις καί φιλοσοφικά! ιδέαι. Τά τέρατα καί τούς δαίμονας
διεδέχθησαν άλλων άφφρημένων ιδεών προσωποποί'έαι. 'II Εύσπλαχνία, ή ’Ισχύς, ή Δόξα, τδ Δίκαιον, αί τρεις θεολογικαί άρε-,
ταί, ίδού τίνα έκόσμουν πλέον, είτε ώς άγάλματα αύτοτελή, είτε
έν άναγλύφοις, τούς τάφους τών ηγεμόνων καί αρχιερέων, τά άνάκτορα καί τά κενοτάφια.

®άλων θεών, τών θεών μέ μυρίους βραχίονας καί οφθαλμούς.’Αλλά
πάσας τάς μεταφοράς τής ποιήσεως αδυνατεί νά παραστήση ή
γλυπτική. Πώς δύναται λέγει ό Pichat νά έπιληφθή τις τοϋ α
γάλματος τοϋ Σίβα, περί τδ σώμα τοϋ οποίου περιελίσσετο ό λευκδς ό'φις δίκην σχοινιού, καί τούς ώμους τοϋ οποίου έκάλυπτεν ή
ελεφάντινη δορά, τοϋ Σίβα, δστις έφερε περιλαίμιον έκ νεκρών
κεφαλών καί ό'φεων καί έπί τής ιδίας κεφαλής τδν Γάγγην ; Τοιοϋτον γίγαντα μ.όνη ή ποίησις ήδύνατο νά έννοήση.’)

Οί Αιγύπτιοι, οί συμπολϊται τής Σφιγγδς καί τοϋ Άμμωνίου
Διδς, έπεχείρουν νά διακρίνωσι τάς ιδιότητας ένδς έκάστου τών
θεών των προσαρμόζοντες εις αυτούς κεφαλάς ζώων, ένώ θ’. Ασσύριοι τουναντίον εις τά σώματα τών ζώων προσήρμοζον τάς κε

φαλάς τών θεών των. Ώς τελευταία άντανάκλασις τών παραστά
σεων τούτων δύναται νά θεωρηθή δ Παν και ο Σιληνος, οί Κέν
ταυροι καί οί Σάτυροι, τά διφυή ταϋτα τής αρχαίας μυθολογίας
δντα.
Άλλ’ οί "Ελληνες καλλιτέχναι έγκατέλιπον ενωρίς τά σύμβολα
1.) Laurent Pichat. L’art et les artistes en France page 31.
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εννοιών εϊναι ή γραφική. Οί "Ελληνες συγγραφείς άναφέοουσι γρα

φήν τοΰ Σωκράτους, ούχΐ εννοείται τοΰ φιλοσόφου, δστις έπεχείρισε νά παραστήσρ τδν "Οκνον ύπδ την μορφήν ανθρώπου προσπαθοΰντος νά προσδέση εις τδν πάσσαλον τδ τεταμένον σχοινίον, ενώ συγχρόνως έκ τής άλλης άκρας κατέτρωγεν αύτδ δ όνο;
του. 'Ο Παυσανίας, άναφέρει δτι υπήρξε ποτέ καλλιτέχνης τις ο·
νόματι *Οκνος, έργατικδς και θαυμαζόμενος ύπδ τών συγχρόνων
του, οΰτινος δμως ή σύζυγος ύπήρξεν έκδοτο; εις την πολυτέ
λειαν καί εις τήν τρυφήν, κατασπαταλούσα δ,τι εκείνος έκέρδαινεν έκ τής έργασίας. Πολυπλοκωτέρα είναι ή περιλάλητος είκών τής
Συκοφαντίας, τήν οποίαν εγραψεν δ Άπελλής,ΐνα έκδικηθή τού;
αύλικούς τοΰ Πτολεμαίου, οϊτινες κατηγόρησαν αύτδν ώς συνω
μότην κατά τή; ζωής τοΰ μετέπειτα προστάτου του και τήν
όποιαν άπωλεσθεΐσαν έπεχείρησαν δύο έτεροι μεγάλοι ζωγράφοι
τών νεωτέρων χρόνων, ό 'Ραφαήλ και δ Diil’er, ν’ άντικαταστήσωσιν άκολουθοΰντες τήν περιγραφήν τοΰ Λουκιανού. "Ετερος καλ
λιτέχνης, έκ τών μιμητών τοΰ Μιχαήλ-Άγγέλου, δ Federigo
Zuccaro ή Zuccheri, είχεν έπαναλάβει δίς τήν ιδέαν ταύτην
τοΰ συκοφαντηθέντος Άπελλού, άλλ’ ένώ είς τήν πρώτην εικόνα
ένέμεινε πιστδς είς τήν σωζομένην περιγραφήν, είς τήν δευτέραν
άπεμακρύνθη, παρενείρων έτερα πρόσωπα έπι τής σκηνής, ΐνα έ ·
ξιστορίσσι τάς ιδίας περιπετείας.
Κοινότατα παρά τοΐς άρχαίοις εϊναι ή προσωποίησις τής Τύχης
και τοΰ ’Έρωτος ή τοΰ ύμεναίου. Πόσον ποιητική άλλά καί αλη
θής εϊναι ή είκών τής άστάτου Τύχης, ήτις γυνή ευκίνητος καί
έλαφρά ϊσταται μέ τδν ένα πόδα έπϊ τού στρεφομένου τροχού ή
τοΰ Έρωτος καθημένου έπί τοΰ ύπ’αύτοΰ δαμασθέντος Κενταύρου
ή ήνιοχοΰντος άρμα συρόμενον ιύπδ λεόντων τιθασσών! Και πό
σον εύφυής ή έπίνοια τοΰ καλλιτέχνου, δστις διά νά παραστήση
τήν Ειρήνην έγραφε τά; περιστεράς τής ’Αφροδίτης κτιζούσας τήν
φωλεάν των έντδς τής περικεφαλαίας τοΰ ”Αρεως! Ό θάνατος
δέν εϊχεν ίδιαν εικόνα παρά τοΐς άρχαίοις. 'Η προσωποιία αυτού

1)· L’ Abbe Arnaud -Memoires su»· hi vie el les ouvvages d' Apelie
(Oeuvres completes Tom. HI page 178.)
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είς ειδεχθή σκελετόν εϊναι άνεπιτυχής έπίνοια τών μεταγενε
στέρων. Άντϊ τούτου εϊχον τάς γραφικωτάτας εκείνα; παραστά
σεις, αϊτινες άπαντώσιν ιδίως έπι τών μνημείων έγγεγλυμμέναι,
τδν Χάρωνα μέ τάς λέμβους του και τούς οικείους αποχαιρετί
ζοντας τούς έπιβαίνοντας αύτής, ώς φαίνεται έπι τών άνακαλυφθέντων τάφων τοΰ Κεραμεικοΰ, τδν Έρωτα κρατούντα άνεστραμμένον τδν άνημμένον δαυλόν του ή καί Sv μόνον ρόδον είς
ενδειξιν τοΰ έφημέρου τή; άνθρωπίνης ζωής. Ούχι όλιγώτερον
ποιητική εϊναι ή ύπδ τοΰ Παυσανίου περιγραφομένη έν τώ ναώ
τή; "Πρας έν Όλυμπίρι Νύξ, ήτις κρατεί είς έκατέραν τών χειρών ύπνώττον παιδίον, τδν μέν λευκδν, σύμβολον τοΰ ύπνου, τδ

δέ μέλαν τοΰ θανάτου.
Είς τάς σωζομένας τοιχογραφίας τής Πομπηίας 'άνευρίσκομεν
δλην τήν σειράν τών ελληνικών μύθων. Αί γραφαί αύται δέν εϊ

ναι πλέον άπλάΐ άφηγήσεις τών έοώτων και περιπετειών τών
θεών καί τών ηρώων, άλλά τόσαι άλληγορίαι τών άνθρωπίνων
παθών μεταξύ τών δποίων τά πρωτεία κατέχει δ ’’Ερως, θεδς άλιεύων παρά τήν όχθην ή άφοπλιζόμενος ύπδ τών παρθένων. Αί
άποθεώσεις, τδ εϊδος τοΰτο τής συνθέσεως, τδ όποιον οί 'Ρω
μαίοι μέχρι κόρου έπανέλαβον διά νά κολακεόσωσι τού; Νέρωνα;
καί Καλιγούλας, άπαντα συχνάκις είς τάς γραφάς τής Πομπηίας
ώς τδ ύπατον έγκώμιον έξ δσων ποτέ ή τέχνη έφαντάσθη νά έπιδαψιλεύση είς τδ κάλλος καί τήν νεότητα.
Ήδύνατό τις νά συμπεράνη δτι, δπως ή χριστιανική θρησκεία
παρέδωκεν είς τδ άνάθεμα και τήν λήθην τούς άρχαίους θεού;
τοΰ Όλύμπου, ούτω καί ή νέα τέχνη διέρρηξε πάσαν σχέσιν
μετά τοΰ άρχαίου κόσμου. Και δμω; συνέβη άκριβώ; τδ εναντίον,
τούλάχιστον κατά τούς πρώτους αιώνας. Οί καλλιτέχναι κατέφυγον εις τούς μύθους καί έκεΐθεν έζήτησαν νά δανεισθώσι τάς
εικόνας και παοαβολάς των. 'll χριστιανική τέχνη κατά τήν
πρώτην αύτής περίοδον ύπήρξε σειρά παραδόξων καί ένίοτε άκαταλήπτιον άλληγοοιών. Γλύπται καί ζωγράφοι έλάλουν γλώσ
σαν δλως συμβολικήν, συνενοούντο διά σημείων ιερογλυφικών καί
αί πολύπλοκοι συνθέσεις αύτών ήσαν άληθή αινίγματα, ώς έκεϊνα
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Ίωάννου ύπήρξεν ιδίως ακένωτος πηγή,

Κατ’ άρχάς οί άγιογοάφοι περιωρίζοντο εις ελάχι

στα τινα σύμβολα. To Λ και τδ Ω, εικών ιχθύος ή και μόνη ή λέξις
ϊγθΰς, ήτις άποτελεϊται έκ τών αρχικών γραμμάτων τών τίτλων
τοΰ Σωτήρος,1) ιδού τίνα ήσαν τά εμβλήματα, τά σημεία δι’ών
ύπενίσσοντο τδν Θεόν ή τδν Ίησούν. Τά άπλα ταϋτα σύμβολα
υπεχώρησαν απέναντι ποιητικωτέοων παρομοιώσεων. Ύπδ τήν
μορφήν τοΰ ’Αγαθού Ποιμένος φέροντος έπι τών ώμων τδν άμνδν
και αύλδν εϊς τάς χεϊρας συνείθιζον νά παριστώσι τδν Σωτήρα,
έπαναφέροντα εϊς τήν στάνην τδ άπωλολδς πρόβατον. Έξεικόνι
*
ζον τήν αποστολήν τοΰ Μεσαίου έν τώ κόσμο» ύπδ τδ πρόσωπόν
τοΰ Όρφέως, κρατοζντος τήν λύραν εις τάς χεϊρας, φρυγίαν κά
λυμμα εις τήν κεφαλήν έχοντος καί περικυκλουμένου ύπδ τών
έξημερωθέντων θηρίων. Έδανείσθησαν ομοίως τάς ιστορίας τής
παλαιας Γραφής νά εϊκονίσωσιν έκ τής νέας τά πάθη τοΰ ’Ιησού,
τδν σταυρόν τοΰ Γολγοθά, τήν ταφήν καί έπειτα τήν έξέγερσιν.
’’Ελαβοντδν Ίοινά άναδύοντα άπδ τής κοιλίας τοΰ κήτους, τδν Δα
νιήλ έξερχόμενον έκ τοΰ λάκκου τών λεόντων ή τους τρεις παϊδας
άπδ τής φλεγομένης καμίνου και ήθελον δι’ αύτών νά παραστήσωσι τδ μαρτύριον καί τήν άνάστασιν.
Τάς αλληγορίας ταύτας, α’τινες άπεμακρύνοντο πλέον τών αρ
χικών τύπων ήθέλησε νά καταργήση ή έν έτει 692 συνελθούσα
έν Κωνσταντινουπόλει σύνοδος και έπέβαλεν είς τούς ζωγράφους
νά παραιτηθώσι τών έμβλημάτων χάριν τής πραγματικότητας
καί ν’ άοκεσθώσιν εϊκονίζοντες τδν Ίησούν έπί τοϋ σταυρού. Ό
δρακόντιος ούτος νόμος υπήρξε κα'ριον τραύμα κατά τής μόλις
άναγεννωμένης τέχνης, διότι οί ζωγράφοι μή δυνάμενοι πλέον
ν’ άρυσθώσιν έκ τής μυθολογίας τάς παρομοιώσεις των έπαυσαν
νά μελετώσι τδ. γυμνδν σώμα καί ή τέχνη, ΙΙα'-αγία δακρυρροού ·
σα, ένεδύθη τδ πένθος καί τήν αύστηρότητα τοΰ ασκητικού βίου.
Καί θ’ άπεσβέννυτο εντελώς πασα έμπνευσις καί φαντασία, έάν 5
νόμος ούτος ευθύς μετ’ολίγον δέν κατηργεϊτο σιωπηοώς, ότε ή συ
νήθεια καθιέρωσε τήν παράβασιν. Αί άλληγορίαι έπανήλθον συστηματοποιημέναι καί έπί μάλλον τολμηραί. 'Η Άποκάλυψις τοϋ
1.) ΊησοΟς, Χριστό ς, θεοΰ υιό;, Σωτήρ.
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έξ ής υδρεύοντο οί καλ-

λιτέχναι. Τότε δέ πρώτον έφαντάσθησαν νά εϊκονίσωσι τούς ευαγ
γελιστής διά τεσσάρων ποταμών, τών οποίων τά καθαρά καί κρυ
στάλλινα νάματα έφαίνοντο οτι έξεχέοντο ώς ό πλημμυρών Νεί
λος ϊνα άρδ εύσωσι την γην.
'Η θεία κωμωδία τοΰ Δάντου, δστις συνεδύασε τάς χριστια

t

νικής ιδέας μετά τής είδωλολατρείας καί περιέγραψε τδν αδην
μετά τών βασάνων του, τής δοκιμασίας τοΰ Καθαρτηρίου κα^
τήν λαμπρότητα τοΰ Παραδείσου, ένέπνευσεν εις τούς πρώτους
’Ιταλούς ζωγράφους τής άναγεννήσεως έκ νέου τδν έρωτα πρδς τής
άλληγορικάς παραστάσεις καί βλέπομεν, ώς έν τή τριλογία τοΰ
Φλωοεντίνου ποιητού, νά τείνωσι φιλικήν χεΐρα εϊς τά έργα αύ
τών ό Ελληνικός ’'Ολυμπος καί α: χριστιανικά! παραδόσεις, ό "Α
δης τού Βιργιλίου καί ή Κόλασις, ή μυθολογία καί ή Γραφή. Τοιαΰται είναι αί έν τφ κοιμητηρίω τής Πίσσης γραφαί τού Γιόττου
καί Όρκάνια, α'ίτινες ένέπνευσαν εϊς τδν Holbein τδν περιλάλητον Ύορό>· των νεκρών. Τοιαΰται είναι αί γραφαί τοΰ Μιχαήλ’Αγγέλου έν τώ Σεξστίω ναω, ένθα άνέμιξε τούς Προφήτας μετά
τών Σιβυλλών, καί ή Τε.Ιευταία κρίσις. Τοιαΰται τέλος αί περιώ
νυμοι εικόνες τού 'Ραφαήλ έν τώ Βατικανώ,‘ό Παρνασσός καί ή
Σχο,Ιή των 'Αθηνών, -τί Απαράμιλλα ταΰτα αριστουργήματα,τδ
μέν τής ποιήσεως τδ δέ τής φιλοσοφίας αλληγορία, καί αί δύο
έ'τεραι προσωποποιίαι τής Θεο.ίογίας καί τοΰ Αικαίου, ένθα έν
μέν τή πρώτη είσήγαγεν έπί τής σκηνής τούς πατέρας τής ’Εκ
κλησίας καί δόκτορας συζητούντας περί Εύχαριστίας, έν δέ τή
τελευταία τδν Τριβωνιανδν παρουσιάζοντα εϊς τδν αύτοκράτορα
τούς συντελεσθέντας κώδηκας τής βυζαντιακή; νομοθεσίας.
Οί Γερμανοί ζωγράφοι, δσον καί άν έπεζήτησαν τδ ιδιόρρυθμον
καί πρωτότυπον, δέν άπηξίιοσαν ν’ άκολουθήσωσιν έν τούτοις τδ
παράδειγμα τών ’Ιταλών. Καί ή Με.Ιαγχο.Ιία τοϋ Diirer καί ό
Θρίαμβος τοΰ ΙΊ.ίούτου καί ο Θρίαμβος τής Πενίας τού Holbein
έκεϊθεν έχουσι τήν έμπνευσιν. Άλλά τδ φιλόσοφον γερμανικόν
πνεύαα περιέβαλεν ενωρίς ταύτας διά τού πέπλου τοΰ μυστικισμοϋ, οίος περικαλύπτει τδ δεύτερον μέρος τού Φαύστου, μυστι-
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ζισμοΰ ούχί σπανίως άκαταλήπτου. Την σχολήν ταότην άντιπροσωπεύουσιν έν τώ Κοιμητήριο) τοϋ Βερολίνου αί ζιογραφίαι τοϋ
Κορνηλίου καί έκείναι τοϋ Κώλμπαχ έν τή Πινακοθήκη τοϋ Μο
νάχου. ΊΙ σύγχρονος γαλλική τέχνη έδημιούργησε τήν πραγματι

Ή τέχνη έκείνη, ήτις δύναται νά παρακολουθήση τήν φαντα
σίαν εϊς τήν πτήσίν της μέχρι τών ύψίστων ουρανών, διά τήν ο
ποίαν δέν ύπάρχουσιν ούτε όρια, ούτε φραγμοί, είναι ή ποίησις,
ήτις ώς δργανον, δι’ ού συνεννοείται, έχει τον έναρθρον λόγον, τήν
γλώσσαν. Το άλφάβητον τή; ζωγραφική;, τής γλυπτικής καί τών
άλλων τεχνών είναι σημεία, εικόνες πραγμάτων άπαντώντων τοι
ούτων έν τή φύσει, ή καν δυναμένων ούτω νά ύπάρξωσιν. Τής
ποιήσεως τά σημεία είναι κατά συνθήκην παραστατικά ταύτης
ή εκείνης τής έννοιας. Γραφήν ή άνδοιάντα δύνανται ν’ άναγνωρίσωσι πάντες ανεξαρτήτως τής φυλής, είναι γλώσσαι διεθνείς,
παγκόσμιοι, διότι είσίν ειλημμένα τά σημεία ταϋτα έκ τής φύ
σεως. Πανταχοΰ ύπάρχουσιν ό'ρη καί κοιλάδες, βουνά καί δάση,
ζώα καί πτηνά, θάλασσαι καί κύματα. Τοΰτο δέν συμβαίνει έν
τή καλλιλογία, τής όποιας τά σημεία ήτοι αί λέξεις, δέον ν’άντικατασταθώσιν ύπο τών οικείων έκάστου λαοϋ, διότι ταϋτα μόνον
διαφέρουσιν’ άλλ’ ή έλλειψις αύτη άναπληροΰται, όταν καταφύγωμεν εις τήν ερμηνείαν. ΊΙ ιδία γλώσσα τής ποιήσεως είναι επί
σης διεθνής, άδιάφορον άν τά σημεία τών ιδεών διαφέρουσιν, αί
*.
ποιητικά
*.
ιδέα
είναι καταληπταί παρά πάντων. ΊΙ ποίησις έχει
τον λόγον, διά τοϋ όποιου πάσα έννοια φυσικών ή ύπερφυσικών
άντνκειμένων δύναται νά έκδηλωθή. Ό όοίζων αύτής είναι άπέραντος. Δύναται νά έκφράση όσα δέν ειδεν άκόμη ό οφθαλμός,
νά πλανηθή άπό τοΰ όρατοΰ καί γνωστού κόσμου εϊς άλλον φαν
ταστικόν, ιδεώδη καί νά ήναι ούχ ήττον καταληπτή. Αί μετα
*.
φορά
καί αί παρομοιώσεις είναι τά χρώματα δι’ ών καλλύνει
τάς ζωγραφιάς αύτής, διά τοΰτο καί ή αλληγορία ευρεν έν αύτή
τόν διαπρήσ'.ον αύτής κήρυκα. Καί διά τοΰτο μεταξύ τών τεχνών
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κήν σχολήν, ήτις δεσπόζει σήμερον και έν τή ποιήσει και έν τή
μυθιστορία. Άλλ’ ώς εύπρόσδεκτοι αναχρονισμοί διαλάμπουσι
μεταξύ τών αριστοτεχνημάτων τής συγχρόνου εποχής αλληγο
*.
ρία
τοιαϋται, οιαι το ' Ημικύκ.ΐιοχ χΆί 'Ωραίων Τεχνών τοϋ
Delarocli, ή ΈΛενθεξάα επί τώ>' προχωμάτων τοϋ Δελακροα, ή
διά τό Πάνθεον συντεθεϊσα 'Αποθεωοις rijc άνθρωπύτητος τοΰ
Chanavard.
Περίτεχνοι καί λίαν έξεζητημέναι παραστάσεις, έπίνοιαι στρυ
φνά! καί αλλόκοτοι καί εις αρχαιότερους χρόνους και είς τούς
μετέπειτα κατεβίβασαν τήν άλλ-γορίαν μέχρι τοΰ γιλοίου. Τοΰτο
δύναται τις νά εΐπη ιδίως περί τών θαυμαστών τοΰ Λουδοβίκου

ΙΔΖ, ο'ίτινες έφιλοτιμοΰντο νά γράφωσι τον ήλιον—βασιλέα χρυσάκτινα έν μέσω τών νεφών, συνήθεια, τής όποια; εύφυώς είρωνεύθη ό ’Ολλανδός εκείνος στρατηγός, όστις νικήσας τον Λουδο
βίκον και έπιστρέφων οϊκαδε διέταξε ζωγράφον τινά νά γράψη
τήν εικόνα του ώς Ίησοϋ τοΰ Ναυή, ατενίζοντας προς τον άνωθεν
αίωρημένον ήλιον καί κάτωθι άντί έπιγραφής τό γνωστόν έκείνο
τής Γραφής—Στήτω ό η.Ιιος κατά Γάβαώθ !

V
Γραμμάς καί χρώματα, διάκρισιν τοΰ φωτός και τοΰ σκότους
καί πάλιν άνάμιξιν τών δύο τούτων, εις το σκιόφω;, ο,τι δύναται
νά διάθεση ή ζωγραφική εϊς παράστασιν ιδέας τίνος, ιδού ήγλώσσα τής γραφικής, πλουσιωτέρα μέν τής τών άλλων τεχνών, άλλά
πτωχή άπέναντι τοΰ άεικινήτου τής ανθρώπινης φαντασίας. Ό
νοϋς εφευρίσκει, ό νοϋς συνδυάζει καί ό χρωστήρ αδυνατεί ν’ απο
κάλυψη τήν διάνοιαν. Ύπάρχουσιν όρια, φραγμοί, τούς όποιους
δέν δύναται νά υπερπηδήιη, οψέποτε δέ τολμήση νά ύπερβή τά

έσκαμμένα γίνεται άκατάληπτος, μυστηριώδης, αίνιγμα, το ό
ποιον μόνος ό ποιητής αύτοϋ δύναται νά έομηνεύση.
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ή ποίησις κατέχει τά πρωτεία.
Ή αλληγορία είναι συνεχής τι; μεταφορά, σύστημα ποιητικών
εικόνων, ειλημμένων έκ τοϋ φυσικού ή μεταφυσικού κόσμου, γρα
φή τέλος πολυσύνθετος τής οποία; καί τό όλον καί τά μέρη ύπό
άλλοία; μορφά; παριστώσιν άλλοίας έννοια;. Θαυμάζομεν άληθώς
τήν εικόνα τοΰ Λεφέβο, ήτις έκόσμει τό μέχρι τοΰδε μουσείον τοΰ
Λουξεμβούργου καί έν τή όποια παρίσταται ή Αλήθεια ολόγυμνος
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κρατούσα έν τη μια χειρί κάτοπτρον, έν δέ τη έτέρα τό σχοινίον, δι
* ού κατήλθεν έκ τοϋ ουρανού. Άλλ’ έν τη πραγματικότητι σπανίως φαίνεται τοιαύτη. ’’Εχει ανάγκην ού μόνον ένδυμάτων' άλλά καί προσωπίδος διά νά είσέλθη είς την αίθουσαν

τής υποδοχής. Κρύπτει τδ όνομά της ύπδ τδ ψευδώνυμον διά νά
ήνε μάλλον εΰπρόσδεκτος καί τήν μορφήν ύπδ τήν καλύπτραν,
ώς έάν ή φυγάς αύτη τοϋ ούρανοϋ ήτο άπαισία καί φοβερά τήν
όψιν Έριννύς. Ή άλήθεια είναι πικρόν ιατρικόν, τδ όποιον πρέπει
ν’ άναμίξωμεν μετά σακχάρεως. Ύπάρχουσι περιστάσεις, έν αίς
καταφεύγομεν εις περίστροφά; καί περιφράσεις διά νά έκφράσω ·
μέντα διανοήματα ήμών. ’’Αλλοτε δέ πάλιν, ούχι διότι τδ επι
βάλλει θρησκευτική τις ή πολιτική ανάγκη, άλλά διότι θέλου,εν
νά έπιστήσωμεν πλειότερον τήν προσοχήν τών άλλων έπί ώρισμένης τινδς ιδέας και νά άναγκάσωμεν ούτω αυτούς νά μαντεύσωσιν δ,τι διαλογιζόμεθα, καταφεύγομεν είς τάς εικόνας καί τάς
άλληγορίας.
Διαφέρει ό άπόλογος, δστις εϊναι σκοτεινόν τι και άκατάληπτον άνευ τοϋ συμπεράσματος. Εϊναι δέ τοΰτο τδ έπιαύθιον. Έν
τη άλληγορίρρ έκάστη λέξις και φράσις ύποσημαίνει τήν κρυπτομ.ένην έννοιαν. Θέλων νά διακοίνη τήν αλληγορίαν άπδ τοϋ αινίγ
ματος και τοϋ άπολόγου ό LemteiTe μετεχειρίσθη και ούτος τήν
άλληγορίαν είπών δτι ή θεότης αυτή κατοικεί είς διαφανές άνάκτοοον'
L’allegorie habile an palais diaphone.
Ώοαία καί άληθής είκών, ήτις δύναται νά χρησιμεύση άντί κα
νόνας. Ή άλληγορία πρέπει νά προσεγγίζη τήν αλήθειαν, νά ή α
κριβής. Έάν όνου; άπατώμενο; έκλαμβάνη άλλ’ άντ’ άλλων, έάν
δύναται ν’ άνασύρη τδ παραπέτασμα ή ικανοποιούμενος έκ τοΰ
φαινομένου δέν άναζητή τδ κρυπτόμενου, ή άλληγορία άπέτυχε
τοϋ σκοποϋ της.
Ό Πλούταρχος τά τοιαΰτα ποιητικά σχήματα παραβάλλει πρδς
τά φύλλα τής αμπέλου ύπδ τά όποια κρύπτεται ή σταφυλή. Ό
Κυντιλιανδς τίθησι τδν άφορισμδν δτι ή άλληγορία έγκλείει κεκρυμμένην τινά έννοιαν, ήτις ένίοτε είναι τδ άκρον άντίθετον τοΰ
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φαινομένου. Άλλά τότε έάν τδ φαινόμενον άντιφάσκη πρδς δ,^
ύποκρύπτεται, έπέρχεται ή σύγχυσις.

Εις τήν αρχιτεκτονικήν, ενόσω αΰτη δέν βοηθείται ύπδ τής
γραφικής, ευρομεν τδ σύμβολον μόνον, συγκεχυμένας τινάς εικό
νας τοΰ ύπερφυσικοΰ κόσμου, τάς όποιας είχον τό προνόμιον μόνοι
οί ίερεΐ; νά γνωρίζωσιν καί ούτοι νά έρμηνεύωσιν. Ή γλυπτική
και πρδ πάντων ή γραφική αμιλλώμαι πρδς τήν ποίησιν, έκ τής
όποιας δμως ώς έπί τδ πλεϊστον δανείζονται τάς εικόνας των. Τά
ιερά ποιήματα τών ’Ινδών, ή Γραφή, έκ τής παλαιας ιδίως οί Προφήται καί έκ τής νέας ή Άποκάλυψις, είναι τά πρώτα άλλ/γορικά
ποιήματα. Άλληγορίαι άπαντώσι συχνά·, είς τά ποιήματα τοΰ
'Ομήρου. Τοιαύτη εϊναι ή είκών τής ’’i’piJoc, ήτις φοβερόν κα
γιγάντειον φάσμα
Οΰρατφ έστηριζε κάρη καί ίπί χθοκι fiaint.")
τοιαΰται εϊναι προσωποποιία τοϋ Λειμού καί τοΰ Φόΰου.
’’Εχομεν τούς μύθους τοΰ Αισώπου, έχομεν τάς πολιτικά; καί
κοινωνικά; κωμωδίας τοΰ Άριστοφάνους, τδν Π.Ιοΰτοί', τήν Ζ?Ζτούς 'Όρνιθας, ένθα έπεχείρησε νά σατυρίση άν ούχι άμέσως τήν Πο.Ιιτείαν τοΰ Πλάτωνος, άλλά τάς άλλας εκείνα;
ουτοπίας τοΰ καιρού έκείνου, ή τδν Άλκιβιάδην, δστις ενωθείς
μετά τών Λακεδαιμονίων ήλθε καί κατέλαβε τήν Δεκέλειαν. ).
Οί Βάτραχοι είναι έτέρα άλληγορία τοΰ δαιμόνιου ποιητοΰ, φι
λολογική τις σάτυρα ένθα φέρει τδν Διόνυσον δικάζοντα έν τώ
"Αδει τδν Αισχύλον καί Εΰριπίδην, τδν ένα φέροντα τήν άρχαίαν
πολεμικήν πανοπλίαν, τήν περικεφαλαίαν καί τήν άσπίδα, τδν έ
τερον μετά σοφιστικά λεξίδια καί τούς νεωτερισμούς.
Έκ τών νεωτέρων αί ύψηλόταται άλληγορίαι άπαντώσιν είς τήν
θείαν Κωμωδίαν τοΰ Δάντου. Ιδίως δέ πρωτεύει ή έν τώ Καθαρ
τήριοι 3) μαζρά καί γραφικωτάτη περιγραφή τής θριαμβευτικής
πορείας τοϋ άρματος τής Εκκλησίας, ένθα ό θεσπέσιος εκείνος τοΰ
Καθολικισμού ψάλτης έπεβάλετο νά ίστορίση δσκς αύτη ύπέστη
!.) Ί λ. χ5 ο s Α. σιίχ. 528.
2) Emile Deschanel - Etudes sue Aristophane page 358.
3) . Cinto XXIX-XXXJI.
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καταδρομά; άπδ τών αύτοκρατόρων καί τών αιρετικών. ’'Αλλου
είδους αλληγορία είναι τδ περιλάλητον Roman (le la Rose,

έν φ άγωνίζονται αί ίδέαι τής άρχαιότητος

εργον τοΰ ΙΓ' μ. X. αιώνος, τδ οποίον ήρχισεν ό Guillaume de
Lorris καί συνεπλήρωσε, τεσσαράκοντα έτη μετά ταΰτα, δ Jean
de Meung, ένθα τδ πολωρκούμενον 'Ρόδον άλλοι μέν νομίζουσιν δτι είναι τδ κάλλος, άλλοι δέ ή σοφία. Συχναί άπαντώσιν
άλληγορίαι εις τάς μεγάλας εποποιίας τοϋ Κλόπστοκ και Μίλτωνος, την Έορικιάδα τοΰ Βολταίρου και τους Μάρτυρας τοΰ Σατωβριάν, έξ ών ό μέν Βολταιρος έφερε πάλιν έπί τής σκηνής τήν
'Ομηρικήν ’Έριδα, δ δέ έπροσωποίησε τήν ΈΛπίόα, ένθρονίσας

χριστιανισμοΰ, ή αρχαία καί νέα φιλοσοφία, ή κλασική καί ρωμαντική ποίησις. Ιδίως δέ μεταξύ δλων έξέχει ή y>arraojaoj-oριχη ίχείνη αλληγορία τής αρπαγής τής ωραίας 'Ελένης ύπδ τοΰ
άναγεννηθέντος Φαύστου καί οί γάμοι αύτοϋ, ύπδ τούς οποίους
ό ύψιπέτης έκεϊνος άετδς τής Ίέννης υπαινίσσεται τήν προσέγγτσιν τής αρχαίας καί μεσαιωνικής ποιήσεως, γάμοι έκ τών οποίων
προήλθεν δ Εύφορίων, τδ αιθέριου έκεΐνο καί πτερόεν βρέφος, ή
εικών τής ρωμαντικής ποιήσεως, δ ποιητής τοΰ dor Zovdr.

αύτήν είς τους ουρανούς μεταξύ τής θρησκείας καί τής ’Αρετής·
Ό Γαργαττούα καί Παχταγρουε.Ι τοΰ 'Ραβελαί είναι έτέρκ
πολιτική σάτυοα, έν ή ό πρώην Βενεδικτίνος μοναχδς, εϊτα ίατρδς και τελευταϊον έφημέριος τοΰ Μευδωνίου, έπεχείρησε νά σατυρίση τήν πολιτικήν κα'ι τήν φιλοδοξίαν τοΰ κλήρου τής έποχής
έκείνης.
Εικόνας τοιαύτας ούτε ή γλυπτική ούτε ή γραφική δύναται
νά παραστήση, άλλ’ ή ποίησις μόνη, ήτις διά μιας πολλάκις λέξεως κατορθοί νά ζωγραφίση, ο,τι ούτε ή σμίλη δύναται νά έγγλύψη έπί τής λίθου, ούτε ή γραφίς έπί τοΰ πίνακος ν’ ανατύ
πωση.
Ό Πανταγρουέλ, ό Πικρόχολος, ό Πανοΰργος καί οί άλλοι ε
κείνοι ήρωες τής έποποι'ίας του είναι τόσοι καρδινάλεις καί βασι
λείς ή ηγεμονίσκοι καί έν τελεί, άγωνιζόμενοι οί μέν όπως άρπάσωσι τήν παπικήν τιάραν, οί δέ όπως κατακτήσωσι χώοας
μαχόμενοι υπέρ ή κατά τής φιλοδόξου αυλής τοΰ Βατικανοΰ. Οί
αληθείς αύτοϋ ήρωες είναι ό Κάρολος πέμπτος τής ’Ισπανίας, δ
Λουδοβίκος IB', ό Φραγκίσκος τής Γαλλίας.
Ό Φαΰστος τοΰ Γκαϊτε καί ιδίως τδ δεύτερον μέρος τής πα
ραδόξου ταύτης εποποιίας είναι πλήρες υψηλών καί ποιητικωτάτων αλληγοριών. Είναι ή σκηνή έπί τής οποία; συναντάται Ο
λος ό αρχαίος καί νέο; κόσμος, έκεϊνος μετά τών θεών του καί
ηρωων, μετά τών Νυμφών του καί Χαρίτων, ούτος μετά τών μαγισσών του, τών ανακτόρων καί τής αύλής. Είναι τδ πεδίον,

πρδς τάς ιδέας τοΰ

Κ. Γ.

Ξένος.

ΙΟΥΛΙΟΣ ΒΕΡΝΗΣ
—Ό ’Ιούλιος Βέρνης έγεννήθη εΐ; Νάνδεις τήν 8ην Φεβρουάριου
1828. Μετά τήν έκεί δ’ άποπεράτωσιν τών έαυτοΰ σπουδών έ
μελλε τδ δικηγορικόν νά έξασκήση έπάγγελμα, άλλά τδ θέατρον
τδν προσελκύει μετ’ ολίγον. Έν έτει δέ 1850 παρουσιάζει έργον
έμμετρον, «Les Failles ronipues», πρδ; τδδποϊον λέγουσιν δτι δ
’Αλέξανδρος Δυμας δ υιός άπετόλμ-ησε νά συναγωνισθή.
’’Επειτα δέ συνέγραψε μετά τοΰ Michel Carre τρία κωμικοδραματικά βιβλιάρια τά Colin Maillard, I' Auberge des Ar
dennes καί τήν MaTjolaine.
Έν έτει δέ 1861 τδν έπανευρίσκομεν εις τδ \ audcville μετά
τίνος έργου εις τρεις πράξεις έπιγραφομένου « Onze lieures de
siege », άλλά τοϋτο δέν ήτο είμή σύντομός τις έκδοσις. Εγκα
ταλείπει δ’ δ Βέρνης τδ θέατρον καί συγγράφει τάς «Cinq semaines en ballon». Τοϋτο δέ τδ έργον του ήτο νέου είδος,
έπιστημονικδν μυθιστόρημα, τδ δποΐον αύτδς έπενόησεν,βραβευθέν
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δέ παρά τής Γαλλικής ’Ακαδημίας είναι όντως μία μεγάλη επι
τυχία.
Μετά τοΰτο δ’ ό Βέρνης συγγράφει άλληλοδιαδόχως τά εξής
*
« Voyage au centre de In lerre,—De la Terre a la lune,—
te Desert de glaceJ—Autour de la lune.—Les enfants du
capilaine Grand,—Les Anglais au pole Nort,— Vingt tnille
lieues sous les mers,—Vne ville jlotlanle,—Γ He mysterieuse,—le Voyage autour du monde en quatre vingts jours
—le Pays des fourrures,—Aventurcs de trois Russes—et
de trois Anglais—le Docteur Ox—Le Chancellor.
Έν έτει δέ 1873 καί 1874 έπανευρίσκομεν τον Βέρνην είς τδ
Οέατρον, κατ’ άρχάς μετά τής συντόμου κωμωδίας «Un neveu
d’ Amerique», παρασταθείσης είς τδ Οέατρον Cluny, καί μετ’

έπειτα μετά τίνος μεγάλου δράματος «Tour du monde en qua
tre vingts jours.
Γνωστά! δέ τυγχάνουσιν αί έκτακτοι έπιτυχίαι τοΰ έργου του
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προσποιήσεων, αί δποϊαι πολλάκις δέν συνιστώσιν άλλο τι είμή
έ'/α έπενδύτην τοΰ ’Αρλεκίνου.
Οί πάντες γινώσκουσι ποϊαι είνε αί ορέξεις αυτού καί ότι πρδ
πάντων ή μοναδική τέρψις του εινε ή θάλασσα.
Αί Παρισιναί δέ συνήθειαι, ή βραδόνουσα ώρα τοϋ δείπνου, αί

άγρυπνίαι, λίαν τδν καταπονοΰσιν. Μετά βεβιασμένην δ’ άνάπαυσιν έπαναρχίζει τάς έργασίας του, προγευματίζει είς τάς 1 0 ώρας,
λαμβάνει τδ δεϊπνόν του είς τάς 5 μ. μ. καί κατακλίνεται είς
τάς 9.
Εινε δέ λίαν αγαπητός άνήρ καί ευπροσήγορος καί διατελεϊ
μέλος τοΰ ’Ακαδημαϊκού Συλλόγου τής Somme. ’Ενώπιον δέ τής
σεβαστής ταύτης εταιρίας άπήγγειλε ό'χι πρδ πολλοΰ χρόνου λό

γον λίαν έπιδοκιμασθέντα ύπδ τής όμηγύρεως περί τών μεταμορ
φώσεων καί πιθανών μεταβολών, όσας ό κόσμος θά ύποστή έν έτει
2.500. Γινώσκει δέ καί τούτο δ άνήρ, ώς γινώσκει τδ παν.

τούτου έπί τών σκηνών τών θεάτρων Porte-Saint Martin καί
τοΰ Clialolet.
Έπί τέλους ό Βέρνης κατορθόνει νά παρασταθή διά τελευταίαν
φοράν τδ περίφημον αύτοϋ έργον «Michel Strogoff, τδ όποιον
δ κ. Dennery προσήρμοσεν έπί τής σκηνής.

Θά γνωρισωμεν δέ κακώς τδν Ιούλιον Βέρνην, εάν περιορισθώμεν εις τήν σύντομον ταότην ονοματολογίαν τών έργων του. "Ας
άναγράψωμεν δ’ έκ τοΰ Γαλάτου καί χαρακτήράς τινας περί τής
φυσιογνωμίας τοϋ ανθρώπου.
'Η αυτή άπλοϊκότης, οΐα παρατηρεΐται είς τδ πρόσιοπόν του, εν
υπάρχει και έν τή ζωή του και έν τή διαγωγή του’ ούτε δέ έν τώ
βεβλίω ούτε έν τω θεάτρω ούτε έν τή πραγματικότητι έπιζητεΐ τάς
καταπλήξεις και επιδιώκει τάς έπιδείξεις και τούς πατάγους. Ση
μειωτέου δέ ότι παρά τοϊς λοιποϊς, οί όποιοι δέν διέρχονται τήν

φυσικήν ταύτην και μετριόφρονα πορείαν, αί έπιδείξεις αύται καί
οί θόρυβοι εινε συνήθως πένθιμοι. Ώς πρδς τδν Βέρνην δέ δέν υπάρ

χει ανάγκη νά έξευτελίζηται υπδ δέν εΐξεύρω ποιων παραδόξων

Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩ]Ί ΑΡΑΒΩ^

Λ. — ΤΟ ΛΛΚΛΖΛΡ ΤΗΣ ΣΕΒΙΛΛΗΣ
Α'.
Σεβίλλη, ή αρχαία Hispalis ή Julia Romulea, ή πρωτεύουσα
πόλις νΰν μέν τής ομωνύμου επαρχίας τής ισπανικής χερσονήσου

άλλοτε δέ άπάσης τής ’Ανδαλουσίας, κεϊται έπί τής αριστεράς
όχθης τού Γουαδαλκιβίρ, καί κατοικεΐται ύπδ 150 περίπου χι
λιάδων κατοίκων. Κειμένη έν τώ μέσω ωραίας καί εύφορωτάτης

πεδιάδος, περιέχεται έτι ύπδ τών αρχαίων αυτής πυργωτών ρω
μαϊκών τειχών. Περιέχει πλήθος λαμπρών μνημείων άτινα δικαιοΰσιν τήν άρχαίαν 'Ισπανικήν παροιμίαν' «Ό μή ίδών τήν
Σεβίλλην δέν είδεν ούδέν». Έν αύταϊς διαπρέπει πρώτον μέν ή
κατά τδ έτος 1513 άποτελεσθεΐσα γοτθική μητροπολιτική έκ-
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κλησία, ητις είναι περιφανής έπι τώ μεγέθει, τή αρχιτεκτονική
λαμπρότητι, καί ταΐς έν αύτή εικονογραφίαις πολλών μεγάλοιν
ίσπα/ών ζωγράφων, δεύτερον δέ τδ αραβικόν βασίλειον Άλκαζάρ.
Έν τή πόλει ταύτη άνεφάνη κατά τδν δέκατον έβδομον αιώνα ή
περίφημος χορεία τών Ισπανών ζωγράφων, ό Χερρέρας, δ Ζουρβαράν, ό Βελασκέζ, ό Μουρίλλος, δ Μιραλλιές, δ Άλούζος Κάνος καί

σου, κεκοσμημένων είς απείρους ποικιλόμορφους σταλακτίτας διε-

<52

153

σώθη έτι ανέπαφος μέχρι τοΰ νΰν μετά τών άρχαίων χρωμάτων,
τοΰ κυανοΰ, τοΰ έρυθροΰ καί τοΰ χρυσοΰ, άτινα δ χρόνος άπέχρωσεν έμμελέστερον. Έν τή αιθούση ταύτη υπάρχει βεβαιωμέ
νου δτι δ βασιλεύς Πέτρος δ Ώμδς έδολοφόνησεν έν έτει 1358
τδν δυστυχή ’Ινφάντην καί άδελφδν αύτοϋ δδν Φαδρίκιον, ώς

Β'.

συνομόσαντα κατ’ αύτοϋ, άφ’ ού έφόνευσε πρότερον δύο άλλους
αδελφούς, τήν γυναίκα, τήν θεϊαν καί πολλούς άλλους συγγενείς.
Άλλά καί ούτος οίκτρώς έδολοφονήθη, ύπδ τοΰ άδελφοΰ Ερρίκου

Τδ Άλκαζάρ, (ούτινο; τήν εικόνα δημοσιεύομεν έν τή *Π< ηχΙ.Ιη Στοάν ή τά αρχαία Βασίλεια τών βασιλέων τής Σεβίλλης

του Τρανσταμάρε, δστις άποταμών τήν κεφαλήν αύτοϋ, έπεμψεν
αύτήν είς Σεβίλλην ώς τρόπαιών.

λοιποί, οϊτινες άπετέλεσαν τήν 'Ισπανικήν Σχολήν.

εϊναι βεβαίως τδ θαυμασιώτατον άραβικδν μνημεϊον τής 'Ισπα
νίας, μετά τήν Άλάμβραν τής Γρενάδης. 'Έκαστον τών δύο τού
των περίφημων μνημείων έχει τάς ιδίας αρχιτεκτονικής καλλονάς.
Τδ Άλκαζάρ τής Σεβίλλης περιέχεται ύπδ κήπων, οϊτινες άναμιμνήσκουσιν εις τούς έπισκέπτας τούς μαγικούς παραδείσους τοΰ
Άριόστου καί τοΰ Τάσσου. Τδ άοχαΐον Άλκαζάρ έκτίσθη κατά
τδν ένδέκατον αιώνα ύπό τίνος Άραβος άρχιτέκτονος, έλθόντος
έκ Τολέδης. Άλλά καταστραφέντος τούτου, τδ νεώτερον Άλκα
ζάρ έκτίσθη περί τάς αρχάς τοΰ δεκάτου τρίτου αίώνος ύπδ τοΰ
βασιλέως Πέτρου τοΰ Ώμου, βασιλέως τής Καστιλλίας. Τδ Άλ
καζάρ ώνομάζετο ύπδ τών Αράβων Άλ-Κάσρ, ήτοι Βασίλειον τοΰ
Καίσαρος’ διότι τδ όνομα τοΰ 'Ρωμαίου κατακτητοΰ ήτο αύτοϊς
συνώνυμον δυνάμεων καί μεγαλοπρεπείας.
Έξ απάντων τών μερών τοΰ λαμπροΰ τούτου τεμένους οί περιοδευταί Οαυμάζουσι μάλλον τδ λεγόμενον Patiode las Doncellas, ή av.lqr τώι· riarldur' διότι κατά τινα άρχαίαν παράδοσιν

οί βασιλείς τής Σικελίας έδέχοντο έν αύτή έκατδν νέας παρθέ
νους, αϊτινες έπέμποντο αύτοϊς, δώρον καθ’ έκαστον έτος ύπδ τών
ύποτελών αύτοΧς ηγεμόνων’καί τήν Sala de Evnbajadores, ήτοι
τήν αίθουσαν τών Πρέσβεων, ήτις διακρίνεται διά τδ μέγεθος, τήν
αρχιτεκτονικήν ωραιότητα, καί τήν ποικιλίαν τών αραβουργημά
των. Ό θόλος αύτής, κατασκευασμένος έκ κέδρου καί κιπαρίσ-

Η ΝΥΞ ΤΗΣίΠΡΠΤΗΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
[Άφιεροΰται τ<ρ φιλτάτω κυρίφ ’Ιωάννη Ά. Άρσένη. ]

I
31 Δεν.ιμίρίου............

Μισονύχτιον.

ύζ βαθεϊα καί σκότος ψηλαφητόν. 'Ο βορ
ράς άνίλεως καί παγερδς άποψύχει τήν φύ
σιν. 'Ο ούρανδς άπλοΰται έπάνω παμμέλας
οργίλος καί σίδηρους. Νύξ άχαρις καί κατηφής, πένθιμη καί βωβή, ώς νύξ θανάτου.
'Η θέα τοΰ βαθέος σκότους έμπνέει είς
τήν ψυχήν βαρύ καί κατηφές αίσθημα. Αγρυπνών έν μέσω τόσοι
σκοτεινής φύσεως, προσπαθών νά συλλάβης διά τών δφθαλμ&ν σου
άντικείμενόν τι, δένδρον ή σκιάν, βυθιζόμενος είς αύτήν τήν σκοτίαν έπανειλημένως είς μάτην, ομοιάζεις ναυαγώ έν άχανεΐ πε λάγει και αί αισθήσεις σου άκινητοΰσιν ύπδ σκοτοδίνην ζαλόεσ-
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σαν. Ποθώ νά έςουσίαζον ένα ή Xtov τά'
*

ώραν ταύτην διά νά τδν

διαχύσω χρυσοφαή καί διαλυθώσι τά μελαγχολικά σκότη.
Έκόπασε πέριξ τής. ζωή; δ δαιδάλειος θόρυβος. Σιγή πανταχοϋ καί σχοτία. Έν μέσω δέ αυτών ή ψυχή μου μελανείμων καί
αυτά χαί άλγούσα αγρυπνεί. Σχοτία διπλή καί διπλή κατήφεια.
Τί ζητεί άρα γε τί εις τδ χάος εις τάν άβυσσον αύτήν; Φεύ
γει αϋτάν δ ύπνος, τών πόνων τδ βάλσαμον. Αδρανεί, κινείται,
δυσθυμεϊ, καί κατά τινας στιγμάς φαιδρύνεται έν γλυκεία ρέμβη
ϊπταται καί πάλιν καταπίπτει λειπόθυμος καί βαρεία.
Φυλλομετρεϊ τδν παρερχόμενον χρόνον....
θνήσκει έν έτος τάν ώραν ταύτην και θάπτεται εις τδ άχανές
καί ζοφώδες τής αίωνιότητος κοιμητήριον Οϋδεμία δι’ αύτδ υ
πάρχει νεκρανάστασις. Τδ μεσονύκτιον, δ νεκρώσιμος αύτοϋ κώ
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'Έν έτος ακόμη παρήλθε ! .. .
Χορεύετε^ γελάτε, άδετε, φαιδρύνεσθε, διότι δ καιρός σας πα

ρέρχεται; Δυστυχείς η ευτυχείς, οίοιδήποτε καί άν ησθε, χαίρετε,
διότι έν έτος τής ζωής σας σβέννυται; Φαιδρόν παιδίον, δπερ άλλαλλάζον εύφρόσυνον αναμένει; την αυριον μέ τά ζακχαρωτά σου,
μικρέ άγγελε τή; άθωότητος καί άγνοιας, άν έγνώριζες, δτι μετά
τοΰ έκλελοιπότος έτους οΐχεται ή άθωώτης καί άγνότης σου !
'Ωραία κόρη, ήτις χαιρετίζεις εύχαρις καί ζωηρά, ώς ή χελιδών
την άνοιξιν, την πρώτην τοΰ έτους, νεανία, δστις γλυκείς ονείρου;
διαπλάττων, σκιρτάς καί πάλλεις, δέν σκέπτεσθε, δτι ή νύξ αύ

δων ήχησε.
Πόσον βιαστικός περοί δ καιρδς, δ προαιώνιος αυτός καί αεικί
νητο; ταχυδρόμο;! Αί εβδομάδες διαδέχονται τάς εβδομάδας, οί

τη άφαιρεϊ άφ’ υμών μίαν τοϋ κάλλους σας χρυσήν άκτϊνα, ένα
τοϋ στήθους σα; παλμόν ούράνιον, έν τής ψυχής σας άνειρον γλυ
κύ ! Πτωχέ γέρων, πρδ μικρού ή'κουσα την γλαύκα, θρηνούσαν
έπί τή; στέγης σου !.. . Όχι, ή ήμέρα αύτη δέν είναι άξια φαι
δράς έοοτής.
II

μήνες τούς μήνα; καί τά ’έτη τά έτη, ώς βροχή, ώς κύμα έπί κύ-

Είδον την πρωίαν άνθίσασαν την άμυγδαλήν καί μικρόν πτη-

ματι.
Συμπαρασύρουσιν δμως καί ήμάς είς αυτόν τδν αιώνιον δρό
μον. Ώς δ βορράς, δ δ? άνθώνος θάλλοντος διερχόμενος και άφαιρών ευώδη τής ίάσμης καί τοΰ ρόδου φύλλα καί δ καιρός, παρερχόμενος, άφαιρεϊ άφ’ ήμών ένα πόθον, μίαν έλπίδα, έν ονειρον,
μίαν γλυκεϊαν πλάνην, μίαν πεποίθησιν, τεμάχιόν τι τής ζωής
μας, έν σήμερον, αυριον άλλο καί άλλο μεθαύριον έως ού καταστήση αυτήν ράκος η έρείπιον, οπερ καταρρίπτει μια ριπή ανέ
μου. "Ο,τι γλυκύ καί ώραϊον έχει ή ανθρώπινη ζωή είς αυτήν την
μοιραίαν προγραφήν υπόκειται. Διά τοϋτο δ άνθρωπος (έςαιρέσε
τών ήλιθίων και τών άναισθήτων) προβαίνων είς την ζωήν, συχνοστρεφει την κεφαλήν πρδς τδν έκλιπόντα τοΰ παρελθόντος δρίζοντα. Ώ, δέν υπάρχει ληστής άνιλεέστερος τοΰ καιροΰ!
Νά ήδύνατο δ άνθρωπος νά τδν καρφόνη κάποτε διά νά διαρ ·

κή έν δευτερόλεπτον ένα αίώνα τούλάχιστον καί μία ήμέρα έτη
χίλια καί χίλια! 'Υπάρχει τις είς τδν κόσμον, δστις νά μη ηύχή-

θη τοϋτο ποτέ ;

νδν, εύχαρι καί γοργόν, χοοεύον εις τούς κλάδους της καί ειπον’
«Δέν εΐχον καί έγώ ποτέ τήν χάριν καί φαιδρότητα τών προ
δρόμων τούτων τής άνοίξεω; ;» καί στόνος έξέφυγε τής καρδίας
μου καί δάκρυ θερμόν ύγρανε τούς δφθαλμούς μου.
Άλλ’ είδον φρίσσοντα τά άνθη τής άμυγδαλής καί τδ πτηνδν
έτετέρισεν εΰθύμως, τινάσσον τά μικρά του πτερά καί μοί έφά
νη είπόν. Δι’ έμέ θάλλουν τρυφεροί οί κλώνε; καί τή; αυγή; ή
δρόσο; κοσμεϊ αυτού; μέ τούς διαυγείς μαργαρίτας της. Δέν υ
πάρχει δι’ έμέ παρελθόν καί μέλλον. ’Αγνοώ την μέριμναν καί

την θλίψιν, τδν κακόν καί βάσκανον τούτον γείτονα τής ζουής.
Ή ζωή μου δλη εινε φαιδρότη; καί άσμα. Εΰφραίνου, μειδία, άδε, έσο εύχαρις, ώς έγώ, ώς τό ρόδον, ώ; ή μυροβόλος ίάσμη.
«Δέν είν’ ό βίος Μχϊος αιώνια δέν είνε!»
καί άπέπτη εύχαρι εϊς τδν αιθέρα τδ άφροντι πτηνόν.
Πόσον ή ψυχή μου τδ έζήλευσε, πόσον έφθόνησε την ζωήν του,
ήτις τωόντι εινε δλη φαιδρότη; καί ασμα !
Ένέπεσον εϊς σκέψεις ποικίλας καί βαθεΐς ρεμβασμούς, φύλλο-
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μέτρων τούς διαρρεύσαντας χρόνους μου καί έν τ? άφαιρέσει αύτή
τής ψυχής ήσθάνθην ήδύτητας άπδ πολλοΰ έξ αύτής άποπτάσας.
Άπύ σκέψεω; εις σκέψιν, άπο ρεμβασμού είς ρεμβασμόν, άπο
άναμνήσεως εις άνάμνησιν ασμένως ιπτάμενος, δπως ή χρυσαλλίς
έπί τών άνθέων εύανθοΰς κήπου, περιπλανάται ό νους μου εις τούς
φαιδρούς εφήβους μου χρόνους, καθ’ ούς δμοίως ή ζωή μου έσκίρτα εύχαρις καί εύδαίμων.
Σκηναί ποικίλας κα'ι γόησσαι, παράδεισοι εύδαιμονίας, διαυ
γείς χαραΐ, πόθοι άτέρμονες, ελπίδες χρυσαϊ, χίμαιραι γλυκύταται, ό'νειρα επαγωγά, παλμοί φλογεροί, φαντασία ευπτερος, καρ
δία πλήρης αγάπης, ανοικτή και συμπαθής, εύτυχίαι χίλιαι έπα ■

Το βλέμμα σου τότε, ’'Ανθυλλα, έστράφη προς τήν γήν ήμερώτερον, γλυκύτερον, ώσεί άνέτελλέ σοι τής εύδίας ή ’ίρις.

νέρχονταί μοι έν μαγικω χορφ^ ώ; δνειρον. ’Ω, πόσον ήτο γλυκύ
αύτο το δνειρον καί φευ! πόσον ήτο βραχύ, ώς πρωινόν δνειρον
θερινής νυκτός !
III
Διήοκει έτι τοΰ ήδέος έκείνου ονείρου ή μαγγανεία, δτε σέ
συνήντησα, *Ανθυλλα, είς τοΰ Φαλήρου τήν χαρίεσσαν ακτήν.—
’Ενθυμείσαι; ... ^Ησο μελάγχολος καί περίλυπος έως θανάτου, 'Η
οψις σου είχε τήν λάμψιν τής τρεμοσβυνούσης δαδός. Το δμμα σου
βαθύ, απλανές, ρεμβώδες, ένδακρυ, συμπαθές, ήτένιζε τον γλαυ
κόν ούρανόν . .. Έσίγας καί έστενες καί άνεπάλλετο εράσμιον εύώδους μυρσίνης κλωνίον, δπερ έκόσμει τά εύκολπα στήθη σου.
— Διατί δέν στρέφεις το γλυκύ καί εράσμιον αύτο βλέμμα
προς τήν γήν, ωραία ’'Ανθυλλα; Σοί έψιθύρςσα συμπαθώς ταράττων τούς κύκλους σου.
Έστέναξες καί άπεζρίθης.—Διότι έκεϊ έπάνω ή ψυχή μου διώ

κει δνειρον τι γλυκύ, διαλυθέν μέ τής αύγής το λυκόφως.
— Πονεΐς καί πάσχεις, ’'Ανθυλλα;
— Αί άκανθαι τών θλίψεων έμάραναν τήν ψυχήν μου καί ή
θύελλα έλυμάνθη τάς ελπίδας μου.
— Καί δμως έν μέσω τών άκανθων θάλλουν πολλάκις ρόδα εύο
σμα καί πολλάκις, έν ω ή φύσις απελπίζεται έν στιγμαϊς θυελ
λών άγριων, μειδιά ή Ίρις χαρίεσσα καί εΰελπις εις το στερέω
μα, άγγελος τής εύδίας θεόπεμπτος.
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— Μή πόνει, καλή μου. Άν δ Μάϊός σου παρέλθη μεμαραμμένος καί άχαρις, τί θά πεοιμένης άπο τον Δεκέμβριον τής ζωής ;
Άν δέν μειδιώσι τά ρόδινα καί σφριγώντα χείλη, Θά μειδιάσωσιν, Ανθυλλα, ό μαρασμός καί αί ρυτίδες; Θάλλε, ρόδον τής άνοίξεως, έν δσω ή αύρα πνέει διά σέ γλυκεία καί ζωογόνος, έν δσω
ή αύγή σέ ποτίζει μέ τήν δρόσον της καί ή αηδών γλυκοψάλλει
τά κάλλη σου. ’Ακόμη εινε διά σέ εύθαλής ό κήπος τής ζωής κα ί
το δένδοον τών ελπίδων σου παχύφυλλου καί δλοπράσινον.
Μειδίαμα γλυκύ έφαίδρυνε τήν μορφήν σου, καί αί ήβώσαι πα·
ρειαί σου έμάρμαιρον καί οί οφθαλμοί σου άπήστραψαν πλήρεις μα
γείας. Χαρά τις καί ελπίς ίσως άνέλαμψαν εις τής ψυχής σου
τον ορίζοντα.
— Είμαι ολίγον εύτυχής ! έψιθύοισας καί άπεχωρίσθημεν ύπο
το κοάτος τής γλυκυτέρας τών συγκινήσεων.
Καί ήσο τωόντι εύτυχής,’'Ανθυλλα, δσον ήσο ωραία καί νεαρά.
Τά δεκαοκτώ σου έτη ήνθουν τότε άκμαϊα μυροβόλα καί εύθαλή.
Τήν γλυκεϊαν έκείνην ώραν έπηκολούθησεν άλλη γλυκύτερα καί
τήν άλλην έκείνην ζωή γλυκυτάτη, ποιητικωτάτη, άγγελικωτάτη. . . . Τήν ενθυμείσαι κάποτε άραγε, Ανθυλλα ;
Καί άν τά πάντα έλησμόνησας, ενθυμείσαι καν τήν τελευταίαν
έκείνην έκδρομήν εις τήν χαριτόβρυτον έξοχήν έκείνην, περί ήί
τοσοΰτον άλλοτε άπλήστως καί ήδέως έλάλεις; Τοσούτω ζωηοώς
αναπολώ αύτήν, ώστε μοί φαίνεται δτι αύτήν ταύτην τήν στι _
γμήν αί αισθήσεις μου τρυφώσιν εις τάς τέρψεις καί τάς διαχύ
σεις της. Ίδέ! ό ποταμός κυλίει τά άργυρά καί μαρμαίροντα νε
ρά του γαρίεις καί ο γλυκύ; φλοίσβος των οίστρηλατεΐ τά έπι
πλέρντα ζεύγη τών νησσών ύπο τήν μαγευτικήν δενδροστοιχία 7
τοΰ θελκτικού έκείνου τοπείου. Ή άκακία ευωδιάζει περιπαθής ’

ώς νυσταλέα Όδαλίσκη, καί ή ροδοδάφνη καταπόρφυρο; καί σφρι
γώσα σαγηνεύει το βλέμμα. Ό σπίνος σφυρίζει εις τούς παρέκει
θάμνους. 'Ο έρωτόληπτος πανσές ρεμβάζει κατηφής καί τοΰ ρόδου
ή καλλονή μαγεύει τήν άηδόνα. Εις τον γείτονα καλαμώνα χο
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ρεύουν πλήθη πτηνών έξαλλα. Ό ερως πλέκει διά σέ έκ μυρσίνης
νης στεφάνους ευώδεις. Ό ούρανδς μειδιά αίθριος χαί γαλήνιος,
ώς μέτωπον βρέφους. 'Απαλή δέ καί ζωογόνος αύρα πόντιας μεθύσκει τδ παν .... Καί έν τώ μικρώ έκείνω παραδείσιο, Συ άγαπώσα καί λατρευομένη, άπλήστως βλέπεις, ακούεις, αναπνέεις,
τρυφάς, πάλλεις, μειδιάς δλη χαρά καί ερως καί έν έκστάσει τής

έψαλλε μέ περιπάθειαν κύκνου τούς γλυκείς καί μελαγχολικούς

γλυκυτέρας τοΰ κόσμου εύτυχίας κελαδεΐς
φθονήσει καί αυτή ή αηδών ;

μέ φωνήν, ήν ήθελε
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τούτους στίχους:

Nos amours out dure toute une semaine,
Mais que du bonheur les instants sont courts!
S’adorer huit jours, c’elait bien la peine.'
Le temps des amours devrait durer toujours!
Devrait durer toujours! devrait durer toujours!
IV

*
ΤΙΘελ
νάμουνα πουλί
ΤοΟ Μάρτι χελιδόνι,
Γλυζε’ϊς αυγής αηδόνι,
Τής άνοιξης στολή.

Νάσουν μία ποάσινή μυρτιά,
Μικρό σ’ έγώ κλωνάρι
Νά μουδινες συ χάρε
Ζωή καί ώμορφίά.

Νά σ’ εξυπνιΰ κάθε πρωί
Μέ τό κελάδημά μου’
Ή μόνη μου γαρά μου
Νά ήσαι κ’ ή ζωή.

Φεγγάρι έγώ και ήλιος σό
Τό φως σου νά μοϋ δίνης,
Σαν Οέλης νά μέ οδύνης,
’Αγάπη μου χρυσή.

Ό ύπνος σου ό πρωινός
Καί τό γλυκ’ όνειρό οου.
Νά εϊμουνα παλμός σου
Έγώ παντοτεινός.

Νά βλεπες πόσο σ’ αγαπώ !

Καί τδ γλυκύ σου άσμα δέν συμπληροΰται, διότι σοΰ πνίγει
τήν φωνήν γλωσσοπέδη γλυκεία καί δάκρυα χαράς στίλβουσιν είς
τούς μάγους σου οφθαλμούς καί ή καρδία σου τρέμει δλη, ώς τδ
φύλλον τής λεύκης εις τοΰ βορρά τήν πνοήν. ’ Εχεις ϊδει, πώς τρέμει τδ φύλλον τής λεύκης είς τι>ΰ βορρά τήν πνοήν ;
*Ανθυλλα, έρασμία Άνθυλλα., αί εΰδαίμονες έκεΐναι στιγμαί
διατί νά παρέλθωσι; διατί τόσ ον φιλάργυρος ή ειμαρμένη ;.....
Φεΰ ! Τά έτη παρήλθον δρομα ΐα μέ τήν ευτυχίαν των εκείνην
εκτοτε καί παοέμεινε μόνον ή ά νάμνησις αύτών. Έκείνη δέ άπέθανε πλέον πρδ πολλοΰ καί μικ:>δν πρδ τοΰ θανάτου της άκριβώς
τήν; νύκτα μιάς πρώτη.; τοΰ έτοιις έν ω ήγωνία, άνέλαμψεν ή συμ,πμθή ς μ ο ρ φή τη ς, α αί κ α τα φίλο ΰ σα π,αραφόρως ξηρόν κλωνίονμυρσίνης, εμειδίασε καί έκλαυσε κα ί, έμ.,πεσοΰσα εις- ρέμβην ,βαθεΐαν,

Άλλά τίς νά ήδύνατο νά μοί άποδ ώση τά παιδικά μου ετα!

’Ω χρόνοι ήδιστοι, καί πανευδαίμονες,παρέρχεσθε τόσον άνεπαισθήτως, τόσον δρομαίως, τόσον άσπλάγχνως μέ τήν λάμψιν τής
"ίριδος, μέ τοΰ λυαπυγοΰς τήν χάριν, μέ τδ άνθος τής λεμονέας,
μέ τής αυγής τήν δρόσον ! Διατί νά μή διαοκήτε, οσον ή άνθρω·
πίνη ζωή καί νά σβέννυται αυτή μεθ’ υμών εύχαρις;
Έπόθουν νά έπαναστρέψω τά έτη διά νά έπανεύρω τάς απει
ροπληθείς έκείνας γλυκυτάτας καί άθώας χαράς των, έν αίς έζισταται τοΰ παιδός ή ψυχή καί ή καρδία του σκιρτά., ώς στρουθδς, εις τοΰ στρουθοΰ τήν πτήσιν καί τδ τετέρισμα’ νά έπανίδω
τδν κόσμον λαμπρδν αριστοτέχνημα, μαγικήν σκηνογραφίαν καί
ένδιαίτημα αγγέλων, δλον δι’ έμέ δημιουργηθέντα’ νά πετώ εύπτερος άπδ χαράς είς χαράν, ώς χρυσαλλίς’ νά γελώ ές δλης ψυ
χής τδν γοργδν καί αφελή έκεΐνον γέλωτα, όστις μόνον εις τα
τρυφερά χείλη τών παιδιών θάλλει, τδν μόνον αληθή και αγνόν
τής χαράς γέλωτα’ νά παίζω μέ τά άνθη καί τάς πομφόλυγας,
άς σχηματίζει ή βροχή’ νά ευρίσκω τέρψεις πανταχοΰ καί είς τδ
τίποτε’ νά μετρώ τούς αστέρας καί νά τείνω τάς χεϊρας διά νά
συλλάβω τήν σελήνην καί νά τήν τραγουδώ' νά μή γνωρίζω τί

ποτέ καί νά πιστεύω εί ς τδ παν· Αί σκέψεις καί αί μέριμνα', νά
ήνε μοι άγνωστοι’ νά φοβώμαι τδν εύταξί αν τοΰ σχολείου καί
δλη μου ή φιλοδοξία νά ήνε έν εύσημον τοΰ διδασκάλου μου, έφ’
ω νάκομπάζω, ώς ταώς. Ν’ αγαπώ τήν περιστεράν, διότι επα
νήλθε μέ τδ κλωνίον τής ελαίας ε·’ς τήν κιβωτδν τοΰ Νώε. Νά
δυσανασχετώ κάποτε, διατί ό Νώε νά μή άφήση έςω τής κιβωτού
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τού; κϋνας, οί όποιοι δαγκάνουν καί τά; γχλάς, α’ίτινες τρώγουν
τά μικρά πτηνά! Νά κοιμώμαι γλυκά-γλυκά ύπνον γλυκύν, ώ;

παγα καί άπληστον. Καί σύ, καλέ μου Δημόφιλε, πώς έγήρασα;
πώς έλευκάνθη ή δλόχρυσο; κόμη σου, έν ώ τά τριάκοντα έτη σου
δέν παρήλθον άκόμη ! "Ολαι τοϋ κόσμου αί άτυχίαι καί θλίψει;
σέ διώκουσιν άνιλεώς καί ούτε βήμα κάμνεις χωρίς νά στενάς·/);·
Διατί άραγε ή ειμαρμένη, ή διά τινας τόσον καλή καί φιλόστορ
γος μήτηο, νά ήνε διά σέ κάκιστη καί μοχθηροτάτη μητρυιά ;
Παρήλθετε όλοι, παιδικοί μου φίλοι, μέ τά εύδαίμονα εκείνα

μέλι, γαλήνιου ώ; ή αύγή, συνεχή καί βαθύν καί νά έξυπνώ γορ
γός καί εύθυμο;, ώ; ή μικρά χελιδών τοϋ ’Απριλίου' ούδεμίαν
θλίψιν νά γνωρίζη ή. ψυχή μου, ούδέν νέφος νά σκιάζη το μέτω-

πόν μου, πάντοτε αίθριου, καί ούδείς νά ταράττη τά στήθη μου
παλμό;' ουδέποτε νά δακρύωσιν οί οφθαλμοί μου, ζωηροί πάντοτε
καί αεικίνητοι καί ελεύθεροι, καί νά κλαίω μόνον οσάκις πόνο;
τι; σωματικός μέ τυραννή. Νά σκιρτώ εΐ; πάσαν μελωδίαν καί
μουσικήν καί νά χαίρω καί δι’ άλλοτρίας χαράς. Ν’ αγαπώ τδν
κόσμον δλον καί δ κόσμο; όλο; νά ήνε δι’ έμέ ευρύτατος παρά
δεισος .......................
Ivreese matinale da la vie! Adorables annees ! L’ aile
des libellules frissone. Oh! qui que vous soyez, vous souvenez-vous?
Κρίτων, Φαίδων, Νάρκισσε, Κλέοβι, Ενδοξε, Αίνε, Κάρανε,
Δημόφιλε . . . . αγαπητοί παιδικοί μου φίλοι, τί έγίνατε;
Τριφίλητε Νάρκισσε, τέσσαρα ήδη έτη κοιμάσαι ύπο το ψυχρόν
τοϋ τάφου σου χώμα, εΐ; ο ένεκλείσθη; μέ τά είκοσι πέντε έτη
σόυ, τά πλήρη κάλλους καί ζωής, έκει παρά τον Άδρίαν, μακράν
τοϋ δρίζοντος, όπου είδες το φως. Πτωχέ Εύδοξε, άπεμάρανε
καί σέ ανίατος τερηδών καί έκλινα; τήν κεφαλήν ζάτωχρον ύπο
σκιάν κυπαρίσσου εις τήν άνοιξιν μόλις τής ζωής. Δυστυχή Αίνε,
εινε ήδη δεκαπέντε έτη, άφ’ ότου έφαγον τά πικρά κόλλυβά σου.
Φαίδω?, τί γίνεσαι Φαίδων ; Ποια διασχίζεις πελάγη, εις ποιας
περιπλανάσαι χώρας, νέε Άβδουλλάχ, άναζητών τό τετράφυλλου
τριφύλλιον ; Καί σύ, Κρίτων, πώς παράλλαξα;; Διατί έγινε; τό
σον άκαρδος, τόσω κακός; Τίς Μέδουσα σέ άπελίθωσε καί έστείρευσεν έν σοί παν φίλτρον, πάσα άγνότης, πάν αίσθημα γλυκύ
καί εϋγενές; "Οτε, Κάρανε, ήσο παιδίον, ήσο ωραίος, ώς δ Άδωνις, καί τρυφερός, ώ; ή άρτιφυής πόα παρά ρΰακα άργυροδίνην.
Διατί τόρα ή μορφή σου έχει ρυτίδας καί είνε ξηρά καί δύσειδής; Κλέοβι, δ κερδώος 'Ερμής ήφάνισε τήν αγαθότητα τή; ψυ
χή; σου καί άπδ Καναρίας άκανθίδος, μετεβλήθης είς γόπα άρ-

έτη, μέ τάς χαράς των, μέ τάς εύτυχία; των έκείνας. Άνιλεής δ
χρόνος παρεοχόμενος σάς παρέσυρεν, δπως τοϋ φθινοπώρου δ άνε
μος καταρρίπτει καί σαρόνει τά φύλλα τών δένδρων.
Θά σάς έπανίδω άρα γε ποτέ ; · ..................................................

Άλλά φωνεϊ δ αλέκτωρ καί ή φωνή του διώκει τούς ρεμβα

σμούς μου. Χαίρετε, έρατειναί τοΰ παρελθόντος σκιαί, δπτασίαι

γόησσαι.
«Έπιτοιβείη δέ καί κακός κακώς άπόλοιτο δ κάκιστος άλεκτρυών καί μιαρώτατος, δς με, ήδύν ονειρον Οεώμενον, άναβοήσας

έξήγειρεν,» αναφωνώ, ώς δ Ίοφών τοϋ Άλκίφρονος.

V
*Α ! ή νύξ προέβη πολύ. ’Εκεί, είς τήν ανατολήν λευκάζει δ ου

ρανό; αίθριος. ’'Εδυσεν ή Πλειάς καί ο φίλος Ώριων. ΙΙώ; λαμ.πυρίζουσιν οί αστέρες τής αυγής! Βαθμηδόν αναφαίνεται το λυκό
φως, φαιδρόν καί χάριεν, ώς ή ήβη. 'Η δρόσος τής αυγής ζωπυρεϊ
τά στήθη μου καί τής νυκτδς τά όνειρα ανα εν εκλειπουσιν, ως τα
άστρα τοϋ ούρανοΰ.
Τδ πτηνδν έξυπνα αμέριμνου και εύχαρι νά κελαδήση. Τδ κα
ρυόφυλλου σφριγόί ερατεινόν καί τδ λευκόϊον παίζει με τηυ αυρα^

τής αύγής.
Αύτήυ δέ τήυ ώραν τί κάμνει ο άνθρωπος, το τελειότερον τών
πλασμάτων τής δημιουργίας ; Ό αρχών ώχριά έπί τής χρυσομε ■
ταξίνης κλίνης του, δυσφορών, δ φιλάργυρος βιβρωσκεται και μη
χανορραφεί πώς νά θεραπεύση τήν ανίατον τής ψυχής του νόσον)
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δ φιλόδοξος τήκεται, άναζητών τήν κλίμακα τοΰ ’Ιακώβ διά ν’ ά-

γλυκυτάτη τής Έδέμ, δρέπε πάσαν τής ζωής χαράν, έν οσω δ κή
πος αύτής θάλλη κύκλω σου εύανθής. Τόσον εζησέ τις, όσον έχάρη dans cel affreux vieux monde. "Ολα τ’ άλλα είνε σκιά

νέλθη εις τδν ουρανόν της δόξης, ό κλέπτης σχεδιάζει νέαν κλο
πήν και εγκλήματα νέα ό κακούργος, δ ευδαίμων υιός τής τύχης
κοιμάται νωχελής και δ δυστυχής, δ στενότερος ούτος φίλος τοΰ

μέλλοντος, βαυκαλάται με νέαν έλπίδα.......... 'Ο άνθρωπος ή κοι
μάται ή μοχθεί και πάσχει, ιδού ή ζωή του.
Άλλα, δςατί τδ άνθρώπινον πλάσμα νά ηνε έν μοίρα ήττονι τής
τοΰ πτηνού και τοΰ λευκοίου ; Διατί; Διότι μόνον αύτδ έξ όλων
τών πλασμάτων του κατηράσθη δ Δημιουργός. ’Ω κατάρατοι
πρωτόπλαστοι, ώ λαίμαργε Άδάμ, ότι ήκουσας τής φωνής τής
γυναικός σου και έφαγες άπο τοΰ ξύλου τής γνώσεως και έξεβλήθης τοΰ παραδείσου τής τρυφής καί κατωκίσθης απέναντι αυτού
έν λύπαις, άκάνθαις και τριβόλοις.

VI
Και φεύγει τόσον ταχύ δ χρόνος, κα'ι εινε τόσω βραχεία ή ζωή
και τόσον άνεπιεικής και άκαμπτος ή βαρύνουσα αύτήν προαιώ
νια καταδίκη !
Βαρύ καί δυσφόρητον άχθος, καθιστών πικρόν πάντα τδν μάταιον τής ζωής αγώνα. Οϊα ματαιότης !
Δέν υπάρχει δόξα, δέν υπάρχει ευτυχία, δέν υπάρχει χαρά έν

τώ κόσμω τούτω, ήτις νά μή συντρίβηται έπί τέλους εις μοιοαίον
τινά αόρατον σκόπελον. Μία κέραμος συνέτριψε τοΰ φοβερού δορυκτήτορος ΙΙύρρου τήν ζωήν καί μία ψιλή βροχή άνέκοψε τδ άρ
μα τής παμβασιλείας τοΰ Ναπολέοντος. Δόνακες, ΐνα τί μεγα
λαυχείτε καί έπαίρεσθε ;
Αί ήμέραι θά δύωσιν, οί μήνες θά φεύγωσι καί τά έτη θά πα
ρέρχονται εις αιώνας αιώνων. 'Η βλάστησις θά διαδέχηται τήν
βλάστησιν καί τήν γενεάν ή γενεά. Μετ’ ού πολύ θ’ άπομαοανθή τδ ροδοειδές αύτδ καρυόφυλλόν μου καί τδ άκμαΐον αύτοϋ στέ
λεχος θ’ άποξηοανθή. Ιδού τοΰ ανθρώπου ή ειμαρμένη!

καί όναρ, δναρ καί σκιά.
Καί όταν δύη έν έτος σου, μυριοθέλγητρε

Σειρήν τής ζωής,

θλίβου. Τδ νέον σέ σύρει πρδς τάς λεύκάς τρίχας και τάς ρυτίδας
καί τής καρδίας τήν άπολίθωσιν. Τί διώκεις εις τδ άδηλον μέλλον,
ώ αγαστή τοΰ παρόντος βασίλισσα ; ’Ελπίδας ; ’Απωθεί τα πολλάκις ψευδή φάρμακα ταϋτα τών ανθρωπίνων πικριών. 'Η ψυχή

σου εινε πλήρης ύγιείας καί χαράς. Εύτυχίαν ; Τήν έγκλείεις ολην έν τή καρδία σου. Μήπως όνειρα ; Άλλ’ είσαι μόνη συ δνεί'
ρον χρυσούν !
Άνθ’ όλων τών εύχών,

αΐτινες σήμερον δαψιλώς πλημμυροΰσι

τήν γήν, μίαν έγώ έχω διά σέ’

Νά γ/ή παξ>ί.1θΐ] .ποτέ ό καιρός

σου!
Άλλ’ είνε εύχή υπεράνθρωπος, ούτοπία, χίμαιρα, εγω δε επρεπε νά ε’ίμην θεός διά νά τήν πραγματοποιήσιο.
VIII
’Ήδη αί κοουφαί τών δρέων χρυσοΰνται άπδ τάς πρώτας τοΰ

ήλιου ακτίνας.
Οΐαν νύκτα διήλθον!...............
Αΐσθάνου.αι έν έμοί κάτι έκφυγόν. ’ίίτο τι ώραιον καί ποθει
νόν, ζωηρόν καί εύχαρι. ’Αλλ’ ήτο πραγματικότης, άνάμνησις ή
ονειοον; ’Όνειρον μοί φαίνεται, ότι ήτο, γλυκύ καί έπαγωγόν.
Καί τόρα τί έγινε τδ δνειρον εκείνο ; Τί γίνεται τδ άνθος τής
ϊάσμης, τδ κάλλος τοΰ λυκαυγούς, τής αυγής ή δρόσος, τοΰ πτη
νοΰ τδ κελάδημα, τής αύρας ή πνοή, τής θαλάσση; ή ιλαρά γα
λήνη, τοϋ ούρανοϋ ή αιθρία, τής νεότητος ή λάμψις καί τδ πϋρ;...
Addio dell passalo, addio i
"Αργος 1881.

VII
Νεότης, νεοτης,

η μονή ευδαίμων τοΰ ανθρώπου ζωή, άκτίς

ΤΙΜΩΝ.
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A Μ ACHILLE PARASCOS

(poeteI Rational)
A L’OCCASIOA DE L’l X A L'GI'RATIO X

DU MONUMENT ELEVE PAR LES GRECS

A LOBO BTBCB
DANS LA VILLE

DE MISSOLONGHI

Paris

I'1’ Scptembre 1881.

Grece ! pay·.; de leternel encliantemens!
En depit de tes nialheurs, les Dieuxn’ont
pas perdu la douce habitude de venir
le visiter; ou inalgre les ftammes echap·
pees de l’enfer qui out trace leur sentier
sur ta plage, de quelqu’Olympe inconnu ressort toujours
la divinite ailee qui vienl t’apporler la bonne nouvelle de
l’esprit. Si les liens souffrent trop pour enfanter une pensee un etranger amend par ton ehartne attruactif vient, de
nouveau, jeter les semences du genie dans Zes sillons des-

seches.
Un de les enfanls gales que tu as tant caresses, a ete
le bel Aleibiade dont les defauts meme etaient des fleurs
parfumecs. Aleibiade avait montre a la terre jusqu’ou
pent aller l’inffablc don de plairc et resumait en lui ee que
l’huinanite conlieut d’effloresesent. La nature qui ne craint
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pas de se repeter dans ses perfections en aproduit un second
qu’elle a place comme par derision dans le pays brumeux
et froid de l’Angleterre. An milieu de ses vents eplores
contrastant avec les rayons de l’llellade, sous ses images
passant comme des voiles funebres, dans ce ciel eprouve,
naissait un nouvel Aleibiade illumine des rayons nouveaux,
et portant dans sa tele magnilique la cadence des vers pui
avait rendu Apollen irresistible. Mais il ne reste pas dans
sa patrie brumeuse: La mouche d’or vole au soleil; Lord
Byron se fait annoncer ala Grece. Jamais plus de
genie, plus de fantaisie, plus de conf’daste n’illuminerent un
cerveau humain, jamais gloire plus relenlissanle n’annonca
un visiteur.
II faisait promener Γ amour dans les cceurs qui sont ses
berceaux, el l’oreille experle a recevoir ses confidences
l’avrit mis a meme de nous les transmeZre au milieu du
feu d’arlifice qui pelillait sans cessede son coeur a sa tete.
Le monde etait surpris d’apprendre par lui comme on
aimait et omme ou halssait. On se roulait avec lui dans
ses Hols de liel et de nectar et quant il parut en Grece
il semblait qu’il y rapportat toutes les torches des pas
sions qui l’avaient fait nommer divine. Lui meme etait
incomparable elne pouvait, inalgre tout son esprit, inventer
un type plus brillant que lui meme.
Il possedait le monde des esprits; il jouissait aussi des
forces de la terre. Il se mesurait a toutes, et plonge dans
l’Hellefpont, ilnevoulait pas qu’il futdit que Leandre etait
nieilleur nageur que lui,Diomede n’aurait pas mieus dompte les coursiers que lui et quand il passait sur l’animal
aile, il semblait un Dieu depayse attendant pour retourner
dans sa patrie que les ailes fussent poussees a sa monture frappee de son magnetisme.
Mais tous ces dons prestigieux s’effacaient encore devanl
les inspirations de la Gloire, qui lui ont fait entreprendre
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la plus poetique des guerres et la plus digne d’illustrer a
jamais son nom.

Byron a reve la Gree libre!!!.... Rien que ce
reve, suffit pour l’immortaliser. Attache comme Mazeppa
a sa pensee, il est parti fatalement attache a ce projet qui
l’emportait dans un galop eperdu au travers des ecueils
de son imagination.
11 est parti! il a donne tout ce qu’il avait. il s’est epuise
dans d’execution de l’oeuvre! comme le pelican, il’s’est
dechire le flanc pour servir de nourriture a une nation qui,
desormais, devait vivre de son’enlhousiasme. On la vu un
casque d’or, sur la tete, conduire a la victoire ces Grecs
galvanises qui semblaicnt sortis du Tartare sur un laisser passer de Charon armes de nouveau pour defendre
leur tombeau: il les a reconduits a la liberte! La, il est
mort! l’oeuvre etait trop grande et avait depasse les forces
d’un mortel.
0 Byron !!... la terre hellenique fecondee par lesang
de ses grands hommes avait besoin du tien pour produire
ses fleurs nouvelles. Tu es mort lui leguant ta vie et ton
dernier soupir trop fort pour le sein d’un mortel lui a don
ne le souffle dont elle vivra desormais. Comment recompeuser une telle memoire, un tel devouement? La Greco
n’est pas oublieuse, et desormais le nom de Byron y
passe comme les brises encliantees qui font sourire les
ileurs cl chanter les oiseaux.
0 bienheureux qui pourrait le celebrer selon ses merites! qui pourrait aller tremper sa plume dans les coupes
de miel avec laquelle il ecrivait le nom d’amcur! Helas!
un ecrivain ordinaire ne peut qu’enregistrer le nom des
grands hommes qui passenl sur la terre! Mais depeindre
leurs traits divins est trop difficile pour eux. Ils sont com
me une terre palpitante ou les belles ombres des anges
qui passent laissent une trace momentanee qu’elle ne peut
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rendre que depouillees de leurs couleurs et offrant sous
une teinte noire les formes qui l’ont embellie.
La Grece plus heureuse dans ses entreprises va
mieux reussir que ma faible voix a evoqucr ses souvenirs

enivrants, et la fete que la ville, de Missolonghl offre en
ce moment va etre l’echo de tous les eoeurs penetres de

respect, d’amour et de reconnaissance.
La Grece qui pressentait ce beau a jour a forme
d’avance d’admirables poetes qui vont nous rappeler ses
vertus. Ils sort, commen les pontifes des autels de Γesprit
pour venir apportee la myrrhe et l’eucens devant le Dieu
de la pensee: Bliidias a dit un mot a l’oreille de l’un
de ses immortels seulpteurs qui a replace le type de la
beaute, de la grandeur, de l’entreprise surhumaine sur le
piedestal oil elle va figurer comme l'eternel convive de la

terre eternellc du miracle.
Maintenant tout voyageur ira le saluer, et les meres diront, en le montrant a leurs anfants : «Voila l’Etranger qui
a valu un Gree par son genie el l’immortalite par son
devouement!

Blanche Marquise de
Saffbay.
Σ. Π. Σ 'U Ιπι φιλελληνικωτάτοις α’σΟήμασι διαπρέπουσα εδγενής Κυρία
Blanche Marquise de Saffray, Γαλλΐ; ποιήτρια, Η πολλών δημοσιευμάτων
γνωστή είς τδν λόγιον κόσμον, άπέστειλε μετά λίαν κολακευτική; Ιπιστολής
και σειράς τών έχυτής έμμετρων ίργων πρδ; τον παρ ήμΐν Εθνικόν καί προσ
φιλή ποιητήν κ. Άχιλλέχ Παράσχον και τδ άνωτε’ρω άρΟρίδιον, οπερ ?γραψεν
ίπ'ι τή ευκαιρία τή; tv Μεσολογγίφ ίορτή; τώ; αποκαλυπτήριων τοΰ Βύ

ρωνος.
ηβςοο-------
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0 ΔΑΝΤΗΣ ΣϊΝΑΧΤΩΝ TUN ΜΑΤθΙΑΑΙΙΝ
(’Αντίγραφον Ιζ. τής ε’χόνο; τοΰ Μ. Maignan.)

'Η άνω είκών έξετέθη έν τή παρισιανή έκθέσει τοϋ 1881, είνε
δ’ εργον τοϋ Maignan είλημμένον έκ τής Θείας Κωμωδίας.
'Ο ’Αλβέρτο; Μαινάν είνε εις τών ζωγράφων, οϊτινες καταλαμβάνουσι θέσιν έν τή νέα σχολή. Μέχρι νϋν, ώς φαίνεται, έδεικνύετο
μάλλον ώς χρωματιστή; ή ώς ζωγράφος χαρακτηριστικός και
αισθηματικός. Εινε Βενετός μάλλον ή Λομβαρδός καί μάλιστα
’ίσως ’Ρωμαίος. 'Όμως προ τής τελευταίας Έκθέσεως έπελάβετο
μετ’ επιτυχίας τοϋ παθητικού μέρους τοϋ θρησκευτικοΰ χαρακτήρος. Τοΰτο δέ τό έτος έτέθη έπι τοϋ έαρινοϋ εδάφους τών πρώ
των άνθωδών παραδόσεων. Μάς δεικνύει τόν Δάντην συναντώντα
τήν Ματθίλδην, ήτις συλλέγει άνθη έν τώ κήπω τοϋ Καθαρτη
ρίου (Purgatoire). « Ω ώραία γυνή, ή οποία θερμαίνεται εις
τάς ακτίνας τοϋ ’Έρωτος», λέγει δ συγγραφεύς τής Θείας Κωμω
δίας. Καί διά ν’ άφαιρέσιρ τήν υποψίαν δλην εις τήν άνάγνωσιν
τών λόγων του κεχαραγμένων έπί τής είκόνος, δ ζωγράφος δίδει
εΐ; τόν ποιητήν, ήδη ώριμον, στάσιν σεβασμίαν και εύλαβή. 'Η
Ματθίλδη στρέφεται και απολογείται, δ δέ Βιργίλιος εινε ένταϋθα ώς έν κωφόν πρόσιοπον. Μετά τινα βήματα τόν πλησιάζει είς
τήν παραδείσων χώραν, δτε και τδν αφανίζει. ’'Εχει χάριν καί
αφέλειαν είς ταύτην τήν σύνθεσιν, ήν στενοχωρεί ένίοτε καί μι
κρά τις αμφιβολία.
θΕΤΙΣ.

—---- ο-ο^ί->ο------

Ο ΔΑΝΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΩΝ ΤΗΝ ΜΑΤΘΙΛΔΗΝ
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METAO2TEV2IS ΤΩΧ ΠΤΗ\Ω\
"Εκ τοϋ «Genie du christianisine» τοϋ Chateaubriand.)

’Ενώ μέρος τι τής δημιουργία; ψάλλει αίνους προς τόν Πλά
στην, έτερον περιπλαναται διερμηνεΰον τά θαυμάσια Αύτοϋ. Οί
αγγελιοφόροι (είδος πτηνών) διασχίζουσι τού; αιθέρας, βυθίζον
ται έν τοί; υδασιν, ύπερπηδώσι τά ορη και τάς κοιλάδας. Πτη
νά τινα φθάνουσι μετά τοϋ έαρος καί εξαφανίζονται μετά τής
πρώτης πνοής του Ζέφυρου, μεταναστεύουσι δέ άπο κλίματ·; είς
κλίμα, μη έχοντα μόνιμον πατρίδα’ άλλα τέλος παραμένουσιν
εγγύς τοϋ ανθρώπου’ οδοιπόροι μακρόθεν ερχόμενοι έπιζητβϋσι την φιλοξενίαν τών αρχαίων ερειπίων. "Εκαστον ακολουθεί την
ιδίαν αύτοϋ κλίσιν, έν τή εκλογή συνοίκου’ ό πυρρούλας διευθύ
νεται πρός τάς καλύβας’ ή χελιόων πτεροϋται εις τά μέγαρα’
η κόρη αύτη τοϋ βασιλέως φαίνεται δτι άγαπόί είσέτι το μεγαλείον’ άλλά τό μελαγχολικόν μεγαλεϊον, ώς τδν μελαγχολικδν μϋθόν της’ διέρχεται τδ θέρος εις τά ερείπια τών Βερσαλ
λιών, τδν δέ χειμώνα είς τά τών Θηβών. Μόλις έξαφανίζεται, δτε
βλέπει τις προχωρούσα; πρδ; τού; ανέμου; τοϋ Βορρά αποικία;
έρχομένα; ϊνα άντικαταστήσωσι τού; άποδημοϋντας έκ τή; με
σημβρίας. Τοιουτοτρόπως δέν μένει κενόν έν ταίς έξοχαΐς ήμών
Κατά τήν ομιχλώδη τοϋ φθινοπώρου έποχήν, δταν ψυχρό; βορράς
πνέει είς τούς άγρούς, δτε είς τά δάση πίπτουσι τά τελευταία
φύλλα, άγέλαι άγριων νήσσων, πάσαι παρατεταγμέναι είς γραμ
μήν, διασχίζουσι σιωπηλώ; τδν σκυθρωπόν ουρανόν. Έάν άπδ τά
υψη τών αιθέρων διακρίνωσι κτίριόν τι γοτθικόν, περικυκλούμενον άπδ λίμνας και δάση, έτοιμάζονται νά κατέλθωσι’ πε-
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ριμένουσι την νύκτα, ποιούσαι έλιγυ,ούς πεοί τά δάση. Ευθύς ά
μα η εσπερινή ομίχλη καλύψη τήν κοιλάδα, μέ λαιμόν τεταμένον και πτέρυγα συρίζουσαν, ρίπτονται παρευθύς έν τώ ΰδατι, δ
περ πλαταγεϊ. Γενική κραυγή, ακολουθούμενη ύπο βαθείας σιω
πή;, άκούεται είς τά έλη. Όδηγούμεναι ύπο άμυδρού φωτδς, δπερ
ίσως φέγγει είς στενόν παράθυρον πύργου τίνος, οί οδοιπόροι μας
πλησιάζουσι τούς τοίχους κρυπτόμενοι ύπο τούς καλάμου; και
τήν σκιάν αυτών. Έκεϊ, πτεουγίζοντες καί έκβάλλοντες φωνάς
άπό καιρού είς καιρόν, έν τώ μέσω τοϋ γογγυσμού τών ανέμων
και τών ύετών, χαιρετιζουσι τήν κατοικίαν τοϋ άνθροόπου.
Εΐς τών ώραιοτέρων κατοίκων τών ασύλων τούτων, τοϋ οποίου
δμως αί άποδημίαι είσίν ήττον μακροχρόνιοι, είναι ?'/ θα.ΐασσία
όρπς. Φαίνεται παρά τάς οχθας εισχωρούσα μέχρι τών λαβυρίν
θων τών σχοίνων, αναφαίνεται, εξαφανίζεται πάλιν, έκβάλλουσα

διαπεραστικήν άγρίαν φωνήν' περιέρχεται τάς τάφρους τοϋ φρου
ρίου' τέρπεται άναβαίνουσα έπί τών άναγλύπτων οικοσήμων τών
τοίχων."Οταν μένη άκίνητος,ήθελέν άν τις έκλάβει αυτήν μετά τοϋ
μέλανος πτερώματος καί τοϋ λευκού στίγματος τής κεφαλής, ώς
πτηνόν οικοσήμου, άποσπασθέν έκ τής άσπίδος αρχαίου ιππότου.
Κατά τήν προσέγγισιν τοϋ έαρος άποσύρεται είς μονήρεις πηγάς·
'Η λεπτοτέρα ρίζα ιτέας παρασυρομένη ύπό τών ύδάτων, δύνα
ται νά προσφέρη αυτή άσυλον' κρύπτεται άπό τά βλέμματα πάν
των. Αί κισσάμπελοι, τά βρύα, τά πολύτριχα τών ύδάτων, κρέμανται έμπροσθεν τής κοιτίδος της, έστεμμένης έκ χλόης' τό
κάρδαμον καί τά όσπρια παρέχουσιν αυτή τροφήν εκλεκτήν' τό

ύδωρ ψιθυρίζει ήσύχως είς τά ώτά της' ωραία έντομα άπασχολοϋσι τά βλέμματά της, καί αί Ναϊάδες τών ρυάκων, ΐνα κάλλιον καλΰψωσι τήν νεαράν ταύτην μητέρα, φυτεύουσι πέριξ αύτής
τάς έκ καλάμων ήλακάτας αύτών, πλήρεις πορφυρών μαλλιών.
Μεταξύ τών αποδημητικών τούτων πτηνών τοϋ Βορρά εισί τινα,
τά όποια εύκόλως συνειθίζουσιν είς τά ήθη ημών, καί άρνοϋνται νά
έπιστρέψωσιν εις τήν πατρίδα των. Τά πλεϊστα δμως έγκαταλείπουσιν ημάς μετά διαμονήν όλίγων μηνών' τρέχουσι κατόπιν
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τών άνέμ-ων καί τών θυελλών' δέν άγαπώσιν ή τά μυστηριώ
δη άσυλα καί περιέρχονται πολλά μέρη, ΐνα εΰρωσι τέλ.ος έρημίαν.

Δέν έπισκέπτονται δέ κατ’ άγέλας πάντοτε τά πτηνά ταϋτα
τάς κατοικίας ημών. ’Ενίοτε δύω ωραίοι οδοιπόροι λευκοί ώς ή
χιών, έρχονται μετά τής ομίχλης, καταοαίνουσιν έν τώ μέσω τών
θάμνων τή; έρείκης, είς μέρος ανοικτόν, είς τό όποιον δέν δύνα
ται τις νά πλησιάση χωρίς νά παρατηρηθώ' μετά τινων ώρών άνάπαυσιν, επανέρχονται πάλιν έπί τών νεφών. Τρέχει τις εΐς τό
μέρος δθεν έφυγον, αναζητεί, άλλά δέν ευρίσκει ή πτερά τινα, μό
να ίχνη τή; διαβάσεώς των, άτινα διεσκόρπισεν ήδη ό άνεμος.
Είναι άξιοπατήρητον οτι αί άγοιαι τήσσαι, αί χήσσαι αί
κοινα'ι, α: χήνες, οι g-aaiaroi, οί σχοϊότακες, οΐτινες χρησιμεύουσιν ήμΐν ώς τροφή, έρχονται δτε η γή είναι γεγυμνωμένη,
ένώ τά πτηνά τά άπό ξένων τόπων έπανακάμπτοντα φθάνουσς
κατά τήν έποχήν τών οπωρών, δέν έχουσι δέ πρός ήμας άλλην
σχέσιν ή τήν τή; εύχαριστήσεω;" είναι μουσικοί άπεσταλμένοι
ΐνα θέλγωσι τά συμπόσιά μας. Πρέπει δμως νά έξαιοέσφ, τις τινά
έξ αυτών ώς τόν όρτυγα καί τήν άγ-ρίαν περιστεράν των όποιων
τό κυνήγιον δέν γίνεται πάντοτε, άλλά μετά τήν συγκομιδήν, καί
τά όποια παχύνονται είς τού; σιτοφόρους άγρούς μας, ΐνα χρησιμεύσωσιν πρός τροφήν Ούτω τά πτηνά τών βορείων κλιμάτων
εϊσί τά δώρα τοΰ βοορα καθώς αί άηδόνες είσί τά δώρα τοϋ Ζεφύρου' οποιοσδήποτε άνεμος καί άν πνεύσει, αποκομίζει ήμλν έν
δώοον τής θείας προνοίας.

k'. χήνες, αί άγριαι τήσσαι, αί νήσσαι, ώς πτηνά κατοικίδια
διαμένουσιν δπου δύνανται νά ύπάρχωσιν άνθρωποι. Οί θαλασσο
πόροι, εϋρον στρατιάς άπειραρίθμους τών πτηνών τούτων, μέχρζ
τοϋ Άνταρκτικοϋ πόλου, καί εις τά; άκτά; τή; Νέα; Ζηλανδίας.
Άπηντήσαμεν ημείς οί ίδιοι μυριάδα; τοιούτων, άπό τοϋ κόλπου
του άγιου Λαυρέντιου μέχρι τών άκρων τοϋ ισθμού τή; Φλωρίδος.
Εΐδομεν ήμέραν τινά είς τάς Άζόρας νήσους συνάθροισήν άγριων
νησσών κυανών, τάς οποίας ή κόπωσις ήνάγκασε νά άναπαυθώσιν
έπί τίνος συκής. Τό δένύρον τούτο ήτο γυμνόν φύλλων, είχεν ό
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μως καρπούς ερυθρούς, οίτινες έκρέμαντο ώς κρύσταλλα άνά δύω.
"Οταν το δένδρου έκαλύφθη ύπο τοΰ νέφους τούτου τών πτηνών
ατινα άφήκαν έλευθέρας τάς κεκμηκυίας πτέρυγάς των, εϊδομεν
θέαμα θελκτικώτατον. θ', καρποί έφαίνοντο λαμπρώς πορφυροί έπί
τών σκιερών κλάδοι·;, ένώ το δένδρου έφάνη ώς νά άνέδωκεν έν άκαρεϊ βλάστησιν χρώματος κυανοΰ, έκ τοΰ ωραιότερου τοΰ όρίζοντος.
Τά θαλάσσια πτηνά έχουσι μέρη συνεντεύξεων, ένθα φα!νεταζ
δτι συσκέπτονται περί τών υποθέσεων της δημοκρατίας των’ εισί
δέ συνήθους τά μέρη ταϋτα σκόπελοι έν τώ μέσω τών κυμάτων.
Πολλάκις ίστάμεθα έπί τής παραλίας τής νήσου τοΰ αγίου Πέ
τρου, απέναντι νησιδίου τινδς, οπερ οί κάτοικοι ώνόμασαν Πεφισΐερεωκα ώς έκ τοΰ σχήματος' έκεΐ ήρχοντο, κατά το έαρ, προς
άναζήτησιν ώών. Το πλήθος τών πτηνών, συνηθροισμένον έπί
τοΰ βράχου τούτου, ήτο τόσον μέγα, ώστε πολλάκις διεκρίνομεν
τάς φωνάς των καί δτε ακόμη έμυκατο αγρίως ή τρικυμία. Τά
πτηνά ταϋτα εΐχον φωνάς ιδιορρύθμους, όμοιας πρδς τήν βοήν

τήν έκ τής θαλάσσης έξερχομένην.
*Ακρα νοημοσύνη έβασίλευεν έν τή δημοκρατία τοΰ Περιστερεωγος. Ευθύς άμα νέος πολίτης έγεννατο, ή μήτηο του τδν έρριπτεν εις τά κύματα, ώς οί άγριοι έκεΐνοι λαοί, οΐτινες βυθίζουσι τά έαυτών τέκνα είς τούς ποταμούς ίνα σκληραγωγηθώσι καί
συνειθίσωσιν εις τάς ταλαιπωρίας τοΰ βίου. Αγγελιοφόροι, άνεχώρουν άκαταπαύστως έκ τής νέας ταύτης Τύπου μετά πολυα
ρίθμων φυλάκων, οΐτινες κατά τάς ανεξερεύνητους βουλάς τής
θείας Προνοίας,διασκορπίζονται έπί τών θαλασσών ίνα συνδράμωσι τά πλοία. Οί μέν τοποθετούνται τεσσαράκοντα ή πεντήκοντα
λεύγας μακράν, είς γήν άγνωστον, καί καθίστανται οδηγοί α
σφαλείς διά τδν ναύκληρον, δστις ανακαλύπτει αυτούς πτερυγί
ζοντας έπί τών κυμάτων, καθώς οί σημαντήρες τής άγκύρας' οί
δέ σταθμεύουσιν έπί τίνος υφάλου, καί ώς σκοποί άγρυπνοι έκβάλλουσι κατά τδ διάστημα τής νυκτδς κραυγήν διαπεραστικήν,
ίνα προειδοποιώσι τούς θαλασσοπόρους' καί άλλοι τέλος, ώς έκ
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τής λευκότητος τοΰ πτερώματος των, καθίστανται αληθώς φάροι
έπί τών αμαυρών βράχων.
Πάντα τά φαινόμενα τής θαλάσσης, ή παλίρροια καί ή άμπω*
τις, ή γαλήνη καί ή τρικυμία προσημαίνονται ύπδ τών πτηνών.
Ή κίχλη καταβαίνει έπί τών κοιλωμάτων, καλύπτει τδν λαι
μόν έντδς τών πτερύγων κρύπτει τδν ένα πόδα ύπδ τδ σώμα
καί ίσταυ.ένη ακίνητος έπί τοΰ άλλου, προαγγέλλει είς τδν
άλιέα τήν στιγμήν, καθ’ ήν ύψοΰνται τά κύματα. 'Η θαλάσ
σιο, χορυδαλίσ, ήτις πετώσα επιψαύει τά κύματα, έκβάλλουσα
φωνήν γλυκεΐαν καί μελαγχολικήν, προμηνύει απ’ εναντίας τήν
στιγμήν τής άμπώτιδος' τέλος ή κλυθωκοχαρης περιπλαιάται
έν τώ μέσω τοΰ Ώκεανοΰ. Σύντροφοι τών ναυτικών, άκολουθοΰσι τήν πορείαν τών πλοίων, καί προμηνύουσι τάς τρικυμίας. ΓΟ
ναύτης θεωρεί αΰτάς, ώς ιερά πτηνά, παρέχων αΰτοΐς θρησκευτικώς φιλοξενίαν, δταν ό άνεμος τά ρίπτει έντδς τών πλοίων' άπαραλλάκτως ώς ό γεωργός σέβεται τδν πυμροώΖακ, δστις τώ
προμηνύει τάς ώραίας ημέρας, τδν δέχεται δέ ευχαρίστως καί ύπδ
τήν στέγην τής καλύβης του, κατά τά ψύχη τοΰ χειμώνας. Οί
δυστυχείς ούτοι άνθρωποι, ευρισκόμενοι μεταξύ τής δριμύτητος
τοΰ χειμώνος καί τής αΰχμηρότητος τοΰ θέρους έχουσι φίλους,
ούς ήτοίμασεν αύτοΐς ή θεία Πρόνοια' εύρίσκουσιν είς τδ ασθε
νές αύτδ ον, τήν συμβουλήν καί τήν έλπίδζ, ήν ματαίως ήθελαν
ζητήσει συχνάκις άπδ τούς όμοιους των. Ή αμοιβαία αύτη ευερ
γεσία μεταξύ ασθενών πτηνών καί δυστυχών ανθρώπων, είναι
έν τών συγκινητικών εκείνων δειγμάτων, ατινα άφθόνως εισί
διεσκορπισμένα είς τά έργα τοΰ Θεοΰ.
Έάν ό καιρός καί ό χώρος έπέτρεπον ήμΐν, ήθέλομεν ζωγρα
φίσει καί πολλάς άλλας μεταναστεύσεις, καί πολλά άλλα μυ
στήρια τής θείας Προνοίας ήθέλομεν άποκαλύψει. Ήθέλομεν ο
μιλήσει περί τών γεράτων τής Φλωρίοος, ών αί πτέρυγες έκπέμπουσιν ήχους τοσοΰτον έναρμονίους, καί οίτινες τοσοΰτον ύπερηφάνως πλέουσιν έπί τών λιμνών, τών ρητινοφόρων δασών, τών
κυπαρισσώνων, καί τών δασυλλίων τών πορτοκαλλεών καί τών
*
φοινίκων
ήθέλομεν αναφέρει τδν .τε.ΖεχαΓα τών δασών, έπισκε-
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ήθέλομεν
δσον αύτών άνε

ήθελεν έκλάβει τόν μήνα τή; δμίχλης αντί τοϋ μηνός τών άνθέων, καί δέν ήθελε ψάλει κατά τήν χειμερινήν τροπήν τά άσματα
τοΰ θέρους. Έπίσης αί φροντίδες, τά παίγνια, αί ήδοναί του α
γροτικού βίου ήσαν προσδιωρίσμέναι ούχι έκ τοϋ αβέβαιου ημε

μων, τών ωρών τοϋ έτους, άς έκλέγουσι τά πτηνά "να άλλάζωσι
κλίματα, τών συμβεβηζότων άάινα ύφίστανται, τών κωλυμάτων,
τά όποια έχουσι νά υπερνικήσωσι, τών καταστρεπτικών ναυαγίων
των’ πώς προσεγγίζουσιν ενίοτε εΐ; άγνωστου; άκτά; άντι τής
ζητούμενη; ποθητής χώρα;, πώς άπόλλυνται διαβαίνοντα δάση
άτινα κατέκαυσεν δ κεραυνό; ή πεδιάδα;, ένθα οί άγριοι εθεν-

ρολογίου σοφού τίνος, άλλ’ έκ τών άλανθαστων υπολογισμών Ε
κείνου, δστις έχάραξε τήν πορείαν τοΰ ήλιου. ΓΟ υπέρτατος οΰτος
Δημιουργός ήθέλησεν δ ίδιο; νά προσδιορίση τά; έορτάς τής λα
τρείας Του εΐ; άπλάς έποχάς,δανεισθείσας έκ τών ιδίων του έργων’

τό πύο.
Έν τή πρώτη ηλικία τοϋ άνθρωπίνου γένους, κατά την άνθη
σιν τών φυτών, κατά την πτώσιν τών φύλλων, κατά την απο
δημίαν καί επάνοδον τών πτηνών, οί γεωργοί καί οί ποιμένε;
έκανόνιζον τά; εργασίας των.
Ύπο τά; σκηνά; τοϋ ’Ιακώβ ήχ τοΰ Βοοζ, η ελευσι; πτηνού τό
παν εθετεν είς κίνησιν’ ό πατριάρχη;, έπι κεφαλή; τών υπηρε
τών του, ώπλισμένων μετά δρέπανων, περιήρχετο τον αγρόν του.
Έάν διεδίδετο δτι τά μικρά τής κορυόα.Ιίΰος έθεάθησαν πτερυ-

τής περιστεράς, έκάλει τον άνθρωπον είς τόν βωμόν τοΰ Θεού τής

πτόμενον τού; νεκρού; τή; έρημίας, μή άναπαυόμ.ενον
κοιμητήρια τών ’Ινδών καί εΐ; τά; κορυφάς τών τάφων’
καταδείξει τον λόγον τών μεταναστεύσεων τούτων, έφ’
ται σχετίζονται προ; τον άνθρωπον’ ήθέλομεν είπει περί

γίζοντα, εΐ; την μεγάλην ταύτην εϊδησιν, ολόκληρος λαός, πεποιθώ; εΐ; την θείαν έπίβλεψιν, ήρχιζε μετά χαρά; τον θερισμόν. Τά
χαριέστατα ταϋτα σύμβολα, διευθύνοντα τά; φροντίδα; τή; παρούσης ώρα; τοΰ έτους, είχαν τό πλεονέκτημα νά ποολέγωσι τά;
αφασίας τή; προσεχούς εποχή;.Έάν αί p/rfc καί αί άγριαι τησεαι
ηρχοντο έν άφθονίγ, έγνώριζον δτι δχειμώνέσται διαρκή;. Έάν ή
κθξ>ΰ>·η ήρχιζε νά κτίζη τήν φωλεάν τη; κατά τόν Ιανουάριον μή
να, οί κηπουροί προσεδόκων κατά τόν ’Απρίλιον τά ρόδα τοϋ Μα’ί’ου.
Ό υμέναιο; νεαρά; κόρης, πλησίον κρήνης τίνος, είχεν δμοίαν
σχέσιν προς τήν άνθησιν τών φυτών’ καί οί γέροντες οί άποθνήσκοντες συνήθως κατά τό φθινόπωρου, επιπτον μετά τών βαλά
νων καί τών ωρίμων καρπών. ’Ενώ δ φιλόσοφος, σμικούνων ή μηκύνων τό έτος, περιήρχετο κατά τον χειμώνα έπι τή; χλόη; τοΰ
έαρος, δ γεωργός ουδόλως έφοβεΐτο μή δ αστρονόμο; δ άποστελόμενος έκ τοϋ ούρανοϋ ήπατήθη. Έγνώριζεν, δτι ή αηδών δέν

καί εΐ; τάς ήμέρας έκείνα; τής άγνότητος, κατά τάς έποχάς και
τά; εργασίας, ή πνοή τοϋ ζεφύρου ή τής καταιγίδο; τοΰ άετοΰ ή

φύσεως.
Οί χωοικοί ήμών μεταχειρίζονται ενίοτε και νϋν τα; θελκτι
κά; ταύτα; εικόνας, δι’ών είναι προσδιωρισμένο; δ καιρός τών α
γροτικών εργασιών. Οί λαοί τών Ινδιών ποιοϋσι την αυτήν χρησιν δμοίως οί Μαύροι καί οί Άγριοι ’Αμερικανοί φυλάττουσι τό
είδος τοΰτο τοϋ ημερολογίου. Αύτόχθων τή; Φλωρίδος σοί λέγει
«'Η κόρη ένυμφεύθη κατά τήν έλευσιν τοΰ κο.1υ'>ξΐίου.—Τό παιδίον άπέθανεν δτε ή τρυγά»· έσίγησεν.—Ή μήτηρ αύτη έχει τό
σους υιούς, δσα οόά έχει ή φωλεά τοϋ Λε.Ιεκανος !8
Αδιίανιι

I.

Μαζαρακβ.
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Η ΕΚΔΙΚΗΣΙΣ (OSVETA)
’Απόσπασμα έ*

τών περί Μαυροδουνίου σημειώσεών μου. *

ό υψηλότερου έν Μαυροβουνίω όρος, μετά τδ Πορμι·
εώμ ζαι τδ Κωιι, είναι τδ Λοφτοε)··, έχων ύψος 6200,
ώς έγγιστα, ποδών άνω τής έπιφανείας τοΰ ’λδριατικοϋ πέλαγους και δεσπόζον ύπερηφάνως άπασών

τών κορυφών τών γειτόνων αυτού ορεων.
Τδ jd0cj>zasr κεΐται μεταξύ Καττάρου, Γκρμπάϊ, Ζούπα, Νΐέγκ·ς καί τής κοιλάδας τής μακροσκοπικής πρωτευούσης τού Μαυ
ροβούνιου Κετίνης, ήτις εύρίσκεται ύπδ τάς υπώρειας τοϋ ορούς
τούτου, 2,200 πόδας άνω τής επιφάνειας του Άδριατικοϋ πελάγους.
Τδ ΛόφτσίΓ ζ/ν. δύο κορυφάς’ τήν Γίαρπ.Ιόιι-Βρχ και τήν
Γΐισΐρσχι-Βέφ’ ής υπάρχει παρεκκλησίου, έν ώ εύρίσζεται ό
νεκρδς του πέμπτου έκκλησιαστικοϋ αρχηγού τοϋ Μαυροβούνιου
(Vladika) Πέτρου τοϋ Π, Πέτροβιτς-Νΐέγκος, κατ’άπαίτησίν του
ένταφιασθέντος έ*
ίί
έπάτω, διότι, ώς έλεγεν, ήθελε νά εύρίσκηται
πλησιέστερον τοϋ ούρανοΰ και συγχοονως νά επισκοπή άπδ τής
κορυφής τοϋ μεσουρανίου και καταπληκτικού αύτοϋ ορούς απασαν τήν προσφιλή του Τσιρναγόραν (τδ Μαυροβούνιου ) Πέ
τρος ό II άπεθανάτισε τδ όνομα αύτοϋ έν Μαυροβουνίω δι’ άν* Τ© κεφάλαιον τούτο δεν έδημοσιεύθη ε’-σέτι διά τής ΕΦΙ1ΜΕΡ1ΔΟΣ, ήτις,έντοΐ; άοιθμοΐ; 25, 10,74, 88, 97, 106,116, 159, ’65, 207, 209, 214,
και ... ε. ε. έδημοσίευσεν, ύπδ τον τίτλον ■ Μαυροβουνιωτικά·» ζαι τδ ψευδώ
νυμον *L* Aniachoretc* λίαν αξιοπερίεργου; σημειώσει; περί Μαυροόουνίου,
οφειλβμένα; τω κ. ’Λλεξάνδρω Λ. Λεονάοδω, Ύποπροξε'νω τής 'Ελλάδος εν Κε■τίνη. Ούτω δέ και διά το5 ώρχ'ουτούτου « Μ χυροοουνιωτιζοϋ · προϊόντος, ό προσ
φιλής ημών φίλο; ζ. Λεονάρδος, δέν πχοέλειψε τήν «II ο ι ζ ί λ η ν Στοάν·»,
υπέρ τής δποίας πάντοτε έδ&ιςεν εύγενή δείγματα τών πρδ; τήν πρόοδον αύτής
π·λλών συμπαθειών του.
Σ, II. Σ.

ΠΕΤΡΟΣ π. ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΝΙΕΓΚΟΣ
Ό τέταρτος εκκλησιαστικός αρχηγός [ "Vladika]
καί μέγας εθνικός ποιητής τών Μαυροόουνίων. ( 183ο— 1851 )

("ΐδε »ελ. 176 )
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δοείων κατορθωμάτων καί διά τών δημοτικωτάτων ενθουσιωδών
ποιημάτων καί άλλων πατριουτικών ύμνων καί ασμάτων του,
(piesmas) θεωρούμενος ύπδ τών Μαυροβουνίων ό μέγιστος εθνικός
ποιητής καί δι’ αύτδ τοΰτο τδν έπωνόμασαν «Ποιητήν Βλαδίκα.»

Εϊναι ό "Ομηρος τών Ms.lar&r 'Ορίων.
Άπδ τών δύο κορυφών τοΰ Λόφτσεν βλέπει τις, ώς ένώραιοτάτω καί μαγευτικώ πανοράματι, τδ Άδριατικδν πέλαγος, τά
Ιταλικά παράλια, την Γκρμπα’ί-Ζοΰπα, τά Στόμια τοΰ Καττάρου,
τδ κρησφύγετον τών Κριβοσιανών, τήν Βοσνίαν, τήν Έρζεγαβίνην»
τήν ’Αλβανίαν, τήν χώραν τών Μιρδιτών καί τδ Μαυροβούνιον
ύ.Ιόκ.Ιηρυν, δπερ φαίνεται ώς αληθής ώζεανδς έκ βράχων αποτό
μων φίρδην μίγδην άναμεμιγμένων, ούς εκλαμβάνει τις ώς κολοσσαΐα θαλάσσια κύματα άπολιθωθέντα.
Τδ νά έπισκεφθή τις τδ Μαυροβούνιου, χωρίς ν’ άναβή τδ μεσουράνιον αύτδ όρος, είναι τδ αύτδ ώς ν’ άπέλθη έκ Κωσταντινουπόλεως, χωρίς νά ίδη τδν Βόσπορον. Ή καταλληλότερα δ’έποχή πρδς άνάβασιν εϊναι κατά τους μήνας Αύγουστον καί Σεπτέμ
βριον, διότι άπδ μέν τοΰ ’Οκτωβρίου μέχρι τοΰ Μαίου αι κορυφαί αύτοϋ εύρίσκονται ώ; έπί τδ πλεΐστον χιονοσκεπείς καί νεφέλαις κεκαλυμέναι καί ή ατμόσφαιρα δέν είναι καθαρά, κατά δέ
τους λοιπούς μήνας ό καύσων, τδ όμιχλώδες της ατμόσφαιρας καί
οί σφοδροί άνεμοι καθιστώσιν επίπονον καί δυσάρεστου τήν άνάβασιν καί αθέατα τά άνω μνημονευθέντα μέρη.
'II ύπόθεσις Λοιπδν, ήν θέλω διηγηθή, έλαβε χώραν έν τώ χωρίω Ω . . . κειμένω παρά τάς υπώρειας τοΰ Λόφτσεν, ούτινος τδ
όνομα περικλείει τάς ένδοξοτέοας σελίδας τοΰ ήρωϊκοΰ Μαυρο
βούνιου.
*
*· *

’Εναντίον τών ΐσχυόντων έν Μαυροβουνίω δρακόντειων νόμων
τοΰ πρώην ήγεμόνος Δανιήλ I, οϊτινες καταδικάζουσιν είς θάνα
τον τούς λόγω ίκδι,χήσεως (osvctu) διαπράττοντας φόνους,ή ετερα
κακουργήματα, διασώζεται έτι παρά τοΐς Μαυοοβουνίοις τδ ίάιιιον εής έχόιχήσεωζ, δπερ, έν τή ιδέα, τοΰ άρματωλικοΰ λαοΰ, ταυ
τόσημόν έστι τή θρησκεία. Κατά δέ άρχαϊον αύτοϋ αξίωμα, Κθ_
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sene osveti, ouse ne posveti, «ό μή εκδικούμενος δέν αγιάζει.»
Παραλείπω·? τήν διήγησιν εκδικήσεων, προελθουσών ένεκα δια-

τρδς καί μητρός. ’Ηγε δέ τδ 18ον έτος τής ηλικίας της καί ήν
υψηλή τδ ανάστημα, ώραία τήν μορφήν, μελαχροινή μέ πλούσιο»·
τάτην έβενόχρουν κόμην καί έφερε μετά πολλής χάριτος τήν έθνικήν ένδυμασίαν τοΰ Μαυροβούνιου. 'Η μήτηο τής νεαρας ταύτης
κόρης, ήτις εκαλείτο ΜίΛιτσα, ζ··γζν άποβιώσει, ότε αύτη ήγε τδ
607 έτος τής ηλικίας της, ό δέ πατήρ της Μι.Ιάν Ω . . έπεσε τώ
Ί 852 άνδρείω; έπί τοΰ πεδίου τής μάχης, ότε αύτη συνεπλή-

πραχθέντων φόνων, έπροτίμτ.σα νά περιγράψω ύπόθεσιν εκδική
σεων, εΐς ήν έδωκεν αφορμήν προσβολή κατά τής τιμής οικογέ
νειας. Καθά δ’ ύπεσχέθην τοϊς ενταύθα, θέλοο άποφύγει τοΰ νά
μνημονεύσω τδ χωρίον και ιδία τών οικογενειακών ονομάτων τών
έν τή προκειμένη υποθέσει δρώντων προσώπων, καθόσον μάλιστα

τά πλεϊστα αύτών εύρίσκονται έτι έν τή ζωή.
* *

τά τέλη τοΰ μηνδς Σεπτεμβρίου τοΰ έτους 1859 άφίππευ"
σε πρδ ισογαίου οίκίσκον, κειμένου έν τώ παρά ταΐς ύπωρείαις
τοΰ ορούς κΐόψτοεν χωρίο» Ω . . . νεαοδς άνήρ, άγων τδ τριακοστδν περίπου τής ηλικία; έτος, ένδεδυμένος εύρωπαϊστί καί φέρων έπί τής κεφαλής τδ εθνικόν τών Μαυροβουνίων κάλυμμα Λάτιιτσα. ’Εκαλείτο δέ Μάρκος καί κατηγετο έκ ΜαυροβουνιωτιΠερί

κής οικογένειας μεταναστευσάσης πρδ πολλών έτών, ένεκα πολι
τικών λόγων, εΐς τινα πόλιν τής Δαλματίας.
Εύθυς ώς ό Μάρκος άφίππευσεν, έξήλθε τοΰ οίκίσκον γέρων άρματωλδς, όστις άποκαλυφθεΐς έχαιρέτισε τδν ξένον καί ήρώτησεν
αύτδν προσηνέστατα τίνα έζήτει.
— Σέ, Γέρω-Τζοΰρο, τώ άπεκρίθη ό Μάρκος, σερβιστί.
— ’'Α! είσαι Μαυροβούνιο;, τώ εΐπεν ό Τζοΰρος, καί πόθεν έρ
χεσαι ;

— Ναι, γέρων, είμαι Μαυροβούνιο; καί έρχομαι έκ Δαλμα
τίας, όπου είμαι έγκατεστηυ-ένος. Σοί είμαι δέ συστημένος υπδ
τοΰ έν Καττάρω διαμένοντος ανεψιού σου Στέψου.

— Καλώς ήλθες, παιδί μου. Είσαι βέβαια ό Μάρκος Ω . . .
καί τδν σκοπόν τοΰ ερχομού σου μ’ έγραψεν ό ανεψιός μου.
Καί ταύτα είπών ό Γέρω-Τζοΰρος ήσπάσθη τδν Μάρκον καί
παραλαοών τδν ίππον του προσέδεσεν αύτδν εΐς τι πρδ τοΰ οΐκίσκου δένδρον καί αμέσως εΐσήγαγεν έν αύτώ τδν Μάρκον. Εύθύς
δ’ ώς οΰτοι εΐσήλθον έν τώ οΐκίσκο», έξήλθεν αύτοϋ νεάνις, ήτις,
λύσασα τδ ζώον, εΐσήγαγεν αύτδ έν τώ παοακειμένω άχυρώνι.

'Η νεάνις ήτον έγγόνη, έξ υίοΰ, τοΰ Γέοοι-Τζούρου, ορφανή πα-
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ρου τδ 1 I ον·
Ή Μίλιτσα έχαιρεν έν τώ χωρίο» φήμην έναρέτου, φρονίμου καί
άγαθωτάτης κόρης καί πάντες άπέδιδον τδν άνήκοντα σεβασμόν

τή έγγόνη τοΰ Γέρω-Τζούοου καί τή θυγατρί τοΰ ήρωϊκοΰ Μιλάν.
Ό Γέρω-Τζοΰρος ήν άρματωλδς, άνήκων εϊς μίαν τών έπιφανεστέρων καί ήρωϊκωτέρων οικογενειών τού Μαυροβούνιου, άν
δρείως άγωνισθεί; πάντοτε κατά τών έχθρών τής πατρίδας του
καί τδ στήθος αυτού άξίως έκόσμουν πάντα τά αριστεία καί τά
παράσημα τοΰ Μαυροβούνιου, ώ; καί πολλών άλλων εύρο»παϊκών
κρατών. ’Εν τώ χωρίω πάντες έσέβοντο, ήγάπων καί έξετίμων
τδν γέροντα αύτδν, ον καί ώς προεστώτα άνεγνώριζον. Έτύγχα-

νε δέ καί ό εύπορώτερος μεταξύ όλων τών κατοίκων τοΰ χωρίου

καί εΐς άκρον φιλάνθρωπος.
'Η Μίλιτσα χαί ό πάππος της εφειον κατά τήν ήμέραν εκεί
νην τήν κα.Ιήν ένδυμασίαν το»ν, καίτοι ή ήμέρα δέν ήτον έκ τών
έορτασίμων. ΓΩς έκ τούτου δέ, καί ώς έκ τής έν τώ οΐκίσκο» έκ
τακτου προετοιμασίας, πας τις ήδύνατο νά έννοήση, ότι ή έλευσις τοΰ Μάρκου καί ό λόγο; αύτής είχον ήδη προαγγελθή, ύπδ τοΰ
άνεψιοΰ του Στέφου, τώ Γέρω-Ί’ζούρω καί ότι ούτος τά είχε κάμει
γνωστά τή έγγόνη του. Δι’ αύτδν λοιπόν τδν λόγον ή χαοίεσσα
Μίλιτσα, κατά τήν ήμέραν έκείνην, ούτε τήν ^όμμωσιν, ούτε τδν

λοιπόν στολισμόν της ήμέλησε καί ή καλλονή αυτή; άπήστραπτεν ύπδ τδ γραφικώτατον εθνικόν ένδυμά της καί τήν Κάπιτσα,
τδ ανδρικόν αύτδ κάλυμμα τών Μαυροβουνίων παρθένων, όπισθεν
τοΰ όποιου έρείδετο μέχρις όσφύος ό μέλας μετάξινος πέπλος
Μ ap«yi α ς.
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Τί έν τώ οίκίσκω μεταξύ τοϋ Γέρω-Τζούρου καί τοϋ Μάρκου
έρρέθη, ούδ’αύτή ή Μίλιτσα έμαθε;. Το εσπέρας μόνον τής άφίξεως
τοϋ Μάρκου παρετέθη ύπό τήν προ τοϋ οίκίσκου σκιάδα δεΐπνον, είς
3 παρεκάθησαν, πλήν τής Μίλιτσας, ήτις κατά τό Μαυροβουνιωτικόν έθιμον υπηρετεί τούς συνδαιτημόνας, δ Γέρω-Τζοϋρος, δ Μάοκος

και είκοσι τών στενότερων συγγενών και φίλων τής οικογένειας.
Άμοιβαΐαι προπόσεις άντηλλάγησαν καί μόνον περί τό τέλος
τοϋ δείπνου δ Γέρω-Τζοϋρος άνήγγειλεν είς τούς συνδαιτημόνας
του, ότι σκοπός τής άφίξεως τοΰ Μάρκου ήν νά ζητήση είς γά
μον τήν έγγόνην του Μίλιτσάν.
— Καί ήλθεν, είπεν είς τών συνδαιτημόνων, νά ζητήση τήν
Μίλιτσάν μας, χωρίς νά συνοδευθή ύπό djevers (παρανύμφων) καί
svati (γαμήλιου συνοδείας) παρά τά έθιμα ήμών ;
— Αυτό θά τό κάμη μετά έν έτος, άπεκοίθη δ Γέρω-Τζοϋρος,
όταν θά έλθη νά πάρη τήν νύμφην.
— Καλά, έπανέλαβεν δ έρωτήσας.
! τότε άς πίωμεν, αδελ

φοί, λοιπόν είς υγείαν τών μελλονύμφων !
— Είς υγείαν των ! άπεκρίθησαν πάντες καί έγερθέντες έπιον
καί ήσπάσθησαν τόν Μάρκον.
— Μάρκε, τώ είπε γέρων τις άρματωλός, ή Μίλιτσα είναι δ
άδάμας τοϋ χωρίου μας, είναι τό καύχημα ήμών. Κύτταξε λοιπόν,
νά τήν έκτιμήσης. Ναι, boilgue II li (ς’ τόν θεόν σου.)
ΓΗ Μίλιτσα ήσπάσθη τήν χεΐρα τοϋ γέροντος, ώσεί εύχαριστοΰσα αύτόν, καί καταπόρφυρος γενομένη έξήλθε δακρύουσα έκ τής
συγκινήσεως.
— Καλή μου έγγόνη ! άνέκραξεν δ Γέρω-Τζοϋρος, εύχομαι είς
όλους τούς γονείς? ν’ αποκτήσουν τέκνα ώς τήν Μίλιτσάν μου I
Είτα οί συνδαιτημόνες ήναψαν τά τσιιίΛουκάκιίι των, έκάθησαν πέριξ τής τραπέζης, έπί τών χαμηλών τριπόδων καθεκλών»
έφερον τό προσφιλές των όργανο·; Γκοΰζ.Ιακ καί τή συνοδεία αύ
τοϋ έψαλλοντά πατριωτικά άσματά των, άτινα διεδέχθησαν, κατά
τά Μαυροβουνιωτικά έθιμα, αί ιί'ιηχήσίΊ? ηρωικών κατορθωμάτων
καί δ εθνικός χορός ’/Ιεΐός.
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Μετά τό ϊ;εφά>'τ(ύμα ο Μάρκος ήσπάσθη τόν Γέρω-Τζοΰρον κα'ζ

πάντα^τούς συνδαιτημόνας, άπεχαιρέτισε τήν μνηστήν του καί
ίππεύσας έπανήλθεν είς Κάτταρον, όπου ανήγγειλε τώ Στέφω
τόν μετά τής έξαδέλφης του αρραβώνα αύτοϋ. Τήν δ’ έπιοΰσαν
έπιβάς τοϋ άτμοπλοίου άπήλθεν είς τόν τόπον τής διαμονής του,
άναγγείλας καί εις πάντας τούς έκεϊ φίλους του τόν άρραβώνα
αύτοϋ μετά τής έγγόνης τοϋ ίστορικοϋ άρματωλοΰ Γέροο-Τζούρου.—Γονείς, ή ετέρους συγγενείς, δέν είχεν δ Μάρκος έν τή ζωή,
διότι άλλοι μέν είχον άποβιώσει, άλλοι δέ φονευθή μαχόμενοι, έν
Μαυροβουνίω.
*

* *
Δύο κατόπιν μήνας δ Μάρκος ήναγκάσθη, ένεκα τών εμπορικών
του συμφερόντων, νά μεταβή έκ Δαλματίας είς Κωνσταντινούπολή
άφ’ όπου έγραφε τακτικώς χπαζ τοϋ μηνός τώ Γέρω-Ί'ζούρω μή
λείπων έν ούδεμιά επιστολή νά τω λέγη ότι άνυπομόνως άνέμενε
τόν Σεπτέμβριον τοϋ I860 όπως μεταβή είς Μαυροβούνιον διά νά
τελέση τόν γάμον του.
Άλλά τόν Αύγουστον τοϋ 1860 έπήλθεν ή δολοφονία τοϋ ήγεμόνος τοϋ Μαυροβούνιου Δανιήλ 1 έν Καττάρω, ή άναγόρευσις είς
ηγεμόνα τοϋ ανεψιού αύτοϋ, Νικολάου I καί τά πράγματα λαμβάνουσιν άλλην φάσιν. Ό δέ Μάρκος διακόπτει βαθμηδόν πάσαν
μετά τοϋ Γέρω-Ί’ζούρου αλληλογραφίαν. Άφίκετο δέ καί δ Σε
πτέμβριος, παρήλθε καί δ ’Οκτώβριος τού 1860, πλήν είς μάτην
άνεμένετο οΰτος έν τω χωρία» διά νά τελέση τόν γάμον του.
Τρεις μήνες είχον συμπληρωθή, άφ’ ής οΰτος είχε παύσει τοϋ
νά γράφη τω Γέρω-Τζούρω, καί άπαντα εις τάς έπιστολάς, άς
οΰτος δίς τοϋ μηνός τώ έγραφεν. ’Ανησυχών λοιπόν μεγάλως δγέρων, καί άγνοών είς τί ν’ άποδώση τήν σιωπήν τοϋ μνηστήοος
τής έγγόνης του, έγραψεν έπανειλημμένως είς διαφόρους Μαυροβουνίους, διααένοντας έν Κωνσταντινουπόλει, άλλά πάντες οΰτοι
άπέφευγον τοϋ νά τώ δώσωσιν δριστικάς περί τοϋ Μάρκου πληρο
φορίας. Τινές μάλιστα έξ αύτών έπροσποιοϋντο ότι δέν τόν έγνώ”
ριζον.
Άπελπισθείς λοιπόν δ Γέρω-Τζοϋρος έκ τών ατομικών του έ-
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ρευνών, άπεφάσισε νά έπικαλεσθή την έπέμβασιν τοΰ ήγεμόνος
Νικολάου και ημέραν τινα τοΰ Νοεμβρίου άφικνεΐται μετά τής
έγγόνης του εις Κετίνην, καθ’ ήν ακριβώς στιγμήν ο ήγεμών Νι
κόλαος, θπό τδ dirdpor καθήμενος, ήκροάτο πάντας τούς προσερχομένους. Προσελθών τότε και δ Γέροο-Τζοΰρος, μετά τής Μίλιτσας, ήσπάσθησαν τήν χεΐρα τής Αύτοϋ Ύψηλότητος, ήτις μετά

φο! ! Είμαι 70 χρόνων άνθρονπος καί τήν στενοχώριαν τήν ο
ποίαν αισθάνομαι τρεις τόρα μήνας, δέν τήν ήσθάνθην ούτε οτε
άπέθανε δ υιός μου.
— Θάρρος, Γέρω-Τζοΰρο, τω άπεκρίθη ό ιερεύς. Μη στενοχωρεΐσαι και δλα θά έλθουν δεξιά.
— Πώς νά μή στενοχωροϋμ.αι, Παππα-Γιοΰχο, άφοΰ τρεις
τόρα μήνας δέν γνωρίζω τί γίνεται δ Μάρκος, έπανέλαβεν ό Γε-
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πολλή; εύμενείας καί προσοχής ήκροάσατο τοΰ γέροντος άρματωλοΰ, πρδς ον έτρεφεν ιδιαιτέραν συμπάθειαν και έξετίμα τά η
ρωικά κατορθώματα τοΰ ήρωος αύτοϋ, δστις πολλάκις ειχεν άγω
νισθή γενναίως παρά το πλευρδν τοΰ Μίρχου, τοΰ πατρδς τοΰ ήγεμόνος Νικολάου.
— ’Επάνελθε είς τδ χωρίον σου, ανδρείε Τζοΰρο, τώ εΐπεν ό
ηγεμών, και έσο βέβαιος, δτι θά διατάξον τδν έν Κ)πόλει άρχη'
γδν τών Μαυροβουνίων, νά με δώση τάς δέουσας πληροφορίας
περί τοΰ μνηστήρος τής έγγόνης σου.
Ό γέρων εΰχαριστήσας τδν Kniag (ηγεμόνα) ήσπάσθη καί
δεύτερον μετά τής Μίλιτσας τήν χεΐρα αύτοϋ καί έπανήλθον είς
τδ χωρίον των.
*
* *

Μετά τινας ημέρας, ένώ ο Γέρω- Τζοΰρος, σύννους καί μελαγχολικδς, έκάθητο θερμαινόμενος καί καπνίζων παρά τή εστία του
καί εξέφραζε, διά χιλιοστήν ’ίσως φοράν, τήν απορίαν του είς
τήν αντίκρυ αύτοϋ καθημένην καί έργαζομένην έγγόνην του έπί
τή άκατανοήτω σιωπή τοΰ μνηστήρος της, αύτη δε προσεπάθει
νά καθησυχάση τδν πάππον της, ύποκοινομένη γενναιότητα, είσήλθον έν τώ οίκίσκω δύο φί.Ιοι του 'ΛρματωΛοΙ, συνοδευόμενοι
ύπδ τοΰ γηραιού 'Ιερέως τοΰ χωρίου. Άνταλλάξαντες δέ μετά
τοΰ Γέρω-Ί'ζούρου τδν συνήθη Μαυροβουνιωτικδν ασπασμόν, έκάθησαν καί ούτοι παρά τήν πυράν άνάψαντες τά τσιμπουχάχια
των Ή Μίλιτσα μετέβη πάοαυτα είς τδ παρακείμενον τώ δωματίω μαγειρεΐον, διά νά έτοιμάσφ τδν καφέ και τδ σύνηθες τοΐς
Μαυροβουνίοις ποτδν spirite (είδ°ς οινοπνεύματος).
— Τί νέα μέ φέρετε, ήρώτησεν αυτούς δ Γέρω-Τζοΰρος, διότ^
τήν παρελθοΰσαν νύκτα είδα χα,χό όνειρο. Τί νά σάς είπω άδελ-

ρω Τζοΰρος, καί δ θεός είξεύρει τί θά λέγουν είς δλον τδ χωρίον
μ.ας μ.ή βλέποντές τον νά έρχηται δια νά τελειώση ο γάμος.
— Θέλεις νά μάθης Γέρω Τζοΰρο, τδν ήρώτησεν 5 είς τών είσελθόντοιν άρματωλών, τί λέγουν εις τδ χωρίον μας ; Ε ! θα σέ
τδ είπω έγώ . .. Λέγουν, δτι δ Μάρκος είναι άτιμος καί άζιος θα
νάτου I
— Τί; άνέκραξεν ανορθωθείς δ Γέρω-Τζοΰρος, δ Μάρκος είναι
άτιμος καί άξιος θανάτου ; Λέγε, δμίλησον, bogU6 a li (ς’ το
Θεό σου).
— Ναί, bogue a mi (ς’ τδ Θεό μου !) Αύτά λέγουν, έπανέ
λαβεν δ άρματωλδς, διότι δ Μάρκος έφυγεν έκ Κων]πόλεω; μέ

μίαν Όθωμανίδα.
— Τί λέγεις, αδελφέ;

τον έρωτα έξαλλος έκ τής οργής δ

γέρων,
— ’Ότι έφυγε κρυφά έκ Κωνσταντινουπόλεως μέ μ.ίαν Όθωμανίδα, τήν δποίαν ήγάπησεν άφ’ δτου έφθασεν έκεΐ.
— Καί ώς νά μήν ήρκει τοϋτο ,προσέθεσεν δ έτερος άρματωλδς
αύτδ; δ Koukavilga (άθλιος καί άτιμος) είχεν είπεΐ, είς δσους
Μαυροβούνιου; τών ήρώτων εν Κων]πόλει, διατι δεν ηρχετο εδώ

νά τελέσφ τον γάμον του, ότι ή μνηστή του Μί,Ιιτσα 3έν εχαιρεζ «ζ τώ χωρίω φήμην τίμιας και φρονίμου νέας χαί οτι · · · .

δέζ ήτο χάρη . . . .
Είς τάς τελευταίας ταύτας λέξεις δ Γέρω-Τζοΰρος, παράφορος
έκ του θυμοΰ καί μανιώδη; γενόμενος, ήρπασε διά τή; αριστερά;
έκ τοΰ λαιμού τδν αρματολόν, ένώ διά τής δεξιά; έξαγαγών έκ

ΠΟΚΙΛΗ
τοΰ σι.ΙΙαχίου του φοβέραν μάχαιοαν, ΰψωσεν αύτήν απειλητικής

και έκραύγασεν'
— 'Ορκίζεσαι εις τδν θεόν, ότι δέν ψεύδεσαι;
— 'Ορκίζομαι, άπεκρίθη ο άρματωλδς, δτι δσα σέ ε’ιπα είναι

γνωστά είς όλον τδ χωριόν μας.
— ’'Ακούσε, Γέρω-Τζοΰρο, τω εΐπεν δ έτερος άρματωλός’ύπολήπτεσαι τούς έν Κων]πόλει συμπατριώτες μας Νϊκον, Σάββαν

καί Β άσσον',
— Ναι, άπεκρίθη ό γέρων έπανακαθήσας. 'Ο Νίκος μάλιστα
καί ό Σάββας υπήρξαν στρατιώταί μου.
— Τότε, άν υπολήπτεσαι και τδν Παππά-ΓΙοΰκον και έχεις
εμπιστοσύνην καί εις αύτδν, είπέ του νά σ’ άναγνώσρ αύτάς τάς

τρεις έπιστολάς. Καί συγχρόνως ό άρματωλδς έξήγαγεν έκ τοΰ σι~
.ΙΙαχΙοΌ του τρεις έπιστολάς άς ένεχείρησε τώ Γέρω-Τζούρω,όστις
τάς έδωκε τώ ίερεΐ είπών αύτώ.
— Σέ έξορκίζω, έν όνόματι τοΰ θεού,

νά μέ ειπης δλα δσα

γράφουν.
Αί έπιστολαί ήσαν τών τριών φίλων τοΰ Γέρω Τζούρου, Νίκου,
Σάββα καί Βάσσου, οΐτινες άνήγγελον την φυγήν τοΰ Μάρκου έκ
Κωνσταντινουπόλεως μετά τής Όθωμανίδος, καί τά παρ’ αύτοϋ
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μή παραφέρεσθε ... ή έκδίκησις άντίκειται είς τδ Εύαγγέλιόν μας
καί τιμωρείται ύπδ τοΰ νόμου μας διά θανάτου.
— Τδ Εύαγγέλιόν λέγει, οφθαλμόν άντί οφθαλμού, άπεκρίθη
δ έτερο; τών άοματωλών.
— *Αφετε, άδελφοί, έπανέλαβεν δ ίερεύς, τδν Θεόν τιμωρόν.

— Τί κάθεσαι καί μάς ψάλλει; αύτοϋ Παππά-Γιοΰκο, άπεκρίθη
δ Γέρω Τζοΰρος. Λησμονείς τήν παροιμίαν μας; Kosene osveti.
Ouse ne posveti, «'Ο μή εκδικούμενος δέν αγιάζει.» Ώρκίσθην
νά τδν φονεύσω καί θά τδν φονεύσω. ’Αλλά ποΰ νά τδν εΰρω
τδν άτιμον, άφοΰ έφυγεν έκ Κωσταντινουπόλεως; Ποΰ νά τδν
εΰρω; ...
— Θά τρέξωμεν δροΰ, πάππε μου, άπδ τόπου είς τόπον, άνέ
κραξεν, ώς μανιώδης είσελθοΰσα ή Μίλιτσα, θά τδν εΰρωμεν καί
ορκίζομαι είς τδν Θεόν, ότι θά έκπλύνω διά τοΰ αίματός του τήν
υοριν.
— Εύγε ανδρεία κόρη τοΰ Μιλάν καί έγγόνη τοΰ Γέρω-Τζούρου, άνέκραξαν οί δύο άρματωλοι καί ήσπάσθησαν αυτήν.
*

* *·

κατά τή; Μίλιτσα; διαδοθέντα.
Μετά τήν άνάγνωσιν τών έπιστολών αύτών, ό ίερεύς είπε τώ

Άπδ τής στιγμής έκείνης δ φιλότιμος καί γενναίος γέρων, 8ν
δέν είχον καταβάλλει πικρίαι τοΰ βίου, πολυετείς έν τοΐς πολέ-

Γέρω-Τζούρω.
— Δυστυχώς, αδελφέ μου, όλα είναι αληθή. 'Ο Σάββας μά
λιστα προσθέτει, ότι παρ’ ολίγον νά φονεύση τδν υβριστήν τής
τιμής τής έγγόνη; σου, άλλ’ δ άθλιος αύτδ; έπρόφθασε καί έξήλ

μοις στερήσεις καί ταλαιπωρίαι, μακροί αγώνες καί αί έννέα έπί
τοΰ σώματός του ένδοξοι πληγαί,ήσθάνθη εαυτόν τοσοΰτον καταβεβλημένον, ώστε μετά μικρόν διηνεκής άδυναμία περί όλον τδ

θε τοΰ καφενείου, έν ώ έδιηγεΐτο ταϋτα, καί ούτως έσώθη.
— Τότε, ορκίζομαι ’ς τδν Θεόν μου, άνέκραξεν δ Γέρω-ΐζού-

ρος, ότι θά τδν έκδικηθώ !
— Νά πληοώση διά τοΰ αίματός του τήν ΰβριν, προσέθεσεν ό

είς τών άρυατωλών!
— Ναι, άπεκρίθη δ έτερος, διά τοΰ αίματός του ό άτιμος !

— Αδελφοί μου, εΐπεν αύτοϊς δ ίερεύς, σκεφθήτε καλώ; ...

σώμα, άθυμία, στενοχώρια καί λύπη κατέβαλον αύτδν καί τδν
έρριψαν εις τήν κλίνην. ’Έκτοτε ούδένα, έκτδς τής προσφιλούς
του έγγόνη; Μίλιτσας, ήθελε νά βλέπρ καί καθ’ υπνους συνεχώς
έκραύγαζε’ «Άτιμε Μάρκε ! είς τί σέ έπταισεν ή άθώα έγγόνη
»μου καί έξύβρισες τήν τιμήν της; Άπόθανε λοιπόν, κακούργε,
«άπόθανε!» Άλλ’ αίφνης έξυπνών, έλεγε μονολογών «Ά! ήτον
«ονειρον ! δέν τδν έφόνευσα ? Ζή άκόμη δ κακούργος!»
Μετά παρέλευσιν εβδομάδων τινων δ άκατάβλητος έκεϊνος γέ
ρων περιέπεσεν είς εντελή μαρασμόν καί νύκτά τινα τοΰ Δεκεμ
βρίου τοΰ I860 καλέσας τδν ιερέα Γιοΰκον καί τούς συγγενείς
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Μανιώδης έγένετο δ φιλότιμος νέος, δτε ή άδελφή του τώ διηγήθη τά διατρέζαντα μετά τδν άρραβώνά της. Γ,Οτε δέ τώ είπεν,
δτι, αίτιος τής άσθενείας καί τοΰ θανάτου τοΰ πάππου των, ητον
δ μνηστήο αΰτής, έδραμε πάραυτα είς τδ μέρος, ένθα είχον ένταφιάσει τόν Γέρω-Τζοϋρον καί άσπασθείς τό χώμα, δπερ έκάλυπτε τό σώμα αύτοϋ, ώρκίσθη νά έκδικηθή διά τοϋ αίματος τοϋ
Μάρκου τήν ΰβρισθεϊσαν τιμήν τής αδελφής του καί τδν θάνατον
τοϋ πάππου του.
Τήν έπιοϋσαν τής είς τό χωρίον έπανόδου του ήθέλησε ν’ άναχωρήσή πάραυτα είς Κωνσταντινούπολιν πρδς άνεύρεσιν τοϋ Μάρ
κου. Άλλά ποϋ ν’ άφήση τήν άδελφήν του δρφανήν καί άποοστάτευτον ; Δι’ αΰτδν δέ τόν λόγον ειδοποίησε καί τδν έν Αΐγύπτω
καταστηματάρχην, παρ’ ώ είργάζετο, δτι τω ήτο δύσκολον νά
έπανέλθ·/) είς τήν θέσιν του, διότι, μετά τδν θάνατον τοϋ πάπ
που του, ή άδελφή του έμενε πλέον μόνη έν Μαυροβουνίω.
*
* *
'Έν έτος μετά τδν θάνατον τοϋ Γέρω-Τζούρου, ή'τοι κατά τδν
’Ιανουάριον τοϋ 1861, ή Μίλιτσα ΰπανδρεύθη, τή φροντίδι πάλιν
τοΰ έν Καττάρω έζαδέλφου της Στέφου, διακεκριμένον έμπορον
Μαυροβούνιον, παρά τοΐς στομίοις τοΰ Καττάρου καί μετά τδν
γάμον αΰτής, δστις έτελέσθη μετά μεγάλης πομπής καί δι’ δλων
τών Μαυροβουνιοτικών συνηθειών καί έθίμων, *) δ Στάγκος άνεχώρησεν είς Κων]πολιν, λόγω μέν άποκαταστάσεως, πράγματι
δ’ δπως πραγματοποίησή τδν κατά τοϋ ΰβριστοϋ τής τιμής τής
άδελφής του δρκον του, άν καί αδτη, μετά τήν εύτυχή αποκα

καί φίλους του δπως τούς άποχαιρετήση, είπεν αύτοϊς, άφοϋ πρώ
τον μετέλαβε τών άχράντων μυστηρίων.
— Ό Θεός γνωρίζει άν αύριον θά σας έπαν'δω, διά νά σάς άποχαιρετήσω. Κατηχημένος έστω δστις δυνηθή νά έκδικηθή τον
Μάρκον καί δέν τδ πράξή. Μίλιτσα, κόρη μου, έχε τάς ελπίδας
σου είς τδν Θεόν. νΕ ! έχετε υγείαν ! Ζήτω ό Ήγεμών, ζήτω ή

Τσερναγόρα μας ! (το Μαυροβούνιον.)
Καί στρέψας δ ανδρείος Γέρω-Τζοϋρος το πρόσωπον πρδς τδν
τεϊχον, ΐνα μή ίδωσιν οι περί αΰτδν τά πρώτον ίσως κατά τήν
στιγμήν έκείνην ρεύσαντα δάκρυα έκ τών οφθαλμών του, παρέδω-

κε μετά τδ μεσονύκτιον τδ πνεϋμά εις τδν Πλάστην μέ τ’ όνομα
τοϋ Μάρκου ει,ς τά χείλη.
Ή Μίλιτσα έκλεισε τούς δφθαλμούς τοϋ πάππου της, τούς
δφθαλμούς έκείνους, οϊτινες ουδέποτε είχον τρομάζει πρδ τών μεγαλητέρων κινδύνων καί τών κρισιμωτέρων στιγμών τών μαχών.
"Απαν τδ χωρίον έθρήνησε τδν ηρώα καί αρχηγόν του καί έθαψεν αΰτδν έν τώ αύτώ τάφοι τοϋ μονογενούς υ’.οϋ του Μιλάν.
"Οτε πρό τινων ημερών έπεσκέφθην τδ χωρίον αΰτδ, είδον τδν

οίκίσκον τοϋ Γέρω-Τζούρου, καί τδν πρδ τοϋ ναοϋ τάφον, έν ω
κεΐνται τά δστά αΰτοϋ τοϋ Aounak (ηρωος,) περί ού πολλά έν

τφ χωρίω μοί διηγήθησαν.

*
*
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fH Μίλιτσα είχεν αδελφόν, κατά έν έτος μεγαλήτερον αΰτής,
καλούμ.ενον Στ όγκον καί δστις πρδ δύο έτών διέμενεν εργαζό
μενος έν Αΐγύπτω.
Έκεϊ δ Στάγκος είχε μάθει τδν άρραβώνα τής άδελφή; του μετά

τάστασήν της, τδν είχεν ικετεύσει, προτροπή τοϋ συζύγου της
νά τδν συγχωρήση καί άφίσή τιμωρόν του τδν θεόν.
*
» *
Έν Κων|πόλει δ Στάγκος προσελήφθη ώς θυρωρός παρά τινι

τοϋ Μάρκου καί δτι δ γάμος αΰτής έμελλε νά τελεσθή κατά τδν Σε
πτέμβριον τοϋ 1860. ’Έγραψε λοιπδν τώ πάππω του δτι έσκόπει
νά παρευρεθή είς αΰτδν καί συγχρόνως δ καλδς νέος άπέστειλε τή
άδελφή του γαμήλια τινα δώρα, ώς καί δσα χρήματα είχεν οικο
νομήσει έκ τής έργασίας του. Παρ’ έλπίδα δμως αί εργασίαι του
δέν τώ έπέτρεψαν κατά τδν μήνα εκείνον ν’ άναχωρηαή εζ Αίγυ
πτου καί μ-όλις περί τά τέλη Δεκεμβρίου, ήτοι δυο ακριβώς ημέ
ρας μετά τόν θάνατον τοϋ πάππου του, άφίκετο εν Μαυροβουνιω·

εΰρωπαϊκώ τραπεζικώ οίκω καί τοσοϋτον ήλκυσε διά τής διαγω

γής του, τής μειλιχίου συμπεριφοράς καί τής τιμιότητός του τήν
εύνοιαν καί συμπάθειαν τοϋ προϊσταμένου τοΰ καταστήματος έ*)■ "θρ
*
-ν ά?ιθ. 60 ΕΦΙΙΜΕΡίΔΟΣ ε. e. λεπτομερή περιγραφήν τοϋ γάμου
ίν Μαυροδουνίφ.
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κείνου, ώστε, μετά παρέλευσιν δλιγίστου χρόνου, προήχθη είς είσπράκτορα, διαχειριζόμενος χιλιάδας λιρών καθ’ έζάστην. Άφοσιωμένος δ’ εις την υπηρεσίαν του καί ευχαριστημένος έκ τής θέσεώς του, έζη δλως μακράν τής τύρβη; και τών διασκεδάσεων
τής Κων]πόλεως, μόνους έπιστηθείους φίλους έχων τού; δύο έ
κείνου; ομογενείς του και φίλους τοΰ πάππου του, Σάββαν καί
Βάσσον, οΐτινες έτύγχανον επίσης εϊσπράκτορες γνωστών έν Γαλατόι καταστημάτων.

Μετ’ αύτών λοιπον άνεζήτει τον άνάρω.τόν του, διότι οί δύο
ούτοι Μαυροβούνιο', έγνώριζον παιδιόθεν τον Μάρκον, 8ν ό Στάγκος ούδέ ποοσωπικώς είχε ποτέ γνωρίσει. ’Αλλά παρήλθε και το
έτος 1861, χωρίς νά δυνηθώσι ν’άνακαλύψωσι τά ίχνη τοΰ πρώην
μνηστήρος τή; Μίλιτσας.Έν ώ δέ πρωίαν τινα ο Στάγκος εύρίσκετο εν τι έργαστηφίω τοΰ ’Γσα,φαίου (τής Μεγά.Ιης ’Αγοράς τής
Λ ω>·]πδ7εωζ·) έμαθε κατά τύχην, παρά τίνος ’Οθωμανού, ότι δ
Μάρκος εύρίσκετο μετά τής Όθωμανίδος έκείνης εις 'Ρουμανίαν,
έργαζόμενος έν τινι κτήματι. Λαμβάνει λοιπον παρά τοΰ προϊ
σταμένου του δίμηνον απουσίας άδειαν καί απέρχεται είς Σούλι·

νά, έζεϊθεν εις Γαλάζιον καί Βραΐλαν, άλλ’ εις μάτην αναζητεί,
καί μέχρι τοΰ Βουκουρεστίου ακόμη, τον ά,ιβρω.ιόν του, έπί 40
ολοκλήρους ημέρας.Άπαυδήσας λοιπον άναζητών αύτόν, άπεφάσισε
νά είσδύση καί είς τό έσωτερικόν τής 'Ρουμανίας. Ένώ όμως εσπέ
ραν τινα έκάθητο πρό τίνος τών παρά τή προκυμαία τοΰ Γαλαζίου
καφενείων, αίφνης μανθάνει παρά τίνος "Ελληνος λεμβούχου, ότ,
«είς το τέλος τής Μεγά.Ιης όάον τοΰ Γαλαζίου, καί πλησίον τοΰ
«καπηλειού Σέρβου τίνος, κατώκει έν τινι μονοπάτι,) οίκίσκω Μαυ«ροβούνιός τις συζών μετά γυναικός δμιλούσης τήν ’Οθωμανικήν.»
Ούδέ στιγμήν άφήκε νά παρέλθη δ Στάγκος. Άλλ’ άνελθών είς
Γαλάζιον δρομαίος έπορεύθη είς το τέλος τής Μιγά.Ιης ύόοΰ, ό
που πράγματι εύρίσκετο τό έν λόγιο καπηλεϊον καί παρ’ αύτώ δ
μονόπατος οίκϊσκος, ού τήν θύραν ματαίως έκρουσε δίς καί τρις,
διότι ούδείς τώ άπεκρίθη. Ένώ δ’ ήτοιμάζετο νά κρούση καί τετάρτην φοράν, έξήλθε τοΰ καπηλειού γραία, ήτις τόν ήρώτησε
Σερβιστί, τινα έζήτει.
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— Αύτόν τόν Μαυροβούνιου δστις κατοικεί έδώ, τή άπεκρίθη δ
Στάκγος.
— Δέν κάθεται αύτοϋ, παιδί μου, κανένας Μαυροβουνιώτης, τώ
άπεκρίθη ή γραία. Αύτοϋ κάθεται δ κύρ Κώστας, άπό τήν Κων]πολι, μέ μιά, ’πού σ’ άφισε χρόνου; έδώ καί δέκα ’μέραις.
— Καί αύτος δ κύρ Κώστας τί γίνεται ;
— Άμ ’ξέρω κι’έγώ, παιδάκι μου ! Αύτος έχει τόρα δύο μή ·
νες ’πού έφυγε, άλλά γιά που, μά τό θεό, δέν ’ξέρω. “Αφηκε τοΰ
γιου μου τριάντα φλουριά, γιά νά δίνη άπό δέκα καθ’ αρχιμη
νιά τής μακαρίτισσας, μά αύτή ή κακομοίρα δέν πρόφταξενά πάρη τό τρίτο μηνιάτικο, γιατί άπάνω ς’ τή γέννα της πέθανε καί
τή θάψανε ς’ τόν ίδιο λάκκο μέ τό παιδί της έδώ και δέκα ’μέ
ραις, καθώς σοΰ είπα. Κρίμα, κρϊμα τή γυναίκα καί τήν ώμορφιά της !
— Έτον ωραία ή μακαρίτισσα ;
— 'Ωραία λέει ; ’’Αγγελος, παιδάκι μου ! Γιά κόπιασε μέσα νά

σοΰ δείξω τό κουάδρο της.
'Ο Στάγκος είσήλΟεν έν τω καπηλείω, έν ώ ούδείς άλλος, πλήν
αύτοϋ καί τής γραίας, εύρίσκετο. 'Η γραία άνοίξασα κιβώτιόν τι
έξήγαγεν αύτ οΰ φωτογραφίαν, ήν έδειξε τω Στάγκω, δστις ά
*
νέκραξε.
— Μπά ! αύτή είναι Τούοκισσα !
— Έτσι θαρρώ κΓ έγώ παιδάκι μου, γιατί άφ’ όντα; καθήσα
*
νε ς’ τό πλάγι μας, δέν τήν είδα νά πατήση ς’ έκζλησία καί ού
τε παππάς δικός μα; πάτησε τό σπήτι τους. Μά έμεϊς τήν θάψα
με χριστιανικά, γιά καλό καί γιά κακό.
— Καί πώς δέν έχετε ζαί τήν εικόνα τοΰ κύρ Κώστα ;
— Αύτήν τήν έχει κλειδωμένη ς’ τήν κασέλα του δ γιό; μου,
γιατί σάν τοΰ τήν έδωκε δ κύρ Κώστας, τοΰ είπε, νά τή φυλάγη
’σάν τά ’μάτια του.
— Καί πότε έρχεται δ υιός σου.
— Ό Γιάννη; μου έρχεται κάθε Σαββάτο, γιατί δουλεύει ς
ένα μούλκι τρεις ώραις μακρειά άπό έδώ. ’Αγαπάς νά τοΰ παραγγείλης τίποτα ;
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— Είξεύρει γράμματα ό υιός σου ;
— Μπράβο! Άμ δέν τον είχα πέντε χρόνια ’ς το σχολείο;
— ’’Ε, τότε δός μου ένα φύλλο χαρτί, νά τοΰ γράψω δύο λόγια.

— *Αμ ποΰ νατό βρω τδ χαρτί, παιδί μου; Γϊά στάσου δμως
νά ζητήξω ένα φύλλο άπδ τή γειτόνισσά μου, τή δασκάλα. . .
Και ταϋτα είποΰσα έξήλθε τοΰ καπηλειού, ένώ ό Στάγκος, μη
χάσας καιρδν, διέρρηξε τδ κλείθρου τοΰ κιβωτίου, έλαβεν έξ αΰ-

τοΰ την φωτογραφίαν τοΰ υποτιθεμένου κΰρ Κώστα καί έκλεισεν,
δπως ήδυνήθη τδ κιβώτιου. "Οτε δέ μετά μικρδν έπανήλθεν ή

γραία, φέρουσα φύλλον χάρτου καί ενα φάκελλον, ό Στάγκος προσεποιεϊτο δτι έβλεπεν εικόνα, ητις ήτον άνηρτημένη έφ’ ένδς τών
τεσσάρων τείχων τοΰ καπηλειού. "Επραξε δέ τοΰτο, όπως καλύψη τήν συγκίνησίν του έκ τής ύπεξαιρέσεως τής φωτογραφίας.
— Νά, παιδάκι μ.ου, ένα φύλλο χαρτί καί ένα μπλίκο. Πέννα
καί καλαμάρι ’έχω, τώ εΐπεν ή Κυρά Τίγκα. Ούτως εκαλείτο ή
γραία’
Λαβών ταϋτα ό Στάγκος έγραψε τά έξης, άλλ’ άνυπογράφως.
«Κύριε ’Ιωάννη,
«'Ημέραν τινα θά μάθρς είς τί θέλει μέ χρησιμεύσει ή φωτο»γραφία εκείνου, όστις σ’ έσύστησε νά τήν φυλάττ-ρς τόσον προσε«κτικώς.»
Θέσας τήν επιστολήν έν τώ φακέλλω καί σφραγίσας αύτδν ή
ρώτησε τήν γραίαν πώς ιονομάζετο ό υιός της.
— Γιάννης Θεοδώροβιτς, άπεκρίθη αύτη. ’Εμένα δμως μέ λέν
Τίγκα.
— Καλά, εΐπεν ό Στάγκος καί έπιγραψας τήν επιστολήν ένεχείρησεν αύτήν τή Κυρα Τίγκα, εΐς ήν παρήγγειλε νά τήν δώση
εΐς μόνον τδν υιόν της καί είς οΰδένα άλλον.
— Μέ τους ορισμούς σου, παιδάκι μου. Άμ δέν κάθεσαι νά
σέ τρατάρω καί τίποτε ; Γιατί είσαι τόσο βιαστικός ;
'Ο Μάρκος, δστις δέν έβλεπε τήν στιγμήν νά έξέλθη τοΰ κα
πηλειού, φοβούμενος μ.ή ή γραία άνακαλύψη τήν διάρρηξιν τοΰ
κλείθρου, ηύχαρίστησεν αύτήν, τήν αποχαιρέτισε καί έξήλθε δρο
μαίος, κατευθυνθείς είς τδ ξενοδοχείου, έν ώ έμενε, διελθών άπα-
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σαν τήν νύκτα εκείνην μέ τους οφθαλμούς προσηλωμένους έπί τής
φωτογραφίας. «Είναι, ή δέν είναι ή φωτογραφία αύτη τοΰ Ar'Άγώπου μου ; Ά ! Μάρκε! άν ή φωτογραφία είναι ή ίδική σου,
«βεβαιώσου, κακούργε, δτι δέν θά μοΰ διαφύγης!» Μόλις δ’ έξημέρωσεν έξήλθε τοΰ ξενοδοχείου καί πρώτη φροντίς του ήν νά
πληροφορηθή πότε άνεχώρει άτμόπλοιον είς Κωνσταντινούπολή.
Κατά καλήν του τύχην άνεχώρει αύθημερδν άτμόπλοιον τής ίταιρίας Λόΰδ καί έπιβάς αύτοϋ άφίκετο μετά τέσσαρας ημέρας είς
Κωνσταντινούπολή, άκριβώς κατά τήν παραμονήν τής λήξεως τής
άδειας του. Τήν έπιοΰσαν δέ τής άφίξεώς του άνέλαβε τά καθήκοντά του καί τδ εσπέρας μετέβη είς έντάμωσιν τών φίλων του
Σάββα καί Βάσσου. Άφοΰ ήσπάσθησαν άλλήλους, καί διηγήθη

αύτοίς τά τοΰ ταξειδίου του, έξήγαγεν έκ τοΰ σιλίαχίου του τήν
φωτογραφίαν τοΰ ύχοτιθεμέσου Κώστα καί είπε τοϊς φίλοις του’
— Γνωρίζετε τδν άνθρωπον αυτόν ;
— "Ω ! άνεβόησαν άμφότεροι, είναι εκείνος !
— Ό Μάρκος ; ήρώτησεν ό Στάγκος.
— Ναι, ό Μάρκος, άπεκρίθη ό Σάββας καί ό Βάσσος.
— "Α ! άνέκοαξεν ό Στάγκος, σ’ ευχαριστώ Θεέ μου! ’Αφού
δύο ήδη έτη δέν κατόρθωσα νά τδν γνωρίσω ποοσωπικώς, κάμνω
τήν γνωριμίαν του διά τής εΐκόνος του. Καί τοΰτο καλόν.
Καί άτενίσας δι’ άγριου βλέμματος τήν φωτογραφίαν, βλέμ
ματος, δπερ έξέφραζεν δ,τι κατά τήν στιγμήν εκείνην ή ψυχή
του ήσθάνετο, άνέκραξε’ «Θά σ’ εύρω, κακούργε!»

*
*· *
ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ολόκληρα έτη είχον παρέλθει,άπδ τής εποχής καθ’
ήν ό Μάρκος είχεν εγκαταλείπει τήν μνηστήν του Μίλιτσαν.’Ηγε

δέ τότε, ούτος μέν τδ 45ον έτος τής ηλικίας του, δ Στάγκο; τδ

34°', ό Σάββα; τδ 7Ο07 καί ό Βάσσος τδ 4507.
Δεκαπέντε λοιπδν ολόκληρα έτη είχον παρέλθει, άφ’ ή; ό Στάγ
κος είχεν όρκισθή νά έκδικηθή τδν υβριστήν τής τιμής τής άδελφής του καί τδν θάνατον τοΰ πάππου του καί δμως τδ αίσθημα
τής έχδίχήσενς (osveta) διετηρεϊτο άκμαίον καί άναλλοίωτον έν
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τή καρδία τοϋ νεαρού Μαυροβούνιου, καίτοι ή Μίλιτσα είχεν ικε

άρτόν του καί βοηθών άπορον έν Μαυροβουνίω συγγενή του.—Τήν
Μίλιτσάν καί σύζυγον αύτής έγνώρισα έν Καττάρω.

τεύσει αυτόν, νά συγχωρήση τόν Μάρκον και ν’ άφίση τόν Θεόν
τιμωρόν του.
Ό Στάγκος ενθυμείτο τόν ορκόν του καί τάς τελευταίας λέξεις
τοϋ πάππου του’ «Κατηςαμίνος έστω, έλεγε θνήσκων ό γέρων,
»δστις δυνηθτί νά έκδικηθή τόν Μάρκον και δ?ν τό πράξη.»

—

Η Ε^ΚΔΙΚΗΣΙΣ
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Έν Κετίνη, Αύγουστο; τού 1881.
Αλέξανδρος

Α.

Λεοναρδος.

—

Την δευτέραν ημέραν τοΰ Πάσχα, τοϋ έτους 1875, ενώ περί

την μεσημβρίαν δ Στάγκος, ό Σάββας και ό Βάσσος, φέοοντες
τάς χα.Ιάς των έθνικάς τοΰ Μαυροβούνιου ενδυμασίας, ΐσταντο
εν τω μέσφ τής Μιγά.Ιης Γ ιφύοας τής Κωνσταντινουπόλεως άναμένοντες έν τών ατμόπλοιων τής γραμμής τοϋ Βοσπόρου, άν
θρωπός τις, ίόούτης περίπου την ηλικίαν, φέρων τήν εθνικήν τών
Βουλγάρων ενδυμασίαν, έπλησίασε τόν Σάββαν και άφοϋ τον έχαιρέτισεν, ήρώτησεν αύτόν «άν έγνώριζε πού εύρίσκετο δ Σταγ»κος Ω.. . δ έγγονος τοϋ Γέρω-Τζούρου.»
ΓΟ Στάγκος, δστις κατά τήν στιγμήν έκείνην ώμίλει μετά τοϋ
Βάσσου, άκούσας τό όνομά του, έστράφη αμέσως και μόλις ίδών
τό πρόσωπον τοΰ έρωτήσαντος περί αύτοϋ «Είμαι παρών!» άπεκρίθη καί συγχρόνως έξαγαγών φοβερόν εγχειρίδιου έκ τοΰ σιΙΙαχίου του έπληξε θανατηφόρος είς τήν καρδίαν τόν άγνωστον
καί έτράπη διά τοΰ πλήθους είς φυγήν.
— Στάγκο ! ανέκραξε μόνον ό πληγείς καί έπεσεν έπί τής γέ
φυρας νεκρός.
■5S

Τοιουτοτρόπως δ αδελφός, άναγνωρίσας έκ τής φωτογραφίας
εκείνης τόν υβριστήν τής τιμής τής αδελφής του Μάρκον, έξέπλυνε διά τοΰ αίματος αύτοϋ τήν υβριν καί τδν θάνατον τοϋ πάπ
που του.
Δραπετεύσας δ’ αύθημερδν έκ Κωνστα ιτνουπόλεως δ Στάγκος,
κατέφυγεν είς Αίγυπτον, ένθα σήμερον ζή κερδίζων έντίμως τδν

3ΛΙΖΑ ΚΪΑΡΑ-ΜΟΠΤΕ
Α'.
κόρη, τής δποίας τδ ημερολόγιου τής Ποιχί.Ιης
Στοάς δημοσιεύει τήυ εικόνα, εινε ή ωραία καί
γλυκύστομος άοιδδς τοΰ’Ιταλικού μελοδράματος

τοΰ ’Λχό.Ι.Ιωνος' ή ξανθή τοΰ βορρά κόρη, τής
δποίας τδ ασμα κατά τάς θερινά ς νύκτας ένωτιζόμεθα έν τω
γνωστώ παριλισσείορ κήπω ύπδ τδ σεληναίου φώς καί τήν διαυγεστάτην μαρμαρυγήν τών Αττικών άστρων. Χιορις να υπήρξα
ποτέ ποιητής επιτρέπεται μοι ίσως νά είπω δτι έν τή καθόλου
ποιήσει, τήν δποίαν καί είς τδν άμουσότερον ’Αθηναίου εύγλώττως έ.τιβάλλουσιν αί νύκτες τής πρωτευούσης, ή Έλίζα κιαραμόντε, καί ώς είκών καί ώς άσμα, άπετέλει ευτυχή αρμονίαν. Ή
γυνή αυτή, τήν δποίαν είλικρινώς ήγαπήσαμεν καί ζωηρώς ένθυμούμιθα τώρα, συνεκίνει συγχρόνως καί έπίσης δύο έκ τών εύγενεστέοων αισθήσεων τοΰ ανθρώπου. Έκήλε: τήν ακοήν καί έθελγε

τδ όμμα.
Δέν ήυ.ην έκ τών ημερησίων καί τακτ.κών τοϋ κήπου τοΰ Άπό.Ι.Ιωνος θαμώνων. Τήν Κιαραμόντε είδον καί ήκουσα τδ πρώ
τον ώς Μαργαρίταν έν τω Φαύστω, άπδ τής σκηνής δέ τοΰ θεάτοου έκείνου άπεχαιρέτησα τελευταίου μετά τίνος λύπης βεβαίως
άλλ’ ούχι καί συγκινήσεως. Εύτυχώς αί συγκινήσεις, ών αιτία
έγένετο ή καλή άοιδδς, κατέληξαν είς κωμικόν τέλος. Είπον εύ-
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τυχώ;, διότι ή Κιαραμ.όντε άπέκρουσεν άξιοποεπώς και άπδ τής

πρώτης ημέρας τάς προτάσεις, εις τάς οποίας συνειθίσαμεν οί ’Α
θηναίοι, άφ’ ης τδ πρώτον έπέδραμεν έν τή πρωτευούση ό κόρδαξ μετά τοΰ κωμειδυλίου. .. Ιδού ίσως διατί ή Κ’.αραμόντε
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ότι κρούει τοϋ κλειδοκυμβάλου τά πλήκτρα

μεθ’ όσης γλυκύτη-

ήγαπήθη αληθώς: Ή γυνή, ή πρωταγωνιστούσα έν τώ ίταλικώ μελοδοάματι, ή διά τοϋ μέλους ζατανύγουσα τήν ψυχήν και μεταρ-

το; εκφέρει τδ ασμα.
Τάς έν τή φωνητική μουσική σπουδά; συνεπλήρωσεν έν Παρισίοις παρά τώ Miisset έν έτει I 877. ’Ολίγου δεϊν η νεαρά τοϋ
ιταλικού μελοδράματος υψίφωνος παρέμενεν έν Παρισίοι; ως άοιδδ; τοϋ γαλλικού κωμειδυλίου. Ευτυχώς δι’ αύτήν, δι’ ημάς έτι

σιοϋσα αυτήν εις κόσμους μυστηριώδεις καί μαγικούς, κατερχομένη εϊτα είς τήν αγοράν, άνταλλάσσουσα προς χρήμα τδ φίλημα καί
διαπραγματευομένη τδν έρωτα, διαλύει τδ γόητρον καί καταστρέ
φει τδ ιδανικόν, τδ όποιον ένέπνευσεν. *Α; η αποκλειστική ή α

ευτυχέστερου, ή άπόφασις αύτη ήτο μιας στιγμής σκέψις, τήν ό
ποιαν μετέτρεψαν αί προτροπαι τή; έαυτή; οικογένειας. Άπελθοϋ·
Θα τώ 1878 έκ Παρισίων έμαθήτευσεν έν Μεδιολάνω παρά τή
Δελαβαλέ, παρ’ ή και άπεπεράτωσεν, υπο τού; αίσιωτέρου; οιω

ποστολή αύτη εις τήν γαλλίδα άοιδδν, ήτις άπδ τή; σκηνής αυ
τής, διά τοϋ μέλους, τή; περιβολή; και τών ορχήσεων, επιβάλλε

νού; ζαί τά; θερμότερα; εγκαρδιώσεις, τάς μουσικά; αυτής με

ται νά κεντήση τδ κτηνώδες τή; ανθρώπινης ύπάρξεως.
Β'.
Ή Έλίζα Κ’.αραμόντε είνε σήμερον μόλις εΐκοσιδύο ετών. Έγεννήθη τδν Νοέμβριον τοϋ 1859 έν τή ιστορική τής Φιλανδίας
πολίχνη Βάσσα, είς τήν όποιαν Κάρολος ό Θ', έδωκε τό δνομα
τοϋ πρώτου Σουηδού βασιλέω; Γουσταύου Βάσσα, καθ’ ούς χρό
νους ή Φιλανδία ήτο έτι χώρα Σουηδική. Τοϋ καλλιτεχνικού στα
δίου τής καλή; άοιδοΰ άναγράφω ένδιαφερούσας τινας σημειώ
σεις, τά; όποια; αύτή προθόμω; ύπηγόοευσεν είς φίλον τής /7οικί.ίης Στοάς.
Έν τή ίδιοι πατρίδι κατέγινε πυρετωδώ; καί έξ όρμεμφύτου
κλίσεως εϊς τήν σπουδήν τοϋ κλειδοκυμβάλου, τού όποιου τήν έντελη έκμάθησιν συνεπλήρωσεν έν τή ποωτευούση τής Φιλαν
δία; Helsingfors παρά πεφημισμένω τινι διδασκάλω. Γ0 διδά
σκαλο; ούτος άπεκάλυψε πρώτος τή εύφυεΐ αυτού κυμβαλιστρία τήν αληθή ιδιοφυίαν, έν ή έμελλε βραδύτερου νά διακριθή. Άλλ’ ή Κιαραμόντε, πριν ή καλλιεργήση τήν φωνήν, ήτο
ήδη έπιδεξία κυμβαλίστρια. ’’Εκτοτε δέν θέλει νά λησμονήση

τάς ποώτας αυτή; κλίσεις, και ν’ άποχωρισθή τοϋ προσφιλούς
μουσικού οργάνου, έπι τοΰ όποιου, παΐς έτι έν τή δροσερά πατρί
δι, έλαβε τά πρώτα διδάγματα και έρρύθμισε τού; πρώτους τής
καρδία; παλμούς. Λέγουσιν οί έκ τοΰ σύνεγγυς γνωρίσαντες αύτήν

λέτα;.
Ή πρώτη ώς άοιδοΰ δημοσία έμφάνισις τής Έλίζα; Κιαραμόν
τε έγένετο έν τή έαυτή; πατρίδι έν μεγάλη μουσική συναυλία. Τής
πρώτη; δέ ταύτης έμφανίσεω; τάς συγκινήσεις εινε αδύνατον νά
λησμονήση ή δειλή καί αίδήμων Φιλανδή. Έγκαρδιωθεΐσα έκ τή;
πρώτη; έπιτυχία; περιήλθε τή; πατρίδο; πολλά; μεγαλουπόλει;»
συγζαλοϋσα διά τή; φήμης, ήτις προέτρεχε καί προήγγελε τήν

έμφάνισίν της, καί κατακηλούσα διά τού μέλους

τού; συμπα-

τριώτα; Σουηδούς.
Ή Μαντούα δμω; ήτο δ πρώτος σταθμός τού καλλιτεχνικού
τή; άβρας Φιλανδή; σταδίου. Περίτρομο; καί συνεσταλμένη ένεφανίσθη τδ πρώτον άπδ τοϋ θεάτρου τής πόλεω; ταύτης ώ; 'Ιου
δαίο.. Έάν ή Κια-αμόντε είνε αληθώς, ώ; έγώ πάντοτε πρδς αυ
τήν προσέβλεψα, δ αληθέστερο; τύπο; τοΰ παρθενικοϋ κάλλους,
τήν φαντάζομαι, έφόσον χαράσσω τά; γραμμάς ταύτας, είσερχομένην, υπό τάς βιαιότερα; κόρη; δειλή; συγκινήσεις, είς τήν
σκηνήν τοϋ πρώτου δι’ αύτήν θεάτρου ! Ύποδυθεϊσα κατά τήν
νύκτα έκείνην τής μάρτυρο; Ίουδαίας παιδδς τδ πρόσωπόν, βέ
βαιοι; διηρμήνευέ πω; τή; ιδία; ψυχής κρύφια πάθη, διότι ήτο

δι’ αύτήν άληθές μαρτύριο? τδ βάρος σκέψεων συγκρουομένων—δ
τρόμος τή; άποτυχίας, τής έπιτυχία; ή παρήγορος προσδοκία !
Έπόθουν αληθώς νά παρεκαθήμην κ’ έγώ μετά τών πρώτοον α
κροατών τή; Κ’.αραμόντε, ίνα παραστιό είς τά πάθη τή; μάρτυρο;

ΣΤΟΑ

196

ΠΟΙΚΙΛΗ

Ίουδαίας—Φιλανδής και κροτών ένθουσιωδώς τάς παλάμας εγκαρ
διώσω, τδ έπ
* έμοί, την ώραίαν άοιδδν εν ταίς άπαρχαΐ; τοΰ ώδικού της βίου.
Γ'.
'Η σκηνή τοΰ ήμετέρου ’//.τώΖ.?ω>Όί ήτο ή δεύτερα, έφ’ ής
έμελψεν ή Έλίζα Κιαραμόντε. "Οτε τδ πρώτον τήν είδα ώς Μαρ
γαρίταν έν τώ Φαύστω τοΰ Γκουνώ έν λευκή έσθήτι καί παρά
τήν οικιακήν ηλακάτην τής γερμανίδος χωρικής, υπδ τήν άπλε
του λάμψιν τοΰ ηλεκτρικού φωτδς, έν μια στιγμή συνεκοινώνησα
μετά τοΰ ενθουσιασμού καί τής έκπλήξεως τοΰ γέροντος φιλοσό
φου, όστις αντί τοΰ θανάτου και πωλήσάς τήν ψυχήν έπροτίμησε
τήν νεότητα καί τδν έρωτά της ! Άλλ’ ότε τήν ή'κουσα ώς Λουκίαν τοΰ Λαμερμούρ, ένόμισα οτι αυτή πράγματι ήτο ή Σκωτίς
εύγενής, τήν οποίαν είχεν ώς πρότυπον ό αθάνατος Δονιζέτη ότε
έγραφε τήν άπαράμιλλον τής παραφροσύνη; της μονωδίαν.
'Η ώραία και παιδική κεφαλή τής Κιαραμόντε, επαναπαυόμενη
έπί τών γονάτων τοΰ δυστυχούς γελωτοποιού Φοα-'κίσκου τοΰ Αζ,
μοί άνέμνησε τήν εικόνα τής Λευκή; τοΰ Ουγκώ, έπανήλθόν μοι
πασαι αί έκ τής μελέτη; τοΰ δράματά; του παλαιαί έντυπώσει;,
καί είπον—ιδού ή Λευκή, άναζώσα αύθι; και παθαινομένη, ιδού
οί απαίσιοι εκείνοι χρόνοι τής πνευματικής δουλοσύνη; και εξα
χρειώσεις, ! Διότι τή; Φιλανδή; άοιδοΰ ή παρθεηκή έκφρασις τοΰ
προσώπου, ή όλη τοΰ σώματος διάθεσις και στάσις, ό βηματισμός,
ή ήρεμο; και ήδεϊα φωνή συγγενεύουσι καί προσαρμόζονται κάλλιστα πρδ; γνωστούς έν τή ιστορία τοΰ θεάτρου χαρακτήρα; καί
τόπους, πρδ; τήν Λουκίαν, τήν Λευκήν, τήν Λίνδαν, τήν Δόνιαν
Σόλαν, τήν Ίουλιέτταν, τήν ’Αμαλίαν ! Τήνήκούσατε έν τώ γογω
προσωπιΰοφόρων· τοΰ Βέρδη, έν τή σκηνή τοΰ δάσους, ώς σύζυγον
καταλείπουσαν τδν συζυγικόν οικον, ΐνα συνάντηση τδν εραστήν;
Έπέτυχεν δσον έν ούδενί άλλω μελοδράματι, διότι καί πάλιν
δέν ήτο μοιχαλί; τι; σύζυγο;, σύρουσα έν τώ σκότει έγχειρίδιον
ή ποτίζουσα δηλητήριον ώ; ή Βόογια, άλλά διότι διηρμήνευεν
έρωτα άγνδν ώ; ή σκέψι; καί ή ψυχή τή; δυστυχούς ’Αμαλίας!
'Η Έλίζα Κιαραμόντε είνε αληθές καλλιτέχνημα καί τελεία
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καλλιτέχνις. Έχει φωνήν ασθενή, ενίοτε δέ πολύ κοπιώσαν όταν
άνέρχηται εΐς τού; ύψίστους τή; μουσική; τόνου;, άλζά τδ άσμά
της εινε γλυκύ καί εύστροφου, ώ; άπδ μαγικού τίνος καί μεμακρυσμένου κόσμου έκπεμπομένη μελωδία. Κυρία τής σκηνής, έπίσταται τήν τέχνην τού παθαίνεσθαι έν αΰτή καί μεταδίδειν τάς
ιδίας συγκινήσεις καί τά πάθη. Δέν είνε μαρμάρου στήλη ώσεί
διά κεκρυμμένου τίνος μ.ηχανισμοΰ άναδίδουσα τδ μέλος, άλλά
γυνή έκ σαρκδς, ήτις συγκινεϊται, καί αίματος, τδ όποιον πολλάκις βιαιότατα κυκλοφορεί. Είνε καλλιτέχνις, διότι κατενόησεν ότι έτάχθη μεταξύ τοΰ ποιητοΰ καί μουσικού άφ’ ένδς καί
τοΰ κοινού άφ’ ετέρου ό πιστός διερμηνεύ; τή; έμπνεύσεως, τής
έννοια; καί τοΰ μουσικού αισθήματος.
Δέν εί.εή Κιαραμόντε έκ τών σκηνιτών έκείνων γυναικών, αίτινες, άμοιροι πάση; γνώσεως καί καλαισθησίας, περιπλανώνται
άνά τάς πόλεις καί άναβαίνουσι τήν σκηνήν πρδ; χρηματισμδν
μόνον. Εινε καλλιτέχνις έμμουσο; καί λεπτή, έπισταμένη έκτδς
τή; πατρίου τήν άρίστην γαλλικήν καί ιταλικήν διάλεκτον, λαλοΰσα καί γράφουσα εύχερώ; γερμανιστί καί άγγλιστί. Τδ παρά
στημά της καί ή συμπεριφορά ούδεμίαν περί αυτής παρέχουσιν
έντύπωσιν ώς γυναικδς άπλώς θεάτρου.
Ύπδ τοιαύτας έντυπώσει; καί πεποιθήσεις δ'ημοσιεύει τδ Ήμε·
ρολόγιον τής Ποικί.Ιης Στοα<: τήν εικόνα της, καί παρεκλήθην
έγώ νά συναρμολογήσω τάς έξ αύτής έμπνεύσει; μου. Έπεχείρησα
νά γράψω καλλιτεχνικήν εικόνα, άλλ’ ίσως εϊπωσι πολλοί ότι
έγκατέσπειρα πολύ φώς. 'Ομολογώ ότι ή ωραία Φιλανδή πολλάλάκις άληθώς μ’ ένεθουσίασε, και ίσως διά τών γραμμών μου
τούτων άκουσίως άλλ’ άμετάπτωτος διήκει ό πρώτος ένθουσιασμός. Ούχ ήττον γνωρίζω ότι ή Κιαραμόντε ήτο ή βασίλισσα τής
σκηνής τού Άπ<Μ.Ιω>'θς, ότι ένθουσιωδώς καί πολύ τήν ήγάπησαν οί ’Αθηναίος—άρκεί ότι καί αί Άθηναίαι αύται τήν ήνέχθησαν. ’’ίσως διηρμήνευσα τδ αίσθημα και άλλων, εΐς τού; όποιους
αί περί Έλίζα; Κιαραμόντε άτακτοι σημειώσεις μου άναμνήσωσιν
εύτυχεΐ; τού θέρους έντυπώσεις καί υπαρξιν συμπαθή δσον καί
προσφιλή.
Err. Γ. Zaaokoxtas.
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πολεως λόγω έπισκέψεως” άποβληθείς δέ το πρώτον, έπέτυχε
τοΰτο βραδύτερον, ινα δι’ άπάτης εϊσέλθη καί παρατηοήση τίνι
τρόπω ήτο εύκολωτέρα ή αρπαγή τού ικριώματος, έφ’ ού έμελλε
νά λάβη χώραν έκτέλεσίς τις.
’’Οτε δέ συνελήφθη, εύρέθη φέρων επ' αύτοϋ τήν εξής, ση-

ΚΑΡΟΛΟΪ Γί£ΕΤΤ3Ε

μείωσιν.

«2 ’Ιουλίου 1881.»
ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Τ0]4 ΗΝΩΜΕΝΩ^ ΠΟΛΙΤΕΙΩ]Γ

Ό δολοφόνο; τοΰ στρατηγού τών Ενωμένων Πολιτειών συλλη-

φθεί; κεϊται έν ταϊς φυλακχϊς, άναμένων τήν ημέραν τής κατα
δίκη; του, ητις ίσως είνε πολύ μακράν” διότι ή νομοθεσία τών
Ηνωμένων Πολιτειών ορίζει ότι το δικαστηρίου ένώτιον τοΰ οποίου
θά δικασθη, άναβάλλει την δίκην, μέχρι; ού ή προξενηθεϊσα
πληγή, ή θ’ ακολουθηθώ ύπό τοΰ θανάτου ή ύπο Θεραπείας.
Έπελθόντο; δέ τοΰ θανάτου τοΰ στρατηγού Γκάρφιλδ, πάντες
είνε περίεργοι νά μάθωσι τί συμβήσεται τφ άνθοώπω έκείνω, τώ
διά τοΰ εγκλήματος τοσούτω επαχθή άποκτήσαντι φήμην. Παρα

τιθέμενοι τήν εικόνα αύτοϋ, περιγράφομεν καί τινας βιογραφικάς
περί αύτοϋ λεπτομέρειας, ών ή ακρίβεια εινε αναμφίβολος.
’Ονομάζεται Κάρολος Ιούλιο; Γκιττώ. Έγεννήθη έν Φρειπόρτη
(Ereeport). ~ΙΙτο μέλος τής κοινότητο; τών Έ.Ιευθεροφοόκωκ
εις Όνέϊδαν τή; Νέας 'Γόρκης, άλλ’ άνήκεν εις Χίκαγον, ένθα
έσπούδαζε συγχρόνως, άλλ’ ήττον ονομαστώ;, τό τοΰ δικηγόρου

έπάγγελμα. Έποιήσατό τινα κατ’ άρχά; έκεϊ κρότον καί τι σκάνδαλον, άλλ’ έγένετο έπειτα άγνωστος τή κοινωνία, τέλος περιεφρονήθη, ή έλησμονήθη.
Μετά ταϋτα έφάνη είς Νέαν Ύόρκην, έπειτα είς Ούασιγκτώνα.
Έν τή τελευταία ταύτη πόλει έδειξε σημεία τινά, κατά διαφό
ρου; καιρούς, άναμιμνήσκοντα ότι προ πολλοϋ οΰτος διελογίζετο
νά πράξη έγκλημά τι, ο και άποπεράτωσε, δι’ ού έμελλε ν’ άποδειχθή 5 μέγιστος έγκληματία; καί τοΰτο, δπως κορέση τήν
πασίγνωστου δίψαν του.
Ουτω πλειστάκις παρετηρήθη δτι ήρχετο είς τάς φύλακας τής

« Είς τηκ Σίενκηκ Οικιακά.
«Ό τραγικός θάνατος τοΰ προέδρου υπήρξε φοβερά τις άνάγκη,
άλλ’ δμω; θά συνδιαλλάξη το δημοκρατικόν μέρος καί θά σώση
τήν δημοκρατίαν. Ή ζωή είνε δνειρον άχαρι καί ολίγον συμφέρει
όπόταν αύτη τελειοΰται. ’Ανθρώπινος ζωή είνε μικρά τις αξία.
Έν τώ πολέμιο τών στρατιωτών οί γεν/aiot πίπτουσι χωρίς νά
χύσωσιν Sv δάκρυ. Συμπεραίνω δτι ό πρόεδρος ήτο χριστιανός καί
δτι θά ήνε μάλλον εύτυχής είς τόν παράδεισον ή εδώ. Δέν θά ήνε
τόσω κακόν διά τήν κυρίαν Γκάρφιλδ, τήν άγαπητήν ψυχήν, τοΰ
ν’ άποχωρισθή τοΰ έαυτής συζύγου διά τοΰ τρόπου τούτου, δσω
διά τοΰ φυσικού θανάτου. Δέν είχον ούδεμίαν αιτίαν κατά τοΰ
προέδρου. Ό θάνατος αύτοϋ ήτο πολιτική άνάγκη.
«Είμί νομικός, θεολόγο; καί πολιτικός. Είμί εις Σζα.ίουάρτης μεταξύ τών Σταλουαοτών (Stalwart). ’’Ημην μετά τοϋ στρα
τηγού Γράν (Grant) σύν τοΐς λοιποΐς τών άνθρώπων μου έν τή
Νέα Ύόρκη κατά τήν τελευταίαν έκστρατείαν. Έχω χάρτην διά
τόν δχλον, 8ν θ’ άφήσω τώ Βύρονι Andrews καί τοΐς συνάδελ
φοι; προ; έφημεριδογράφησιν εί; τόν άριθμόν 1240 παρά τή εί
σοδοι τή; Νέα; Ύόρκης, ένθα πάντε; οί μεταφορείς θά δύνανται
νά βλέπωσιν αύτόν. Θέλω νά μέ φέρωσιν είς τήν φυλακήν».
^Υπογεγρα^ιρένος
«ΚΑΡΟΛΟΣΓΚΙΤΤΩ ■

Ή δίκη δμως αύτοϋ, ώς λέγουσιν άλλαι ειδήσεις, πιθανόν ν’άοξηται περί τά; άρχά; Νοεμβρίου. Θκ είνε δ’ ή σημαντικωτάτη
πασών, ώ; πρωτοφανής, καί πολλά είνε τά περί αύτή; θρυλλούμενα. Λέγουσι δήλα δή δτι τό κατηγορητήριον περιέχει ικανά;
χιλιάδας λέξεων, καί δτι ή καταδίκη του έσται οΐκτροτάτη. Εις
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αξιωματικός θά τον πληγώση εις 8 μέρος τοϋ σώματος έπλήγωσε
καί ούτος τον στρατηγόν Γκάρφιλδ, και είτα θά τον βασανίσωσι
μέ δεινοτάτας βασάνους.
Στερούμεθα ήδη πλειόνων ειδήσεων, όπως μεταδώσομεν τοις
φιλομούσοις άναγνώσταις τής «Ποικίλης Στοάς», άλλ’ έλπίζομεν
ότι ό Κάρολος Γκιττώ δεν Θά ίδη ευτυχής τόν ήλιον τοϋ 1882.
0ETIS.

ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ
Ο ΚΟΣΜΟΣ

—
—
—
—
—
—
—
—
'—
—

'Ο βασιλεύς βασιλεύει.
'Ο Πάπας άρχει καί αύτοΰ.
Ό στρατιώτης πολεμεϊ και διά τούς δύο.
Ό πολίτης τρέφει καί τούς τρεις.
'Ο δικηγόρος ’μπερδεύει καί τούς τέσσαρας.
Ό φαρμακοποιός φαρμακεύει και τούς πέντε.
rO ιατρός ξεμπερδεύει καί τούς έξ.
fO νεκροθάπτης θάπτει καί τούς επτά.
Ό παπάς συγχωρεΐ καί τούς οκτώ.
Ό διάβολος πέρνει καί τούς εννέα !
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΚΙΤΤΩ
Ο ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ

("Ιδε σε'λ· 198)

14

Άί-,ιόζιμε Κύριε Έχύόζα,
Μη δυνηΟίΐσχ, ένεκα άλλων εργασιών, νχ αποπερατώσω, την ήν ύπεσχέΟην
φιλολογικήν διατριβήν, έπιΟυμοϋσα όμως νχ προσδέσω κάγώ στήλην τινά έν τή
«Ποικίλη Στοά’ άνκδιφώσα τό πτωχόν χαρτοφυλάκιύν μου εΰρον τό έγ
κλειστον διήγημα, οπερ ώς ιστορικόν, πιστεύω οτι δύναται νά κινήση κχτά τι
τό ενδιαφέρον.

ΠΪΡΚΛΙΛ Ελ ΘΑΛΑΣΣΗ

»πε?1 ης χθές σοί ώμίλουν νά κάμωμεν δηλ. και ημείς τον γΰρον
»τής Πελοποννήσου. Τδ παν προμηνύεται εύχάριστον, άλλ’ ούχ'ι
»δι’ εμέ, άν δέν συναριθμηθης μεθ’ημών. Ό σύζυγός μου θά ελθτι
»την πρωίαν της αύριον ΐνα προτείνη τοΰτο εΐς τούς γονείς σου. Εινε

»ρισθώσι δι’ οκτώ ημέρας.»
’Αγαπώ την θάλασσαν καί ή ειδησις αύτη μέ εύχαρίστησεν,
δένήδυνάμην όμως νά άφεθώ εϊς την χαράν μου, έφ’ δσον ήγνόουν
τδ αποτέλεσμα της έπισκέψεως τοΰ κ. Ρ . .. Άλλ’ η ’Αλίκη
είχε δίκαιον, δ σύζυγός της είχε τόσην πείθω είς τους λόγους,
ώστε ή σ»γκατάθεσις τή; οικογένειας μου μοί έδόθη" την ακόλου-
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θον δέ ήμέραν περί την δειλήν της 20ή; ’Ιουνίου έπιβιβαζόμεθα
τή; «Ευνομίας», ητις έθεωρειτο καί δικαίως ή βασιλί; τών ατμό
πλοιων τή; Ελληνικής Εταιρίας.
Τδ άτμόπλοιον έμελλε νά άρη την άγκυράν του τήν πρωίαν.
Οί γονείς τής νέας μου φίλης, συιοδεύσαντες ημάς μέχρι; αύτοϋ,
μα; άπεχαιρέτισαν ευχόμενοι διασκέδασιν καλήν και κατασπαζόμενοι τδ δακούβροχον πρόσωπον τής θυγατρό; των.
— Έντδς οκτώ ημερών' έκραξεν ή Άλικη κρεμαμένη άπδ τοΰ
χείλους τοΰ πλοίου.
— Κατευόδιου, κατευόδιου, άπεκρίθησαν εκείνοι διά πνιγηρά;

συνεδεόμεθα δι’άρχαιοτάτης φιλίας. Άπ’αύτοΰ τοΰ λίκνου, ή μοίρα
τή έδωκε παν ο,τι ύπισχνήται εύτυχή τδν βίον. ‘'Αμεμπτον όνο
μα, πλούτη, στοργή μέχρι λατρεία; τών γονέων αύτής, ούδέν τή
έλειπεν’ αί δέ μάλλον εύτυχείς διαθέσει; ψυχή; μετά φροντίδος
καλλιεργιθείση; καί άνατροφή έπιμεμελημένη τήν θρησκείαν}έχουσα
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έκ τών δακρύων φωνής.
Ή Άλικη έμεινε στιγμάς τινας έν τή αύτή στάσει, θεωρούσα
τήν λέμβον άπερχομένην, είτα, όταν δέν έφαίνετο πλέον, στραφεϊσα πρδ; τδν σύζυγόν τη;
— Φοβούμαι, τώ λέγει, μή έν τω έγωϊσμώ ήμών έλυπήσαμεν
τους καλού; καί προσφιλείς έκείνου; γονείς. ’Αν έξηρχόμεθα . . .
— Άλλ’είσαι παιδίον αγαπητή μου Άλικη, μία έβδομάς παρέρ
χεται τόσον ταχέως ! τή είπεν έκείνος, διά τόνου τρυφερά; έπιπλήξεως καί θωπεύων τήν πλουσίαν καστανήν, βοστρυχώδη τη;
κόμην.
— Ναι έχεις δίκαιον, φίλε μου, είμαι τωόντι παιδίον' και μει-

διάσασα μειδίαμα όλβίας θνητής, έκλινε μετά χάριτος τήν κε
φαλήν έπί τοΰ δόμου τοΰ συζύγου αυτή; καταλείπουσα τήν χείρα τη; έντδς τών ϊδικών του.
Ή Άλικη δέν ήτο ωραία, ώς Φορναρίνα ή Μαργαρίτα, άλλ’ ή
λεπτότη; τών χαρακτήρων τοΰ προσώπου της, τδ εντελώς ώειδές

αύτοϋ, τδ χαρίεν και λεπτοφυές ανάστημά της περιβαλλόμενου έντδ; λευκής καί άπλουστάτη; έσθήτος, ή μετριόφοων καί πλήρης
άγνότητο; έκφρασις τοΰ'όλου αύτή; άτόμου, τή εδιδον ιδανικήν
τινα καλλονήν, ήν ήδύναντο νά φθονήσωσι καί αί μάλλον ώραϊαι.
Ό σύζυγός της, τέκνου τή; μεσημβρίας, δέν ήτον ήττον αύ
τή; έράσμω;. Άμφότεροι δέ έν οϊα εύρίσκοντο στάσει άπετέλουν
σύμπλεγμα άξιον καλλιτέχνου.
'Η ’Αλίκη ήτο μονογενή; θυγάτηο τή; οικογένειας Μ... μεθ ή;

βάσιν, ήνοϋντο όπως τή προετοιμάσωσι γελόεν τδ μέλλον. 'Γοσοΰτον δέ καλώ; ώφελήθη έκ τών μαθημάτων καί τοϋ παραδείγ
ματος τή; άξιοσεβάστου οικογένεια; αύτής, ώστε παιδίον, είχεν

ισχύν τοΰ θάρρους καί τή; άκλονήτου σταθερότητο; τών μαρ
τύρων.
Οίμοι ! τδ θάρρος τοΰτο έμελλεν έντδς όλίγου νά ύποστή σκληροτάτην δοκιμασίαν. Δεκαεπταέτι; μόλις ήτο πρδ μηνδς ή σύζυ
γος εκλεκτού τής καρδία; της, νέου φέροντος έν τή ψυχή αύτοϋ
πάν γενναίου καί ύψηλδν αίσθημα, έν δέ τω εύρύ μετώπω, έν ςο
εύγενείς διαλογισμοί έκυμαίνοντο, τήν σφραγίδα έκείνην τοΰ καλ
λιτέχνου ποιητοϋ, ήν ή μοίρα έπιτίθησι τοΐς έκλεκτοϊ; αύτής, ό
πως τους διακρίνει άπδ τοΰ όχλου.
Έν άποστάσει αύτών τινί εύρισκομένη, έθεώρουν μετά συγκινήσεω; τδ ώραϊον έκείνο ζεύγος, πλήρες νεότητος, έρωτος καί
έλπίδων μέλλοντος ροδινοΰ, δτε έτερον θέαμα άλλοία; καταπλη
κτική; καλλονή; προσέβαλε τούς οφθαλμού; μου.
Ό ήλιο; εντελώς δέν είχε δύσει, άλλά κρυπτόμενο; όπισθεν τών
τών νεφών έβαφεν αύτά διά τών έκλεκτοτέρων αύτοϋ άποχρώσεοιν' νιφάδες δέ τινε; χρυσαί, άποσπώμεναι έκ τών πυρπολουμένων έκείνων νεφών έκυμαίνοντο έν γραφικαϊ; περιστροφαΐ; άνά
τδ αίθριου κυανοΰν τοΰ ουρανού δώμα.
Ή σκηνή έπί τή; γής δέν ήτον ολιγωτερον θελκτική.
Τδ γλυκύ τή; όύσεω; λυκόφιο;, φωτίζον τά ΰψη τοΰ αΐθέρος,
έχρωμάτιζεν ήδέω; καί τά; πέριξ σκιάς.
Ή θάλασσα, ήτις έφαί-.ετο άνερχομένη μέχρι τοΰ δρίζοντος,
έξηπλοΰτο ώς μαγικόν κάτοπτρου, έν ω ένοπτρίζετο ό ούρανό;·
Άγέλαι λάρων έψαυον τά ύδατα διά τών πτερύγων των, τά δέ
έρυθρά καί λευκά ιστία τών άλιέων έκοιλώντο έπί τοΰ κύματος
ώ; άλλα τυχοδιωκτικά καί τολμηρά πτηνά.
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*0 πτωχές αλιεύς έν τή λέμβιρ του, άνευ άλλου τίνος στηρίγ
ματος, ή τοϋ θάρρους καί τής ποδς τον Θεδν εμπιστοσύνης του,
εϊνε πολλάκις τοσοϋτον ποιητικός όσον αυτή ή ναΰς των ’Αργο
ναυτών.
Τδ μεγαλείου, ή έπιβάλλουσα μελαγχολία της είκόνος εκείνης,

είχε καταλάβει άνεπαισθητως την καοδίαν μου και ημην διατε
θειμένη εις δάκρυα.
Κατά τάς δραπέτιδας ταύτας στιγμάς της έκστάσεως, η ψυ
χή μόνη μετά του Θεού εύρισκομένη διατελεΐ γονυκλινής προ Αυ
τού, οίανδήποτε στάσιν και άν έχη τδ σώμα.
Τής άρρητου εκείνης καταστάσεως τής ψυχής μου με άπέσπασεν ή φαιδρά τής ’Αλίκης φωνή.
— Διατί λοιπόν δεν χαράσσεις επί τού λευκώματό; σου, ή δεν
ψάλλεις διά τίνος υμνου τήν μαγικήν αυτήν εικόνα, ήτις τοσοϋτον
σέ κάμνει νά ρεμβάζης; μοί έλεγε χωρούσα πρός με, ακολουθού
μενη υπό τού συζύγου αυτής καί τίνος γηραιού αξιωματικού τοΰ
'Ρωσσικοϋ ναυτικού, τοΰ κυρίου St . . . έπιβαίνοντος τοϋ πλοίου
πρδς έπίσκεψιν τού ήμετέρου ναυστάθμου.
—— 'II δεσποινίς εϊνε ζωγράφος, είνε ποιητής; ήρώτησεν ούτος,
αφού έγένοντο αί άναγκαίαι παρουσιάσει , εις αρκούντως καθαράν
'Ελληνικήν,μαρτυρούσαν ότι δεν έβλε τδ πρώτον τά παράλιά μας.
— ”0 ! ποσώς κύριε, έσπευσα νά άποκριθώ. Δυστυχώς αγνοώ
τάς άποχοοισ-ις έκείνας τοϋ λόγου άς πραγματούσας τήν διά
νοιαν, ουδέ κέκτημαι τήν δύναμιν τής μαγικής γραφίδο ς τής
ζωογονούσης τήν οθώνην. ’Αγαπώ όμως ήν ποίησιν, ών πραγμάτων, καί άρκοΰμαι νά δνειοοπωλώ έν σιγή, δτε εύρ σκομαι
πρδ τοιούτων εικόνων’ ή δέ θάλασσα μοί φαίνεται, ώς έν τών
μάλλον μυστηριωδεστέρων, καί τών μάλλον έπιβλητικωτέρων
θεαμάτων τής φύσεως.
— Προσθέσατε δεσποινίς καί ώς έν τών ήκιστα μονο τόνων,
εϊπεν δ κ. Ρ . . ., δστις επί μακρδν
·
περίιηγηθείς, έθεωρεϊτο δ εις
τών ριψοκινδυνεστέρων θαλασσοπόρων.. 'Η αχανής αυτής έκτασις
άλλάσσει φυσιογνωμίαν άνά πάσαν ώραν τή ς ημέρας, άνά πασαν
ήμέραν τού έτους. Καί έκάστη φάσις της παρέχει ίδιον θέλγη—
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τρον. 'Η άγρια οργή τοϋ ’Ωκεανού εμποιεί καταπληκτικόν μεγα
λείου, αλλά καί δτε βρέμεται άνευ μανίας καί τδ κΰμά του βαί
νει άνευ άφροϋ, ή φρίσσει ύπδ λεπτής αύρας, προσφέρει καί τότε
εικόνας θαυμασίας.
— ’’Ω! πόσον ευτυχείς είνε οί περτηγηθέντες τήν γην, είπον,
πόσον θαυμάσιαι θά ήνε αί δυσμαί τοΰ ήλιου ύπδ τον ούρανδν
τών τροπικών.
— Αί δυσμαί αύται εϊνε τδ μεγαλοπρεπέστατου θέαμα, ούτινος
δ άνθρωπος δύναται νά άπολαύση. Προσεΐπεν δ κ. Ρ . . . ’Εν πύ
ρινοι Ώκεανω ύπδ πύρινον ούρανδν, λάμπουσι καί θαμβοϋσι τήν δ*
ρασιν αί ποικίλαι περιοχαί τών νεφών, φαινόμενα! ύπδ τά φαντα
στικότερα σχήματα’ τίς δύναται νά ζοογραφήση μίαν τούτων ;
πασαι αί περιγραφαί είνε άσθενεΐς καί άτελεΐς. Αί εικόνες αύται
τού ωκεανού δεν περιγράφονται, έχουσιν άλλοίαν εύγλοιττίαν
θεώμεναι μόνον.
— ΓΙάντες οί ποιηταί ήγάπησαν τήν θάλασσαν, εϊπεν δ 'Ρώσσος αξιωματικός, δστις έσταυρωμένας έχων τάς χεΐοας, ήκουεν
έν σιωπή τον ένθουσιασμδν τού κ. Ρ . . . Πάντες, άπδ τοϋ 'Ομή
ρου τοϋ ζιογοαφοϋντος τοσοϋτον θαυμ.ασίως τδν θόρυβον το;ν κυ
μάτων, μέχρι τών δνειροπόλων ποιητών τών ημερών ημών. Καί
όντως, δποία έμπνευσις ώραιοτέρα τών κυμάτων τοΰ ωκεανού, τής
θαυμασίας ταύτης είκόνος, ήν ή χειρ τοϋ ανθρώπου δεν ήδυνήθη
νά βεβήλωσή ! Άλλ’ όπως άπολαύση τις τών Θαυμάσιων τούτων
απαιτείται μεγάλη γενναιότης.
— Ό άνθρωπος συνειθίζει ευκόλως εις τούς κίνδυνους, τάς στε
ρήσεις καί τήν ταλαιπωρίαν. Μετά δύο τρ'κυμίας δεν φοβείται τις
τήν τρίτην, εϊπεν δ κ. Ρ . . .
— Ναί’ άλλ’ όταν έν τή πρώτη εύρη τον θάνατον ; Αί πεοινραφαί τών θαλασσοπόρων βρίθουσιν δλεθριωτάτων έπεισοδίων
καί ναυαγίων φοβερών, ατ'.νκ άν αί κυοίαι έγνώριζον, ήθελον άπολέσει πάσαν επιθυμίαν περιηγήσεων, προσεθηκεν δ ναυτικός.
— ’Αλλά τούτο είνε απιστία προς τδ υγρόν βασίλειόν σας, τώ
εϊπον γελώσα. ΙΙώς; υμείς υπήκοος τής θαλάσσης δμιλεϊτε το
σοϋτον άποθαρρυντικώς πρδς πτωχούς απογαίους έπιθυυ.οΰντας
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να γνωρισθώσι μετά τής μεγάλης ταύτης δδοΰ τής συνενούσης

ΤοΟ ανθρώπου, ό χαμός,
’Ο,τι χάμη, αποθνήσκει,
Τόν κρημνόν παντοΰ ευρίσκει,
Καί ό θάνατος αύτός
Στό κρεβυάτι του τόν φθάνει,
Ωσάν βδέλλα τόν βυζάνει,
Και τόν θάπτει μοναχός.
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τούς λαούς;
— Είνε αληθές δεσποινίς μοι άπήντησε, κλίνων ελαφρώς τήν
κεφαλήν, επιθυμώ νά μετριάσω τον πόθον υμών προς τοιαύτας
γνωρημίας.
'II θάλασσα, ή μεγάλη αύτη δδδ; ώς τήν άποκαλεϊτε, είνε
συγχρόνως καί τδ στάδιον έν ω διεπράχθησαν, έν ώ διαπράττονται έν έκάστη ημέρα φοβεραί σκηναί. Βλέπετε τον μικρόν
εκείνον φάρον, όστις μέ τον κυκλώπιον οφθαλμόν του έπισκοπεΐ
τόν λιμένα ; καί όστις αγρυπνών έπί τών κινδυνωδών παραλίων
σώζει τά άποπλανηθέντα πλοία ; Αί ! δέν δύναμαι νά έμβλέψω
αύτώ καί νά μή άναλογισθώ πόνους κινδύνους διατρέχει ό άν
θρωπος έν τή άστάτω αύτη θαλάσση. Έπι μόνη τή θέα του, τρι
κυμίαν, θαλάσσιαι περιπέτειαν, εύχαί έκφωνούμεναι ένίμέσω Θυέλλης, οίμογαί τών άπορφανισθεισών μητέρων, απελπισία
.
*
τών συ
ζύγων, κραυγαί τοϋ κινδύνου, ναυάγια, πάντα ταϋτα διέρχονται
μοι διά τής φαντασίας μου.
— Προτιμώ νά ϊδω τά θαυμάσια τοΰ ωκεανού σας έν τοΐς βιβλίοις, εΐπεν ή ’Αλίκη μετ’ έλαφράς συγκινήσεως.
— Καί θά κάμητε άριστα κυρία. 'Γπάρχουσι θαλάσσια δράμα
τα, άτινα ουδέ ή θαοραλαιωτέρα φαντασία δύναται νά έπινοήσηι
καί έν ταϊς περιπαθεστέραις αυτής συνθέσεσιν’ έξηκολούθησε
λέγων έκεϊνος, διά φωνής βραδεία; καί έπισήμου, ώς άν άνάμνησίς
τις φρικαλαία τον άπησχόλει.
Εΐ καί άγαπώ νά βλέπω τήν οίησιν τοϋ ανθρώπου τεταπηνουμένην προ τής ισχύος τών στοιχείων τή; Δημιουργίας, μυστη
ριώδης τις τρόμο; μέ κατέλαβεν, άκοΰουσαν τδν 'Ρώσσον άξιωματικόν. Άλλ’ δ σύζυγος τής ’Αλίκης εύθύμω; τώ εΐπεν.
— ’Επιτρέπεται αγαπητέ νά σάς άποκριθώ διά τινο; στίχου,
ένδς τών μεγάλων ποιητών ήμών.
— ’Ακούω εΐπεν δ 'Ρώσσος.
Όταν εΤνβ πεπρωμένα;,
Εΐς τόν ουρανόν γραμμένος,
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δ Σοϋτζος λέγει, καί συμφωνώ πληρέστατα μέ αυτόν.
— Δηλαδή; . . .
— Δηλαδή πρεσβεύω ότι δύναται τις νά διαπλεύση,ώςέγώ δίς τον
ώκεανδν χωρίς οί σίφωνε; νά περιδινήσωσιν αύτδν έν τώ αέρι, χω
ρίς ή τρόπις τοΰ φέροντος αύτδν πλοίου νά προσκρούση πρδς ύ
φαλον, ή νά καταποντισθή ύπδ τών βραζόντων ρευμάτων έν τινι Ουέλλη, τοϋ εύφήμως καλουμένου Είρηνικοϋ ’Ωκεανού, καί δύ

ναται έπίσης νά γίνη θύμα έκρηγνυομένου έν μέσω λιμένος κε
ραυνού.
*
— Fatalite ! εΐπεν ό ξένος αξιωματικός, κινών τήν κεφαλήν’
ιδού ή μεγάλη λέξι; πάντων τών ανατολικών λαών. ’Όχι, φίλε
μου έγώ δέν πιστεύω εις τήν Ειμαρμένην τόσον, όσον εϊς τήν
φρόνησιν καί τήν Οέλησιν τοϋ ανθρώπου. Ή επιστήμη προέλαβε
τούς κινδύνους τοϋ κεραυνού καί εΐς μόνην τήν φρόνησιν έναπόκειται νά άποφύγη τις τού; τυχαίους, ώς εΐς τήν θέλησιν νά πολεμή
αύτούς έπερχομένους.
ΊΙ συνδιάλεξες έλάμβανεν οΰτω στροφήν ήκιστα εύθυμου, όταν
δ κυβερνήτης τοϋ πλοίου διήλθε πρδ ήμών.
— 'Η ’Αλίκη, ήτις έφαίνετο έπιθυμοϋσα νά αύξήση τδν αριθ
μόν τών συνδιαλεγομένων,
— ’’Ελθετε λοιπόν πλοίαρχε Ρί..., τώ έφώνησεν, εΐς έπικουρίαν
δύο πτωχών πλασμάτων, άτινα πρδ μιας ώρας δέν άκούουσιν άλλ
ή πεοί ωκεανού, καί δυστυχημάτων θαλασσίων.
Οί άνδρε; έγέλων, δ δέ πλοίαρχος πλησιάζων ημάς
— Μή φοβεϊσθε μηδέν τούτων κυρίαι μου’ είπε μειδιών’ δ περίπλους τής Πελοποννήσου δέν ομοιάζει πρδς ύπερωκεάνειον θαλασσοπορείαν’ άλλως τε, έξηκολούθησε πάντοτε μειδιών, ή «Εύνομία» είνε στερεόν πλοϊον καί δέν φοβείται τήν μανίαν τών κυ
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μάτων, τδ δέ σκάφος αΰτής εις δύο διαιρούμενου, τοιαύτην εχει
κατασκευήν, ώστε άν ή μια τών διαιρέσεων ΰποστή βλάβην, κ>3
είσρεύση ή θάλασσα, ή δεύτερα δύναται νά έξαζολουθήσν) έν ά-

Ό έξάδελφός μου Π. . .. δστις έμελλε νά ήνε τής συνοδείας
ήμών ήτο έκ τών πρώτων. Πολλοί δέ τών κυρίων συνοδεύοντο ΰπδ
τών συζύγων καί τών τέκνων αύτών, καθότι ο διάπλους οΰτος
ήτο διά τους πλείστρυς τερπνή τις περιδιάβασις.
Ό κ. Μ. . . . έδιδε τδν βραχίονα πρδς περικαλλεστάτην γυ
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φοβίςρ τδν πλοϋντης.
— Λησμονείτε πλοίαρχε νά προσθέσητε, προσεΐπεν εύγενώς ό κ·
St. δτι ή υπηρεσία ΰπδ την άμεσον έποψιν τοϋ καλλίστου τών
κυβερνητών, γενομένη, έκτελεΐται τοσοϋτον καλώς, ώστε οΰδέν τυ
χαίου δύνανται νά φοβηθώσιυ αί κυρίαι.
Ό κυβερνήτης προσέκλιυευ εις την περιποίησιυ τοΰ ξένου αξιω
ματικού, και έμακούνθη άφοϋ έμεινε μεθ’ ήμών στιγμάς τινάς.
Έμείναμεν έτι έπ'ι μακρδν όμιλοϋντες περί διαφόρων, ή δέ νύξ
μικρδν κατά μικρδν έπήλθε, μία τών ώραιοτέρων νυκτών τοϋ
’Ιουνίου, άστερόεσσα, φωτοβόλος, καθ’ άς ό ήλιος καίτοι έγκαταλίπων τήν γήν φαίνεται ώς άν άφίνη ολίγον τής λάμψεώς του.
ΓΗ νυκτερινή αύρα διέ/εε τήν δρόσον της. Γ1Ι σελήνή ΰψοϋτο
έπί του όοίζοντος ουραία έν τή μελαγχολία της, γλυκεία έν τή
ουχρότητί της, τά δέ σπινθηοοβολοϋντα έν τώ θεσπεσίω φέγγει
της κύματα προστριβόμενα έπί τών πλευρών τοΰ πλοίου, έχύνοντο είς αφρώδεις χειμάρους.
Ή είκών άλλάξασα μορφήν έξηκολούθη νά ήνε μαγευτική και
οΰδε'ις έπεθύμει νά στερηθή ταύτης’ άλλως τε αί διηγήσεις τών
κυρίων, οϊτινες τοσαϋτα είδότες κατεζήλουν τάς άκοάς ήμών διά
τών θησαυρών τών γνώσεών των, είχον έζδιώξει άπδ τής ’Αλίκης
καί έμοϋ πάσαν επιθυμίαν ύπνου Όφείλομεν έν τούτοις νά άποχωρήσωμεν και μίαν ώραν μετά τδ μεσονύκτιον, ή άνευ άναπαύσεως κίνησις τής Θαλάσσης, ό αιώνιος έκείνος στεναγμός τών κυ
μάτων, έτάραττε μόνον τήν γενικήν σιγήν.

Αί πρώται λάμψεις τής αύγής δέν είχον εισέτι διαλύσει τά
σκότη δτε ήγέρθην έκ τοϋ θορύβου τών προσερχομένων επιβατών»
καί ρίψασα πρωινόν τι ένδυμα άνήλθον έπι τοϋ καταστρώματος·
Αί λέμβοι έπολιόρκουν τδ σκάφος καί άθρόοι άνήοχοντο τήν
απότομον κλίμακα αύτοϋ οί ταξειδιώται.
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ναίκα, κινούσαν τδν θαυμασμόν.
Δέν θέλω τήν περιγράφει’ ΰπάρχουσιν ό'ντα,άτινα ή άνάλυσις φο
βείται νά έγγίσιρ, ... Ή δλως άξιοπρεπής χάρις αΰτής, αί καθαραί
γραμμαί τοϋ άκτινοβολοϋντος προσώπου της,τδ ποδήρες έλληνιζδν
ένδυμά της, δπερ ούδεμία ασχήμια γελοίου συρμοϋ έβεβήλου, τδ
μεγαλοπρεπές, ώς βασιλίσσης ανάστημα, τήν καθίστων θαυμασίαν
Ένόμιζέ τις δτι έβλεπεν ζώσαν καρυάτιδα. ’Ητο ώραία, καλ
λονής άξιολατρεύτου ... τελειότης δέ τις εσωτερική, έφαίνετο
άντανακλωμένη έν τοΐς λόγοις της, έν τή φωνή της έν τώ μελαγχολικώ μειδιάματί της, έν τώ σκεπτικού καί συνάμα ευπροσή
γορο βλέμματί της.
— Ποια λοιπδν είνε ή γυνή αύτη ; ήρώτουν οί τδ πρώτον βλέποντες αύτήν.
— Πώς δέν τήν γνωρίζετε ! είνε ή δεσοινίς Φωτεινή Μ ■ · · ·

— Καί ό συνοδεύων αύτήν ;
— Αδελφός της, ή μάλλον σύζυγος τής αδελφής της.

— Θά κάμη τδν γϋρον;
— ’Όχι, πρδ ολίγου μοί έλεγον δτι έξέρχονται είς Αίγιναν.
— *Ω 1 τί κρίμα. Μόνον βλέπων τις αύτήν, είνε εύτυχής.
Καί όντως’ ήρκει ή θέα της, δπως λησμονήση τις πρδς στιγ
μήν τά πάντα, ιός ένώπιον αριστουργήματος ευρισκόμενος.
’Αλλά ©εϋ ! ήτο καί αύτη ρόδον, δπερ πρωίαν μόνον έμελλε νά
ζήση... "Ο,τι ή Ειμαρμένη τήν ήμέραν εκείνην έσεβάσθη νά κάμη,
νόσος ανίατος έπετράπη νά τδ κάμη εις ’Αθήνας μετ’ ολίγον, καί
ή θεία έκείνη γυνή δέν υπάρχει πλέον! . . .
’Εν τούτοις, ή ώρα τής άναχωρήσεως ήλθε, καί ή «Ευνομία»
άνέπεμψεν εις τδ κενδν τδν πρώτον μέλανα καπνόν της, έγκλείουσα έν τοΐς σπλάγχνοις αΰτής διαζοσίους περίπου έπιβάτας, τούς
πλείστους έκ τοΰ άνθους τής κοινωνίας.
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Ή πρώτη φροντίς τοϋ Θαλασσοποροϋντος μετά την τοποθέτη
σή τών πραγμάτων αυτού, είνε νά συνδέση γνωριμίας μετά τών
συνοδοιπόρων.
Λέγουσιν, ότι ή ζωή εινε ταξείδιον. Δύναται τις, αντιστρό
φων την σύγκρισιν νά εΐπη μετά της αυτής αλήθειας ότι ταξεί ■
διόν τι εινε αυτή ή ζωή έν σμικοώ. Τδ πρώτον, οί πάντες φαί
νονται φαιδροί, πλήρεις εμπιστοσύνης Αξιέραστου πρδς άλλήλους, διότι ό εις δύναται νά χρησιμεύση πρδς τε'ρψιν τοΰ άλλου"
συντρώγουσι, συμβαδίζουσι, συνομιλοΰσι περί παντδς μετ’ένδιαφέ-

ροντος" είτα αί χίμεραι ϊπτανται μία πρδς μίαν, ό σκοπός πλη
σιάζει, αί δέ προσπάθεια1., άς κατέβαλον όπως φανώσιν υπδ μορ
φήν αρεστήν, ψυχραίνονται, οί δεσμοί διαλύονται καί ή αδιαφορία
Αναλαμβάνουσα τά δίκαιά της αντικαθιστά τάς σχέσεις έκείνας,
αϊτινες πρδς στιγμήν υπήρξαν τοσοϋτον θερμαί. "Οταν δέ ό διά
πλους έγγίση τδ τέρμα του, έκαστος εισέρχεται εις τάς έξεις τοϋ
καθημέραν βίου" μή έχων πλέον ανάγκην τοϋ γείτονός του, τδν
Αποχαιρετίζει μόλις προσκλίνων τήν κεφαλήν, καί μίαν ήμέραν ύ
στερον άν συναντήστρ αυτόν καθ’ οδόν, δεν τδν αναγνωρίζει πλέον.
Τοιαύτη τύχη βεβαίως άνέμενε τάς επί τοϋ καταστρώματος τής
«Ευνομίας» προανακρουομένας σχέσεις, άν έδίδετο καιρός νά
συνδεθώσι τοιαύται.
’Εφήμεροι χαραί τής ζωής, φοβερά τοϋ θανάτου μυστήρια!
Πόσους ευτυχείς ήρίθμει ό διάπλους εκείνος ! διά πόσους,
αί ήδοναί, αί συμφωνίαι, οί κόσμοι ήσαν τά μόνα όνειρα ! καί
πόσοι δεν έπέπρωτο νά ίδωσι τήν δύσιν τοΰ ήλιου εκείνου, όστις
ίχρύσωνεν ήδη διά τών Ακτινών του τάς μαρτυρικάς κεφαλάς
των, καί ούτινος τήν Ανατολήν τόσον φαιδρώς έχαιρέτισαν !
Ούδεμία τών Αφροντίδων έκείνων καρδιών συνεταράττετο ύπδ τής
σκέψεως, ότι παρά τάς χαρωπάς έκείνας ώρας, άλλαι πένθιμοι
έντδς μικρού έμελλον νά σημάνωσι δι’ αυτήν. Οΰδενός ή ψυχή
προησθάνετο ότι ή θάλασσα έκείνη, ής έφίλουν τά γαλανά κύμα
τα διά τών όμμάτων των, Απίστως φερομένη, τοΐς προητοίμαζε
τάφους έν τοϊς σπλάγχνοις της !
Οίμοι! ή ζωή παράδοξον σύνολον αγαθών καί δυστυχημάτων,
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ομοιάζει πρδς ζατρίκιον, ένώ τδ λευκόν τετράγωνον κεϊται πάν
τοτε μεταξύ τών μελαίνων καί έν ώ μοιραίως συνεχώς έπικρατεϊ
τδ χρώμα του πένθους.
Ώς οί άνθρωποι, Αμέριμνου τδ φέρον αυτούς σκάφος, έχώρει
μεγαλοπρεπώς πρδς τήν θάλασσαν σχίζον τά κύματα διά τής
χάλκινης τρόπιδός του άταράχως.
«Τό παν προμηνύεται ευχάριστου» μοί είχε γράψει ή ωραία
μου δύσμοιρος φίλη" όντως, τό παν έβαινε κατ’ ευχήν.
Ό καιρός εύδιος, ή θάλασσα γαληνιαία, καί ή φαιδρότης ζωηροτάτη μεταξύ τών επιβατών. Συνωμιλοϋμεν μετά τής Αλίκης
παοά τό πηδάλιου, προσπαθοϋσαι νά λάβωμεν μαθήματα τινά περί
τοϋ χειρισμού αυτού παρά τοϋ αγαθού γέοοντος πηδαλιούχου, ότε

6 κ, Ρ. . . . μετά τοϋ 'Ρώσσου αξιωματικού ήλθον πρός ήμάς.
Είχομεν φθάσει εις Πόρον ένώ εύτυχώς πολλοί έμελλον νά άποβιβασθώσιν.
— Adieu madame, adieu mademoiselle, εϊπεν ήμΐν ό ήμέτερος φίλος, διά τής τραχείας αυτού φωνής τής είθισμένης εις τό
διατάττειν.
— Νά είσθε έτοιμος, όπως σάς παραλάβωμεν έν τή έπιστροφή
ήμών, τω λέγει ή ’Αλίκη. ’Αγαπώ πολύ τήν συναναστροφήν σας
αλλά, σάς παρακαλώ μή διηγηθήτε πλέον κινδύνους. Εΐξεύρετε ;
τήν νύκτα όνειρευόμην τρικυμίας.
— Λυπούμαι πολύ, ακριβή μου κυρία, ότι υπήρξα Αφορμή νά
Φοβηθήτε καθ’ ύπνον" άπήντησεν ούτος. Τή άληθεία, ήμην ολίγον
ανόητος ύμιλών ούτω ένώπιον κυριών, άλλ’ ιδού τιμωρούμαι ήδη,
καθότι έπιστρέφων εις ’Αθήνας, θά έπιστρέψω άνευ τής Αξιέρα
στου συναναστροφής υμών, διότι τό δρομολόγιου σας, είνε νά
κάμητε τδν γύοον.
— Ώ ! έχετε δίκαιον κύριε, τφ είπε τότε γελώσα ή ’Αλίκη,
έλησμόνησα ήδη ότι δεν μέλλομεν έπιστρέφοντες νά διέλθωμεν

διά τών αυτών μερών.
Au revoir λοιπόν εις ’Αθήνας.
— Au revoir, mes dames. Au revoir.
Άποχαιρετίσασαι αυτόν, ήκολουθήσαμεν τδν έξάδελφόν μου
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και τον κ. Ρ . ., οΐτινες μας ώδήγησαν είς την τράπεζαν. 'Ο κώδων
τοΰ προγεύματος είχε σημάνει.
Είχε σημάνει προσέτι καί ή ώρα τών ύπδ τής μοίρας ορισθέντων
θαμάτων !
Έντδς τής αιθούσης τής πρώτης Οέσεως τράπεζα εύπρεπώς
διακεκοσμημένη άνέμενε πεντήκοντα περίπου συνδαιτημόνας. Με
ταξύ τούτων ύπήρχε νέος τις, δστις νεωστί έλθών έκ Παρισίων,
ένθα έπί μακρδν διέτριψε πρδς οικοδομήν περιουσίας, έσπευδεν ήδη

συν τή μητρί αύτοϋ νά εύρη καί τήν ευτυχίαν παρά τή άναμενούση αύτδν μνηστή.
Δυστυχή νέε! τάς Λαμπάδας τοΰ σοΰ υμεναίου,ταινίαι μέλαιναι
έμελλον νά κοσμήσωσιν !
Άφθονον ήτο τδ γεΰμ.α,καί γενική ή ευθυμία. 'Ο πλοίαρχος είς
τήν θέσιν τής τιμής καθήμενος προσεμειδία πρδς τούς ξένους αύτοΰ, ών οί πλεϊστοι ήσαν νέοι φαιδροί καί φιλοσκώμονες.
— Ο giovenlii primavera della vita! είπε μεσήλιξ τις ώς
εί ζηλεύων τήν ίλαρότητα έκείνων, ήν δέν ήδύνατο νά συμμερισθή.
— Είς ύγείαν λοιπδν τής νεότητος, άπήντησε πληρών τδ ποτήριόν του καί ύψών αύτδ, 5 νεαρδς υίδς τοΰ διευθυντοΰ τής 'Εται
ρίας τών ατμόπλοιων.
'Η πρόποσις έχαιρετίσθη ύπδ πάντων.
Φρικώδης ειρωνεία !
Έχαιρετίζομεν τήν ζωήν καθήμενοι έπί τοΰ χαίνοντος ήμιν τά
φου ! Τήν έσχάτην ήμών ώραν προσεδεχόμεθα διά διθυράμβων.
'Η μοίρα θέλουσα πολλάκις, άκαίρως τδν δριμύν αύτής θερι
στήν νά άποστείλη, γελαστά θέλει τών θυμάτων τά χείλη καί
άλυπον τδ θέρος των νά δρέψη.
Τδ γεΰμα έληξεν αισίως μετά τής αύτής φαιδρότητος, καί μι
κρόν ύστερον οί πλεϊστοι τών συνδαιτημόνων άπεχώρουν.
Παρεκαλέσαμεν τότε τήν Άλίκην νά τραγωδίση κανέν τών α
σμάτων έκείνων δι’ ών κατεγοήτευε τήν άκοήν ήμών έν τή αιθού
ση της, καί έκείνη μετά τής αφελούς αύτής χάριτος καί προθυ
μίας, έκάθισεν εύθύς πρδ του κυμβάλου καί ήρξατο ψάλλουσα σι
γανή τή φωνή.
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Άλλ’ είτε ή τύχη, είτε άνάμνησίς τις τών άγαπητών αύτής
γονέων, τήν ώθησε νά έκλέξη άσμα πλήρες μελαγχολίας, δπερ
ένούμενον πρδς τούς λυπηρού; φθόγγους τοΰ δργάνου καί τδν υπό
κωφου μυκηθμόν τών κυμάτων, άπετέλει αρμονίαν γλυκυτάτην
μέν άλλά πένθιμον,ώς έμβατήοιον θανάτου. ΙΙαρά τήν θύραν ίστάμενο; μέ χεϊρας εσταυρωμένα; τήν ήκουεν δ σύζυγό; της συγκεκινημένος καί άλλοφρο;ών.
— Άλλά διατί τόσον κατηφής φίλε μου, τω λέγει έκείνη έγειρομένη άποτόμως, καί πόθεν τδ δάκρυ τοΰτο, δπερ ματαιως
προσπαθείς νά μοί κρύψης;
Έμειδίασε θλιβερώς ούτος καί άποφεύγων νά άποκριθή αμέ
σως είς τήν έρώτησίν της, τήν καθησύχασεν άλλάσσων ομιλίαν,
είτα συνεβούλευσεν ημάς νά κατακλιθώμεν ολίγον.
— Δέν έπιθυμώ νά κοιμηθώ τω εΐπεν ή Αλίκη, φοβούμαι μή
δνειρευθώ πάλιν άπαίσιόν τι.
— Έλθέ άγαπητή'μου, θά δμιλήσωμεν περί τής εύτυχίας σου,
καί τοΰτο είνε δνειρον, δπερ δέν σέ τρομάζει πιστεύω’ τή είπον
γελώσα, θέλουσα νά έκδιώξω τή; καρδία; μου τήν άόριστον συγκίνησιν, ή; τδ άσμα αύτής ήτο πρόξενος.
Μέ ήσπάσθη περιχαρώς τότε, έψιθύρισε λέξεις τινας εις τδ ους
τοΰ συζύγου αύτής, ούτινο; τδ πρόσωπον εφωτισθη εν τώ άμα
ύπδ άκτϊνος χαράς, καί μετά τή; συνήθους αύτή ζωηρότητος

έλαβε τδν βραχίονά μου, καί μέ έσυρε πρδς την συνεχή αίθουσαν
τών κυριών, στρέφουσα επανειλημμένο»; την κεφαλήν και προσμειδιώσα τώ έαυτής συζύγω, όστις μάς ήκολούθει, ω; μή δυναμε-

νος νά άποχωρισθή αύτής.
Είθε! είθε νά μή άπεχωρίζοντο!
—— ’Όχι, αύτοϋ, μ.άς εΐπεν ίδών ήμά; έτοιμου; να αναπαυθώ
μεν έπί τών άνακλίντρων τή; μικρά; αιθούσης τών κυριών’ δέν
εισθε καλά’ έδώ, θέλουσι σάς άνησυχεϊ, είσέλθετε κάλλιον είς

τδν κιτώνά σας.
— ’Ά! αύτδ δέν γίνεται, τώ εΐπεν ή Άλικη. Προτιμ.ώ να με
άνησυχήσωσιν ή νά κατακλιθώ έπί τής στενής εκείνης αιώρας,ήτις
πολύ ολίγον διαφέρει φυλακής. Θά μείνωμεν εδώ. 1 πάγε φίλε
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μου καί μή άνησύχει δι’ήμάς, έκτος αν θέλεις νά μείνρς μεθ’ήμών.
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— Έπεθύμουν πολύ τωόντι νά έμενον, άλλ’ επιθυμώ προσέτι
νά άναπαυθής ολίγον.Χθες ήγρυπνήσαμεν πολύ καί τοΰτο δύναται
νά σέ βλάψει μικρά μου, είπε μετά μητρικής δλως μερίμνης καί
άσπασθείς αύτήν μάς άφήκε μόνας. Μάς άφήκε !... δώσας τή λατρευομένει συζύγω τόν τελευταΐον ασπασμόν! τον τελευταΐον!
Δέν έπέπρωτο πλέον νά τήν έπανίδει έπί τής γής.
— Μεθ’ ένος τετάρτου συνδιάλεξιν έν ή ή πτωχή νέα προσεπάθη νά μοί απεικονίσει τήν εύδαιμονίαν τοΰ παρόντος, τάς έλπίδας τοΰ μέλλοντος, άπεζοιμήθη προφέρουσα τό ό'νομα τοΰ
έραστοΰ αυτής συζύγου.
— Μή δυναμένη καλώς νά άναπαυθώ έν ή εύρισκόμην θέσει,

λυούσης τήν άναπνοήν, καί θερμότης φλογερά μέ διεφώτισαν περί

άκολουθήσασα τήν συμβουλήν τοΰ κ. Ρ . . . είσήλθον έν τώ θα
λαμίσκο», έν ώ κυρία τις άλλη έκοιμάτο ήδη.
Άπεκοιμήθην άμέριρινος. 'Η τελευταία μετά τής ’Αλίκης συνδιάλεξις άπέλειψεν από τής ψυχής μου τό νέφρς έκεΐνο τής με

τώφλιον . . .
Εύρέθην τότε έν μέσω έρειπίων. Πίπτουσα δέ καί άνωρθουμένη άκαταπαύ^τως, τυπτομένη ύπδ τών διαλυόμενων τμημάτων
καί τών σκευών τοϋ πλοίου, άτινα παταγωδώς κατέπιπτον τδ
έν έπί τοΰ άλλου, τήν κόμην εχουσα ήμικεζαυμένην καί τδ βλέμ
μα άπλανές ώς παράφρων κατορθώ νά προχωρήσω ολίγον πρδς

λαγχολίας, δπερ πρός στιγμήν τήν έσζίασεν.
Άπεκοιμήθην αμέριμνος, ονειροπωλώσα τάς ωραίας Καλάμας,
τήν αγαπητήν μου πατρίδα, μέ τήν ποιητικήν άμμώδη άκτήν
της, τούς μυροβόλους ποοτοκαλεώνάς της, τά υψηλά κωδωνο

στάσιά της, άτινα μετά τοσούτους χρόνους έμελλον νά έπανίδω. Όνειροπώλουν .... καί τά όνειρα άπέβαινον γλυκύτερα,
έφ’δσον ή φαντασία μικρόν κατά μικρόν άπαλλασσομένη τών έξω τεριζών έπιδράσεων ένήργει μόνη έπί τής ψυχής μου, δτε κρό
τος ώς εκατόν όμοΰ τηλεβόλων καί τριγμός φοβερός, ώς δταν
τοΰ σεισμοΰ ό δαίμων συντρίβει τά όρη είς τούς σπασμούς
του καί τά φλογερά σπλάγχνα του σφενδονίζει πρός τδν φρίττοντα ουρανόν, μέ άφύπνησαν. Συγχρόνως συντρίμματα τοΰ πλοίου
μέ κατεπλάκωσαν. Άνετινάχθην περίτρομος και άπολελιθωμένη’
μή δυναμένη δέ εϊσέτι ούδέν νά άντιληφθώ, ένόμισα πρδς στιγγήν έαυτήν εομαιον φοβεροΰ έφιάλτου. Έν τούτοις αύτομάτως πώς έζήτουν νά έξέλθω, άλλ’ ούτε διέζρινον διέξοδον τινά
ούδέ νομίζω δτι υπήρχε τοιαύτη. Τά πάντα έφαίνοντο καταστραφέντα. Σκότος βαθύ μέ πεοιέβαλεν, οσμή δέ βαρεία πυρίτιδος κω-

τοΰ μεγέθους τοΰ κινδύνου.
Έκρηξις έγένετο είπον, άλλά ποΰ ; διατί ! ούδένα έβλεπΟν ΐνα
έρωτήσω.
Τά ξΰλα έτριζον, ο μόλυβδος άνελύετο, καί ή θύρα τοΰ τάφου,
έν ώ ζώσα ολίγου δεΐν ένεταφιαζόμην, κατέπεσε.
Προσεπάθησα νά φωνάξω άλλ’ ή φωνήδέν έξήρχετο τοΰ στήθους
μου. Είμαι λοιπόν καταδεδικασμένη νά άποθάνοε τοσοϋτον νέα
τδν φρικώδη καί άπαίσιον θάνατον τοΰ πυρός ;
Άλλ’ ίσως τδ πάν δέν άπώλετο, διελογίσθην, καί διέβην τήν

καταφλεγομένην εκείνην θύραν . .. τδ πεπυρακτωμένον έκεΐνθ κα-

τδ έσωτερικδν τοΰ πλοίου.
Άλλά τότε γλώσσαι φλογεραί ώς άναμένουσαι καί έτερον Οΰμα
μέ κυκλοΰσιν. Άναμέσον δέ τής απαίσιας λάμψεως τοΰ βρέμοντος
πυρός διακρίνω δτι τδ έδαφος έκαίετο, καί δτι σύν αύτφ έίυθι-

ζόμην πρδς τδν πυθμένα τοΰ πλοίου.
Απελπισία !
Τδ πνεΰμα έν τούτοις έζη έν έμοί έτι, καί τοΰτο μέ οπλίζει δι’
δσης δυνάμεως πίστις στερεά πρός τήν θείαν πρόνοιαν δύναται νά
έμπνεύση.
Πάλη τότε φρικώδης,μεταξύ τοΰ φοβεροτέρου τών στοιχείων και
άσθενεστάτου πλάσματος άρχεται. Εκείνο χωρεί όλονέν πβός με
ζητδν, τδ λυσσαλαϊον, νά μέ καταβροχθίσει, καί έγώ τρέχ» . . .,
τρέχω ώς τρελλή έπί τών έρειπίων έν έναντία αύτοϋ διευίών·ε-ι.
'Ο άγων είνε άγουν τοΰ ισχυοοΰ πρδς τδ αδύνατον, άλλά τδ
όνομα τοΰ ύπερτάτου ’Όντος, δπερ τά νεκρωθέντα μου χείλη
δέν δύναται τδ αρθρώσουν, άλλ’ δπερ ή ψυχή δέν παύει
λουμένη, μέ διαφυλάττει κατά τοΰ δαίμονας έκείνου τής κολά-
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σεως, δστις μέ εύλαβήται ώς εί φρίττων νά έγγίση ψυχήν, ητις
ώς μόνον δπλον φέρει τδ "Αγιον δνομα τοϋ Κυρίου του.

”Ω ! ναί ! Τδ άνθος τδ εύώδες δέν έχει πλέον άρωμα, ή πνοή

Αίφνης, εν μια αστραπή λάμψεως, οί οφθαλμοί μου διακρίνουιιν, ώ ! φρίκη ! .. . διακρίνουσι τδ ώραϊον άβρδν της φίλης α
δελφής μου σώμα εκτάδην κείμενον, τδν δε φλογερδν Σατάν ε

τής καταιγίδο; τδ συνέτριψεν !
Ένηγκαλίσθην τδ άπνουν σώμα, καί έπεσα σχεδδν αναίσθητος

παρ’ αύτώ.
Καί τδ παμφλάζον ύδωρ έρρεεν ύπδ τδ σώμά μου καί ή λάβα

πισκοπούν ια την λείαν του.
Πρδ τής Θέας ταύτης λησμονώ πάντα κίνδυνον καί σύρομαι πρδς
αύτήν. Τήν καλώ διά τοϋ ονόματος της καί θέτουσα τήν κεφα
λήν της έπί τοϋ στήθους μου προσπαθώ νά τή μεταδόσω μέρος
τής έκλιπούσης μου ζωής.
— Είσαι σύ ; μοί λέγει διά θνησκούσης φωνής.

— Ναί' θάρρος, θάρρος ακριβή μου ’Αλίκη, τή απαντώ διά σι
*
γαλής φωνής’ διότι δέν ήδυνάμην νά ανοίξω τά χείλη χωρίς νά
καταπιώ τήν δηλητηριώδη ατμόσφαιραν, ήτις εισήρχετο έν έμοί
δι’ όλων τών πόρων τοϋ σώματός μου.
— Όποιον φρικώδες όνειρό ?! μέ είπε τότε χωρίς ν’ άνοιξη τους
οφθαλμούς" άλλ’ δ σύζυγός μου πού είνε, διατί δέν έρχεται εις
βοήθειαν ;
Καί διά δυνάμεως, ήν δέν προσεδώκουν άπδ τά νεκροθέντα
αύτής μέλη, μέ ένηγκαλίζεται σφικτά !
Ούτε ό σύζυγός της, ούτε άλλος τις έφαίνετο, άλλ’ άντί πά
σης αρωγής, δεύτερος τριγμός ακούεται άνωθεν καί αί φλόγες
διαδίδονται λάβραι.
Τδ σώμα τής Άλικης σπαίρει έν τή αγκάλη μου, ψυχρός ίδρώς
περιρρέει τδ μέτωπόν μου καί δάκρυ χύνεται άπδ τών στυγνών μου
όαυ.άτων.
ι ε
— Φιλτάτη αδελφή, τή ψιθυρίζω, ’Αλίκη, μόνη μου φίλη,
άνοιξον τούς Οφθαλμούς .. . ’Αλίκη πρέπει νά ζήσης διά τδν σύ
ζυγόν σου, διά τούς γέροντας γονείς σου ... θάρρος, θάρρος ’Αλίκη.
Άλλοίμονον ! ή φωνή μου δέν αντηχεί πλέον έν τή ψυχή της’πένθιμον μειδίαμα διαστέλλει μόνον τά χείλη της, τά χείλη έκεϊνα,
άτινα πρδ μικρού έτι ώμίλουν περί τοσούτων χρυσών ονείρων. . .
Άπέθανεν ; έσβεσεν ή λαμπάς τής ζωής έν υπάρξει τοσοΰτον
άνθηροί έντδς ούτω βραχέως χρόνου;
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δλονέν έχώρει, . .
Άλλά τότε τδ διαταραχθέν λογικόν μου άναζωοπυρεΐται έν τή
άναπολήσει’τών γονέων . .. τών αδελφών μου. Έν ριπή οφθαλμού
είκών μαύρη παρίσταται έν τή φαντασί^ μου, ή είκών τής απελ
πισίας . .. τοϋ πένθους τοϋ οίκου μου.
Μελανά χρώματα καί καίουσαι λαμπάδες καί λιβάνου οσμή
προσβάλουσι τάς αισθήσεις μου’ ανοίγω τούς οφθαλμούς καί βλέπω
τά ένδύματα τής μάρτυρος φίλης καί τά έμά άναδύόντα φλόγας.
Τδ αιμα παγόνει εις τάς φλέβας μου’ άνακτήσασα δμως άπαξ τήν
ετοιμότητα τού πνεύματος, δέν πτοοϋμαι'θέλω νά ζήσω έκφωνώ.
•■Xr
I

Ύψίστη δύναμις! έλθέ είς βοήθειαν τοϋ ασθενούς πλάσματος.
Καί διά θάρρους άνωτέρου έαυτής σχίζω καί ρίπτω μακράν
τά καιόμενα ένδύματα ημών’ σύρω μετά μεγίστου κόπου τδ πάν
τοτε άναίσθητον σώμα τής Άλικης έκ τοϋ μέρους ένθα εύρίσκετο, καί ζητώ μετά φρενώλου; απελπισίας έν τή άβύσσω τής κολάσεως έκείνης, οπήν τινα όπως έξέλθω είς τδ φώς, έστω καί είς
τήν θάλασσαν άν έμελλον νά ριφθώ.
Άλλά τδ παν περί έμέ σκότος καί φλόγες’ καί δμως τδ θάρρος
δέν μέ έγκαταλίπει, άντιμετοπώ τδν θάνατον μετά δέους, άλλά
καί μετά τής θελήσεως νά τώ διαφιλονεικήσω μέχρις έσχάτων

τδ Οϋμά του.
Τδ ειδεχθές πρόσωπόν του καταπλεΐττον τήν ψυχήν μου τή δί
δει συγχρόνως καί νέας δυνάιιεις.
Άλλ’ οίμοι! ή πάλη ήτο πάντοτε άνισος" καί άν ή ψυχή
διέμενε θαρραλέα, ή ασθενής σαρξ ήρξατο υποχωρούσα υπδ τήν
πίεσιν τής παγερά; χειρός του. Τά γόνατα κάμπτονται, πυκνδς
πέπλος πίπτει πρδ τών δμμάτων μου, τδ φώ; έκλείπει καί ή σκο
τοδίνη έπέρχεται.
Ί'ετέλεσται !
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Άποθνήσκω εξ ασφυξίας πρίν γίνω παρανάλωμα τών φλογών
διενοήθην.
’Αλλά καθ’ ήν στιγμήν έξέπνεεν ούτω πάσα ελπίς έν τή ζαρδία μου, ή Θεία Άντίληψις έπελάβετο έμοϋ.
'Υψώσασα τδ θνήσκόν μου ομμα οπούς εύθύνω έσχάτην δέησιν
πρδς τδν Θεδν, προσβλέπω φεγγίτην τινά σιδηρόφρακτου άνωθεν

Άλλ’ ήτο αργά !
"Απασα ή πρώτη θέσις, τδ κατάστρωμα τής οποίας ειχεν άνατιναχθή είς τδν αέρα διά τής έκρήξεως μεθ’ όλων τών έπιβατών,

της κεφαλής μου.
Ποϋ άγει ή οπή εκείνη ;
Αδιάφορου. Άκτίς φωτδς είσήρχετο δι’ αυτής έν τώ τάφω μου,
καί άλλη άκτίς έλπίδος έν τή ψυχή μου.
Πέρα τής θυρίδος εκείνης υπάρχει ζωή ’ίσως, άλλα πώς είς
τδν πυθμένα ευοισζομένη νά άναρριχηθώ μέχρις αύτή; ; πώς νά
διέλθω διά τής καμίνου καί έπί πεπυρακτωμένων ανθράκων νά
υψωθώ δπως τήν καταφθάσω; Δεν μένει καιρδς πρδς διάσζεψιν, τδ

περιέχουσα οστά καί τέφρας!
Καί λοιπδν, τόσαι διάνοιαι, τόσοι έρωτες, τόσαι ελπίδες είς κα
πνόν διελύθησαν εντός δευτερολέπτου;
Ούτε τήν Άλίκην, ούτε τδν σύζυγόν της έμελλον νά έπανίδω
πλέον . . . Δυάς αστέρων γλυκυτάτου φωτδς, έχαιρέτισεν τήν γήν
έπ’ ολίγον, καί διά μιας καί τής αυτής πτήσεως άνήλθον πρδς
τάς φωτοβόλους εστίας των.

πϋρ πλησιάζει . . . έμπρός ... κλείοι τούς οφθαλμούς και ταχεία ώς
ή διάνοια, εισορμώ διά μέσου τοϋ θανάτου πρδς τδ μέρος τής ζωής·

'Η είκών, ήτις προσέβαλεν τούς οφθαλμούς μου έπί τοϋ κατα
στρώματος δεν ήτον ολιγώτερον φοβερά έκείνης, ήν άφήκα. Αί
λέμβοι εις άς ειχον συγκεντρώσει πρδς στιγμήν τάς έλπίδας τής
σωτηρίας μου, ήσαν μακράν ήδη άπάγουσαι τούς δειλοτέρους καί
μέρος τοΰ πληρώματος.
Είδος λοιπόν θανάτου μόνον ήλλαξα.
— Δεν υπάρχει σωτηρίας ελπίς πλοίαρχε; φωνώ, ίδοϋσα αυτόν,
— Έσο βεβαία τέκνον μου, μοί αποκρίνεται έκεϊνος, ότι παν
δ,τι δύνανται νά πράζωσιν άνθρωποι τίμιοι καί ανδρείοι θά τδ
πράξωμεν πρδς σωτηρίαν τοϋ πλοίου, άλλ’ έχομεν νά κάμωμεν
πρδς στοιχεΐον φοβερόν, όπερ μικράς ελπίδας μάς δίδει. Δέν πρέπει
όμως έν τούτοις έντελώς νά άπελπισθής. "Υπαγε έκεΐ . . . καί
ζήτησον τήν βοήθειαν τοϋ Θεοϋ, ής άνευ, πάσαι αί προσπάθεια,,
ημών θά άποβώσι μάταιαι.
Ένώ έχώρουν άπελπις πρδς τήν πρώραν, βλέπω λέμβον πλήρη
ναυαγών κάτωθεν τοϋ σκάφους, καί άλλους ετοίμους νά ριφθώσιν
έν αυτή’ γυναίκα δέ τινά τάξεως καλής μέ τήν κόμην λυτήν, τδν
χιτώνα έν άταξία καί κρατοϋσαν έν ταϊς άγκάλαις της παιδίον, μόλις ύποτραυλίζον τάς πρώτας λέξεις έκείνας, αϊτινες εινε
ή ευτυχία τής νέας μητρδς, άποπειρωμένην νά ριφθή εις τήν θά-

Έν διαστήματι δλιγοτέρω τοϋ δευτερολέπτου συσωρεύω παν τδ
προστυχδν καί δι’ έλαστικότητος ναυτόπαιδος αναρριχώμαι έπ'1
τής αυτοσχεδίου κλίμακος καί προσκολλώμαι έπί τών κιγκλίδων.
Νέος αξιωματικός τοϋ Έλληνικοϋ Ναυτικοϋ διήρχετο τήν ώραν
έκείνην πρδ τής σιδηρόφρακτου θυρίδος·
Εκτείνω τάς χεϊρας καί έπικαλοΰμαι βοήθειαν.
ΓΟ γενναίος ναύτης χωρίς νά προφέρη λέξιν, αίματόφυρτος ώς
ήτον ήρξατο άποσπών μίαν πρδς μίαν, μετά καταπληκτικής
ισχύος τάς κιγκλίδας.
Κατά τδ διάστημα τής έργασίας ταύτης δεν έτόλμων νά στρέύω τήν κεβαλήν πρδς τά έσω φοβουμένη μή πτοηθώ, άλλ’ έκ
τής αύξανούσης Οερμότητος ήννόουν δτι εις αληθή κάμινον πυρδς
είχε μεταβληθή ή κοίτη τοϋ πλοίου έν ή εύρισκόμην.
Τή Θεία Άντιλήψει ήμην ήδη έπί τοϋ καταστρώματος.
Ό πρώτος διαλογισμός μου ήτον ή ’Αλίκη' ίσως είνε καιρδς εισέτι. . . ίσως εύρίσκετο έν λειποθυμ.ία, ίσως εσωζετο !.. .
— 'Υπάρχει καί έτερον θϋμα φωνάζω. Πρδς Θεοϋ ! σπεύσατε

είς βοήθειάν του.

μετεβλήθη εις κρατήρα ηφαιστείου.
Ούτως ή αίθουσα εκείνη, ήτις πρδ μικροΰ έτι άντήχει άπδ φαι
δρούς γέλωτας τοσούτων υπάρξεων ευτυχών ήτον ήδη λάρναξ
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^«σσαν, άλλ’ έπι τή θέα τών αχανών αύτής ύδάτων νά οπισθοχωρ-Ti έν άπελπισίφ.
Ή καρδία μου έσπαράχθη. Ούδείς έρριπτεν βλέμμα οίκτου έπ’
αύτής.
Έν παρομοίαις περιστάσεσιν 5 άνθρωπος καθίσταται ανάλγη
τος’ ό εγωισμός αυτού διαφαίνεται τότε έν όλη του τή ισχύει.
Έν τούτοις άνήρ τις ώίών τά; γυναίκας ζητεί νά κατέλθη έπι
τής λέμβου, έχει τδ βλέμμα άγριον καί τά χείλη λευκά έκ τού
τρόμου. 'II δειλία καθιστά τον άνδρα άσχημον' άλλ’ ό κύριος α
διαφορεί περί τούτου, θέλει νά σωθή και ιδού ήδη εύρίσκεται έπι
τοϋ χείλους τοΰ πλοίου. ΊΙ γυνή τότε μέ τδ παιδίον, βλέπουοι
αύτδν έτοιμον νά είσπηδήση έν τή λέμβω' ρίπτεται εις τά γόνατα
καί ύψοϋσα τδ τέκνον τη;
— Τδν υίόν μου σώσε τδν υίόν μου, τώ λέγει διά θρηνώδους

φωνής.
Ό περιδεής άνήρ, απέναντι τή: άφατου έκείνης μητρικής στορ
γής και θλίψεως, αισθάνεται βεβαίως μαλασσομένην τέλος τήν
καρδίαν του. 'Αρπάζει τδ βρέφος έν ταϊς χερσιν αύτοϋ και δι’ ένδς
άλματος εύρίσκεται έν τή λέμβω.
’Αλλά τδ παιδίον φοβηθέν κλαίει,και τείνει τά; μικρά; του χεί-

ρας πρδς τήν μητέρα του.
Εις τήν φωνήν τών σπλάγχνων τη;, ή τάλαινα μήτ/ρ λησμ.0νεΐ πάντα φόβον, ρίπτεται κατόπιν τοϋ άνδρδς και λαβοϋσα άπ’
αύτοϋ τδ παιδίον τδ καταφιλεΐ δλολύζουσα ω; παράφρων.
Ίσταμένη άνωθεν τής δραματική; ταύτης σκηνή;, έθεώμην ρ.ε
δμμα έπίφθονον τούς έν τή λέμβω ευρισκομένους' καθ’ ήν δε στιγ
μήν αί χεΐρες μου εσυρον τδν διά κλίμακα χρησιμεόοντα ζάλον,
δπως επιχειρήσω τήν έπίπονον κατάβασιν, κραυγή, μυκηθμόν δμοιάζοντα ακούεται κάτωθεν, ή δέ λέμβος ήμιβεβλαμένη ήδη έκ
τοΰ πυρός άνατρέπεται, καί έν μια άτάκτω κινήσει τοϋ πλοίου
αφανίζεται ύπδ τδν τροχόν αύτοϋ.
Παιδίον τι διεσώθη άναρριχθέν έπιτηδείω; έπ’ αύτοϋ, άλλ’ ή
δηλαία μήτηρ, ή θελήσασα νά διαφυλάξη τδ τέκνον τη; άπδ τάί
φλόγας, φαίνεται έπ’ ολίγον έπί τών κυμάτων κρατούσα πάν-
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τότε αύτδ έν ταϊς άγκάλαις της, καί είτα, χάνεται ύπδ τά κύ
ματα. . .
,
Ό καλός μου άστήρ έςηκολούθει διαφυλάττων με.
Μή βλέπουσα τδν έξάδελφόν μου είς κανέν μέρος τοΰ πλοίου
ζητώ πληροφορίας παρά τοϋ κ. Μπ... τοϋ σωτήρός μου,τοϋ εύγενοΰς
καί άνδρείου νέου,ός-ι; είχε διασπάσει τάς κιγκλίδας τοϋ τάφου μου.
— ’Ω! υ.έ άπαντα θλιβερώς,έστάθη άδύνατον νά τδν σώσωμεν.
— Πώς; τώ λέγω μετά δέους, έπνίγη ;
— ’'Οχι ! έκάη ! !

-— Πλοίαρχε! έχάθημεν πλοίαρχε! ακούεται φωνή γοερά άναπεμπομένη άπδ όλα τά άκρα τοϋ πλοίου.
— Τδ πηδάλιόν πρδς τόν άνεμον, διατάσσει στεντορίιγ τή φω
νή δ πλοίαρχος.
-— Τδ πλοΐον δέν υπακούει είς τδ πηδάλιόν ανακράζει δ πη
δαλιούχος. Τδ πηδάλιόν είνε βεβλαμένον.
— Σβέσατε τδ πϋρ τής μηχανής.
— Έσβέσθη.
— Είς τάς αντλίας, πάντες είς τάς άντλίας, Έζηκολούθει ό
πλοίαοχος διά τής αύτής ισχυρής καί άταράχου φωνής.
Τά δύο στοιχεία μάχονται λυσσωδώς. Θαλάσσιοι ποταμοί χύ
νονται έπί τών πύρινων χείμαρρων.
Άλλ’έκ τής πελιδνού; κατήφειας τών γενναιοτέρων τών ναυτών
ήννόει έ'καςος ότι δ κίνδυνο; ήτο μέγα;' ναι μέν τδ σκάφος είς δύο
διαιρούμενον, ώ; φευ ! έν άλλοι; οιωνοί; έξήγει τήν προλαβοϋσαν
νύκτα δ πλοίαρχος, ήδύνατο νά έξακολουθήσ-ρ τήν πορείαν του,
μέχρι; δτου φθάσει έπικουρία τις, τοϋ πυρδς περιορισθέντο; είς
τήν πρύμην, άλλ’ ύπήρχεν δ φόβος τής διαρρήξεως τών μηχανών.
Έζοικειωθείσαν μέ τήν ιδέαν τοϋ θανάτου τδ μάλλον πτοούν με
ήτο τδ είδος τοΰ θανάτου, είς ο ή άπόφασις τής μοίρας είχε ζαδικάσει ημάς.
Άνήλθον έν τούτοις έπί τής πρώρας. Ή πυρκαϊά, <ως αθλητής
καταβληθείς πρδς στιγμήν ύπδ άντιπάλου ίσχυοοϋ έφαίνετο άναστάσα μανιωδεστέρα ώ; δργιζομένη διά τδν γενόμενον πόλευ.ον.
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'S ίπαισία αυτής λάμψις έβαφεν αίματηράν τήν έκτασιν τής
.θαλάσσης πτώματα κυλινδοϋσαν εις τδν ajpov της ή ήμιπνιγομένους, ούς ή έζρηξις ειχεν ανατινάζει έν τω κενώ ·ή έκουσίως
είχον ριφθή, όπως άποφύγωσιν τδ πυρ. Έκ δέ των φλογερών

σπλάγχνων τοΰ κρατήρος της, άνήρχοντο δλονέν εις τδ άπειρον
διάστημα, φλόγες και σύνεφα μαύρα καπνού, και έκσφενδονίζοντο
συντρίμματα ξύλων καί μηχανών καί άσπαίοοντα μέλη ανθρώπων.
Πάντα ταΰτα, πυρκαϊά, ναυάγιον, θάλασσα, άγωνιώντες, πρό
σωπα πελιδνά, βλέμματα έτεροπλανή καί άγρια, βραχίονες τεινόμενοι πρδς ξΰλον ή πρδς σχοινίον, δεήσεις γεγωνυία τή φωνή
πρδς τδν θεδν,ταξίματα εις την Παναγίαν...,διαταγαί τοΰ πλοιάρ
χου, σύζυγοι Ορηνούσαι, αδελφοί δλοφυρόμενοι, μητέρες ένστερνιζόμευαι σπαμοδικώς τά τέκνα των..., πάντα ταΰτα παρίστων ει
κόνα, ήτις έφερε φρικίασιν μέχρι τοΰ μυελού τών δστέων καί ί
λιγγον παραφροσύνης..............................................................................

................................................................................................
Τδ θάρρος μικρόν κατά μικρόν με έγκαταλιμπάνει βλέπουσα
τούς γενναιοτέρους άπωλέσαντας πάσαν ελπίδα.
Μόνη, μή άκούουσα ούδεμίαν φίλην φωνήν άποκρινομένην πρδς
τήν ®«νήν μου,ούδεμίαν εύσπλαγχνίαν ένσταλάζουσαν εν τή ψυχή
μου ^ανίδα παρηγοριάς, στρέψασα τούς τελευταίους μου διαλογι
σμούς πρδς τήν οικογένειαν μου καί άποχαιρετίσασα αυτήν . . .
έρρίφθην εις τά γόνατα · · · ·
Ή «Ευνομία» ώς ηφαίστειου κινούμενου άνευ πηδαλίου, έξηκολούθη σχίζουσα άτάκτως τά κύματα.
?βοαι διέρευσαν ούτω, ώραι μεσταί φρικώδους αγωνίας, ήν ούδεμία έκφρασις δύναται νά ζωγραφίση.
’Απελπισία ! βροντά αίφνης κραυγή ώς έκ τοΰ άδου άνεοχομένη . ·. .
’’Ακρα σιγή έπικρατεϊ . . . άπαντες θεωρούσιν άλλήλους μέ τδ
βλέμμα τδ ίκόη.ΐοΰ? ϋτι το πάκ τετέ.Ιεσται· Καί πάντες παρά
της θείας Παντοδηναμίας έλπίζοντες μόνον βοήθειαν, κλίνουσι
γόνυ ταπεινοί, καί φωνή πάνδημος ανέρχεται μέχρις ουρανών
Κύριε' σήσον ημάς.
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’Επί τής «Ευνομίας» δεν υπήρχαν πλέον άπιστοι.
Μικρόν έτι... καί λευκόν ιστίου άναφαίνεται έπί τοΰ ορίζοντας
ώς "ίρις τήν ζατάπαυσιν τής μήνιος άγγέλλον’
Έσώθημεν!
Εΰ,Ιογηιιέι ος εΐ ό βΛέχων αβύσσους, καθιψενος ΙπΙ τΰν
Χεςιουβείσ...................................................................................... ..

Ιδού ημείς έν μέσω θαλάσσης πρδς τδν λιμένα τών Σπετσών
χωροϋντες ... ώ ! πόσον τδ αίμα κυκλοφορεί δροσερόν μακράν
τοΰ θανάτου !. .. Άλλ’ ώ ! αστάθεια τής ανθρώπινης καρδίας.
Ύπδ τάς φοβεροτέρας έτι έντυπώσεις τοΰ μεγίστου τών κινδύνων
διατελούντες, εύρίσκονται άνθρωποι, οϊτινες διασωθέντες πλέον,
λησμονοΰσιν έν τω άμα τά πάντα καί άναλαμβάνουσι τδπρόσωπον τοΰ δικαστοΰ ή τοΰ κατηγόρου, μεθ’ όσης ψυχρότητας ήθελον
λάβει τοΰτο μίαν ήμέραν πρότερον έντδς αιθούσης'λάβροι δέ επι

τίθενται κατά του άτυχούς πλοιάρχου δτε μετά φυσικής δλως
πεοιεργείας, οί νέοι ημών σωτήρες έρωτώσιν πώς συνέβη ή άνάφλεξις.
— Ό πλοίαρχος θέλων νά πυροβολ.ήση πρδς τιμήν τού μελ
λονύμφου Μ . .. διέταξε νά έξαγάγωσιν έκ τής πυριταποθήκης
τήν άναγζαίαν πρδς τούτο πυρίτιδα, πυρ δέ πεσδν έντδς έφερε

τήν έζρηξιν. Λέγει τις τών ναυαγών αϋθεντικώς.
— Πιθανότερου είνε ότι ζατήλθον όπως λάβωσι κανέν σκεύος'
έσπευσε νά πρόσθεση ναυτικός τις συγγενής ή φίλος ίσως τοΰ
πλοιάρχου. ’Αλλά καί άν παραδεχθή τις ότι δ πλοίαρχος άναλαμβάνων τήν ευθύνην τής παραβάσεως τού κανονισμού, ήθελε νά πυ
ροβόληση, τδ δυστύχημα έπρεπε νά άποδοθή πάλιν εις κακήν
τινα μοίραν, εις τυχαϊόν τι περιστατικδν, είς απειρίαν ίσως τού
άποσταλέντος ύποναυζλήρου, ούχί δέ εις αμέλειαν τού πλοιάρχου»
καθόσον καί αύτδς δ παραβάτης τών καθηκόντων, ό πλοίαρχος,
δέν ήτον άπηλλαγμένος τοΰ έκ τής έκρήξεως έπαπειλουμένου

κινδύνου.
— Αδιάφορου, πάντοτε, ραθυμία τις περί τήν αύστηράν έπί-
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βλεψιν ^ών κεκανονισμένων έγένετο πρόξενος μεγάλης συμφοράς,
ητις ολίγου δεϊν άπέβαινε πανολεθρία' έπανέλαβεν δ πρώτος.
— Δέν δύνασθε νά άρνηθήτε όμως, έτόλμησα νά είπω, ότι δ
πλοίαρχος ατρόμητος ώς στρατιώτης αληθής, μη ένδώσας εις τδ
αίσθημα τής αύτοσυντηρήσεως, ένεκαρτέρησεν έν όλη τής αύταπαρνήσει έπι τής γέφυρας τοϋ άτμοπλοίου, και έκεϊθεν τους πάντας ένθαρρόνων και τά πάντα έποπτεύων.
— ΓΗ γενναιότης του κατ’ ούδέν ωφέλησε τά θύματα, έπέμε-

ΑΓΝΗ ΒΙΣΚΟΝΤΗ
ιστορία τοϋ Θύματος τούτου ανήκει εις τδν
δεκατον τέταρτον αιώνα, και εΐκονίζει τήν

νον τινές.
Καί ή συζήτησις έξηκολούθει καθ’ δλον τδν δύωρον πλοϋν ημών.
Άλλ’ ιδού ή νήσος φαίνεται · · ■ · άπειρον πλήθος αναμένει έπι
τής ακτής···· Άποβιβαζόμεθα έπι τής ξηρας···· πατώ γήν
στερεάν' τδ δέ πρώτον γνωστδνπρόσωπον, δπερ βλέπω, είνε δ έξάδελφός μου·· · · είχεν άνατιναχθή εις την θάλασσαν, άλλ’ έσωθη κολυμβών.
Μετά τοσαύτας συγκινήσεις οί παλμοί τής καρδίας μου μέ καταθλίβουσι, τδ αίμα μέ πνίγει·· ·· έχω ανάγκην νά κλαύσω.

’Εγείρομαι έν οικία φιλική!... Ειμι έν ζωή ! Θά έπανίδω τους
γονείς μου ! τάς άδελφάς μου, τδν αδελφόν μου.
Θά έπανίδω προσφιλείς συγγενείς.
Ώ Δημιουργέ ! Σύ ! εϊς τήν φωνήν μόνον τοϋ οποίου τά στοι
χεία ύπακούωσι. Σύ ! όστις έν τή άβύσσω τών άνεξιχνιάστων
κριμάτων σου ωρισας τήν σωτηρίαν μου, μή άποστρέψης τους
οίκτήρμονας οφθαλμούς σου άπ’ έμοϋ.
’’Ετη παρήλθον . . . άλλά τήν άνάμνησιν τοϋ φρικώδους δρά
ματος δ χρόνος δέν ΐσχυσε νά λάβη μεθ’ έαυτοϋ άπερχόμενος.
A
I. Ζ
.
ikatepinu

--------

αρκογ

κατάστασιν τών ηθών, έν ’Ιταλία, κατά τήν
έποχήν εκείνην, ότε τά ιδιαίτερα πάθη και αί
πολίτικα! φατρίαι προητοίμασαν μακράν και
έπονείδιστον καί ποικίλην ξενοκρατίαν εις τήν ώραίαν εκείνην

χώραν ήτις, έπί αιώνας, υπήρξε θέατρον έμφυλίων σπαραγμών.
Τδ 1381, Λουδοβίκος δ Γονζάγας, δυνάστης τής Μαντούης,
ελαβε σύζυγον τήν Αγνήν, θυγατέρα τοϋ Βερναβώ Βισκόντη, δυ

νάστου τών Μεδιολάνων.
Ή Αγνή αυτή είχε τδ σώμα περικαλλές-ατον,εϊς δέ τούς οφθαλ
μούς καί τδ πρόσωπον αύτής ύπήρχον όλα έκεϊνα τά θέλγητρα τά
ποοκαλοΰντα τδν έρωτα.Ή καρδία δμως αύτής σφοδρώς έσφάδαζε
μεταξύ δύω άντιθέτων παθών, έξ ών τδ μέν ητο εύγενές, τδ δέ
άλλο σκληρδν καί άγριον. Μεγάλη έπιθυμία ν’ άγαπα καί ν’ ά-

καί άσβεστος δίψα έκδικήσεως καί αίματος’ ταϋτα
ετα πάθη τά δποϊα κατεβίβοωσκον αύτήν.
ήσαν τά δύω άντίθ
ήτο δυσάρεστος, είτε διότι, κατά
Είτε διότι δ άνήρ αύτής τής
τυράννων τής ’Ιταλίας, αύτδς είχε πλέον τής
τας εςεις των
είτε, τελοσπάντων, ένεκα τής φιλίας καί τής συμ|Λΐάς γννα'.ζός,
μαχίας αύτοϋ μετά τοϋ Ίωάννου Γαλεα ττίου Βισκόντη, ήσθάνετο
καί, χωρίς νά τδ θέλγ, άνεζήτει
μεγάλην πρδς αύτδν αποστροφήν, καί
τήν οποίαν νά ύποδουλώση, συγχρόνως δμως κα'·
καρδίαν τινα
μισούσαν
τδν κόμητα τής Αρετής—τοιοϋτον τίτλον έκαρδίαν
σύζυγός της—τδν δποϊον αύτή συνείθιζε νά άποκαλή
φερεν δ
Βρωμερόν κόμητα.

γαπαται,
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Τοϋ τοιούτου ζωηρού μίσους είχε δικαιολογημένην αφορμήν ή
Αγνή,διότι 5’Ιωάννης Γαλεάττιος Βισκόντης,ανεψιός τοϋ Βερναβώ,
ήτοι τοϋ πατρός αυτής, συγχρόνως δε καί γαμβρός αύτοϋ, ώς εχων
σύζυγον τήν Αίκατερίναν, άδελφήν τής 'Αγνής, έπεβουλεύθη τήν
ζωήν του, και, φονεύσας αύτόν προδοτικής, έκυρίευσε τήν έπικρά-

τειάν του. Δυνάμεθα λοιπόν νά συμπεράνωμεν πόσον ή 'Αγνή
έβαρυθύμει διά τήν φιλίαν τοϋ άνομός της πρός τόν φονέα τοϋ
πατρός αύτής. 'Η ισχυρότερα δέ αιτία τή; αποστροφής αύτής
πρός τόν άνδρα τη; ήτο, βεβαίως, αύτή, τόσω μάλλον, όσον ούτος

έτήρει τήν φιλίαν και τήν συμμαχίαν τοϋ Γαλεαττίου Βισκόντη
μάλλον έκ φόβου ή έκ διαθέσεως, ό φόβος δέ καθίστανεν αύτόν
ούμότατον και πρός αύτήν τήν ιδίαν του σύζυγον, κακολογούσαν
τόν Γαλεάττιον. Διά τούτο, όταν, τό Ι390,έφθασαν ειδήσεις πο
λεμικά! δλέθριαι διά τόν Γαλεάττιον, ή 'Αγνή, φύσει ελευθερό
στομος και ειλικρινής, έχουσα δέ πάντοτε ένώπιόν της τήν πικράν
άνάμνησιν τοϋ πατρικού αίματος, διετράνωσε τήν χαράν αύτής
καί τάς έλπίδας της, διά χορών καί άλλων έκδηλώσεων, ό δέ
Γονζάγας, διά τοΰτο, έδειρεν αύτήν σκληρώς,και ήπείλησεν αύτήν
ότι θά τήν φονεύση.
Έν τή πλουσιωτάτη Αύλή τοϋ Μεγαλοπρεπούς—ούτως εκα
λείτο δ δυνάστης τής Μαντούης—ύπήρχεν, υπηρετών ώς Θαλαμιπόλος, εύγενής νέος, ονομαζόμενος ’Αντώνιος Σκανδιανό;. Έκ
τής πολυμελεστάτης ταύτης Αυλής, ούδείς άλλος ήγαπάτο περισ
σότερον ύπδ τοϋ ήγεμόνος, δσον ό ’Αντώνιος, και διά τούτο είχε
τοσαύτην πρός αύτόν έμπιστοσύνην δύστε, είς μόνον αύτόν, άνυπόπτως ένεπιστεύετο τάς μάλλον ζηλοτύπους υπηρεσίας. "Ενεκα
δέ τής άκρας ταύτης εμπιστοσύνης, όχι μόνον έν καιρώ ημέρας,

άλλά και έν καιρώ νυκτδς, άπεστέλλετο μέ παραγγελίας αύτοϋ
πρδς τήν σύζυγον, και διά τούτο είχεν έλευθέραν τήν είσοδον είς
τά δωμάτιά της.

Είχεν δ ’Αντώνιος επαγωγόν τήν δψιν, καί ήτον εύκολος εις
τούς έρωτας, κατά τάς έξεις δέ τών εύνοουμένων, είχεν εύτολμίαν τινα μάλλον άπρεπή. ’Αλλά δέν ύπερέβαινε τά όρια τής εύτολμίας έκείνης ήτις είναι αρεστή είς τά; γυναίκας. Έφημίζετο
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ότι ήράτο νεάνιδος τίνος ώραιοτάτης, ύπηοετούσης καί αύτής, ώς
επιτίμου κυρίας, ε?ς τήν Αύλήν τοϋ ήγεμόνος. 'Η κυρία αΰτη ώνομάζετο Μέα Μιρανδοληνή. Πρδ πολλοΰ όμως οί δφθαλμοί του
είχον αρχίσει νά προσφέρωσι πρδς τήν 'Αγνήν λατρείαν ζωηροτέραν τής δφειλομένης παρά θεράποντος πρδς τήν σύζυγον τού
ήγεμόνος του. Ή Αγνή, έννοήσασα τήν πυρκαϊάν, τήν οποίαν ή
καλλονή τη; ήναψεν είς τήν καρδίαν τοϋ νέου, καί βλέπουσα ότι
ούτο; ήτον δ ωραιότερος καί εύγενέστερος τών άνθρώπων τής
Αύλής, διατεθειμένη δέ νά δέχεται τάς έρωτικάς φλόγας, αντί νά

περιορίζεται είς τήν σοβαράν έκείνην μεγαλοπρέπειαν τής ήγεμονίδος τής Μαντούης, καί αντί ν’ άπογορεύση άποτόμως τάς αύΟάδεις άντιβλέψεις τού έραστοϋ, ήθέλησεν άπ’ εναντίας νά δοκιμάση αύτόν καί νά βεβαιωθή περί τοϋ έρωτός του. Χωρίς λοιπόν
νά έννοή τί άπεφάσιζε νά πράξη, καί έλπίζουσα, ίσως, ώς πολλάκις συμβαίνει, νά στρέψη τδ πράγμα είς παιδιάν, άν αί ύποψίαι της έβεβαιούντο, ποοέβη είς ό,τι ήδύνατο νά τήν ώθηση είς
τάς παρεκτροπάς έκείνας α'ίτινες έγένοντο άφορμαί τής καταστρο

φής αύτής.
'Ημέραν τινα εύρίσκετο είς τδ δωμάτιον τοϋ Αανσιλόττου, όπου
συνείθιζε νά διαμένη σχεδόν πάντοτε. Τδ δωμάτιον τοΰτο έφερε
τδ ό'νομα τοϋ Αανσιλόττου, διότι αί τοιχογραφίαι αύτοϋ είκόνιζον τήν ιστορίαν τοΰ άρχαίου έκείνου προμάχου καί τής ερωμέ
νης του. 'Η Αγνή, ίδοϋσα τδν ’Αντώνιον έρχόμενον, έσπευσε νά
τδν ερώτηση, μειδιώσα, άν τφόντι ήγάπα τόσον πολύ τήν Μέαν
Μιρανδοληνήν, όσον έφαίνετο. Είς τήν έρώτησιν ταύτην, δ ’Αν
τώνιος άπήντησε μετά στεναγμού : Ναι τήν αγαπώ, άλλ’ ό'χι
τόσον όσον άγαπώ άλλην τινα, τήν δποίαν άγαπώ περισσότε
ρον πάσης άλλης γυναικός. Καί δέν έμεινεν εως έδώ ή άφρων, άλλά
τδν έρώτησε προσέτι ποια είναι ή γυνή αύτή, έκείνος δέ, τυφλός
έκ τοΰ πάθους, καί ένισχυόμενος έκ τής ούρανίας γλυκύτητος τοϋ
προσώπου τής ήγεμονίδος, τής άπήντησε: Σύ είσαι έκείνη διά

τήν δποίαν αισθάνομαι άληθή καί θερμόν έρωτα. 'Η Αγνή έπανέλαβεν ότι δέν ήδύνατο νά πιστεύση τοΰτο, καί έκείνος έσπευσε
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νά τήν βεβαιώση διά τοΰ μάλλον ισχυρού τρόπου, εξ όσων έγνώριζε, διά τοΰ όρκου του.
Ή Αγνή ή'κουσε, χωρίς νά Οορυβηθή, έπιβεβαιουμένην, έκ τοΰ

στόματος τοΰ Αντωνίου, τήν δήλωσιν τήν οποίαν τοσάκις της έ

καμαν τά εύγλωττα βλέμματά του. Μάλιστα δέ εκείνη ή φράσις
έγώ Σέ αγαπώ ήτον έντδς τής καρδίας αυτής, και ηύχαριστήθη
άκούσασα αυτήν, καί έπεθύμει νά ήτον αληθινή. Καί δέν ήτο
μέν αύτη εϋδιάθετος νά τοΰ είπή: Και ίγω Σέ αγαπώ, διότι
ουδέ πρδς έαυτήν άπεφάσιζε νά έκμυστηοευθή, άλλ’ έν μέσω
τών μεγάλων θλίψεων, έξ ών έταλαιπωρεϊτο, τής έφαίνετο
μεγίστη άνακούφισις ή προτίμησις έκείνη, έκείνη ή λατρεία ή
προσφερθεΐσχ, ούχί εις τδν βαθμόν της, άλλ
*
είς τδ πρόσωπον
αύτής, εις τήν αξίαν, εις τήν καλλονήν. Διά τούτο, πλειστάκις
έπανέλαβε τήν αυτήν έρώτησιν πρδς τδν ’Αντώνιον, καί,τελοσπάντων, τόσον πολύ έπείσθη, ώστε ήμέραν τινα τοΰ είπε: Έγώ δέ
σέ αγαπώ, αλλά βλέπω ότι, καί άν ήθελα νά σέ αγαπήσω, δέν
θά μοΰ ήτον δυνατόν νά σ’ αγαπήσω τόσον όσον σύ αγαπάς έμέ.
Λέγουσα δέ έγω όέκ Σ’ άγαπώ, καί σχεδόν προσπαθούσα νά άπατήση έαυτήν, δέν κατώρθονε νά άπατήση τδν ’Αντώνιον, δστις
έκ τών δμμάτων της έλάμβανε, τήν ιδίαν εκείνην στιγμήν, τήν
παρηγοριάν ότι άντηγαπήθη παρά τή; 'Αγνής.
Ούτως ηρχισεν δ μεταξύ των έρως’ ή ευκολία δέ τήν οποίαν
ειχον νά βλέπωνται έλευθέρως ανέπτυξε, ταχέως, εις τά στήθη
αυτών τό έοωτικόν πάθος έπί τοσοϋτον ώστε, παραβλέψαντες
τήν άπόστασιν τών βαθμών καί τήν δφειλομένην πρδς τδν σύζυ
γον πίστιν, έτράπησαν εις πράξεις άνηκούστου οίκειότητος, δποΐαι είναι αί πράξεις τάς οποίας άποτολμά πρδς τήν έρωμένην
του νέος φλέγόμενο; ύπδ θερμού ’έρωτος, εις οΰδέν λογιζόμενος
καί πασαν δυσκολίαν καί πάντα κίνδυνον. Καί κατ’ άρχάς μέν
μετά τίνος προφυλάξεως, όπως μή έννοηθώσι ύπδ τών θεραπαι
νίδων τή; 'Αγνή;, άλλ’ έντδς ολίγου ή προφύλαξις ήλαττώθη καί
ή τόλμη των ηύξησε, ωσάν οί άλλοι νά μήν είχαν οφθαλμούς
νά βλέπωσι καί ώτα ν’ άκούωσι, ή, βλέποντε;, ή άκούοντες, πράγματα τοιαϋτα, δέν έπρεπε νά φαντασθώσι τί έτρεχε.
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Ή 'Αγνή δέ πολλάκις τοΰ ένιψε τδ πρόσωπον μέ ροδόσταμον,

καί ό ’Αντώνιος έγκωμίαζε δημοσίως τήν καλλονήν της μετά τής
άφρονας έκείνης θερμότητος ήτις προδίδει τήν έσωτερικήν φλόγα.
Είς παρεκτροπάς τοιαύτας όδηγεϊ δ έρως πάντα άφινόμενον
είς τήν σκληράν έξουσίαν του, καί δ ’Αντώνιος ήθελε καταντήσει
είς παρεκτροπήν άλλην, έτι μείζονα, άν ή 'Αγνή ήθελε δείξει
τήν έλαχίστην θέλησιν. Πολλάκις δ σύζυγός της τήν κακομετεχειρίσθη, καί πολλάκις ήλθεν είς διενέξεις μετ’ αυτού, έγόγγυζε

δέ καί έθρήνει, καί έκατηράτο τήν τύχην τη:, έπί παρουσίρι τού
’Αντωνίου, ούτος δέ πολλάκις έπίσης, έπί ποδδς έγερθεις, τής
είπε: ’Επιθυμείς, κυρία, νά έξέλθωμεν άπδ αύτήν τήν κόλασιν!
Ε’πέ μίαν καί μόνην λέξιν, καί αμέσως τδν φονεύω. Άλλ’ ή 'Αγνή
πάντοτε, μετά εύσταθείας, άπήντησε: ’’Οχι, τοιοϋτόν τι ποτέ δέν
θά τδ έπιθυμήσω.
Τελοσπάντων, αί πράξεις άτιμου οίκειότητος τοσοΰτο έπολλα
*
πλασιάσθησαν, ώστε,άπδ σφάλματος είς σφάλμα, ή άξιοκατάκριτος δρεξι; ύπερίσχυσε τής πίστεως τού δούλου καί τής συζύγου.
Αλλά, μετ’ ολίγον, ήρχισε νά δρέπη ή 'Αγνή τούς πικροτάτους καρπούς τής διαγωγής της. Πρωίαν τινα, ή Βεατρίκη Γόρη,
αία τών θεραπαινίδων της, τήν έκαμε νά νόηση ότι, κρυφθεΐσα,
είδε σκανδαλώδη τινά φερσίματα. Άμα τούτο ήκουσε, ήσθάνθη
τδ αϊμα αυτής παγονόμενον, καί άπεσβολώθη ώς κεραυνόπληκτος.
Ήρνήθη καί έκλαυσε. ’Αλλά ποιον τδ έκ τής άρνήσεω; όφελος, ή
τί ήξιζαν τά δάκρυά της! Φανταζόμεθκ τήν ταραχήν της, καί
ποιοι καί πόσοι φοβεροί στοχασμοί θά έταλαιπόρησαν τήν έντρομον αύτής διάνοιαν! Κατάστασις τοιαύτη δέν περιγράφεται. ’’Ω !
άρκούσα ποινή κατά τοΰ σφάλματος αύτής ύπήοξε έκείνη ή στε
νοχώρια της, έκεΐνος δ τρόμο;, εκείνος δ φοβερός παροξυσμός!
Μετά πολλών ήμερων φοβεράν ταλαιπωρίαν, κατέφυγεν είς τδ
μόνον μέσον τδ δποΐον τή; έμενε. Έπήρεν εις τδ μάλλον άπόκρυφον μέρος τής οικία; τήν Βεατρίκην καί τήν Σιδωνίαν Παραβοληνήν, άλλην θεραπαινίδα της, καί τάς έβαλε νά δοκισθώσι έπί
τίνος λίθου ηγιασμένου ότι περί τής οίκειότητος αύτής μετά τού
’Αντωνίου δέν ήθελόν ποτέ φανερόσει τδ έλάχιστον είς ουδένα.
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Άλλ’ ή'δη ή φήμη τών ερώτων τούτων είχεν έξαπλωθή έπι
τοσοΰτο ώστε άπέβαινεν αδύνατος ή άπόκρυψις αύτών, καί ή κα
κία μιας γυναικδς έφερε πρώτη την είδησιν είς τδν Γονζάγαν.
Ώνομάζετο αύτη ’Ελισάβετ Κομβαγούτη, καί ήτο διορισμένη είς
τήν υπηρεσίαν τής Αγνής. Άλλά, διά λόγον άγνωστον, ή Αγνή
δεν τήν υπέφερε καί τήν έπεριφρόνει, δέν τής έσυγχώρει δέ ποτέ
νά εισέρχεται είς τά δωμάτιά της, καί, οσάκις έπαρουσιάζετο ε
νώπιον της, τήν άπέπεμπεν, άποστέλλουσα αυτήν εϊς τδ θυγάτριόν της δπως έπιμεληθή αυτό. Όργισθεΐσα ή Ελισάβετ ένεκα
τής τοσαύτης περιφρονήσεως, καί θέλουσα νά έκδικηθή, μαθοΰσα
δέ έκ πολλών πηγών τά μεταξύ τής ήγεμονίδος καί τοϋ Αντω

νίου διατρέχοντα, ήμέραν τινα, καθ’ ήν ή ήγεμονίς ήτον είς τήν
έκκλησίαν, έπαρουσιάσθη εί; τδν ηγεμόνα καί άπεκάλυψεν είς
αύτδν τά πάντα.
ΓΟ Γονζάγας ήσθάνθη τήν οργήν είς τά βάθη τής ψυχής του,
άλλ’ έπερίμεινε, παρερχομένου τοΰ χρόνου, νά βεβαιωθή ασφαλέ
στερου περί τής κατηγορίας, καιροφυλακτήσας ούτω νά λάβη τήν
δέουσαν έκδίκησιν έν καταλλήλω ώρα. Έντοσούτω, κατά πάσαν
ήμέραν ηύξανεν ή κατήγορος φήμη, καί τάχιστα τοσοΰτο έγένετο
κοινή ώστε δ Σκανδιανδς, βλέπων τήν ΰπαρξίν του κινδυνευουσαν,
ένόμισε πρέπον νά φυγαδευθή. 'Η Αγνή δμως ήσθάνθη ότι ή φυ
γή του θά ήτο ρητή τοΰ έγκλήματος ομολογία, καί τδν έμπόδισε, παρακαλέσασα αύτδν νά μή κηλιδώση τοσοϋτον αίσχρώς τήν
ύπόληΐίν της. 'Ο Σκανδιανδς τήν ή'κουσε καί έμεινε. Άλλά πά
λιν μετημελήθη, καί έσκέφθη έκ νέου νά φύγη. Είπε δέ πρδς άλλον
τινα θαλαμηπόλον, φίλον του, δνομαζόμενον ’Ιάκωβον Καύνον, δτι
άπεφάσισεν δριστικώς, καί διά πάσης θυσίας, νά φύγη τδ προσεχές
σάββατον, καθ’ ήν ώραν δ στρατός έμελλε νά έξέλθη τής πόλεως,
διά νά δυνηθή ούτω νά έξέλθη καί αύτδς αγνώριστος, αναμιγνυό
μενος μεταξύ τοΰ στρατού, καί φέρων κάλυμμα τοιοΰτον είς τήν
κεφαλήν ώστε νά μή τδν έννοήση κανείς. Τήν ήμέραν τή; 27 ’Ια
νουάριου 1391, διεδόθη παρά τίνος υπηρέτου τή; Αυλή; δτι αύ ·
ριον, πρδ τής εσπέρας, μεγάλα κακά θά συμβώσιν είς τδ Παλάτίον. Ό Γονζάγας πληροφορηθείς τοΰτο, έκάλεσε τδν υπηρέτην
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ένώπιόν του, καί, δι’ απειλών, τον έβίασε και τοϋ ώμολόγησε
ποιαν σημασίαν είχον οι λόγοι του’ άμέσως δέ διέταξε την σύλλειψιν τοϋ ’Αντωνίου, τοϋ Καόνου,τή; Σιδωνίας καί τή; Βεατρίκης.
Έσύστησε δέ επιτροπήν τήν δποίαν επιφόρτισε νά έξετάση καί
δικάσν) δλας τάς υποθέσεις, πολιτικάς καί ποινικάς, καθαράς και
μικτάς, ήτοι υποθέσεις είς άς ένδιαφέρεται τδ κράτος ή ή τιμή τοϋ
ήγεμόνος, ή καί αυτή ή κοινότης τών Μεδιολάνων. Μετά μεγίστης
δέ ταχύτητο; ήρξατοή δίκη κατά τών δύω κατηγορουμένων,καί,
μετά τήν γενομένην άνάκρισιν, τήν έκτην Φεβρουάριου τοϋ 1391,
ήμέραν Δευτέραν, έξητάσθησαν οί κατηγορούμενοι έν τώ ίδίω Παλατίω τοϋ ήγεμόνος. Ή δυστυχής 'Αγνή ώμολόγησεν έαυτήν ένο
χον, καί δ ’Αντώνιος επίσης. Οί δικασταί παοεχώρησαν προθεσμίαν
είς αυτούς πρδς απολογίαν μέχρι τής εσπέρας τής προσεχούς ήμέρας. Άλλ’ οί κατηγορούμενοι ούτε είχόν τι ν’ άπολογηθώσι,
ούτε ήθέλησαν, καί oil δικασταί κατεδίκασαν τήν 'Αγνήν εις τήν
ποινήν τής άποκεφαλίσεως, τδν δέ ’Αντώνιον είς τήν ποινήν τής
άπαγχονίσεως. 'Η ατυχής ήγεμονίς, μελανείμων, έφέρθη ύπδ τοϋ
Ίωάννου Καβάλου, έπιφορτισθέντος τήν έκτέλεσιν, είς τδν πα
λαιόν κήπον τοϋ Παλατιού, πρδς τήν λίμνην, και έκεϊ, έν άκρρρ
μυστικότητι, άπεκεφαλίσθη’ είς τδ αΰτδ δέ μέρος βρόχος άτιμος
άπέπνιξε τδν έραστήν αύτής.
Ό συγγραφεύς, έξ ού έρανιζόμεθα τήν ύπόθεσιν ταύτην, άνήκει
είς τήν τάξιν τών μεγαλητέρων συγχρόνων άνδρών τής Ιταλίας·
Φέρει δέ ούτος τάς έφεξή; παρατηρήσεις τάς δποίας δέν ένομίσαμεν πρέπον νά παραλείψωμεν.
Τδ αίμα τής ωραίας 'Αγνής, χυθέν ύπδ τοΰ ίδιου συζύγου της,
διήγειρε γενικόν αίσθημα συμπάθειας καί φρίκης. Φήμαι πάμπολλοι ήτιώντο τδν Γονζάγαν. 'Υπήρξε δέ φήμη τις δτι έπραξε
τήν ωμότητα έκείνην, θέλων νά διασκεδάση πάσαν κατ’ αύτοϋ
υποψίαν έκ μέρους τοϋ Ίωάννου Γαλιαττίου Βισκόντη, τοΰ φονέως τοϋ πατρός τής 'Αγνής, διότι έκείνος δέν έδιδε κάμμίαν είς
αυτόν έμπιστοσύνην, ένόσω είχεν είς τήν οικίαν του τδν άσπον
δον αύτοϋ έχθρόν. 'Υπήρξε προσέτι καί άλλη φήμη δτι έσυκοφάντησε τήν σύζυγόν του, διά νά τήν θανατώσει, καί νυμφευθή
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άλλην τινα, ώς καί συνέβη. Ή πρώτη τών δύω τούτων φημών
φαίνεται μή βάσιμος, διότι, αμέσως μετά τον θάνατον τής 'Α
γνής, ο Γονζάγας παράτησε την συμμαχίαν τοϋ Βισκόντη, καί
συνεμάχησε μετά τών έχθρών του. 'Η δευτέρα αναιρείται έκ τής
γενομένης άνακρίσεως. Εϊς τά δμματα δμως ήμών, έπιλέγει δ
συγγραφεύς, μάλλον δικαιολογημένος θά ήτον δ Γονζάγας, άν,
άμα πληροφορηθείς τήν απιστίαν τής 'Αγνής, ήθελεν ίδια χειρί

τήν φονεύσει, διότι τδ νά μελετήση, έπί χρόνον μακρδν, τήν κα
ταδίκην και τήν καταστροφήν της, τδ νά ύποφέρη νά μετρηθή
δικαστικώς ή άτιμία τής συζύγου, καί προσέτι ή καταισχύνη αυ
τού, και νά έπιτρέψη νά βαφή ή χειρ τοϋ δημίου έκ τοϋ αίματος
τής 'Αγνής Βισκόντη, τής ήγεμονίδο; τής Μαντούης, καί συγγε
νούς δύω βασιλέων, μάς φαίνονται δλαι αύται αί πράξεις θηριώ
δεις καί μωραί συγχρόνως.
Π
I. Χ
.
αναγιοτηχ

αλκιοπογλος

Α0ΪΑ0ΒΙΚ0Σ ΣΑΑΒΑΤΟΡ (LOUIS SALVATOR)
'Η ιστορία μαρτυρεί, δτι έλάχιστοι τών ηγεμόνων καί τών ήγεμονιδών υπήρξαν οί άσχοληθέντες συστηματικώς εΐς έπιστημονικάς συγγραφάς καί μελέτας καί έτι δλιγώτεροι, ήριθμημένοι,
μετρούμενοι έπί δακτύλοις υπήρξαν οί δυνάμενοι εικότως νά διεκδικήσωσι τδν τίτλον τοϋ πολυμ.αθοϋς καί τοϋ σοφοϋ. Υπήρξαν
κατά τάς άρχάς καί τά μέσα τοϋ παρελθόντος αιώνος αύλαί, περιθάλψασαι εύγενώς τάς έπιστήμας καί τήν φιλοσοφίαν’ δύο δέ
μεγάλοι ήγεμόνες, ή Αικατερίνη τής 'Ρωσσιας και ο Φρειδερίκος

τής Πρωσσίας άντεπέστελλον συχνότατα πρδς τον εςοχον τοϋ
αιώνος φιλόσοφον, τδν Βολταϊρον, δστις είχε μεταβάλει τδ Φέρνε’ύ εϊς αυλήν τής μεγαλοφυΐας καί τής φιλοσοφίας. 'Ιπήρξαν δέ

καί κατά τδν παρόντα αιώνα ήγεμόνες, φιλοτιμούμενοι νά δνομάζωνται προστάται τών γραμμάτων καί τών επιστημών, και ποθοΰντες νά θεωρώνται οΰχί τύπω ήγεμόνες, άλλά καί αληθώς ?/p’i/zo'ric, ήγέται δηλαδή τοϋ έθνους έν τή σταδιοδρομία τής
ποοδδου, φρονοϋντες, δτι τής παιδείας ή περίθαλψις είναι ηγε
μονικόν κόσμημα πολλώ λαμποότερον τής άλαζονικής λάμψεως
τών αύλικών τελετών καί τών κενοδόξων μεγαλείων. Άλλ’ έλάχιστοι ήσαν καί είναι οί ήγεμόνες καί ήγεμονίδαι, οΐτινες άφιέρωσαν τδν βίον αύτών είς μόνην τήν έπιστήμην καί τά γράμματα,
καί διά τής έξαιρετική; αύτών ευφυΐας καί τών καταπληκτικών
έπιστημονικών μόχθων διεκρίθησαν έν τώ πεδίω τής επιστήμης.
Εϊς τούτων είναι καί ό Λουδοβίκος Σα.16ατο)ξ>, άρχιδουξ τής
Αυστρίας καί έπίτιμος συνταγματάρχης καί ιδιοκτήτης αυστρια
κού συντάγματος τοϋ πεζικού, υίδς τοϋ πρφην βασιλέως τής Το
σκάνης Φερδινάνδου τοΰ Δ', καταβάντος έκ τοϋ Θρόνου έν έτει
1860, οπότε έτελέσθη ή ένωσις τοϋ βασιλείου τούτου πρδς τδ
βασίλειον τής Σαρδηνίας.
'Ο Λουδοβίκος Σαλβατώρ άγει μόλις τδ τριακοφδν τέταρτον έτος
τής ήλικίας αύτοϋ, άτε γεννηθείς τή 4 Αύγούστου Ί 847’ άλλ’ έν
τούτοις καταλέγεται άπδ πολλοϋ έν τοϊς σπουδαιοτέροις γεωγράφοις τών καθ’ήμάς χρόνων καί έν τοϊς πολυγραφωτέροις συγγραφεϋσι. Περιηγηθείς δλην σχεδδν τήν ’ ύδρόγειον σφαίραν καί μετά
πολλή; επιστασίας μελετήσας τά τή; φυσική; τοποθεσία; κα\
τά τών ηθών καί τοϋ χαρακτήρος τών κατοίκων άπεχόντων τόπων,
πολλών άτελώς γνωστών μέχρι τοϋδε, έγραψε τόμου; δλους σπου
δαίων συγγραμμάτων. Τούτων τδ μάλλον ένδιαφέρον ήμά; είναι
ή έν έτει 1877 έκδοθεισα ύπ’αύτοϋ περιγραφή τοΰ έν τώ Κορινθιακώ κόλπω περίπλου αύτοϋ, έν ώ ύπάρχουσιν άποτεθησαυρι
*
σμέναι λεπτομερέστατα", περιγραφαί τής Κόρινθου,Άμφίσση;, Γαλαξειδίου καί τών άλλων γειτνιαζουσών Ελληνικών πόλεων μετά
σοφών παρεκβάσεων ιστορικών καί γεωγραφικών, διαλάμπει δέ
άκραιφνές 'Ελληνικόν αίσθημα.
Φίλος ών ένθερμος τής επιστήμης καί λάτρις τής πολυμαθείας,
άσμενίζει είς τήν σύναψιν φιλικών καί άλληλογραφικών σχέσειον
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πρδς τούς διακεκριμένους επιστήμονας. Έκ τών παρ’ ήμϊν έπιστημόνων τιμά άπδ ικανών έτών διά τής φήμης αύτοϋ, ώςγνωστδν, τδν παρ’ ήμϊν δόκιμον και πολύγραφον συγγραφέα κ. Θεό
δωρον Φλογαίτην, είς 8ν έδωρήσατο άπάσας τάς μέχρι τοΰδε υπ’
αύτοϋ έκδοθβίσας συγγραφάς και μεθ’ οΰ συνδέεται δι’ άλληλο-

ψευδή θρησκείαν τών προλήψεων, ήτις άπδ τών πρώτων περίπου
άνθοώπων κατέκλυσε καί πληροί τδν κόσμον.
■Άλλοτε έν ’’Αργεί έπεπόλαζον προλήψεις πολλαί καί ποικί-
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λαι. Σήμερον όμως, χάρις είς τά γράμματα καί τήν κοινωνικήν
πρόοδον, ήραιώθησαν καί περιωρίσθησαν είς τάς κατωτέρας τάζεις·
Έκ τών σωζομένων ενταύθα ετι εινε καί αί περί τής 24ης
’Ιουνίου έκάστου έτους, περί ής ό λόγος ήδη.
Ή ημέρα αύτή, καθ’ ήν ή ’Εκκλησία εορτάζει τδ γενέθλιον
τοϋ προφήτου, προδρόμου και βαπτιστοϋ Ίωάννου, εϊνε έπισημοτάτη καί ίερωτάτη διά τάς κατ’ αυτήν έπικρατούσας προλήψεις
καί έθιμα.

ΗΘΗ
Η

και

24η

ΕΘΙΜΑ

ΙΟΥΝΙΟΥ

(Λημύόεις ηςοΛήψεις).
I
προλήψεις εϊνε είδος θρησκείας διά τδν
λαδν καί θρησκείας τόσω μάλλον σεβαστώς καί φανατικώς λατρευομένης, όσιο
οί εις αυτήν πιστεύοντες εισΐν αμαθέστε
ροι. Εύκολώτερον ν’ άνατραπή είς θρόνος
ή νά έκριζωθή μία πρόληψις. Τοσοϋτον
είσ'ιν έρριζωμέναι είς τά έγκατα τής κοι
νής συνειδήσεως.
Καί ευρίσκει μέν τις αυτάς ένίοτε έχούσας έν τω βάθει αυτών σοφόν τινα καί κοινωφελή λόγον, αλλα
συνήθως τάς ευρίσκει περιβεβλημένας θρησκευτικόν χαρακτήρα καί
προσηλοίσας τδ πνεύμα είς σιδηράν δεισιδαιμονίαν, πολλάκις ά

λογον.
Ή άμάθεια καί ή αδυναμία τής ανθρώπινης φύσεως, συμφυρόμεναι μετά τών αισθημάτων καί πολυειδών παθών, παρήγαγον τήν

I I

Τήν εσπέραν τής παραμονής τής 24ης ’Ιουνίου κατ’ άρχαϊον
έθιμον άνάπτουσι πυράς καθ’ δλην τήν πόλιν παίδων καί νέων
φαιδροί όμιλοι καί πηδώσιν αυτάς άλλαλλάζοντες.
Δυσεξιχνίαστος λίαν εϊνε ή άκριβής άνεύρεσις τής αιτίας καί
τοϋ σκοπού τοϋ έθίμου τούτου.
Παρά τω λαώ εύρίσκομεν παραδόσεις διαφόρους, άναγομένας
όμως γενικώς είς λόγους θρησκευτικούς.
Έκ τών μάλλον δέ ώρισμένων γινώσκομεν δύο. Τινές έζηγούσι
τδ έθος τών έν λόγω πυρών, ώς έκδήλωσιν τής χαράς καί ευγνω
μοσύνης τών γεωργών πρδς τδν Θεόν διά τδν θερισμόν καί συγ
κομιδήν τών δημητριακών προϊόντων αυτών.1) 'Αλλοι όμως άποδίδουσιν είς τδ έθιμον θρησκευτικόν λόγον διαφυλάξεως τής ύγιείας
κα» ζωής.
Ό ευπαίδευτος καί περί ταΰτα είδικώτερον άσχολούμενος νέος
1) ‘Η πρόληψις αυτή τοΟ ήμετέρου λαοϋ άπαντα και άλλαχοϋ. Ή Δώρα
Δ’ "Ιστρια, γράφουσα περί τών Τσερεμίσσων, φυλής παρά τον Βόλγαν, πα
ρατηρεί, ότι τήν 23 ’Ιουνίου, ήμέραν άφιερωμένηυ εις τήν έορτήν τοΰ Κουπαλα,
θεοΟ τών κα ρπών τής γης, διά μεγάλων πυρών πανηγυριζομένων, α£
νέαι χωρικαί μερών τινων τής Πολωνίας καί ‘Ρωσσίας άνάπτουσι μέχρι τοΰδε
πυράς πρδς τιμήν τοϋ Αγίου Ίωάννου τοΰ Βαπτιστοϋ, ούτινος ή έορτή συμπί
πτει τή έπαΰριον, όνομαζομένη έορτ ή Ίωάννου Κουπαλα (Περί τώ ’
έν τή Ανατολή γυναικών ύπδ Δώρας Ίστριάδος, μετάφρ. Α’μυλίας
Σκούζε (Άθήναι 186 ί) σελ. 374. Βιβλ. Δ. έπιστολή 4ο·
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κ. Ν. Γ. Πολίτη; έδημοσίευσε πρδ ετών έν τή 'Εστία 2) άξιόλογον διατριβήν περί τής εορτής τοΰ
Άγίου Ίωάννου, έν ή πραγμαζεύεται μόνον καί ιστορικώ; μάλλον τά; έν λόγω πυρά;, ώ;
συνήθειαν, έπικρατοϋσαν καθ’ άπασαν την Ελλάδα, παό’ ολοι;
τοΐς Ευρωπαϊκοί; λαοΐς,
.. .ς, παρά τοΐς άρχαίοις Αιγύπτιοι;, τοΐς Σαρχκηνοϊς, τοΐς Εβραίοι;. τοϊ; 'Ρωμαίοι; και τοΐς Βυζαντινοί;,
Στηριζόμενο; δέ ε'.ς τά; κρίσεις τοΰ Βυρνούφ, 'Ραούλ-'Ροσέτ καί

πίνων Βυζαντινών, αποκλίνει υπέρ της γνώμης, δτι τδ έθιμον
είνε Ελληνικόν τε και εθνικόν, αρχαιότατου λείψανον τής έορτής τών ήλιοστασίων.
Έν δέ τώ περιοδικοί “Μοΰσαι" έδημοσιεύθη 3) κατά μετάφρασιν
έκ τοϋ γαλλικού δμοία διατριβή περί τών πυρών τής· Άγιας
Ιωάννας, δι’ ή; δ συγγραφεύς, προτιθέμενος νά έκθεση τά έν
Γαλλίγ περί τούτου κρατούντα, αποδέχεται, δτι αί παραδόσεις
αύται μετεδόθησαν, ώ; πολλαί άλλαι, έκ τής ’Ασία; εις τήν Ευ
ρώπην καί δτι έχουσι τήν αρχήν των έκ τών ’Εθνικών, έκ τής άρχαίας θρησκείας τών Περσών ή τών Αιγυπτίων.
Τδ έπ’ έμοι πείθομαι έπίσης, δτι τδ έθιμον αύτδ είνε τωόντι
άρχαιότατον, Περσικής ή Αιγυπτιακής καταγωγής, μεγάλως σχετιζόμενον πρδς τήν εορτήν τών ήλιοστασίων, συμπίπτον πρδς τήν

εποχήν, καθ’ ήν, ώ; λέγει Μιχαήλ ό Ψελλδς, «άρχεται ό ήλιος
τρεπόμενος πρδς νότον, μειών μέν τήν ήμέραν, αύξων δέ τήν νύ
κτα,» έποχήν σημαντικήν φυσικώ τώ λόγω κατά του; αρχαίους.
Έξ αύτών δέ μετεδόθη είς τους "Ελληνας τδ έν λόγω έθος. ’Επει
δή δμως, ώ; φρονώ, έπι τοιούτων ζητημάτων πρέπει νά μή παοορώμεν καί τάς δημώδεις παραδόσεις, νομίζω, δτι ή παράδοσις, η
άνάγουσα τδ έθιμον είς θρησκευτικόν λόγον ασφαλείας τής ύγιείας
καί τή; ζωή;, εινε μεγάλη; προσοχή; αξία καί βάσιμο;. ’Ανάγε
ται δέ καί αυτή εί; άρχαιοτάτην έποχήν, προτέραν τοΰ Χριστια
νισμού. Οί μή κατ’ επιφάνειαν δρώντες τά έθιμα τή; αρχαίας Είδωλολατρείας άνευρίσκουσι πολλάκις έν τή ούσία καί τώ βάθει
αύτών σοφού; καί κοινωφελείς λόγους, πεοικεκαλυμμένου; διά τής
2) Τύμ. Α. «λ. 414.
3) "Ετος Α’. οιλ. 173.
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σκέπης τών προλήψεων καί τών θρησκευτικών παραδόσεων και

έννοιών, δπως έπιτύχωσι τοϋ σκοπού αύτών παρά τώ άμαθεϊ
λαώ. 4) Ουτω τδ έθιμον τών πυρών αύτών δέον ν’ άποδώσωμεν
καί είς μέτρον σοφδν υπέρ τής δημοσίας ύγιείας καί νά σχετίσωμεν αύτδ πρδς τάς αρχαίας καθάρσεις, συμπίπτον έν ώρα καθ’
ήν έπιπολάζουσιν οί πυρετοί καί ή άτμοσφαΐρα είνε βεβαρημένη,
και πρδς τήν έννοιαν στοιχείου, άλεξητηρίου κατά νόσων καί κιν
δύνων. Έν τούτω πιθανώς έγκειται άρχαιόθεν ή κυρία καί κατ’
ούσίαν αιτία καί σκοπδς του έν λόγω εθίμου, δπερ έκτοτε έφερε
θρησκευτικόν χαρακτήρα.
'Η ήλιολατρεία καί πυρολατρεία είνε αρχαιότατη. Είς τήν κο
σμογονίαν καί θεογονίαν τών Φοινίκων εύρίσκομεν τδν "Ηλιον
θεόν καί τά τέκνα του, Φώς, Πύο καί Φλόγα, λατρευόμενα ’) Παρά
δέ τοΐς Πέρσαις, ώς μαρτυρεί δ Στράβων/) εύρίσκομεν τιμώμενον
τδν "Ηλιον, ον έκάλουν Μίθρην, καί συν άλλοι; καί τδ πυρ. «Δια«φερόντω; δέ, λέγει|δ Στράβων, τώ πυρί (καί τω υδατι) θύουσι,
»τώ μέν πυρί προστιθέντες ξηρά ξύλα τοϋ λέπους χωρίς, πιμελήν
«έπιτιθέντες άνωθεν’ είθ’ ύφάπτουσιν έλαιον καταχέαντες, ού φυ«σώντε; άλλά ριπίζοντες....... » 'Ο Στράβων αναφέρει τούς μάγους
Πυραίθου; καί τά Πυραιθεϊα καί, ώ; έν ταϊς παλαιαίς ίστορίαις
λεγόμενον, δτι «δτω άν θύσωσι θεω, πρώτω τω πυρί εύχονται.»
Περί τοϋ δτι δέ οί Πέρσαι ένόμιζον, δτι τδ πΰρ είνε θεός, μαρτυ
ρεί καί δ 'Ηρόδοτος.') Έν δέ τή Αΐγύπτω εύρίσκομεν έπίσης τδν
"Ηλιον θεόν ("Οσιριν), ώς διοικοϋντα τδ παν μετά τής Σε
λήνης (^Ισιδος) διά τής εύτάκτου καί περιοδικής κινήσεως αυ
τών?) 'Ο 'Ηρόδοτο; J) καί δ Πλούταρχος !ο) περιγράφουσι καί τάς
γενομένας τελετά; καί θυσίας τφ ήλίω κατά τάς τροπάς μάλιστα
αύτοϋ.
4) Τοιαΰτα τών λειτουργών τής θρησκείας σοφά κκ· κοινωφελή μηγανεύαατα
ευρίσκει τις και ε’ς δλας τάς έπό/ας κατά τδ μάλλον και ήττον.
5) W). Σταγειρίτου
*
Ώγυγία. Γόμ. Α. σελ. 8.
6) Γεωγραφικά' εκδ. Κοραή (ΓΙαρίσιοι αω
*.ζ
) Μ/ρος Γ. σελ. 141-151.
7) Γ, 16. και Α. 131.
8) Ώγυγία. Α. σελ. 18-19.
9) Β, 63.
10) Περί "ίσιδος και Όσίριδος 52.
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Αυτά! καί αί παραπλήσια; θεία! λατρεΐαι,αί,άποδιδόμεναι'είς τδν
"Ηλιον καί τδ συγγενές αύτοϋ Πΰρ, αϊτινες άπαντώσι και άλλαχοϋ, καθιστάσι πρόδηλον, δτι τά δοξαζόμενα ήλιοστάσια οί λάτρεις τοΰ ήλιου αρχαίοι λαοί έώρταζον πομπωδώς καί μεγαλοπρε
πές, ώς προσφυέστερου δέ καί λαμπρότερου μέσον έκδηλώσεως
τής εορτής ούδέν άλλο εικότως ήδύνατο νά ηνε ή αί πυραί, άς
ήναπτον, ώς είρηται, οί Πέρσαι, θόοντες τω πυρί.")

χινδΰνου. Έπι τούτω δέ οί Άργεΐοι χατά. έτος εχαστον πυρσών
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Άλλ’ είρηται, δτι τδ έθιμον τών πυρών εγκλείει βεβαίως-λ,όγον υπέρ τής δημοσίας ύγιείας, σχετιζόμενον πρδς τάς αρχαίας
καθάρσεις καί λυσιτελές είς άποσόβησιν νόσων και κίνδυνων.
Ή μυθολογία αναφέρει τδ διά τοΰ πυρδς καθαρτήριον τών ψυ
χών πρίν ή είσέλθωσιν είς τά Ήλύσια πεδία.’2) 'Ο Πλούταρχος
λαλεΧ περί τής καθάρσεως τής ατμόσφαιρας διά θυμιάσεων καί
τοϋ πυρδς, άναφέρων, ότι οί «ιατροί δοκοΰσι πρδς τά λοιμικά
πάθη βοηθεϊν φλόγα, ώ<· .Ιεπτύνουοαν τον αέρα» και μαρτυρών,
δτι ό ιατρός "Ακρων έν Άθήναις ύπδ τδν μέγαν λοιμδν ηύδοκίμησε, πΰο κελεύων παρακαίειν τοΐς νοσοΰσι, δι’ ού ούκ ολίγους
ωφέλησε.1'') Κατά δέ τδν κ. Παπαρρηγόπουλον ’4) εις τδν λοιμδν
αύτδν ίβοήθησε τούς ’Αθηναίους ο δημιουργός τής ιατρικής επι
στήμης, 'Ιπποκράτης ό Κφος, συμβουλεύσας τήν διά πυρδς κάθαρσιν τής ατμόσφαιρας, είς δπροήλθεν έκ τής παρατηρήσεως,
8τι οί σιδηρουργοί σπανιότατα έκρούοντο. 'Ο δέ περιηγητής Παυ
σανίας μαρτυρεί, δτι, δτε δ Αυγζεύς μόνος έκ τών πεντήκοντα
αδελφών του έσώθη μετά τής Δαναΐδος Ύπεομνήστρας, άνέσχον
πυρσούς, εκείνος μέν άπδ τής Λυρκείας, αυτή δέ άπδ τής Λαρίσσης, τής Άκροπόλεως τοΰ "Αργους, είς ένδειξιν διαφυγής τοϋ
11) Οί’Αθηναίοι έώρταζον τήν έορτήν τοϋ ‘Πρακλέου;, άλληγορουμένου εις
"Ηλιον κατά τδ θερινόν ‘ΙΙλιοστάσιον. (Ώ γυ γ ί α. Γ. σελ 362.).
Έλατρεϋετο δέ ό Ήλιο; χαί έν πολλοί; άλλο·.; τή; ‘Ελλάδο; τόποι;, ώ; έν
Κορίνθω, "Αργεί, Ήλιδι, ΐδίω; δέ έπί τή; νήσου ‘Ρόδου. (Έγχειρίδιον θρησκεία;
χαί Μυθολογία; τών‘Ελλήνων χαί ‘Ρωμαίων ύπδ Π.Ίασεμίδου (1871) σελ.77.)
12) Ώγ υγ ία Β. σελ. 45, 53.
13) Περί "Ισιδο; χαί Όσίοιδο; 80.
14) ‘Ιστορία τοΰ ‘Ελλην. "Εθνους Δ. σελ. 634.

έορτήν θχοκ.’’)
Έξ δλων τούτων καταφαίνεται, οτι οι αρχαίοι άπέδιδον είς
τάς πυράς έκτος τής έν γένει θείας λατρείας καί δύναμιν και
έννοιαν διαφυλάξεως τής ύγιείας και τής ζωής άπδ νόσων καί

κινδύνων.
Καί ταΰτα μέν παρά ^οΐς είδωλολάτραις. 'Ο δέ Χριστιανισμός,
δστις πολλά άπδ τών άρχαίων θρησκειών παρέλαβε και, κατά τδ
μάλλον καί ήττον τροποποιήσας, καθιέρωσε, φυσικόν ήτο νά μή
παρίδη καί τάς περί τοΰ πυρδς παραδόσεις, μάλιστα δέ τάς σχετιζομένας πρδς τδ θερινόν ήλιοστάσιον. Τάς παραδόσεις αύτάς
εύρε κρατούσας καί τάς διετήρησε, περιβαλών αύτάς νέω ένδύματι.16) Οΰτως ή πρόληψις έπέζησε τών είδωλολατρικών χρόνων καί
αί πυραί τοΰ θερινού ήλιοστασίου έξηκολούθησαν, ώς θρησκευτι
κόν έθιμον χάριν τής ύγιείας, άναχθέν είς τήν ταυτόχρονον περί
που έορτήν τοΰ 'Αγίου Ίωάννου, πιθανώς, διότι κατά Ttva παράδοσιν ό "Αγιος ’Ιωάννης ό Πρόδρομος είνε ό έφορος καί προστάτης
τής ύγιείας, ιδίως δέ θεραπεύει καί σώζει άπδ τών πυρετών.’Αναφέοεται, δτι τήν κεφαλήν αύτοϋ μοναχός τις, Γάλλος,μεΤεκόμισεν
είς Μονήν τινα τής Γαλλίας καί έθεράπευε δι’ αύτής τούς πυρε
τούς καί πρδς τιμήν τοΰ 'Αγίου κατ’ έτος ήναπτον κατά τήν
έορτήν του πυράς. Τήν παράδοσιν δέ ταύτην ενισχύει καί ή έορ
τή τής άποτομής τής τιμίας κεφαλής τοΰ αύτοϋ αγίου, τελουμένη
τή 29 Αύγούστου, καθ’ ήν κατ’ αύστηρότατον καί ίερώτατον έ
θιμον δφείλουσι πάντες νά νηστεύοισι, καί άπδ τοΰ άρτου εί δυ

νατόν άπέχοντες, χάριν τής ύγιείας των καί διαφυλάξεως αύτών
άπδ τών πυρετών.
Ουτω νομίζω, δτι δέον κατά πάσαν πιθανότητα νά έξηγήσωμεν τδ, περί ού πρόκειται, έθιμον. Αί πυραί είνε έκφρασις χαράς
15) Κορινθιαχά’ XXV, 4.
Παρά τοί; Άργεΐοι; έτιμάτο ΐερώ; τδ πΰρ, άξιούσιν, οτι έφεϋρε χαί εδωχεν
αδτδ τοί; άνθρωποι; οδχέ ό Προμηθεδ;, άλλ’ ό Φορωνεύ;. Π αυ σα ν. Κ ορινθ. XIX, 5 χαι XXII, 4.)
16) Τούτο συνέόη έν πολλοί;. Λ. γ. ό Ποσειδοιν είνε νΰν ό Άγιο; Νικόλαο;·
ή έφορο; τών τοκετών θεά Εϊλείθεια εινε δ "Αγιο; ’Ελευθέριο; χλπ.
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καί λαμπρότατος πάσης εορτής και διά της καθάρσεως της ατ
μόσφαιρας ώφελοΰσιν εις την ύγιείαν. Τά δέ άλλα προσάρμοσαν
αύταϊς αί κατά καιρούς καί έποχάς δημώδεις προλήψεις και Θρη
σκευτικά'. παραδόσεις.
'Γαΰτα δέ πάντα ένισχύουσι καί πάσαι σχεδόν αί λοιπαί κατά

την ήμέραν αύτήν άπαντώσαι προλήψεις, περ'ι ών κατωτέρω, καί
αϊτινες έν γένει στρέφονται περί τήν διαφύλαξιν τής ύγιείας και
τής ζωής.
III
Κατά δημώδη παράδοσιν, δ θέλων νά βεβαιωθή, εάν θά ήνε
υγιής μέχρι τής 24 ’Ιουνίου τοΰ έπιόντος έτους, δέον τήν παρα
μονήν άφ’ εσπέρας νά θέση φύλλα συκής ύπο τό ποοσκεφάλαιον
τής κλίνης του καί νά κατακλιθή. Τήν δέ πρωίαν, όταν έγερθή,
άν μέν ίδη τά συκόφυλλα χλωρά είσέτι, ευνους καί καλός ό οιω
νός" εσεται υγιής καθ’ δλον τό έτος. Άν δέ ϊδη τά συκόφυλλα
μεμαραμ.μένα ή ξηρά,νόσοι τόν άναμένουσινάναλόγως τής ξηρότα
τος τών φύλλων !
Είνε τοΰτο είδος συχομαντιίας, ήν εύρίσκομεν καί παρά τοϊς
άρχαίοις, εί καί ύπ’ άλλον τύπον. Τά φύλλα τής συκής ένομίζοντο καί παρ’ έκείνοις μαντικά και δι’ αύτών έμαντεύοντο.1')
'Υπήρχε δέ καί πρόλαψις, καθ’ ήν έν έορτή έτελοΰντο καθάρσεις
καί διά σύκων εΐς αποτροπήν κακού τίνος, διότι τά σύκα, έπι-

νοαθέντα κατόπιν τών βαλάνων εΐς τροφήν καί όντα γλυκύτερα
καί ήμερώτεοα καί καθαρώτερα έκείνων, ένομίζοντο ήγεμόνες τοΰ
καθαρού βίου" έφ’ώ καί ύπήρχον σΰκα,Ήγητόρια καλούμενα, τά
παρ’ Άθαναίοις εΐς τήν εορτήν τών Πλυντηρίων φερόμενα.18) Παρ’
αύτοΐς δ’ έτι έκλήθη τό δένδρον Ιερά Συκή καί ό τόπος 'Ιερός,
ένθα πρώτον ευρέθη τό δένδρον, καί νόμος έτέθη παρ’ αύτοΐς
«Μή έξάγειν άλλοσέ που σύκα.»
’Ασχέτως όμως τής τοιαύτης τών άοχαίων ύπολήψεως νομίζω,
ότι εις την περί τών φύλλων τής συκής σημερινήν πρόλη17) Ώγυγία Α. σελ. 203.
18) ’βγυγίϊ Γ. σελ. 404 , 426.
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ψιν δύναται τις ν’ άνεύρη καί φυσιολογικόν τινα λόγον. 'Η νο
σούσα, ιδίως δ’ έκ συμφορήσεων, κεφαλή είνε θερμή" έξ αύτής δέ

ή θερμότης μεταδίδεται εις τό προσκεφάλαιον καί τά ύπ’ αύτό
συκόφυλλα, άτινα ξηραίνονται κατά τόν βαθμόν τής θερμότατος
αύτής. 'II τοιαύτη δέ κεφαλή μαρτυρεί νοσηοάν τοΰ σώματος κα·
τάστασιν καί έπιρρέπειαν εΐς νόσους" έν ώ ή υγιής είνε δροσερά

κατά το μάλλον καί ήττον καί δέν θερμαίνει πολύ τό προσζεφάλαιον ούδέ τά ύπ’ αύτό τιθέμενα φύλλα τής συκής.

IV
Καί τά μέν έκτεθέντα δέον γενέσθαι τήν παραμονήν.
Τήν δ’ επιούσαν (24 ’Ιουνίου), ακριβώς άμα άρχίση ό ήλιος
ν’άνατέλλη εΐς μεγίστην κίνησιν έμβάλλεται το παν. Πνεύματα
πολλά κακοποιά, δαιμόνια έναέρια καί αόρατα, άγγελοί τινες α
γαθοί καί φίλιοι, χαραί καί εύτυχίαι, συμφοραί καί θλίψεις, έρω
τες καί άντιπάθειαι, νόσοι παντοειδείς καί μυρία οσα κακά δια
σκορπίζονται άθρόως άνά τήν γήν καί πληροΰσιν αύτήν άοράτως.

'Εκαστον αύτών εινε προωρισμένον διά τινα θνητόν.
Τίς δ σκορπίζουν τά πλήθη αύτά τών κακών καί τών καλών
εΐς τόν κόσμον ;
Άμυδρά τινα διέσωσεν ή παράδοσις.
Οί πτωχοί, οί παντός είδους δυστυχείς έν τώ κόσμο), οί πάσχοντες καί τεθλιμμένοι, οί ατυχείς έρασταί, οί μισοΰντες, οί
πνέοντες έκδίκησιν, οί κακοί έν γένει άνθρωποι, όλοι, όσοι πιστεύουσιν, ότι τούς έγκατέλιπεν ό Θεός ή ή τύχη, προσφεύγουσιν
εις τάς μαγείας καί τά δαιμόνια. 'Υπάρχουν δέ μυστικά! Σιβύλλαι, λαλοΰσαι καί συνεννοούμεναι μετά τών δαιμόνων, είς ών τήν
τήν συνδοομήν προσφεύγουσιν οι άθλιοι. Καί έγείρονται πρό τής
ανατολής τοΰ ήλιου τή ήμέρα αύτή καί άμα άρχισα δ ήλιος ν’άνατέλλη, άτενίζουσιν αύτόν, μελετώντες οίον έκαστος βούλεται
κακόν διά τινα υπαρξιν, συνάρσει τών διαβόλων. Τό κακόν δέ αύτό
ίπταται, περιτρέχει τήν γήν καί τόν αέρα, έως ού εύρη τήν υπαρξιν, δι’ ήν προώρισται. ’Επιτυχέστερου δέ τελείται ή μαγεία
αυτή, έάν ή μάγισσα ΐσταται έπί τά χείλη φοέατος. Ούτως ή μέν
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σκορπίζει καί έκτοξεύει διά τήν ώραίαν άντίζηλόν της άσχημίαν
και ρυτίδας, ή δέ νόσον, μαοαίνουσαν τδ κάλλος καί γηράσκουσαν την νεότητα καί άπογοητεύουσαν τδν βίον, η δέ πτωχείαν,
άποκόπτουσαν τά πτερά της ζωής, ή δέ δύσερως φίλτρα καί δί
κτυα διά τδν κακδν φίλον τή; ψυχής της και άλλα άλλαι.
Ούτως δ κόσμος πληροϋται παντοειδών δεινών.
Άλλ’ ό άγαθδς Θεδς, οίκτείρων τάς ανθρώπινα; άθλιότητας,
άποστέλλει ταύτοχρόνως άνωθεν πνεύματα άντιδράσεως αόρατα,
αγγέλους αγαθούς και φιλιού;, κομίζοντας ύγιείαν και ευτυχίαν
διά τάς άναξιοπαθούσας υπάρξεις, δι’ έκείνας ιδίως, αϊτινες δέν

θέλει νά πάθωσιν. Άν έστελλε δι’όλας, ή έργασία τών κακοποιών
πνευμάτων ήθελεν άποτύχει, διότι θά συνεκρούοντο οί δαίμονες
πρδς τούς άγγέλους και οί πρώτοι θά ύπεχώρουν καί θά ήττώντο. *Η κατ’ άλλους άγιοι ή άγγελοι φίλιοι λαμβάνουσιν οίκοθεν
την τοιαύτην φροντίδα υπέρ τών άναξιοπασχουσών υπάρξεων.
Ούτω λοιπδν άλλα τών κακών αναστέλλονται, άλλα έπιτυγχάνουσι τοϋ σκοπού των καί ή επαύριον διακρίνει τούς έγκαταλελειμμένους ή μή ύπδ τοϋ Θεοϋ,τούς ευτυχείς καί τούς δυστυχείς.
'Υπάρχει έν τούτοι; καί άμυνά τις κατά τών διαβολικών αυ
τών ενεργειών, αν μή δλοσχερώς, κατά πολύ δμως ασφαλής. Είνε
άπλουστάτη. Πάσα αγαθή καί άπόνηρος ύπαρξις, ή θέλουσα νά
προφυλάξη έαυτήν, ανάγκη διά παντδ; τρόπου ν’ άποφύγη νά ϊδη
τδν ήλιον άνατέλλοντα, διότι ή ώρα, ή στιγμή έκείνη είνε ή κινδυνωδεστέρα, καθόσον τότε αί ρηθεΐσαι σατανικαί έργασίαι εινε
είς τήν ακμήν των καί κεραυνοβόλοι.
Κατά περίεργον δμως άντίθεσιν αρχαιότερου έκράτει καί άλλη
πρόληψις. Αί καλαί καί ενάρετοι κόραι ώφειλον τή 24 ’Ιουνίου
νά έγείρωνται τδ λυκαυγές’ άφοϋ δέ έιδυθώσι καί ποιήσωνται τήν
εωθινήν προσευχήν των πάντως πρδ τής ανατολή; τοϋ ήλιου, ϊδει
νά λάβωσιν είς χεΐρα; κόσκινον καί βελόνην καί, μόλις ήρχιζε
ν’ άνατέλλη δ ήλιος, ν’ άτενίζωσιν αύτδν διά τών ίπών τοϋ κοσκίνου καί νά περώσι δι’ αύ
αύτών τήν βελόνην, έπάδουσαι άδιακόπως μέχρι; ού συντελεσθή ή ανατολή’ «όπως· γυξίζης, ηΛίε μου·>
ίτσι rd γυρίζη και ό rovt. μου στί/ς ιτροκοπαϊζ!» λόγω, δτι κατά

τήν ήμέραν καί ώραν αύτήν γυρίζει ό ήλιος ταχύτατα ή άλλοτε.
Καί ούτως αί κόραι έγίνοντο προκομμέναι καί καλαί τώ καιρώ
έκείνω. ’Αναφέρεται δέ καί ή παράδοσις, δτι, έπειδή δ ήλιος τήν
ήμέραν έκείνην ανατέλλει έρυθρότερο; καί ζωηρότερος, αί άτενίζουσαι αύτδν κόραι λαμβάνουσι χρώμα ροδόχρουν, ζωηρότητα
δέ καί Θερμότητα ζωής, εύρωστίας καί κάλλους. Βλέπουσι δέ τδν
ήλιον διά τοϋ κοσκίνου, ΐνα βλέπωσι καθαρότερον τδ πρόσωπον
αύτοϋ, προφυλαττόμεναι άπδ τών ακτινών του, διά νά γίνη καί
τδ ίδεκόν των πρόσωπον, ώς τδ τοΰ ήλίου, καθαρδν καί λαμπρόν!
’Εν τή προλήψει αύτή (περί ή; τδ κεφάλαιον τοΰτο) άνευρίσκει
τις περίπου τ’ αρχαιότατα θρησκευτικά δόγματα τών Περσών,
άτινα ΐδρυσεν δ περιβόητος νομοθέτης αύτών Ζωρόαστρις δ μά
γος. Κατ’ αύτδν δύο πνεύματα δεσπόζουσι τών οντων, ο 'Ωρομάζης, δ άγαθδς θεδς καί δ Αρειμάνιος ή Άρειμάνης, δ κακδς δαί

μων, τδ άγαθδν καί τδ κακδν στοιχείου, αόρατοι ούσίαι, αΐτιυες
μετά πολυαρίθμου συνοδείας κακών καί άγαθών πνευμάτων, πληροϋσι τδν κόσμον δλον καί εύρίσκονται εις άένναον πρδς άλλήλας
πόλεμον’ έν μέσω δέ αύτών, δίκην μεσίτου, εχουσι τδν Μίθρην,

θεδν μέγιστον.’9)

V
'Η 24 ’Ιουνίου είνε καί άλεξητήριος τών ρούχων κατά τοϋ σητδς (σκόρου). ’Εάν τά ροϋχα τής οικίας παντδ; είδους άπλωθώσιν είς τά παράθυρα, έξώστας, προαύλια καί έκτεθώσιν έν γένει
είς τήν ατμόσφαιραν τήν ήμέραν αύτήν, εινε έξησφαλισμένα άπδ
τοϋ σητδς έπί έν τούλάχιστον δλόκληρον έτος. Ούτω βλέπει τις
ένταϋθα κατά τήν ήμέραν αύτήν ρουχοστολίστους πάσας τάς οι
κίας, ώ; οί ένοικοι πιστεύουσιν είς τήν πρόληψιν.
Έκτδ; δέ τούτων κατά τήν ήμέραν αύτήν συνειθίζονται ένταΰ-

θα θαλάσσια λουτρά πρδς θεραπείαν ή αποφυγήν τών πυρετών
καί άλλων νόσων. Επίσης δέ καί θαλάσσιαε καθάρσεις τών ίπ
πων έκ προλήψεως χάρεν τής ύγιείας καί εύρωστίας αύτών.
19) Πλ ο ύ τ α ρ χο ί, Ίσ. καί ’Όβιρ. 46-47,
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Άλλα τδ σπουδαιότεροι και σημαντικώτερον τής ημέρας αύτής
είνε ή Κ.Ιηδων, κοινώς δ ΚΛήδωνας.
Ή λέξις έν τή ήμετέρα γλώσση ΚΛηδύ>ν, έπικ. Κ.Ιεηδων καί
Κ.Ιηηδων (κλέος) σημαίνει λόγον, εϊδησιν, φήμην, κλήσιν, μαν
τείαν, οιωνόν, μεγάλην τινά φωνήν, ήτις προσημαίνει τι. Ό 'Η
ρόδοτος, δ "Ομηρος, δ Αισχύλος, δ Ευριπίδης έχρήσαντο αυτή.Ύπδ
τήν έννοιαν τής φήμης τών μελλόντων γενήσεσθαι άπαντα παρ’
'Ομήρο> ή λέξις έν Όδυσσεία. Ούτως, δτε δ έπαίτης Ύρος έν
’Ιθάκη ήθελε νά έκδιώξη τοΰ ούδοϋ τοΰ μεγάρου τής Πηνελόπης
τδν έτι ξένον Όδυσσέα, συμπλακείς δέ μετ’ αύτοϋ, άνθισταμένου,
κατενικήθη οίκτρώς, οι μνηστήρες παρόντες συνεχάρησαν τώ
Όδυσσεΐ καί τώ ηύχήθησαν δ,τι ποθεινδν αύτώ καί προεϊπον,
δτι δ ^Ιρος ήν άποπεμπτέος πρδς τδν ξενοκτόνον ’’Εχετον, βασιλέα
τής ’Ηπείρου.· Ταΰτα ε’ιπον οί μνηστήρες,
«.............. χαΐρεν δε κ-Ιεηδόνι δΐος Όδυσσεύς.»2")
'Ο ΚΛήδωναο είνε νΰν παρ’ ήμϊν μαντεϊον, δίδον χρησμούς είς
τούς συμβουλευομένου; αύτόν. ’Αποκαλύπτει μυστήρια καί προλέ
γει τά μέλλοντα, περί τής μελλούσης ιδίως τύχης τών αγάμων.
Είνε κυρίως είδος τής Κληρομαντείας ή μάλλον τής Στιχομαντείας
ή 'Ραώωδομαντείας περίπου τών άρχαίων.21)
'Ο Κ.Ιήδωνας έχει δλόκληρον τελετήν μετά διατυπώσεων, δσω
αύστηρών καί έπί ποινή άκυρότητος δλης τής διαδικασίας διατε
ταγμένων, ώς λέγουσιν οί δικανικοί, τόσω καί περιέργων καί πα
ραδόξων, Είνε τύποι έκ τών sine qna non !
Ιδού αί λεπτομέρειαι τής μαντικής αύτής τελετής, ή; δρώντα πρόσωπα είσί κυρίως νεάνιδες έν δμίλω.
Τήν δείλην τής παραμονής τής 24 Ιουνίου προμηθεύονται
άγγεΐον (κανάτι), δπερ πάντως δέον νά ηνε ζύΛινον, πανίον έμυή
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.Ιητον 22) καί πληροΰσι δι’αύτοΰ τδ άγγεΐον. Είτα ρίπτουσιν έν
τδς αύτοϋ σύμβολα (γνωρίσματα, σημάδια) έκάστη ίδιον, οίον
καρφίδας δακτυλίους κ.τ.τ. τοιαΰτα δέ δύνανται νά ριφθώσιν είς
τδ μαντικδν άγγεΐον καί διά πρόσωπα άπόντα. Κατόπιν καλύπτουσι τδ άγγεΐον διά τοΰ έρυθροΰ πανίου, περιζώνουσιν αύτδ
διά κλάδου λύγου, ,πεοώσι τδ κλεΐθρον καί τδ κλειδόνουσιν. ’Α
νάγκη νά κλείδωση αύτδ κόρη, έχουσα τούς γονείς άμφοτέρους
ζώντας, καί κρατήση αύτή τδ κλειδίον μέχρι τής έπιουσης.
’Αποθέτουσι δέ τδ ούτω τακτοποιηθέν άγγεΐον έν ύπαίθρω καί
δή ύπό δένδρον,ινα μείνη έκεΐ ούτως άδικτον μέχρι τής πρωίας,
ύπδ τούς άστέρας, ΐνα τά έν τώ αίθέρι περιπλανώμενα ροιζικά
(τύχαι) εσίέλθωσιν έκαστον είς έκαστον σύμβολον κατά τήν τύ
χην έκάστου. Δέον νά προστεθή, δτι τδ άγγεΐον πρέπει νά ηνε
ξύλινον, έκ κέδρου συνήθως, διότι πιστεύεται, οτι ή κέδρος είνε
μαγικδν δένδρον, συχνάζουσι δέ είς αύτδ πλεΐσται τύχαι ύπδ

μορφάς ποικίλων πτηνών καί Νηρηίδες, έπί τών άνθρωπίνων έπιδρώσαι. ’Εκλέγεται δέ καί τδ πανίον έρυθρδν, διότι τδ χρώμα
εϊνε σημεΐον χαράς καί καλοΰ καί ταχέως οίωνοΰ.
Τήν εσπέραν δέ, πριν ή κατακλιθώσιν είς ύπνον, αί κληδονιζό-

μεναι κόραι αί μέν τών γεωργών σπείρουσι κριθήν είς τήν αύλήν
των, αί δέ τών άλλων τάξεων άφίνουσι δι’ δλης τής νυκτδς είς τδ
ύπαιθρον ποτήριον ΰδατος καί εϊτα κατακλίνονται’ άν δέ ίδωσιν
έν δνείρω άνδρα τινά, μεθ’ ού νά θερίσωσι τήν σπαρεΐσαν κριθήν,
ή πίνοντα τδ ποτήριον τοΰ ΰδατος, αύτδς έσται δ μέλλων αύτών σύζυγος.
Τήν δ’ έπιοΰσαν (24 ’Ιουνίου) τελείται τδ έπισημότερον τής
τελετής. Τότε κληδονίζονται ή «βγάλουν τούς κλήδονας ή τά

^οιζικά» κατά τήν δημώδη γλώσσαν.
’Αλλά τδ μέρος τοΰτο πρέπει νά παραστήσωμεν γραφικώτε-

ρόν πως.

βρόν καί κλεΐθρον κρεμαστόν. ’Αντλοΰσιν έκ φρέατος ύδωρ άμί20) Όμ ή ρ ο υ Ό 8 u σ σ. Σ 117.
21) Ώ γ υγ ί α Α. σελ. 193—194, 200. Πλούταρχος. ”1σ. καί ’Όσιρ.
14. Περί τών χρησμών τής Πυθίας 25.

22) ’Αμίλητου λέγεται τδ ΰδωο, όπερ Αντλείται Ιι άκρα σιγί), χωρίς ή
αντλούσα να λαλήση ούδέ λέξιν, άλλα καί ο’ύτε ν’ άκούση φωνήν τινα οίανϊήποτε. ‘Η δέ κόρη, ήτις θα τδ άντλήση, πρέπει να ήνε αγνότατη καί καθα
ρότατα ένδεδυμένη.
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Στώμεν παρά την σκηνήν και ίδωμεν καί άκούσωμεν.
'Ο αύτδ; τών νεανίδων δμιλος συνέρχεται εύλαβώς καί κάθηται έν δωματίω. Μεταπέμπονται παιδίον, cipher πάντοτε, δπερ
πρέπει νά έκβάλη έκ τοΰ αγγείου τά σύμβολα. Ιδού αύτδ, φαι·
δρδν άθώον, άπόνηρον. Κάθηται έν τω μέσω τοϋ κύκλου τών νεανίδων. Κομίζουσι τδ άγγεϊον ζαί άποθέτουσιν αύτδ παρά τφ παιδίω. Τδ άνοίγουσι...............Σιγή βαθυτάτη ! *
ΐδετε ! ’’ΐδετε πρό
σωπα,ώχριώντα, πορφυρούμενα έκ τοΰ άναρρέοντος αίματος, χεί
λη, συστελλόμενα, ύποτρέμοντα, δμματα απλανή καί καίοντα,
στήθη πάλλοντα, παρειάς κοιλαινομένας άνεπαισθήτως καί δλας
έν γένει τάς ποικίλας εκφράσεις τών αισθημάτων και τών παθών,
τάς φλόγας τοΰ πόθου καί της ανυπομονησίας, τάς λάμψεις τών
ελπίδων, τάς ακτίνας τών χιμαιρών καί τών δνείρων καί δλα δ
σα συνδαυλίζουσι τάς καμίνους, α'ίτινες διατηροΰσι τδ πΰρ τής
ζωής, τής ψυχής, τής καρδίας, τής φαντασίας. ’Ίδετε δλα αύτά
τά χρώματα, συμπλεκόμενα, συστρεφόμενα, συμμιγνύμενα, ζωπυρούμενα, έκλάμποντα, έν μυστηριώδει παλίρροια, ζωηρά καί
άκτινοβόλα. Διατί; Διότι θά δμιλήση ή Πυθία, τδ μέλλον, ή ει
μαρμένη, δ Θεδς καί θ’ άκούσωσι καί θά μάθωσι τήν τύχην
των.............. Εις δέ μόνον έν μέσφ τοΰ άγωνιώντος τούτου δαιδαλείου χοροΰ μένει απαθής και άδιάφορος. Είνε δ μικρδς παϊς,
δ έχων τδν παράδεισον έν τή καρδίρρ, δ εύδαίμων Άδάμ, δ μήπω
φαγών τδν άπηγορευμένον καρπδν και τρυφών αμέριμνος έν τή
μακαρία Έδέ μ τής άγνοιας, τής άθωότητος καί τής φαιδρότητος.
Αύτδς μειδι^ άφελώς, μηδέν έννοών, μηδέν ποθών, μηδέν άναμένων. Ούτω τήν πρωίαν τών πρώτων ημερών τοΰ εαρος μειδιά
τοΰ μόλις διανοιγομένου ^όδου δ κάλυς, ούτως είνε φαιδρδν τδ
έωθινδν τοΰ στρουθίου τετέοισμα, ούτως ανατέλλει χάριεν καί
στίλβον τδ γλυκύ τής αύγής άστρον.
Τέλος άρχονται οί χρησμοί. 'Ο χορδς τών νεανίδων όίδει (στερεοτύπως πάντοτε είς τοιαύτην περίστασιν), ώς προανάκρουσμα,
περιπαθώς άμέσως πρδ τής ένάρξεως τδ εξής χαριέστατον δί
στιχου :
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«Κανάτι ξυλοκάνατο, νά-^ειχα τό ροιζικό σου,
Ποϋ σέ κρατούν ή εΰμορφαις και πίνουν τό νερό σου !·

Ό χορός τών νεανίδων γνωρίζει πολλούς στίχου;’ πολλαί δμως
τούτων είσίν εύφάνταστοι και ποιήτριαι.
Μία έξ αυτών άρχίζει, αδουσα.
• "Ολον τόν κόσμο ’γύρισα νέε 'βρω γ> υκό σταφύλι.
Δεν βρήκ’ άλλο γλυκύτερο άπ’ τό δεζό σ’ ά/εΐλι !

Νά ήτανε νά πέρναγα σ’ ένα μακρύ σειρήτι.
Τήν πούλια, τόν αύγερινό καί τόν αποσπερίτη,
Νά σοϋ στολίσω τόν λαιμό, γΙατί νά σ’τόν στολίση
Διαμαντικά δέν βρίσκεται σ’ Ανατολή και Δύσι.»

Το παιδίον αμέσως εμβάλλει τήν χεΐρα είς τό άγγεϊον, εξάγει
έν σύμβολον έν μέσω πυρετώδους προσοχής τοΰ χορού και αναφωνεί:
— "Ενα δακτυλιδάκι χρυσό μέ μία μικρή πέτρα γαλάζία !
— Ά ! αποκρίνεται τις έκθαμβος. Είνε τής "Ηβης. Χαρά
στην ! Αύτή θά γίντι κζμμιά φορά άγγελος, πού θά τρελλαίνγ τόν
κόσμον ! προστίθησι ζηλοτυποϋσα.
— 1<αΐ μήπως δεν είνε και τόρα άγγελος, κυρά μου ; λέγει

Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΠΠΑΣ

άλλη.
— Εινε καί. πάρα εινε! άναφωνοΰσιν όλαι. 'Ροιζικό άριστδύρ-

γημα!
Και ή "Ηβη σεμνύνεται καί μειδιά εύχαρις.
'II άοιδός εξακολουθεί :
• ’Ανάθεμα τή μάννα σου, ποϋ σ’ έκαμε γυναίκα.
Τηγάρι; έναν άγαπα;, τηγάρις πέντε—δέκα ·,»

Σπυρίδων Pumas

Ανδρεας Λοντοε

Τό παιδίον εκβάλλει έτερον σύμβολον έν ψιθυρισμώ τού χορού,
κρατούντας τήν αναπνοήν.
— Μία δακτυλήθρα μικρούτσικη !
’Ανέπνευσαν.
— Ώ,
Ω!
*
Εινε τής Γλαύκης. Έογολάβα ή κυρία !
— Και μήπως είνε καί ωραία ! φωνεϊ άλλη, συστέλλουσά τά
χείλη και ύψοΰσα τάς ίφρεΐς.
— Καί μολοντούτο τής φαίνεται, προστίθησιν άλλη, πώς αυτή
είνε καί άλλη δέν είνε !.......... Άλλά καλά πού δέν εΐν’ έδώ !
— Μή γερνάτε, κορίτσία, μέ ξέναι; έννοιαις. Αυτός ό κόσμος
έτσι πρόκειται ! λέγει άλλη.

17
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'Η άοιδδς έξακολουθεϊ :

πτωχάς νεάνιδας, αϊτινες, παν άλλο βεβαίως στέργουσαι ή τοιούτους συζύγους, άπέπτυσαν τδ ύδωρ καί μετά μεγάλην θλίψιν,
στενοχώριαν καί διάσκεψιν έπί τέλους παρεδέχθησαν όμοφώνως,
ότι ή υδρομαντεία ή οίωνομαντεία αύτη έματαιώθη, διότι τά
ρηθέντα όνόματα ήκούσθησαν, ούχί τυχαίως, ώ; απαιτείται, άλλ’
έκ προμελέτης καί κακίας τών άγυιοπαίδων !
θύτου περατοϋται έντελώς ή τελετή τής Κ.Ιηδονος καί κατό
πιν πάσαι αδουσι καί χορεύουσι, κλείουσαι ουτοο τήν έορτήν μετά
ταΰτα δέ έκάστη απέρχεται είς τά ίδια μέ τδν χρησμόν τής τύ
χης της. 23)
Παρά τοΐς άρχαίοις έκαλοΰντο κυρίως Κ.Ιηάόνες τά διά τών
λέξεων προμαντεύματα. ‘Η μαντεία αύτη ήν λίαν συνήθης είς
τδν βωμόν τοϋ ’Απόλλωνος Σποδιού έν Βοιωτίρμ 'Ελεγον ό,τι

«Κοιμάται τό πουλάκι μου χα'ι πώ; νά τό 'ξυπνήσω I
θά πάρω διαμαντόπετραι; νά τό πετροβολήσω.·

Τδ παιδίον εκβάλλει έτερον σύμβολον.
— Μία καρφίτσα /
— Έδική μου είνε ! λέγει ή Μήλα, κομπάζουσα.
— Τί ωραίο ροιζικδ, τί ωραίο ! άναφωνοΰσι δύο-τρεϊς, ζηλοτυποΰσαι. Ποίά τί] χάρε σου, Μήλα ! Σύ θά πλουτήσφς, τόσον πολύ
θά πλουτήσνις, καί θά ήσαι τόσον ευτυχής» ώστε θά κοιμάσαι
γλυκά, σάν πουλί, καί θά σε ’ξυπνούν μέ διαμαντόπετρας !
— ’Άμ’ καλά τδ λέει ή θεία μου, προστίθησιν άλλη. «’Λκ
εγης τύχη ύιάδαικε χαί ροιζικδ περπάτει ! »
Ή άοιδδς ούτως έξακολουθεϊ μέχρι τέλους, λέγουσι καί άλλαι
άλλους στίχους, έως ού έξαχθώσιν έκ τοϋ αγγείου όλα τά σύμ

βολα.
Τρις τουλάχιστον έντδς τής ημέρας αυτής δέον νά έπαναλη-

φθή ό κληδονισμδς, ώς άνω.
Τί δέ γίνεται ύστερον τδ έν τώ άγγείω ύδωρ ;
"Αμα, ώς τελείωσή δ ΚΛήόωγας, αί ρηθεϊσαι νεάνιδες πληροϋσι τδ στόμα των διά τοΰ ύδατος αϋτοΰ, όπερ θεωρείται μαντι
κόν καί έξέρχονται είς τήν θύραν καί διαλύονται, προσέχουσαι
ποιον όνομα έκάστη θ’ άκούσιρ πρώτον. Τδ όνομα έκεϊνο θά ηνε
τδ όνομα τοΰ μέλλοντος συζύγου της. Τόσην θαυματουργόν καί
προφητικήν δύναμιν έχει τδ ύδωρ έκεϊνο !
Εις τδ τελευταΐον όμως τοϋτο απαιτείται πολλή προφύλαξις,
διότι συμβαίνουσιν ένίοτε νόστιμα τινα παρατράγωδα. Ούτω ποτέ
άγυιόπαιδες, άνακαλύψαντες έ'να ΚΛήάωνα, έστησαν ενεδραν έξω
θεν τής οικίας. "Αμα δ’ ώς είδον τάς κληδονισθείσας νεάνιδας,
έξερχομένας μέ τδ στόμα, πλήρες ύδατος, ήρξαντο οι δαίμονες,

κραυγάζοντες πλησίον των :
— Λιάβο.Ιε, αντίχριστε, Ίσκαριώτη,0εότρε.1.1ε, μου^ρΧούζη,

ψωμοζήτη, σακάτη !..........
Όλαι αύται at λέξεις έξήλθον ταύτοχοόνως άπδ τά στόματα
τών πονηρών άγυιοπαίδων καί έρριψαν είς δεινήν άμηχανίαν τα
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ήθελον μυστικώ; είς τδ ούς τοΰ άγάλματος’ είτα έξήρχοντο μέ
πεφραγμένα τά ώτα καί τήν λέξιν, ήν ήκουον πρώτον, άφοϋ
ήνοιγον τά ώτα, έκείνην έλάμβανον διά προμάντευμα. Τδν τρόπον
τοΰτον έφεΰρε κατά τινας ή Δήμητρα’ κατ’ άλλους δέ τής πρώ
της Δελφικής Σίβυλλας τδ σώμα μετά τδν θάνατον αυτής έγινε
κονιορτδς και γή, έξ ής άνεφύησαν χόρτα μαντικά ή ή είρημένη
Σιβύλλα μετά τδν θάνατον αυτής διένειμε χρησμούς είς πολλά
πράγματα, ώς καί είς τά χόρτα’ όσοι δέ έμειναν είς τδν άέρα,
έκεϊνοι ώνομάσθησαν Κ.Ιηύόνες, οίον λόγοι καί φήμαι κατά τήν
παραγωγήν τής λέξεως.
Υπάρχει δέ καί μυθολογική παράδοσις, καθ’ ήν ή πρώτη Δελφική Σιβύλλα, Ήροφίλη καλουμένη,
άποθανοϋσα, άνέβη είς τήν Σελήνην καί έγένετο τδ φαινόμενον
πρόσωπον αύτής’ τδ δέ πνεύμα της διεσκορπίσθη είς τδν άέρα
καί έγένοντο αί φήμαι καί Κ .Ιηδόνες. 2j)
23) . Τά περί Κληδόνων εκτεΟέντα ήρύσδην άπ-υθεία; έκ τοΰ λαοϋ. Περί
τούτων έν τούτοι; ϊδετε Εστίαν Γ. σελ. 406.
24) . Όγυγία. Α'. σε). 134,197
25). Π α υ σ α ν. Φωκικά. XII.—Πλούταρχο; Περί των χρησμών τη; Πυθία;.
9. καί έπ. 14.—Ώ γ υ γ. Δ. σελ. 36.
Σιβύλλαι ώνομάσΟησάν τινε; γυναΐκε; προφήτιδε;, προλέγουσαι τά μέλλοντα
διά στίχων, Τό δέ ό'νομπ λέγουσι τινε; μέν'Ρωμαϊκόν και σημομάντα. Τινί; δε
ίλληνικόν άπό τό Σ.ό; και βουλήν διότι Σ ι ό ώνόμαζον τόν θεόν Δώρισα'1
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Προζειμ,ένου δέ περί χρηστηοίων ο Πλούταρχος, γράφων πεοί
αύτών, μαρτυρεί, δτι έπί τής εποχής του οί μαντευόμενοι ήρώτουν τον Θεόν περί πραγμάτων μικρών και δημοτικών, οΐον εί
πλευστέον, ε: δανειστέον κτλ. αί δέ πόλεις περί καρπών, βοσκών
καί υγείας. "’) ’Αλλαχού δέ παρεισάγει τδν κυνικόν Δίδυμον, τδν
έπικαλοΰμενον Πλανητιάδην, όστις άσχάλλει διά τήν παρακμήν
τών χρηστηοίων καί τά αισχρά καί άθεα ερωτήματα, άτινα
προέβαλλον τότε τώ Θεώ, οί μέν σοφιζόμενοι, οί δέ περί θησαυ
ρών ή κληρονομιών ή γάμων παρανόμων διερωτώντες. 2')
Έκ τούτων νοεί τις τήν συγγένειαν τη; σημερινής Κ.ΐηΰόκοι:
καί πρδς τά χρηστήρια τής παρακμής, διότι καί νϋν τά μαντεύ-

ματα περί τά τοιαϋτα περίπου στρέφονται.
Συνελόντι δ’ ειπεϊν δ παρ’ ήμΐν Κ.Ιήδωναχ είνε συμφυρμός
μακροχρόνιος τής αρχαίας Κληρομαντείας, Στιχομαντείας, Ί’αψωδομαντείας,Υδρομαντείας, Λεκανομαντείας, Οιωνομαντείας καί
τών χρηστηοίων, παρ’ έκάστου τών οποίων, ώ; καί τής παραδόσεως τών αρχαίων Κ,Ιηδόκωτ, παρέλαβέ τι. Πάντα σχεδόν, τά
συγκροτοϋντα τδν νϋν Κ.Ιήδωνα·, στοιχεία, άνευρίσκομεν καί
παρά ταίς ρηθείσαις άρχαίαις μαντεία;;, παραμεμορφωμένα κατά
τδ μάλλον καί ήττον έκ τής παρελεύσεως τών αιώνων καί τής
έπιδράσεως τών ηθών καί θρησκειών.
Διατί δέ ή Κ.1ΐ]3ων νά τελήται κατά τήν εορτήν τοϋ Αγίου
Ίωάννου ;
Πιθανώς, διότι, ώ; είρηται, δ "Αγ. ’Ιωάννης θεωρείται, ώς δ

έφορος καί προστάτη; τής υγείας, τοϋ υψίστου τών ανθρωπίνων
αγαθών καί δ φόλαξ καί σωτήρ άπδ παντός κακοϋ καί εύλόγως
ή ημέρα τής εορτής του ήδύνατο νά Οεωρηθή, ώ; δότειρα ευδαι
μονίας, φέρουσα τδ κέρας τής Άμαλθείας, τδ σύμβολον τής άφθο(Σώς=Διδ;\ Αίολιχώ; δε ή Βουλή έλέγετο Β υ λ. ή. Κα-’αλλοσ; δε πρώτον έφάνη
είς τήν Λιβύαν τοιχύτη γονή χιί έ«εϊ (ονόμασαν αύτήν Σίβυλλαν. Τοΰ; δέ γρησμοΰς τούτων έζ,άλουν Σιβνλλείου;. (Ώ γ υ γ. Δ. σελ. 35.—Πλά ων. Φαίδρο;
σελ. 244.) Κατ’ άλλους, ή λέξι; Σιβύλλα ή Σίβυλλα παρήχθη έζ. τοδ Έβραϊζ.οΰ
ή ’Αραβικού ζ.αί κατά τινα; έζ Περσική; τινο; λέξεως.
(26) Πλούταρχος. Περί τών χρησμών τή; Πυθία; 28.
(27) Πλούταρχος. Περί τών Ικλελ οιπότων χρηστηρίων. 7.
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νιας τών τυχαίων δωρημάτων. ’Εκτός δέ τούτου δ Άγ. ’Ιωάννης
είνε καί ποοφήτης ζαί ίσως καί έκ τούτου εσχετίσθησαν μετά
τής εορτής του αί μαντεία; τών Λ'.έ,μΜκωχ. Φυσικόν δ’ έπίσης

ήτο ’ίσως νά σχετισθή ή Κ.Ιηύωκ μετά τής έποχής τοΰ θερινού
ήλιοστασίου, άφ’ής δ χρόνος τρέπεται πρδς νέας ώρας καί έκαστος
ευρίσζεται εις τήν ανάγκην μαντεύματος νέας τύχης διά τδν
νέον καιρόν.

VII
Τοιαϋται αί περί τής 241? ’Ιουνίου έπικρατοϋσαι ενταύθα προ
λήψεις, αιτινες πάσαι σχεδόν άπαντώσι καί πανταχοϋ.
Δέν δύναται τις όμως νά είπη ασφαλώς, ότι αί έκτεθεϊσαι δη
μώδεις προλήψεις εϊσίν αί μόναι, αί σχετιζόμεναι μέ τήν ήμέραν
αυτήν. Αύται είσίν αί γνωστά; τοϊς πολλοΐς. Ίσιος δε έκτος αυ
τών ύπάρχουσι και αλλ.αι, μυστηριώδεις, κεζρυμμεναι εις τα α*
δυτα τών γνώσεων γραιών Σιβυλλών, ως τιμ.αλφή εφόδια πασης

ανθρώπινης ευτυχίας !
Αί έκτεθεϊσαι προλήψεις μέ τούς άλλοκότους αύτών τύπους και
μορφάς είνε έν γένει κηλίδες τής πνευματικής τοϋ λαοϋ προόδου. .

Αί κηλίδες αύται δέον νά έξαλειφθώσιν, όπως ή έντελώς έλευθέρα ή πνευματική πρόοδος, ΐνα καταλάμψν) τδ φώς τής αλή

θειας καί τής επιστήμης.
Θά ήτο ώραΐον νά γυμ,νωθώσιν αί προλήψεις τοϋ θρησκευτικού
καί δεισιδαιμονικοϋ χαρακτήρος καί νά διεσώζοντο, ώ; παιδια'ς
ή υπδ τήν αληθή καί κοινωφελή αύτών έννοιαν, δσα; άν τοιαύτην
έγκλείωσιν. ^Ηθελεν άπολυτρωθή ή ψυχή, ήθελε ζαταφωτισθή za‘
άνυώωθή ούτως ή ανθρώπινη διάνοια.
Άλλά τούτο εινε έργον τοϋ παμφωτισμοΰ, όστις δμως, ώς μαρ
τυρεί ή καθολική ιστορία, εινε πιθανώς έπί τέλους ονειρον, ιδεώ
δες τι ανέφικτου, τελειότης υπεράνθρωπος, χίμαιρα απραγματο
ποίητος έν τω έφημέοω καί ψευδεΐ τούτω κόσμω.
Παρά τώ φωτί ή σκιά, παρά τή ημέρα ή νύς δέν θά έκλείψωσιν. Ούτω καί αί προλήψεις, δσω καί άν ήνε δυνατόν νά περιορισθώσι διά τοϋ φωτδς τών γραμμάτων καί τής προόδου έν γένει
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είνε μέγα ζήτηαα, αν θά έκλείψωσί ποτέ εντελώς άπδ τοϋ προσώ
που τής γής. Έν δσω υπάρχωσι κοινωνίαι καί άνθοωποι, θά ύπάρχωσι πεφωτισμένοι καί αμαθείς, φαεινά, ελεύθερα καί ευπτερα πνεύματα καί πνεύματα σκοτεινά καί δούλα τών προλή
ψεων καί τών δεισιδαιμονιών καί θά συνδεσπόζωσι τοϋ κόσμου
τούτου δ Θεός τοϋ φωτδς 'Ωρομάζης καί ό δαίμων τοϋ σκότους
Άρειμάνης καί θ’ άντιμάχωνται τίς οΐδεν έως πότε............

C’ est conune co, que να le monde !
Έν "Αργεί, Αύγουστο; 1881.
Δημητριοχ

Κ.

Βαρδογνιωτβς.

Δικηγόρος.

------- αΟ>©ψο«--------

ΓΑΕΤΑΝΟΣ ΑΟΧΙΖΕΐΤΙΙΣ
Γαετάνος Δονιζέττης συνθέτης δραματικός, έγεννήθη έν Πεογάμιρ τήν 29 νοεμβρίου 1797.
Μετά τήν σπουδήν τών πρώτων αρχών τής μου
σικής έν τώ λυκείω τής πόλεως Σάβης, ήκουσε
μαθημάτων τοϋ διασήμου αρχιμουσικού Σίμονος Μαύρου εις τήν
αρμονικήν, τού ’Αντωνίου Βαπούζη εις τδ τετράχορδον καί τοϋ
Φραγκίσκου Σαλάρη είς τδ κλειδοκύμβαλου. Κατόπιν δέ τή συμ

Μίοον τον rd diazypGgur rd ρόόα είς drdnpdr κατά
στασή· καί ra τά άνευρίσκωμεν rdr γγιμώκα.

βουλή τοϋ ίδιου Μαύρου έπορεύθη είς Βολωνίαν τδ 1815, ένθα έγένετο μαθητής τοϋ Pilotti καί Mattei. Άποπερατώσας δέ τάς
σπουδάς του, συνέγραψε κατά πρώτον προοίμια μελοδραμάτων
(ouvei’tures), τετραφωνίας διά τετράχορδα,ωδάς (cantates), άκο-

Κόψε τδν κάλυκα τοΰ ρόδου καθ’ ήν στιγμήν μέλλει ν’ άνοιξη,
χρίσον τδν μίσχον (τσουνί) διά κηρού, έγκλεισον έπειτα έκαστον

λουθίας καί διάφορα άλλα τεμάχια έκκλησιαστικής μουσικής.
’Αγνοείται δέ τίνος ένεκα εύρέθη αίφνης δ Δονιζέττης πιριβεβλημένος τήν στρατιωτικήν στολήν' έκεϊνο όμως, δπερ γνωρίζο-

κάλυκα εις κώνον έκ στερεού χάρτου άοκετά ευρύν δπως μή έγγίζη τδ άνθος, κόλλησον τδν κύκλον τοϋ κώνου, δπως μή εΐσδύρ
άήρ έν αυτω καί έξάρτησον τού; κάλυκας έκ τών μίσχων έντδς
σκευοθήκης, φροντίζων δπως ούτοι ώσι μεμονωμένοι.
Τδν χειμώνα, δταν θελήσης νά στολισθής μετά ρόδα σου, σχί
σε τδν χάρτινον κώνον, κόψε τήν διά κηρού έσφραγισμένην άκραν,
καϋσον έπειτα τήν άκραν τοϋ μίσχου καί βάλε τδ άνθος εις ψυχρδν ύδωρ’ μετά δύο ώρας θά εχης ώραΐον ρόδον νεωστί κεκομμένον.
Λ *

μεν, είνε δτι ζωηρώς έπεθύμησε τήν έλευθερίαν του, δπως έπιδοθή εις συνθέσεις μελοδραμάτων διά τδ θέατρον, πλήν μεγάλαι
δυσκολίαι παρενεβάλλοντο εις τήν πραγματοποίησιν τών έπιθυμιών του. ’Επέτυχε τέλος τοϋ ποθουμένου καί τδ πρώτον παρασταθένέργον του συνετέλεσεν εις τήν έκ τοϋ στρατού άφεσίν του·
Τότε ήδύνατο πλέον νά ίκανοποιήση έξ ολοκλήρου καί έλευθέρως τήν
κλίσιν του καί έντδς έλίγων έτών έδωκε πρδς παράστασιν τά έξης
έργα' έν Βενετία τδ Enrico conte di Borgogna (πρώτον αότοϋ
εργον παρασταθέν έν τώ θεάτρω τοϋ 'Αγίου Λουκά,το φθινοπώρου
τοϋ 18! 8), La Eollia, les Nozze in Villa, it Ealegname di

Livonia' w'Pi>p;Q,Zoraide di Granala, έν Νεαπόλει LaZingara,
la letlera anonima, καί άλλα τινά έργα εις διαφόρους άλλας
πόλεις. Έν έτει 1822 τήν 25 ’Οκτωβρίου έν Μιλάνω παρεστάθη
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τδ μελόδραμα Clnara ο Serafina. Έκέκτητο δέ μεγίστην ευκο

Ή κατάχρησις, άς εΐπωμεν ουτω, ήν έποιήσατο δ Δονιζέττης τής

λίαν περί τήν σύνθεσιν τών έργων του’ άλλ’ ίσως ή κατάχρησις,
ήν έποιήσατο τοϋ πλεονεκτήματος τούτου,καθιστά καταφανή την
έλλειψιν της συναισθήσεως έν πάσιν. Συν τοίς άλλοις τά περισσό
τερα τών μελοδραμάτων, άτινα παρεθέσαμεν, φέρουσι τύπον τινά

ής έκέκτητο εύκολίας, η αφέλεια μεθ’ ής περιέβαλε τά έργα του, και
ή κακή συνήθεια ή έν τοίς θεάτροις τότε τής ’Ιταλίας επικρατού
σα τοϋ νά μή προσφέρουσιν άνάλογον τιμήν είς τούς συνθέτας και
μουσικοδιδασκάλους, ιόστε νά δύνανται ούτοι νά έργάζωνται άνέτως και υπέρ τής εαυτών φήμης και υπέρ τής επιστήμης, υπήρξαν

«πομιμήσεως τής μουσικής τοϋ Ροσσίνη.
*Ετι δέ και πολλά άλλα ελαφρά εογα παρήγαγεν 5 κάλαμος
τοϋ Δονιζέττη, εις τά οποία καταφανέστατη υπάρχει ή βία μεθ’
ης είδον τδ φώς" άλλ’έν μέσω αύτής τής ίταμότητος τοϋ πρωίμου
αύτοϋ καλάμου, ό τρόπος τοϋ συνθέτου περιεβάλλετο μέ χαρακτή
ρα σοβαρότερου και υψηλότερου. Ουτο> έν τώ σοβαοώ δφει τών,
Anna Bolena, Elisabeth a Kenilworth (παρασταθέντων έν Νεαπόλει τώ 1828),καί προ πάντων v'oEsule ill Roma (ομοίως έν Νεαπόλει, θέατρον τοϋ άγ. Καρόλου 1829), ύπάρχουσιν αληθείς καλλοναί. Εις τδ τελευταίου τοϋτο μελόδραμα άπαντα μία τριωδία
άξιθαύμαστος, τεμάχιον πριοτότυπον τδν τε τύπον και τάς ιδέας,
μαρτυρούν ότι μετά πλειοτέρας φροντίδας εΐργάσθη δ Δονιζέττη;
και ότι ήδύνατο ν’ αξιοί λαμπράν θέσιν μεταξύ τών καλλιτεχνών. Έν τώ κωμικό) υφει τών Elisir d’ amove, it ηιιουο Poureaugnac και Pazzi per progetlo, ωραία έργα έν οΐς διαλάμ
πει ή ζωηρότης και ή εύφυία’τάλλα δ’αύτοϋ είνε Alfredo, I'Ajo ill
imbararrezzo,Olivo e Pasguale (έν Ρώμη 6 ίανουαρίου 1 827),la
Regina di Goleonda (έν Ρώμη φθινόπωρου 1828),O//o mesi in
due ore (έν Πανόρμω 1 828), Gianni di Celais (έν Νεαπόλει 3
αύγούστου 1838), Fausla, in [arioso nell’isola S. Domingo,
Parisina, Ego conte di Parigi, Alaor in Granata (έν Παλέρ
μου 1830), in Dilitvio universale (έν Νεαπόλει I 830), Marino
bFariero (έν Π αρισίοις 1835), Lncia di Lammermoor, γνωστό
τατου παρ’ήμϊν μελόδραμα, παρασταθέν είς τδ θέατρον τής Νεα
πόλεως τδ 1835,Linda di Chamounioc,Loucrezia Borgia (1833
έν τή Σκάλιγ τοϋ Μιλάν ου),/'(<//(« di Regimento,Bellg μελόδραμα
έξελληνισθέν ύπδ τοϋ ήμετέρου κ Α. Κατακουζηνοϋ και παραστα
θέν έν τω ’Ωδ είω τήν 3 0 Μαίου τοΰ 1878, καί τοΰτο έγράφη
διά τδ νέον θέατρον τής Νεαπόλεως τδ 1 836 και άλλα τινά ακόμη.

ή κυρίως αφορμή τής δύσκολου θέσεως, ένή εύρέθη έν τινι εποχή τοϋ
σταδίου του.Έπί πολλά έτη δ Δονιζέττης είχεν άναλάβη την υποχρέωσιν νά γράφη διά τούς εργολάβους τών θεάτροιν Νεαπόλεως
και Βαρβαίας δύο σοβαρά μελοδράματα κατ’ έτος και δύο κωμικά,
ή δ’ αμοιβή ήτις τω έδίδετο μόλις έπήρκει ν’ άπολαμβάνη τα

Ί

απολύτως αναγκαία διά τήν συντήοησίν του. ’Ενταύθα ή αναγκη
τοϋ ν’ άναλάβη νέας υποχρεώσεις έν τώ αύτώ καιρώ και προς
άλλους έργολάβους, είς τρόπον ώστε, ϊν’ άνταποκρίνηται πρδς τας
απαιτήσεις όλων, επέσπευδε και έβίαζε τήν έργασίαν του. Έν
τοιαύτη πεοιπτώσει ούδέν τδ καλλιτεχνικόν δύναται ν’ άπομείνη.
Πολλάκις δ Δονιζέττης συνέθετεν ώς λέγουσιν, έντδς 30 ωρών το
μελόδραμά του δι’ δλόκληρον τήν ορχήστραν, χρονικόν διάστημα
μόλις έπαρκοϋν πρδς απλήν γραφήν αύτοϋ.
Ούδέν βεβαίως καλόν δύναται ν’ άποφέρη μία τοιαύτη σπουδή και έάν πρέπη νά έκπληχθώμεν έκ τής αξίας τών έργων τοϋ
Δονιζέττη, τοΰτ’ οφείλεται αποκλειστικό); είς τδ έκτακτον αύτοϋ
πνεύμα καί τήν μεγαλοφυΐαν. Και ταΰτα κατά τάς κρίσεις και
μαρτυρίας τοϋ Φ. 1. Φετις μουσικοδιδασκάλου τοϋ βασιλέως τοϋ
Βελγίου καί διευθυντοϋ τοϋ ’Ωδείου τών Βρυξελλών.
Ό Δονιζέττης υπήρξε καί καθηγητής τοϋ μαθήματος τής αρ-

μονικής έν τω σχολείω τής μουσικής τής Νεαπόλεως, ένθα έςε-ςεπλήρωσε τδ καθήκον του, ώς καλώς έπιστάμενος, καί ίσως είνε ο
μόνος μεταξύ τών νέων ’Ιταλών συνθετών πρδς ον δύναται τις ν’
άποδώση τούτον τδν έπαινον. Πρός τού-.οις είχε γνώσιν, τής έξασκήσεως τής φοονής, καί συνώδευε διά τοϋ κλειδοκύμβαλού μετ

άξιοσημειώτου εύκολίας. Λέγεται δ’ δτι έν τή εκθέσει τών Μεδιολάνων ευρίσκεται και κλειδοκύμβαλου τοϋ διάσημου τούτου μ.ου ·
οικοδιδασκάλου έπί τοϋ καλύμματος τού οποίου υπάρχει σημεί-
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θήκη αναγκαία πρδς υπαρξιν καί άνάδειξιν

ωσις τοϋ ιδίου λέγουσα, δτι «Τδ κλειδοκύμβαλον τοΰτο ήκουσε
τάς προτροπάς τών φίλων μου, είδε τά δάκρυα μου, γινώσκει τάς
διαψευθείσας έλπίδας μου, τούς λαμπρούς μου θριάμβους. Γνωρί
ζει ωσαύτως καί τ’ ανεπιτυχή εργαε μου. Έν αύτφ κατωκει τδ
άριστοτεχνικδν πνεύμα καθ’ δλην τήν διάρκειαν τοϋ ς·«δίου μου.»
’’ίσως καί πολλούς είχε τούς φθονοΰντας δ διαπρεπής ούτος μου
σικοδιδάσκαλος καί διά τοΰτο ενταύθα φαίνεται τις λύπη αύτοϋ·
Τδ τελευταΐον έργον τοΰ Δονιζέττη υπήρξε τδ «Don Sebastiano», δπερ παρεστάθη έν Παρισίοις τδ 1843, δτι κατά τδν
αύτδν χρόνον επαθε τήν φοβέραν εκείνην άσθένειαν τής τρέλλας
και έξεμέτρησε τδ ζήν τήν 8 άπριλίου 1848.
Έν Άθήναις τη 1 Γρ^όκτωβρίου 1881.
Μ
Τ. Λ
αςιγκα

αζαρετογ

τοΰ σκοπού τούτου

έστι τδ ζήν τδν άνθρωπον έν τή μετά τών όμοιων αύτοϋ έπικοινωνία. Διά τοΰτο καί έδογμάτισεν είπών δτι «ό άνθρωπος φύσει

ζώον κοινωνικόν έστί».
Ή αρχή λοιπδν αύτη, ή συστηματοποιούσα τδν άνθρωπον καί
τδν λόγον τής έν τή κοινωνία ύπάρξεως αύτοϋ καθορίζουσα, καί
άνακηρύττουσα τούτον, οντα ήθικδν 3ν, φύσει κεκτημένον ικανό
τητα πρδς τήν εαυτού τελειοποίησιν, αύτη τίθησι τδν άνθρω
πον έν σχέσει δικαιωμάτων καί καθηκόντων, τδ μέν πρδς έαυτδν,
τδ δέ καί πρδς τήν επικοινωνίαν έν ή τυγχάνει. ’Επειδή δμως
έν τή σχέσει ταύτη φυσικώς έμελλε νά παρουσιασθώσιν ικανότη
τες, διαστελλόμεναι άπ’ άλλήλων, τινές μέν αύτών ούτως, τινές
δέ πάλιν κατά τρόπον έτερον, "να άρη τάς έντεύθεν ανωμαλίας
καί ανισότητας καί συνεπώς καταστήση λυσιτελή τήν τοιαύτην
έπικοινωνίαν, άλλως τε καί έφικτήν καί δυνατήν τήν ισορροπίαν ή

άπειρος Σοφία τού Δημιουργού ένεφύτευσεν έφ’ ένδς έκάστου αν
θρώπου τήν καρδίαν τήν κορωνίδα τών αρετών, τήν αγάπην, έμπνεύσας συγχρόνως έν αυτή τήν φυσικήν έκείνην ροπήν τοΰ
αισθάνεσθαι συντριβήν καί συμπάθειαν έν ταϊς τών άλλων δυσ-

«Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

τυχίαις καί περιστάσεσιν. ’Εντεύθεν ή φιλανθρωπία καί ή έκ ταύ
της άγαθοποιία, ώνπερ καί τά ονόματα μόνα ήδύνουσι τήν α
κοήν καί θείαν τινά άγαλλίασιν διαχέουσιν έν τή καρδία, ούτοι

Ό μέγας τής περεπατηεικής φιλοσοφίας ήγήτωρ, ό Σταγειρίτης φιλόσοφος τήν λειτουργείαν και τήν ύπαρξιν ένδς έκάστου
τών δντων άνερευνήσας, καί τήν σύστασιν περαιτέρω καί τάς φυσικάς άρχάς και κλίσεις τοΰ ανθρώπου έπισταμένως μελετήσας,
έξήγαγε τδ συμπέρασμα οτι διά τής επιβοήθειας καί άλληλεπιδράσεως τών έν τοϊς ούσιν αρχών καί δυνάμεων εϊς τδ εϊναζ

παρίστανται ώς βουλή τοΰ Θεοΰ καί νόμος αιώνιος άμφιλαφώς
άνυψούμενος έν τή έκάστου συνειδήσει.
Τδ ©υσικδν τούτο έν τή ψυχή τού άνθρώπου ένυπάρχον αίσθη
μα, δΓ ού εύημεροΰσι λαοί, καί άναδεικνύονται έθνη, καί πόλεις
όχυραί καθίστανται καί θρόνοι καί δυνατείαι, φυσικώς σθένος καί
ρώμην προσκτώνται, άπ’ αιώνος έν τή ανθρώπινη καρδία βαρύν
καί έπιμενίδειον ύπνον ύπνώττον, έξήγειρε καί ώς όρον ύπάρξεως
καί εύδαιμονίας τών κοινωνιών έν γένει άνεκήρυξενό μυστηριώδης

Ο ΣΚΟΙΙΟΣ ΤΟΥ ΙΔΡΓΟΜΕ.ΑΌΥ ΦΙΛΑΧΟΡΔΗΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤ1ΙΜΑΤ0Σ

παρήχθησαν και συντηρούνται πρδς άλληλα τά δημιουργήματα
άπαντα, διαγεγραμμένην τινα λειτουργείαν έν σχέσει πρδς τδν
παγκόσμιον νόμον άπ’ άλλήλων διαφυλάττοντα. ’Εντεύθεν ό μέ"
γας θετικδς φιλόσοφος, περί τού ανθρώπου φιλοσοφών και υψη
λόν τινα έν αύτώ σκοπδν διαγνούς, άπεφήνατο οτι δρος καί συν·

έκεϊνος έν Ίουδαία Διδάσκαλος είπών τδ «αγαπάτε άλλήλους». Τδ
μέγα τοΰτο δόγμα, δπερ, διαλαθδν τήν ανθρωπότητα, έμελλε
διά τής χριστιανικής θρησκείας νά άποβή τδ σύμβολον τής άναγνωρίσεως, ώς τών πάντων ανθρώπων φύσει άδελφών ό'ντων έπί
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τής γής, καθιέρωσε τήν φιλανθρωπίαν καί τήν εύποιίαν και άνεβίβασεν αυτούς εις ύψος ήθικού νόμου διά πάντα άνθρωπον. Πό
σον έπιχαρίτως και εύκρινώς διετϋπωσεν ό θείος τοΰ Ευαγγελίου
Διδάσκαλος τήν θεόσδοτον ταύτην αρχήν τοΰ εύεργετεΐν τον
πλησίον έν τω ύποδείγματι, δπερ υπέβαλε τω νομικό) τής ’Ιου
δαϊκής σχολής προς μίμησιν, εΐπών «νΑνθρωπός τις κατέβαινε7

άπο Ίεοουσαλήμ. εις 'Ιεριχώ και λησταΐς περιέπεσεν, ο'ί καί έκδύσαντες αυτόν καί πληγάς έπιθέντες άπήλθον αφέντες ημιθανή τυγχάνοντα" κατά συγκυρίαν δέ ίερεύς τις κατέβαινεν έν τή δδω εκείνη,
καί ίδών αύτόν άντιπαοήλθεν. 'Ομοίως δέ καί Λευίτης, γενόμενος
κατά τδν τόπον έλθών καί ΐδών άντιπαρήλθε.Σαμαρείτης δέ τις όδεύων ήλθε κατ’αυτδν καί ίδών αύτον εύσπλαγχνίσθη,καί προσελθών ζατέδησε τά τραύματα αύτοϋ έπιχέων έλαιον καί οίνον" έπιβιβάσας δέαύτόν εις τδ ί'ύ.ον κτήνος,τδν ήγαγεν είς πανδοχείου,καί
έπεμελήθη αύτοϋ" καί επί τήν αύριον έξελθών,έκβαλών δύο δηνάρια
έδωκε τώ πανδοχεϊ καί είπεν αύτώ, έπιμελήθητι αύτοϋ, καί δτι άν
προσδαπανήσης, έγώ έν τώ έπανέρχεσθαί με άποδώσω σοι. Τίς
ούν τούτων τών τριών δοκεϊ σοι πλησίον γεγονέναι τοΰ έμ,πεσόντος εις τούς ληστάς ; δ δέ είπεν, ό ποιήσας τδ έλεος μετ’ αύτοϋ

είπεν ούν ό ’Ιησούς, πορεόσει, καί σύ ποίει ομοίως» (Λουκ. Κεφ. Ί
30-8). ’Αλλά καί δλον τδ έπί τής γής αύτοϋ στάδιον σημεΐον
καί σύμβολου αείποτε είχε ταύτην τήν αρχήν, υπέρ ής έπί τέλους
καί άπέθανε τδν μαρτυρικότατου έπί τοϋ Σταυρού θάνατον. Ή
Άγαθοποιΐα λοιπόν καί ή μήτηρ αύτής Φιλανθρωπία,αΐτινες κεινταΐ ύπδ τοϋ Δημιουργού έν ταΐς έπικοινωνίαις τοΰ ανθρώπου δίκην
συνθηκών έξασφαλιζουσών τήν αύτοϋ ΰπαρξιν καί εύημερίαν έπισημοποιηθεϊσαν εύθύς έξ αρχής ώς είκδς, έν τή νεοδμήτω έκκλησία
τού Εύαγγελίου. Αύτοί οι ’Απόστολοι τοΰ χριστιανισμού καί οί
μετ’ αύτούς πάντες, τδ ύψος τής έννοιας ταύτης κατανοήσαντες,
ώς άρχήν πρωτίστην έν τω βίω αύτών είχον τήν τοΰ πλησίον εύεργεσίαν. Γνωστόν ότι έκ τής ιστορίας, καθιέρωσαν άνδρας ειδικούς,
τήν φροντίδα έχοντας, ΐνα περιποιώνται τούς ασθενείς, ΐνα θεραπεύωσι τούς πάσχον τας, ΐνα άνακουφίζωσι τούς αδυνάτους καί
τεθλιμμένους, καί τέλος πάντων τούς οπωσδήποτε έκ τών άτυ-
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χημάτων καί άντιπνόων πνοών τών ανέμων τού βίου καταπιεζομένους εύεργετώσι.
Πρδς τδν σκοπδν τούτον προσελήφθησαν έν τή έκκλησίαι καί
γυναίκες διακόνισσαι, σεμνω πόθω πρδς τό εύεργετεϊν τδν πλη
σίον άγόμεναι, ΐνα κάλλιον καί προσηζόντως έξυπηρετήται ή φι
λανθρωπία καί πολλαπλασιάζηται τδ αίσθημα τής αγάπης πρός
τούς όμοιους ήμών.
—Όσημέραι έν ταΐς διαφόροις έπικρατείαις τής 'Εσπερίας άπδ
πολλοΰ ήόη χρόνου αναφαίνεται τάσις τις πρδς έπαναφοράν καί
έγκαθίδρυσιν τοϋ τάγματος τούτου τών φιλανθρώπων γυναικών
έν ταΐς αύτών χριστιανικαϊς κοινότησι. Νΰν δέ μάλιστα πλεΐσται
τοιαΰται τής εύποϊί'ας ίέρειαι ύπδ τοΰ αύτοϋ πνεύματος ποδηγετούμεναι, άνά τήν οικουμένην διεσκορπισμέναι τυγχάνουσιν, άόκνως δέ, καί μετά ζήλου παντοίας τω πλησίον αγαθοεργίας έπι-

δαψίλεύουσι.
Μόνη δέ ή 'Ελληνική έκκλησία, ένή άπαντάται πρότερον ύφιστάμενον μέχρι πολλών έζατονταετηρίδων, μειονεκτεϊ σήμερον
τούτου τοϋ ποικιλοτρόπως επωφελούς εύεργετήματος, ούτινος δ
μως τήν έλλειψιν, μή διαφυγδν τδ εύεργετικώτατον δμμα τής
σεπτής ήμών άνάσσης, έπέσπευσε σταθερώ τώ φρονήματι καί διαπύρω τω ζήλφ κατά πρωτοβουλίαν τελεσφόρως ν’ άναπληρώσφ.
Διότι τδ ήδη ύπδ τήν προστασίαν αύτής μεταξύ τής Μονής τών
Ταξιαρχών καί τής ’Εκκλησιαστικής 'Ριζαρίου Σχολής λαμπρώς
καί έπιμελημένως άνεγειοόμενον φιλανθρωπικόν κατάστημα ό
«Ευαγγελισμός» προσεπωνυμούμενον, τούτον τδν άληθώς άγιον

σκοπόν προτίθεται νά έξυπηρετήση.
’Εν αύτω θά εύρίσκωσιν άσυλου καί θά ύπεοασπίζωνται μετά
χριστιανικής άγάπης καί αύταπαρνήσεως, οί ύπδ τής άσθενείας
καί τής δυστυχίας σκληρώς καταδιωκόμενοι, απόκληροι πένητες
άδελφοί ήμών. Έν αύτω θά περιθάλπωνται νοσηλευόμενοι, ώς
οίόν τε οϊκείως οί έγκαταλιμπανόμενοι έκάστοτε ύπδ τών τρικυ
μιών τού βίου εις τάς οδούς όμοιοι ήμών, έρημοι, απροστάτευτοι
καί μακράν πάσης βοήθειας καί παρηγοριάς συγγενών οικείων
καί φίλων.
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ΣΤΟΑ

Έκτος δέ τούτου έν αύτώ μέλλουσιν έπιτηδείως νά έκγυμνάζωνται πρδς τδν αύτδν σκοπόν νοσοκόμοι,Έλληνίδες διακόνισσα!,

κτως υπεράνω πάσης κοσμικής δόξης καί έξουσίας), άνεγείρεται
ενταύθα τδ είρημένον εύεργετικδν οικοδόμημα.
Άλλά καί πάντες καί πάσαι, δσαι έπαινετώ πόθω καί συμ
παθεί γνώμη έλκόμεναι, μοχθοΰσιν υπέρ τούτου τοΰ φιλανθρω
πικού καθιδρύματος, έχουσι λόγον εύλογοφανή νά μεγαλαυχώσι.
Διότι οί ουτωσι καταγινόμενοι εϊς έργα τοιαΰτα προδίδουσι με
γαλοψυχίαν. Τδ δέ μεγαλόψυχου φρόυημα έστί τδ διάδημα καί ό
στολισμός πάσης αρετής.
**
Σ.
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δπως ώσιν άποχρώντως ίκαναί και έν πολέμω καί έν ειρήνη, καί
ενταύθα καί άλλαχοΰ τής ελληνικής γής νά εύεργετώσι τούς ασθε
νείς. Αύται έν αύτώ θά καταρτίζωνται εύμεθόδως, δπως υπερα
σπίζονται τδν εθνισμόν καί την θρησκείαν ελληνικών τινων οι
κογενειών, καί θά στηοίζωσι τά ασθενέστερα τοΰ οικείου αύτών
φύλου πλάσματα, ΐνα μη κρύφα τε καί λεληθότως γίνονται σπα
ράγματα τών έκάςοτε αγρίων ονύχων τών διαφόρων προπαγανδών.

Τοιοϋτον λοιπδν σκοπδν πρόκειται νά εκπλήρωσή τδ έν λόγω
καθιδρυόμενον υπδ τήν προστασίαν τής Α. Μ. θεραπευτηρίου.
Και ήν τώ οντι απρέπεια ή Έλλάς,ή ιδίως διδάσκαλος τοΰ Εύαγγελίου, καί ή πρώτη ίδρύτρια τών φιλάνθρωπων διακονισσών τής
αρχαίας έκκλησίας νά υπολείπηται σήμερον τών άλλων χριστιανι
κών έκκλησιών_τοΰ λοιπού κόσμου,πραττόντων χάριν εύποϊί’ας τοιαΰτα.’’Αλλως τε εΐς τάς κλεινάς’Αθήνας, αΐτινες δικαίως καί ούκ
άπεικότως δόνανται νά έλθωσινείς άντιπαράστασιν πρδς τάς νΰν
εύδαμονούσας μεγαλουπόλεις τής Εσπερίας ώς πρδς τδν καταρτι
σμόν καί τήν πληθύν τών φιλανθρωπικών καταστημάτων, εϊς τάς
’Αθήνας, λέγω, θά ήτο άτημέλεια ίσως μεμψίμοιρος νά ς-ερώνται
ένδς τοιούτου καθιδρύματος, δυναμένου καί άνυσιμωτάτου ν’ ά
ποβή, καί τιμήν διηνεκή τή μεγαλοπρεπεϊ ποωτευούση ήμών νά
περιάπτη. Διότι, ώσπερ αί άριστοτεχνικαί καί μεγαλοπρεπείς
οίκοδομαί μιας τίνος πόλεως παρέχουσι τώ είς αύτήν είσπορευομένω ξένου παρατηρητή άφορμής ένδόσιμον πλεϊστα περί τε τής
εύημερίας καί καλλαισθησίας τών πολιτών τής πόλεως έκείνης νά
διαλογίζηται, ούτω καί ή έμφάνισις τοιούτων εύεργετικών οικο
δομών δύναται άείποτε νά χαρακτηρίζη τδ αληθές ποιδν τών τε
φρονημάτων καί διαθέσεων τής γεναιοψυχίας έκείνων, τών συντελούντων πρδς τήν έγκκθίδρυσιν καί έπωφελή συντήρησιν αύτών.
"Ωστε πρεπόντως ή τών Ελλήνων Βασίλισσα δύναται νά ένασμενίζηται, δτι διά τής απεριορίστου έφέσεως αύτής πρδς τδ εύεργετεϊν τδν πλησίον, διά τής μεγαλοψυχίας αύτής καί τής άόκνου
δραστηριότητος (αΐτινες άρεταί άναβιβάζουσιν αύτήν άναμφιλέ-

Σ.Π.Σ. Τά; πιρϊ τοΰ έξοχου τούτου καθιδρύματος τών Διακονίσσων τής
Χριστιανική; ’Εκκλησία; ό · Ε ύ α γ γ ε λ ι σμ ό ;» σημειώσει; εύγενώς έχορήγησεν διά τά; στήλα; τή; «Ποικίλη; Στοά;» αξιότιμο; και λίαν εΰπαίδευτο; κυρία, ή; δέν δυνάμεδα ΐνα μή και δημοσία τήν αγαθήν έφεσιν
πρό; τό έ'ργον ήμών εύχαριστήσωμεν.

—»ο>6ίο·------

ΣΚΕΨΕΙΣ

Ύπάρχουσι κλίσεις καί αισθήματα τής καρδίας μυστηριώδη

καί ανεξήγητα, ισχυρά καί γλυκύτατα άμα ώς τδ πατρικόν φίλτρον, καί τρυφερά ώς ό άγνδς έρως.
Α
X. Δ.
γλαια

Άν έγεννήθη τις εύτυχής άς έπανέλθη ένωρίς είς τήν ησυχίαν
τοΰ τάφου, άποφεύγων ούτω τά απαραίτητα τώ άνθρώπω πολύ
μορφα δεινά.
A. X. Δ.

Έν τή συνθήκη τής ζωής είσίν απαραίτητοι δύω όροι, ή αγά
πη καί ή δράσις, άνευ τών οποίων ή καρδία έρημοΰται καί τδ

πνεΰμά παραλύει.
Ή μόνωσις, ανοίγει άμέτρητον είς τήν ψυχήν βάραθρον, ίνθα
δ νοΰςκρημνίζεται σκοτιδινιών. Μεταβάλλει καί τήν Λαΐόα ακόμη

αυτήν είς Βέρτερον.
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Έν τώ απεράντω μηχανισμώ τής φύσεως, έν τη μυστηριώδες

και θαυμασία εξελίξει καί Αλληλεγγύη τών οντων, καθ’ ήν τδ Απείρως μικρόν συνδέεται πρδ; τδ Απείρως μέγα" καθ’ ήν ύπδ τούς
αυτούς νόμους, διά τών αυτών δυνάμεων και τής συναλλαγής τών
στοιχείων μεταδίδεται ή ζωή καί ή κίνησις άπδ τών φυτών εις
τά ζώα άμοιβαίως, άπδ τοϋ Ανθρώπου εις τδ άνθος, άπδ τοϋ άέρος εις τάς ενδότερας υπογείους ρωγμάς, ό άνθρωπος δεν ήθέλησε
νά έννοήση άκόμη δτι έστ'ιν έν τών απειραρίθμων έκείνων ζωικών
κατασκευασμάτων, τά όποια πάντα συνεισφέρουσιν εις τήν καθο
λικήν τής δημιουργίας σκοπιμότητα. ’Ανάγει τά πάντα είς εαυ
τόν και κρίνει περί τών έργων τής δημιουργίας και μετρεϊ αυτά
μέ τδ μέτρον τής ιδίας αύτοϋ άτομικότητος. Διά τοϋτο ελέγχει
αυτήν ώς σόλοικον, μοιοαίαν, άσκοπον, κακοϋργον, διότι δεν ήθέ
λησε νά πιστεύση άκόμη δτι κατ’ ούδέν διαφέρει τών μαλακίων
και τών φυτών, είμή διότι φέρει τήν συνείδησιν τοϋ πάσχειν.

Θαυμάζομεν και πιστεύομεν εις τήν ζωήν έφ
* οσον αύτη βαί
νει παοαλλήλως πρδς τάς ορέξεις, τά πάθη κα'ι τάς Αδυναμίας
ημών. Καταρώμεθα δ’ δπόταν δέν εύρίσκομεν δλον τδν περί ημάς
κόσμον άνάλογον καί σύμφωνον πρδς τάς Απληστους ημών επιθυ
μίας. Δέν θά ήτο ώραιότερον, ευδαιμονέστερον, σκοπιμώτερον εάν,
Αντί νά ζητώμεν νά τροποποιήσωμεν τήν φύσιν πρδς τάς πλά
νας καί τήν υποκειμενικότητα ήμών, έρρυθμίζομεν ημάς αυτούς
πρδς τούς σεβαστούς εκείνους νόμους, άφοΰ έν τώ καταπληκτικοί
πανοράματι τής παγκοσμίου ζωής δέν άποτελοϋμεν ειμή μίαν
και μόνην γραμμήν;
'Υπάρχει έν τώ βάθει τής Ανθρώπινης φύσεως στοιχε'.όν τι α
φανές, δύναμίς τις μυστηριώδης, ήτις άγει αύτήν είς άντίθεσιν,
εις αίωνίαν πάλην πρδς τδν εξωτερικόν κόσμον, ού τά φαινόμε
να, τάς εντυπώσεις και τήν έπενέργειαν ζητεί νά σταθμίση μέ τήν
έαυτής Ατομικότητα. Καί ένταϋθα έγκειται Ακριβώς τδ πρόβλη
μα τής δυσπραγίας, όπερ ούτε οί αιώνες ούτε οί θρίαμβοι τοϋ
Θρυλλουμένου πολιτισμού ήδυνήθησαν νά διευκρινήσωσί ποτέ. Σ'

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
ΜΕΡΟΣ Γ’·

ΪΑΤΛΧΛΪ Ι<ΛΙ ΧΡΙΧΤΙλΆ1)
(Άκέκύοτος ίποποιία)
Απόσπασμα

.... Άλλα πρίν ζτι τήν σχηνήν τοϋ δράματος ανοίξω,
Πριν ζώσαν χ’ ύπδ φώς ζωής τήν χοιμηθεΐσαν δείξω,
'βς άνθος, άπδ τδν ψυχρόν τής λήθης δρέπω τάφον
Τούς στίχους τούτους. . . ούς ευρών έν μέσω τών έγγραφων
Τής νέας ποιητρίας,
Προσφέρω μ’ε συγχίνησιν ε’ς εδγενείς χαρδίας.
'Γπήρξεν 'Ελιχωνιάς χαΐ δόκιμος βεόαίως,
Άλλ’ δμως ’Ελιχωνιάς τοϋ ζοφερού ΒορρέωςΉτο ψυχή ποιήσεως άγριας ή ψυχή της
* ή ένταφία μοϋσα της τοΰ Αάντου συμπολίτις . . .
Κ
*) Τήν Χριστίναν δ ποιητής φέρει ώς ύστατον γόνον εύγένους Αατινιχοΰ ο’ίχυυ έν Αεόαδεία, ορφανήν έκτε πατρδς χαι μητρδς χα! μόνην έν τώ τών προ
γόνων πόργω—ου τά έν τώ'Ελιχώνι έτι έρείπια χαι παραδόσεις τινίς ένέπνευ σαν τδν χ.Παράσχον—διαμένουσαν, μετά τής τροφού της άΟιγγανίδος ύποθρεψάσης διά τών δεισιδαιμονιών τής φυλής της τήν φοιδόληπτον χάρην. Ταϋτα ε’ς
έξήγησιν τής παραδόξου ποιητρίας, ήν φέρει δ ποιητής ρεμοαζουσαν χαι έρωτευομένην τδν πεπτωχότα.

ΓΚΑΙΤΕ

18

Έν Αθήναις «χ τοί τυπογραφείου Άνδρίου Κορόμηλά 1881

Β , L·»
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Άντί να βλέπη τδν γλαυκόν αιθέρα μας ή κόρη,
Τά.Οόστρωτα πεδία μας, τα φωτοβόλα όρη
Καί τας εμπνεύσεις της ν’ άντλή εΐς χείμαρρον αχτίνων,
Άνιί νά ψάλλη τήν αύγήν, τόν ήλων, τδ κρίνον,
‘U βέμβη της είς τοΰ Βορρά τήν έφερε τήν χώραν’
ΊΙγάπα τήν παράδοξον τών μεσονύκτιον ώραν,
Τά μαΰρχ νέφη ήθελε νά ψάλλη τοΰ χειμώνος,
Τών άντρων τδ μυστήριον, τδ σκότος τοΰδρυμώνος.
Τήν έ'θελγεν, ώς μουσική τών κεραυνών ό κρότος
Καί τάσμα τοΰ άλέκτορος εΐς τής νυκτδς τδ σκότος . . . .
Τό βλέμμα της κατέσκαπτε τής γής τά κρύα βάθη,
Τοΰ Άδου τά μυστήρια θηρεύουσα νά μάθη’
Κ’ έψαλλε μ’ άρπαν ίεράν, ή κόρη τών αιθέρων
Τούς τρο'μους τής κολάσεως, τήν φρίκην τών νερτέρων.
Άλλ’ όμως είς τδ ’ίδιον χειρόγραφον τής νέας,
Τής άλλοκότου μούσης της Ιδέτε τάς ιδέας.
Άς ψάλη ήδη πρδ υμών ή νέα ερημίτες’
Ιδού οί λ.ογισμοί αύτής, ιδού οί βεμθασμο! της.
Α'

ΣΤΟΑ
«Τής ‘Ιστορίας ή λαμπάς τοϊς είναι περιττή.
• Ναί’ τρέμω καί βδελύσσομαι τών έκλεκτών τήν μοίραν’
• Δέν ψάλλω διά νάκουσθώ λαμβάνουσα τήν λύραν.

«Ψάλλω ώς κλαίω, ώς θρηνεί κ’ ή αύρα τών δρυμόνων’
«Όψιν πρδς όψιν, γράφουσα, λαλώ μέ τδν θεόν’
• Συνομιλώ μέ γενεάς λησμονημένων χρο'νων,
• Καί μέ τήν άνθρωπότητα ύστάτων γενεών.
«‘Ω, πώς τους μέλλοντας αύτοϋς λατρεύω αδελφούς μου
«Καί τους νεκρούς μου—ώ ! αύτούς πρδ πάντων—τους νεκρούς μου...
«Σΰ, θάψε, σΰ τά έπη μου, άρχαϊον μου γραφείον,
«Σύ τδν πτωχόν μου θησαυρόν, ον κρύπτω κατηφής’
«‘Ως θάπτει τέφραν άσημον καί τδ ψυχρόν μνημείον 1
• Άν δέν εϊν’ άξια ζωής, εΐν’ άξια ταφής . . .
«Έκ τή; ψυχής μου θέλω τι νά μένη μετά χρόνον,
• Όταν εΐς τδν μικρόν ναόν θά κείμαι τών προγόνων!

Β'

• Διατί γράφω'·, οφθαλμός όποιος θάναγνώση
• Τής τεθλιμμένης μούσης μου τά έπη τάοθενή,
«'Άτινα μέλλουν είς σιγήν καί λήθην νά ταφώσι,
«‘Ως ε’ς πελάγη, ναυαγοΰ πανύστατος φωνή;
«ΙΙτωχοί μου στίχοι’ οφθαλμός δέν θά σας ϊδη’ μήτε
«Άπδ γενναίου δάκρυον ποτέ θά ύγρανθήτε.

• Ψυχή μου, πόθεν έ'ρχεσαι; κατήλθες, ή άνέδης ;
• Καί διατί τό έρεόο; φοβείσαι καί λατρεύεις ;
• Μήν εινε έκεΐνο ή πατρίς, ταλαίπωρος ψυχή;
■Ώ κολασμένε Προμηθεΰ, μυστηριώδη ξένε,
■ Είς τής ζωής τδν Καύκασον ύπερηφάνως μένε,
«Σωτήρ Άλκείδής διά σέ δέν έρχεται πτωχή . . .

«‘Υπάγετε, ύπάγετε, εΐς λήθην καί σκοτίαν
• Τής Μνημοσύνης άτυχή ά π ό π α ι δ α’ έκεΐ
«Όπου ύπάγει δ τυφλός μή έχων βακτηρίαν,
«Όπου τοΰ όχλου ή σιγή ή άσπλαγχνος οίκεί. . .
• Καίζήτε βίον ζοφερόν ύπδ σκιάν μνημείου,
• ‘Ως ζώσιν ένδον τοΰ κλειστού κ’οί σκώληκες φορείου.

■ θαρρεί, ψυχή’ τδν τρομερόν σωτήρα θά τδν ί'δης,
• Άλλά καλείται θάνατος, δέν λέγεται Άλκείδής.
•Μή τρόμον τό'νομα αύτοϋ, ψυχή, σέ προξενεί.
«Καρδίαν κρύπτει εύσπλαγχνον ύπδ ζοφώδες σχήμα
• Καί δίδει ό,τε αγαθόν, τήν λήθην και τδ μνήμα,
■ Τήν λήθην, ήν καί δ θεδς νά δώση άσθενεΐ !

«Ώ! δέν μέ μέλλει’ ή απλή τοΰ ορούς κόρη, σήμα
• Δέν θέλει, δέν επιθυμεί τής δόξης φαεινόν’
• θέλω σκιώδη φωλεάν, θέλω σκιώδες μνήμα,
«Τής φήμης τδν περιφρονώ τδν εϊρωνα φανόν . . .
«Όπόσα λάμπουν τέρατα εΐς τήν ά.θανασίαν’
«Ή άρετή ζητεί σκιάν καί ό'χι ιστορίαν !

•
«Χαϊρε, μνηστηρ, πάσης ζωής, παράδοξε νυμφίε’
«*λν ηναι κρύαι τών λοιπών μνηστών σου αΐ καρδίαι,
«‘11 ΐδική μου σε ζητεί με πόθον μυστικό? . . .
«Πολλάκις έρχεσαι ήδύς εΐς τά ενύπνιά μου
«Και μοί προσφέρεις την στολήν τοΰ αιωνίου γάμου,
«Έκ κυπαρίσσου στέφανον και σάοανον λευκόν !

«Σύ λάλει, Σύ τδ μόνον φώς, Δημιουργέ τών όλων,
• Κ’ εΐπέ άν α’ίγλην γήϊνον ζητοΰν οί έκλεκτοί’
• Αϊτούς λαμπρύνει τόμμα Σου, θεέ, τδ φωτοβόλον’
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«Κ’είσαι ώραΐος’ ώ, πολύ ώραΐος' ούτω πρέπει
■ Ούτω νά ήναι πας άνηρ δπόταν άποβλέπη
«Εΐς πάθος, οπερ ό καιρός νά σβύση άσθενεΐ . . .

268

ΠΟΙΚΙΛΗ

ΣΤΟΑ

• Noe ήναι σύννους καθώς σύ, ωχρός και μελαγχαίτης,
• Λάτρης κυρίαρχος, ούχί έρωτικός έπαίτης,
•"Οστις Εκ βάθρων τήν ψυχήν τής κόρης νά κινη!

«Παρατηρώ έν πλαίσιον κενόν καί περιμένον
«πλησίον των ύψούμενον'
«’Ώ ! τήν πτωχήν εικόνα μου νά λάβη αναμένει,
«έμέ ζητεί κινούμενου.

«‘Ετοίμασε τήν κλίνην μας, νυμφίε μου ζοφώδη
• Και αρωμάτισε αύτήν μέ λίβανον εύώδη'
• Τήν λήθην προσκεφάλαιον νά θέσης μήν αργής.
• Ιδού’ τό μεσονύκτιον σημαίνει. . . εις οθόνην
• Τήν νύκτα καί τών γενεών ίξάπλωσον τήν κόνιν,
• Και μ’ άσμα τήν νυμφίαν σου νάνούρισε σιγής . . .
«Ώ έχω περιέργειαν βαθεΐαν νάποθάνω'
«Άπηύδησα, άπηύδησα νά διαμένω άνω,
«Ποθώ τά κάτω νά ίδώ, τόν κόσμον τής σιγής'
«Ποθώ νά ίδω τόν τροχόν τών βασανιζομένων,
• Τήν γέενναν καί τάς ψυχάς Τιτάνων κολασμένων'
• Πολίτις θέλω τής μητρός κ’ έγώ νά γίνω γής !

• Ήσύχει, πλαίσιον σκληρόν' θέλεις τήν λάβει' ήδη
• Παν ότι έχ’ ή δύσμοιρος Χριστίνα αποδίδει«Εις σέ τήν άσημου μορφήν, τό σώμα είς τό μνήμα
«Καί τήν ψυχήν . . . πιστεύω
«Είς τόν πανίσχυρου’Θεόν, όν φρίσσω καί λατρεύω !
• Μέ βλέμμα ίκετήριον,
«Τόν άγνωστον Νυμφίον μου προσμένω καί τό βήμα
• νάκούσω τό σωτήριον.

·

«Ώ Πάπποι, πότνιοι' νεκροί δεσπόται, κύριοί μου'
• Προ τών σεπτών εικόνων σας άφίπτατ’ή ψυχή μου'
«Φεΰ ! τό άρχαΐον α’ιμά σας διά παντός έκλείπει . . .
«πατέρες πεφιλμένοι,
«Τού γέννους’σας ή έσχατος τόν τάφον καταδαίνει
«Τό σήμα ύμών φέρουσα,
«‘Αγνόν καθώς τό έλαβε". . . δέν τό μολύνουν βύποι'
«Σας τάποδίδω χαίρουσα.

• ’Άφρων ψυχή, άπηύδησες είς τήν μονοτονίαν'
•Ποθείς νά ϊδης νέον τι, καί πίπτεις είς μανίαν.
«‘Ο ούρανός, ή θάλασσα, τά όρη και ή γή
«Λεν σέ άρχουν, άπώλεσαν τήν πρώτην γοητείαν'
«Τά θαυμασθέντα προ πολλοΰ δέν έ'χουσιν άξίαν
«Καί θέλεις νέας πλάσεως νάνεωχθή πηγή. . . .

• Είς τού αρχαίου πύργου σας τόν έρημον ναΐσκον
• Υπάρχει λάρναξ τις κενή ... ή έσχατος' ώ θέλω
«Άπηυδημένη είς αύτήν κ’ έγώ νάναπαυθώ'
«Είς σκώληξ μεταβάλλεται είς χρυσαλλίδα θνήσκων,
• Καί Οά ίδώ, έαν εγώ εΐκών τοΰ Πλάστου, μέλλω
«Εις Χερουβείμ ή ’Άγγελον νά μή μεταβληθώ! . . .

«Ναι ούτως, ούτως' πλήν έγώ δέν πταίω . . . έκουράσθην
• θαυμάζουσα τά ίδια' έπλάσθην ώς έπλάσθην
«Καί αιωνίως τά αύτά νά βλέπω άπαυδώ
*
«’Αείποτε θά έχωμεν ή έαρ, ή χειμώνα;
«Σήμερον άνθη, αϋριον τήν στίλβουσαν χιόνα ! . .
«‘ϊπό τόν φοΐβον τι καινόν ποτέ δέν θά ίδώ ;

• ’Ώ ! άπαξ καν άς έδλεπον τήν πλασιν μάλλο σχήμα !
• Λειμώνας είς τήν θάλασσαν νά πλέουν είς τό κΰμα,
• Κ’ έκ κοραλλιού είς τήν γην ύψούμενον βουνόν'
• Πρασίνην θέλω θεωρεί τήν χλόην πάντα -χρόνον;
■ Αέν θά τήν ίδω κυανήν εν έαρ,ξέ'ν καί μόνον ;
«‘Οποία τάξις δουλική 1 φευ' τίποτε καινόν . . .

Γ'.
• Μόν’ είς τόν πύργον κάθημαι καί πάλιν τών προγόνων,
«Εις τήν ζοφώδη αίθουσαν καί κρύαν^τών εικόνων,
• Καί είς τά ομοιώματα τών πάππω ν στρεφόμενη
• μέ όμμα τεθλιμμένο V

I

• Τίς είν’ έκεΐνος ό ωχρός, ό ξένος νεανίας,
«‘Ο έχων βλέμμα βάσκανον καί πλήρες έξουσίας ;
• ‘Ο βαθυχαίτης θηρευτής όν είδον τήν αύγήν;
• Εμπρός τοΰ πυροβόλου του σχεδόν ή άγρα ήτο,
• Κ’έκεΐνος σύννους έμενε, ρεμβός, δέν έκινεΐτο,
«Άλλ’ έβλεπε τόν οβρανόν μέ πόθον καί οργήν !
«Μέ ποιαν "χάριν μ’έδωκε κλίνεις μικρόν εμπρός μου,
«Τήν δέσμην τώχάνθέων μου πεσοΰσαν τής χειρός μου
• Χωρίς ούδέν νά μέ ε’πή, χωρίς νά μέ ίδη !
«Ε’τα τό πυροβόλον του κρέμασα; είς τόν ώμον
■ Συνεφφωμένος έλαβετόν τοϋ δρυμώνος δρόμον
«Κ’ ένδον τών δένδρων έπαυσε τό βήμα τό βραδύ . . .
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Ε{ΙΣ ΤΟ ΛΕΥΚΩΜΑ ΤΗΣ ΦΑΝΗΣ ΜΟΥ

• ΜΙ ποιαν θλίψιν ήκουα τοϋ θηρευτού τδ βήμα"
«Έθάρρουν κάνέν ήσυχον Ιί,ιΖ έζήτει μνήμα,
«Κ’ έίάδιζε τδν τάφον του νά εΰρη τδν μοιραίον . . .
«Τοσοϋτον κουρασμένο;
• Έκ τή; ζωή; έφαίνετο και χάτωχρο; ό ξένο; ! . . .
‘Ρεμδώδη; άνεχώρησα,
Καί τήν άποδοθείσάν μόι δεσμίδα τών άνθεων
"■‘ΙΙδέως έθεώρησα . . .

Ποιδ; είπε, ο πατέρα; σου πώ; ’πέθανε Φανή μου ;
Μέσ’ τήν ψυχή μου έκείνο; ζή καί μέσα ’; τή στοργή μου...
Μέ τήν καρδιά μου σοϋ λαλεΐ, τδν ίσκιο μου σέ σκέπει,
Μέ τδ δεξί μου σεύλογεί, τά μάτια μου σέ βλέπει 1
Ποιδ; είπε, τδν πατέρα σου πώ; τδν σκεπάζει χώμα ;
Μήπω; δέν ζή σάν σέ φιλή τδ έδικό μου στόμα ;
Μήπω; δέν ζή ’; τδ βλέμμα μου όπόταν σέ κυττάζω,
Καί δέν στενάζ
*
ό τάφο; του γιά σένα σάν στενάζω;

■ ‘Οποίον κάλλο; ζοφερόν καί όψι; ασυνήθη; !
«Ο’*έμοι
το Τρυφώνειον, εΐ; τήν πηγήν τή; λήθη;,
• Τδν έπανείδον τά νεκρά προσδλέποντα νεράτη;.
«Μειδίαμα πικρία;,
■ Άπεγνωομένον, άγριον και πλήρε; ειρωνεία;
■ Τά γείλη του έχώρισε. . . .
«Ψεύδεσαι, έψιθύρισε, πηγή πίκρα; απάτη;
■ Καί σύννου; άνεχώρησε.

Ζή ό πατέρα; σου, ναι ζή" καί τότε Οά πεθάνη,
"Οταν τδ κρύο φέρετρο ττ,ν οψι μουχλωμ'άνη'
Τότε μονάχα ορφανή θά λέγεσαι, Φανή μου.
Μά ούτε τότε έπειδή θά έχη; τήν εδχή μου.

8S?.o; 1881.

Α. ΠΑΡΑΣΧΟΣ.
• Τί; είναι; πόθεν έρχεται ; Τί; Ολίψι; τδν μαστίζει
«Καί άλλοχότω; διατί τοσοϋτον μάτενίζει ;
■ Καί πώ;’έγώ καί ακόυσα τδν ενθυμούμαι τόσον ! . . .
«Πώ; τδν φοόούμαι! . , . όμω;
• Μαγείαν έχει άγνωστον ό μυστικό; μου τρόμο;.
«Μ’ ένδόμυχον κατάνυξιν
«Τδν βλέπω, ώ; δ έγερθεί; άπδ μεγάλην νόσον,
«Τήν ζωηφόρον άνοιξιν I

«Δέν φαίνεται ’Οθωμανό;, οότ’Έλλην ή Λατίνο; ....
■ Άλλά τί λέγω ; κάτοικο; τή; σφαίρα; μα; έκείνο;!
«Τί; είδεν άν δεν έρχεται ΰπότινο; άστέρο; ;
• Άλλ’ ώ; έκείνου ομμα
Τά τέκνα έχουν τοϋ φωτδ; εϊ; τοϋρανοϋ τδ δώμα ; .. . .
«Τδ στήθό; μου κυμαίνεται,
«Όπόταν τδν αναπολώ. . . μήν ήναι τσϋτο ’έρω; ;
• Ο’έμοι" ό νοϋ; μου μαίνεται.
• Ληρήματά, ληρήματα’ φεϋ, σίγα, άφρον πλάσμα'
■ Μνηστή τοϋ τάφου, κάλυψε τήν κεφαλήν πενθούσα,
«Ζηλότυπων ό άγριο; μνηστήο σου προχωρεί !»

Τή; νέα; κόρη; χάσμα
Ένταϋθα παύει' κ’ ένδακρυ; ή ορφανή τη; μοϋσα,
Τή; κοιμηθείση; άοιδοϋ τήν λύραν μοί δωρεί.
Αχιλλεγς Παραχχος.

I
I
ΔΕΝ ΑΓΑΠΩ ΚΑΝΕΝΑ ΟΣΟ ΕΣΕΝΑ
Έμπρδ; εΐ; τδ σιωπηλό τή; νύχτα; μεγαλείο
Σάν μαγευμένη ή ψυχή μέ πόθο έλαχταροϋσε.
Έδιάδαζε εΐ; τοϋ ούρανοϋ τδ απέραντο βιθλίο,
Καί άπδ άστρο σέ άστρο φωτεινό μέ άγάπη έπετοΰσε.
Τώρα άπδ τά άστρα τοϋ ούρανοϋ δέν άγαπα κανένα
Όσο έσένα.

Λ

Πόσαι; νυχτιαί; ένδ; πουλιού τραγούδι μακρυσμένο
Δέν έδιωξε τδν ύπνο μου άπο τά βλέφαρά μου.
Εΐ; τό τραγούδι, ποϋ έφερνε τδ άγέρι μαγεμένο,
’Άλλο τραγούδι έψελνε άγάπη; ή καρδιά μου.
Τώρα άπδ όλα τά πουλιά δέν άγαπώ κανένα
Όσο έσένα !
Πόσαι; φοραί;, στήν θάλασσα άντίκρυ, έμετροϋσα
Τά κύματα, ποϋ ξέσπαfαv σιγά στδ άκρογιάλι.
Τδ ό'νομά μου έ'γραφα στήν άμμο καί έποθοϋσα
Τδ κύμα, όπου έρχονταν, νά μήν τό σόύ-ιη πάλι.
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“Αχ ! τώρα κα'ι άπό τα κύματα δεν αγαπώ κανένα
Όσο έαένα !

“Οταν βόρειας ξερρίζωνε τα δένδρα καί έβογγοΰσε,
Και τά πουλιά στον οδρανό πετούσαν τρομασμένα,
Τό μάτι μου περήφανο τήν φύσι έθωροΰσε
Και τού θεοϋ τά μυστικά έγνώριζε ενα ενα.
Τώρα, έμπρός στάν φοβερή πού κρύβω τρικυμία,
Όλα τά βλέπω σαν νεκρός—με αδιαφορία.
’Ήμουν τρελλός . . . έπέταγα καθώς ή πεταλούδα
Άπ’ τό χορτάρι στον άνθό οπού έμοσχοβολούσε’
Όποια μπροστά μου έπέρναγε δροσάτη κοπελούδα
Κοντά στής αλλαις ή καρδιά κ’ έκείνην αγαπούσε.
Όλα περάσαν I άπό αότα δέν μοΰ έμεινε κανένα . . .
’Έχω έσένα !
23 ΨιβρουαζΗου 18

Err. Γ.

Ζαλοκωςτδϊ.

ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ
"Ω κύμα διατί θρηνείς μετά μελαγχολίας
στήν αμμουδιά τήν έρημη ; ήρεμα έλικνίσθη
ή χιονώδης κόμη σου μέ τάς μικράς της χεΤρας,
καί ή ώραία της μορφή εντός σου κατωπτρίσθη.

Βουνά μου καχαπράσινα μέ σχοίνους κεντημένα,
Τί εΐσθε μελαγχολικά ; σάς ’θαύμαζεν έκείνη,
καί σάς άπεχαιρέτισε μέ μάτια βουρκωμένα, “
καί στεναγμός τούς κόλπους τη; μέ πόνον άνεκίνει!

“Αφετε μόνος νά θρηνώ.' αχ, όταν άνεχώρει,
καί ή ψυχή μου έκρέματο άπό λεπτόν τι νήμα

καί τή; ζωής μου άπαντε; έκλεϊοντο οί πόροι,
tv βλέμμα δέ μ’ ήξίωσε, δέν μ’ είπε καν tv ρήμα !
Αριστομένης

ΙΙροβιλεγιος.

ΑΧί ΜΠ ΜΟΪΠΗΣ ..
*Άχ ! μή μού πής πώς μ’ άγαπδς, μή μού’τό πής ακόμα,
θά μού φανή πώς μού τό λες μονάχα μέ τό στόμα'
Και τήν αγάπη σου έγώ δέν θέλω νά τήν κλέψω,
θέλω ή καρδιά σου νά τό πή, κ’ δστερα νά πιστέψω.
Έσυλλογίσθηκες καλά τή λέξι πού προφέρεις ;
Άκόμη δέν μ’ έγνώρισες, άκόμη δέν μέ ξέρεις,
Άκόμη τήν αγάπη μου δέν είδες’ συλλογίσου’
’Άσε νά ΐδής ανήμπορη νά τήν δεχθή ή ψυχή σου,
Νά ΐδής άν έχης δύναμι νά τήν άνταποδώσης
Πριν πή; ανήξερη τό ναι κ’υστέρα μετανοιώσης.
’Όχι' γιατί νά πλανηθής μέ ψεύτικες ελπίδες ;
Είδες τή λάμψι μοναχά, μά τή φω’.ιά δέν είδες.
Κ’ είν’ ή αγάπη μου φωτιά, ειν’ ασβυστο καμίνι,
Εΐν άβυσσος πού αχόρταγα ρουφά καί καταπίνει.
Βαθειά κρυμμένη στή καρδιά άργησε νά προβάλη,
Κ’ έγινε τώρα σύγνεφο, κ’ έγεινε άνεμοζάλη.
Αγάπη τέτοια εύκολα στοές άλλους δέν ριζόνει’
Καίει πολύ, πάρα πολύ’ καμμιά φορά σκοτόνει’
Γι’ αύτό σού λέγω, μή μού πή; πώς μ’ αγαπάς, καριέρει'
Γιατί μπορεί νά φοβηθής, νά φύγης . . . Ποιος τό ξέρει;
Χαραλ.

Αννινος.

ΕΙΣ ΤΟ ΕΝ ΤΩ· ΚΛΩΒΩ1 ΠΤΗΝΟΝ ΜΟΥ
Πώ; ήθελον έλεύθερον, πτηνόν, νά σέ άφήσω
Καί τά δεσμά σου μέ αύτάς τά; χεΤρά; μου νά λύσω

Πώς ήθελον] πλήν σ αγαπώ, θά φύγης, θά σέ χάσω
Ίδοΰ ό λόγος δι’ δν φεΰ 1 δεσμώτην σέ φυλάσσω.
’Ανϊσως έπανήρχεσο είς τόν κλωβόν σου πάλιν
Τή; φυλακή; σου ανοικτά; Οά άφινον τά; Ούρα;
Φοβούμαι μή σέ κλείσωσεν εί; «υλακήν πλήν άλλην
Καί δέσμιον μή σέ Ιδώ είς αλλας πάλιν χεΐρας
Ποθώ θερμώς έλεύΟερον, πτηνύν, νά σ’ άπολύσω
Ποθώ επίσης πλήν θερμώς έδώ νά σέ κρατήσω.
Πόθοι Ιδού αντίθετοι μέ βασανίζουν ποιοι
Κι’ ιδού τών πόθων μου αύτών καθείς πού καταλήγει

Ή μία χειρ μου τού κλωβού τήν θύραν σοί ανοίγει
Κ’ ή άλλη τήν αυτήν στιγμήν έρμητικώ; τήν κλείει
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Μά δλα μού τά στέρησε ή άσπλαγχνή μου μοίρα,

Ποθώ πολύ έλεύθερον Ιπτάμενον νά σ’"δω,
Καταδικάζω έμαυτήν κρατοΰσαν σε δεσμώτην
Καί τήν έλευβερίαν σου έν τούτοι; δέν σοί δίδω.
Καί χεχλεισμένον σέ κρατώ εί; φυλακήν τήν πρώτην
Παράδοξον! νά σ’ άγαπ® καί νά σέ βασανίζω
Νά σέ ποθώ ελεύθερον χα'ι^νά σέ φυλακίζω.

Λίγο τά χάριζα καιρό,
Πώ; ήταν όνειρό θαρρώ,
Καί τόν χαύμό του; πήρα !

Έσεϊς όπου τά χαίρεστε, ξέρετε τί παθαίνει

Μέ; τά καλά πού γεννηθή
Καί έξαφνα τά στερηθή ;
Χίλιαις φοραΐ; πεθαίνει!

Όπόσον εΐν’ εγωιστής ό άνθρωπος συνήθως!
Είς μίαν τέρψιν τοο απλήν τά πάντα θυσιάζει
Άν άλλος έξ αιτία; του γογγύζη ή στενάζη
Καί ούτε τό παρατηρή, άναισθητεΤ ώ; λίθο;
Πιχρά μοί τό έδίδαξε προώρω; τοΰτο πείρα
Κ’ εΐδον τόν άνθρωπον συχνά χειρότερον θηρίον
Και έκλαυσ’ ή καρδία μου ώ; έζλαυσεν ή λύρα
Κ’ έμίσησα τόν άνθρωπον κ’ έμίσησα τόν βϊον
Τοΰ Πλάστου άν τά πλάσματα τοιαΰτα δλα είναι,
Καλλίτερον, γή, έρημος έκτεταμένη μείνε ....

1881.

ΦΩΤΕΙΝΗ Α.

‘Αν είχα τή μανούλά μου, ολα θά τά ξεχνούσα,

Πείνα καί κάθε συμφορά,
Καί θαχα μόνη τή χαρά

Μ’ έκείνη ποΰ θά ζοΰσα!
Τού; έχασα ή δύστυχη, μ’ αυτού; καί τήν έλπίδα!

Γιατί καί έγώ νά μή χαθώ I
’Ακόμη τρέμ’ δπου σταθώ
’Στή συμιοορά ποΰ είδα!
’Ελεημοσύνη δώσετε ’ς τήν κόρη τή θλιμμένη-

Οικονομιλογ.

Τά δάκρυά μου σταματώ,
Μόνον ψωμάκι σά; ζητώ
Γιατί πεινώ ή καύμένη!

Κι’ έγώ μιά εύχοΰλ’ ή δύστυχη σά; δίν’ άπ’ τήν καρδιά μου

Ποτέ μήν δήτ’ έτσι σκληρό
Πώ; εΐδα γώ καί τρομερό

Π ΟΡΦΑΝΗ ΤΙΙΣ ΧΙΟΥ

Τό θάνατο μπροστά μου.
Έλιηαοσύνη δώσετε τή; πολυπικραμένη;,
Ελεημοσύνη, Χριστιανοί,
Τή; X ίου εΐμαι ορφανή
Τή; πολυπαθημένηςί

'Αχ! μιά φορά είχα κι’ έγώ πατρίδα ζηλεμένη |
Είχα μ^νοΰλα πού πολύ
Μ’ άγάπαγε, κι’ ήμουν στολή
Τοΰ κύρη μ* ή καϋμένη.

Κ

‘Έγβαβον χατά^ΜάΤον του 1881 ·

Μαριεττλ

Μπετςογ.

ΤΗι Μ · · ·
Λοιπόν μοί πέπρωται βωβό; έμπρό; σου νά έκπνέω

Τοΰ κόσμου ε’χα τά καλά, τίποτα δέν ποθούσα,
Φουστάνια μούχαν περισσά,
Στολίδια μοΰ 'βαζαν χρυσά
Τή; δόλια; και φορούσα !

Νά φέρω τόν σταυρόν βαρύν έγώ τοΰ μαρτυρίου ;
Λοιπόν, διότι άγαπώ, μοί πέπρωται νά κλαίω
Προγεγραμμένο; τή; χαράς, τή; ηδονής, τοΰ βίου ;
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3

Τί; περιύβρισε λοιπόν πρό; σέ τό αίσθημά μου
Καί φθονερά, κακεντρεχή; κοινωνική μωρία
Ώ; έ'γκλημα παρέστησε πρό; σέ τόν έρωτά μοο ;
"Ω I α; τό λέγουν έγκλημα, άλλ’ είνε γοητεία.

*Α; ιϊμην καν μικρός ροδών τόν κήπον νά στολίζω,
Νά άποπνέω άρωμα, χαράν και ευτυχίαν,
Τά ρόδα μοο εί; τοΰ; παλμούς τή; κόρης νά χαρίζω
Kat νά κοσμή τό στήθος τη; καί νά τήν άτενίζω
Εΰδαίμονα . . .κι’ ά; έθαλλον καί εβδομάδα μίαν |

Τί πταίει, βταν πορπολή φλόξ έρωτο; τά στήθη
Κ’ είς όνειρα βυθίζεται φαιδρά ή φαντασία ;
“Ω1 αν τοΰ; νόμου; τή; ψυχή; δένέννοοΰν τά πλήθη,
Τί πταίει ή λατρεύουσα περιπαθώς καρδία ·,

4
"Α; εϊμην ΐον συμπαθές, μέ τό γλυκύ μου μύρον
Νά ζωπυρώ τόν ρεμβασμόν, νά άπωθώ τόν στόνον,
Νά μειδι^ ευφρόσυνος ή κόρη τών ονείρων,
Ήν ειμαρμένη τυραννεΐ ή μοχθηρά ή ε’ίρων,
Καί θά μοί ήρκει καί ζωή μ12; πρωία; μόνον!

"Ω ! αφε; με όπό τό πϋρ αΰτύ τοϋ βλέμματά; σου
Ν’ αναλυθώ εις έκστασιν, είς μέθην, εις μαγείαν,
Κα’, λησμονών ολόκληρον τήν ϋπαρξιν έμπρό; σου
Εί; έρωτα άνεκλάλητον ν’ ανοίξω τήν καρδίαν.

5

Ποθώ εις &ν σοο φίλημα, εί; έν σου μυροβόλον
Νά διδαχθώ μίαν στιγμήν τό ^όητρον τοϋ βίου,
Κ’ εί; ϊν σου βλέμμα διαυγές ίδών τόν κόσμον δλον
Νά άποθάνω παρά σοί δι’ έρωτο; άγιου.
Μάϊ'ο;, 1876·
Κων.

Φ.

Σκοκ,ος.

Άς εϊμην δρόσο; τή; «ύγή; ή Γχαρωπή τι; Ίρις,
Ή κάν λυκόφως βοδινόν εί; μαγικήν εύδίαν,
Νά πάλλη εί; τήν θέαν μου καρδία at; μονήρη;,
Μ’ έλπίδα νέαν ν’ άναζή εί; ρεμβασμούς θομήρει;
Καί νά σκιρτά χαρίεσσα, κι’ άς έζων ώραν μίαν.

6
’Ιδού οί μόνοι μου παλμοί κ’ οί πόθοι μοο οί μόνοι·
Θά μ’ ήτο προτιμώτερο; καί προσφιλή; ό βίος·
Τί τάχ’ άξίζει ή ζωή καί οί μικροί τη; χρόνοι,
Άν πάντα πόθον τη; θερμόν βαρύ; χειμών παγόνή,
Δεσμώτις, άν μαραίνηται μ’ έλπίδα; αιωνίως;
*Α?γος lft77.
Δβμ.

ΑΣ

Κ.

Βδρδουνιωτης.

Ε1ΜΗΝ ·'

1
"Ας ε’ίμην εΰχαρι πτηνόν τά δάση νά γυρίζω,
Νά κελαδώ τόν έρωτα έντό; φαιδρών λειμώνων,
’Ελεύθερον νά ίπταμαι τά άστρα ν’ ατενίζω,
Εϊ; ρύακα; διαφανείς τά στήθη νά δροσίζω,
Καί μόνον μίαν άνοιξιν α; έζων, μίαν μόνον !
2
Άς εΐμην αύρα έαρο;, γλυκεία, ζωογόνος,
Νά τρέχω μέ τό άρωμα τοΰ ίου νά μεθύω,
Είς τήν πνοήν μου νά σιγ^ τό δάκρυ καί δ πόνο;,
Τό φσμα νά φαιδρύνηται τή; ορφανή; τρυγόνο;,
Kat άς μή έζων ή χρυσά; σελήνα; μόνον δύο !

(ΎΑσμα Πίμπτοτ·)
Κοιμδται πάσχων ό πατήρ τή; δυστυχοΰς Αουκία;.
Άπό πρωία; πυρεττό; τόν γέροντα μαραίνει,
Κ’ έκείνη κάτω νεύουσα, έγγύ; του καθημένη,
εί; σκέψεις καταδύεται μελαμβαθεΐς, μυρίας.

* Σ. Π. Σ. Τό μετά τή; αύτής χάριτος/,ήτις πάντοτε χαρακτηρίζει παν έργον
τοϋ εδγενοϋ; καί λίαν προσφιλοϋ; φίλου τή; ί Ποικίλη; Στοάς» αξιότιμου κ. Ν.
Δ. Χατζίσκου, άνωτέρψ δημοσιευόμενου πλήρες, πέμπτον ασμα ή «Αουκία»
άποτελεϊ μέρος ώραίου άνεκδότου ’Επικολυρικού Ποιήματος
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Εντός τοϋ δωματίου των σιγή κρατεί βαθεΐα.
Οί κτύποι οί μονότονοι ήχοΰν ώρολογίου,
οί μόνοι ουτοι μάρτυρες τοϋ δυστυχοΰ; μας βίου,

πολλάκις διαρρέοντος έν μαύρη έρημία.
Ή κλίνη έτριξεν' ιδού ό γέρων άφοπνίσθηΠαράδοξόν τι, κόρη μου, τή λέγει, όναρ είδον,
Καί έγερθεί; τό τέκνον του σφιγκτώς ένηγκαλίσθη,
Είς τού; άγνωστους φόβους του είς τήν στοργήν ένδίδων.

«Νύ; μαύρη ήτο πέριξ μας· ύπό τό φώς λυχνίσκου,
Όν είς τά; χεΤρας έφερον, διήλθομεν δρυμώνα,
Καί μετ’ ολίγον φθάνομεν είς χθαμαλόν λειμώνα,
Ότ’ έπεφάν’ ή μήτηρ σου έκ τοΰ έγγύς λοφίσκου.

«Ήχο; ώσεί πτερύγισμα ανέμου διεχύθη·
Σβέννυτ’ εύθύς ό λύχνος μας, ή μήτηρ σου έμπρός μας.
Ε’νε αύτή μέ έρωτ? τών σπλάγχνων ό καρπός μας,
Και μ’ άναρπάζεε κλαίουσα είς τά ψυχρά της στήθη.

Άπέπτημεν άφίνοντες σέ μόνην έκεϊ πέραν.
Πλήν ώ; μάς είδες φεύγοντας έκβάλλεις όξυτάτην
Άπό τοΰ στήθους σου φωνήν, άλγοϋντος όξυτέραν,
Καί άνυψοΐς ίκετικώς τάς χεΐράς σου είς μάτην.»
Είπε, καί στένων πρό αύτοϋ τοΰ μελανοϋ ονείρου,
Έναγκαλίζεται σφιγκτά τό τέκνον του τό φίλον,
Ώ; τήν αυγήν μετά βροχήν βαγδαίαν έπ’ άλλήλων
Κλωνίον αιγοκλήματος καί γέρων κλών αίγείρου.

Μακρόθεν διαλείποντες κωδώνων πένθους ήχοι,
Ταράττουν μνστηριωδώ; τόν ύπνον τής σκοτίας,
Καί άναμίκτων έπειτα θορύβων κράμ’ άντήχει,
Καί τόνοι άποπνέοντες θρηνώδεις μελφδίας.
’Αλλά τί εινε ; διατί, ό θόρυβο; έκείνος ;
Κωδώνων ήχοι πένθιμοι θρηνοϋσα μελψδία ;
Είς ούρανόν πώ; φέρεται τής γής τοιοϋτος θρήνος ;
Σέ, μέγα μάρτυς Ίησοϋ, κηδεύει ή θρησκεία.

ΣΤΟΑ
Χριστέ, άν τον αίώνά μα; τή; δυσπιστίας πλέον
Ό ονσξ κατεσπάραξε, άν είς τό σύμπαν βλέπει
Κόσμον καί μόνον σύμπλεγμα τό ομμα μας τό κλέον
Τυφλό; τυφλώττουσα πνοή^τή; μοίρας νά διέπη,
Ην δυσπιστίαν έχυσεν άκτίς κατηραμένη,
Τής έπιστήμης ή λαμπρά άκτίς πρό τής όποια;
'Η λυτρωθεΐσα ύπό σοϋ άγνώμων οικουμένη
Διέκρινε τό σάβανον φρικτή; απελπισία;,
Άλλ’ δμως άναπλάττουσα δτι έκολααίσθης,
Ότι άκάνθη; στέφανον, Χριστέ, έστεφανώθης,
Ότι χολήν υπέρ ήμών καί οξος έποτίσθης,
Κ’ είς τόν, δν ήρασο, σταυρόν, σύ μάρτυς, καθηλώθης,
"Οπως τάς θείας σου άρχάς έκείνα; έμπεδώσης,
Δι’ ών μόλις άνέπνευσεν ή στένουσ’ άνθρωπότης,
Ήντών δεινών ήθέλησα; τών τόσων νά λυτρώσης,
Κηρύττων μέ τό αίμα σου «ίσότης άδελφότης,»
Ίδέ τον κατανύγεται περί τό φέρετρόν σου,
Ό έχει μαυσωλεΐόν του τό Οάμβο; τών αιώνων,
Στεφνάοο; προσκομίζουσα έκ τών έγγύς λειμώνων
Καί σύμβολόν της άγιον κρατούσα τόν σταυρόν σου.

Βλέπει;; μακρόθεν τρέμουσι κηρία άνημμένα,
Όποιον δναρ ή είκών τή; έορτής έκείνης !
Δέν όμοιάζει. ποταμόν κυλίοντα ήρέμα
Τά βεΐθρά του ύπό τό φώς πλησιφαοϋς σελήνης ;
«Θυγάτερ μου, δέν ήκοοσας; ή τών έπιταφίων
Πομπή κατέρχεται' ίδέ είς τήν οδόν μα; φθάνει,
Έγέρθητι' πλήν δάκρυα δτ’ είδον μοί έφάνη.
’Ώ θάρρει· μή ταράττεσαι ύπό τών ένυπνίων.

Καί ή Λουκί’ άνάψασα κηρίον αναμένει
Έπί τοϋ παραθύρου τη; νά φθάση ή άγια
Πομπή, έκ τών μύχιων της, ή τλήμων, εύχομένη
Μετά τοϋ, δάκρυ λείβοντο;, πατρός έν εύλαβεία.

Ναι, είς πένθιμου μουσική; μυστηριώδεις τόνους
Νομίζει; δτι σοί λαλεΐ ή γλώσσα τής καρδία;,
Ήτις στερείται φράσεων διά τοιούτου; πόνους,
'Τφ’ ών καταβιβρώσκονται τά στήθη τής Λουκίας.
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’Οδύνη, ανεξάντλητο; τροφό;, ή επ’ αιώνας
Τήν γραΐαν ανθρωπότητα άόκνω; γαλοχοΰσα,
Σύ, ή εί; μάρτυρα αύτήν πολλάκι; άνυψοΰσα

Είπε με, τί; σ’ένέπνευσε εΐς στόνου; νά έκφράζη;
"Ο,τι καρδία πάσχουσα αδυνατεί νά ε’ίπη,
Τις, βάλσαμον γλυκόπικρου εί; τ’ άλγος της νά στάζη;
Όταν τάς τόσα; τη; χορδά; δονεί μύχια λύπη;
Είπε με, τις τό πνεύμα μας τής ύλης ν’ άπεκδύνη
Άνάρπαστον γενόμενον έπί πτερύγων θείων,
Καί τάς αισθήσεις μας αύτάς ήρεμα νά έκλύης.
Εΐς μέθης νά μ’ αντανακλάς όλόκληρον τόν βίον;
Τις, τήν ψυχήν μα; σύσσωμον έξαίφνης ν’ άναρπάζής
Έπί τδιν μαύρων σοο πτερών μέ ένα στεναγμόν της
Είς δν νομίζει φθάνοντα γλυκόν τόν θάνατόν της
Κ’ εί; τού άπείροο τ’ αχανές νά τήν άναβιβάζης;
Μή τών ανέμων ή βοή ή πλήρης γοητείας
Τής λεύκης ό ψιθυρισμός, ό στεναγμό; πευκωνος,
Ή μή ό ισλοϊσβο; κύματος έρήμου παραλίας
Είς τοϋ λυκόφως τήν σιγήν έκπνέων μονοτόνως ;
"Ωρα σχεδόν διέρρευσε, καί μόνον ή λυχνία
Τό άγρυπνόν της χύνει φως, έντός τοδ δωματίου.
Τό πάν σιγά τήν κριεράν σιγήν κοιμητηρίου

Καί έξω αρχεται βροχή έν πλήρει νηνεμία.

Σιώπα 1 Κρότον ήκουσα συρόμενου ήρέμα
Τής κλίνης κάτω. Έχιδνα θά ηνε κεκρυμμένη.
Πλήν ΰχν νέου κεφαλή προκύπτ’ ήγριωμένη.
Ίδέ πάις λάμπει φοβερόν τό ζωηρόν του βλέμμα.
Ήγέρθη, τόν μανδύαν του ήρέμα αποβάλλει,
Καί προχωρεί, πλήν’ίσταταΓ αί τρίχες του όρθοΰνται,
Διηνεκω; τά μέλη του σπασμωδικως κλονοϋνται,
Πλήν αΐιενη; άνεθάρρυσε καί μάχαιραν έκβάλλει.

Δέν εΐν’ ό Λέων ; ’Ώ, αύτό; μετ’ άλλων τοο όμοιων
Έν τή αγκάλη έταιρών πρό ώρας οργιάζει,
Τά πάθη του κατέστησαν ακόλαστον τόν βίον,
Έκεϊνος νϋν χαρτοπαικτεϊ, μεθύσκεται, κωμάζει.

ΣΤΟΑ
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Καί ομω; εινε .... προχωρεί καί μέχρι κακουργία;
Τό πρόσωπον σα; κρύψατε, είνε αύτός ό Λέων·
Όπως σωθή έγκλήματος, θά διαπράξη νέον,
Καί γίνεται καί γίνεται, ώ φρίκη, πατραλοίας.

"Ω σύ, ου βλέπω τήν όργήν, είς νέφη μακρυσμένα,
Ν’ αντανακλάται φοβερά, ποΰ εΐν’ οί κεραυνοί σοο ;
Έκ των άπειρων οϋ; σκορπάς είς τό κενόν καν ένα
Δέν σφενδονίζει κατ’ αύτοϋ ή θεία νέμεσί; σου,·
Καί διά τινας τού; κρατείς ; ώ πάτερ, τή; Έλπίδος.
Μήπως διά τόν δείλαιον ποιμένα έκεϊ κάτω,
Όστις καταλαμβάνεται ύπο τής καταιγίδα;
Καί σπεύδει άσυλον ζητών έλάτη; ύποκάτω ;
"Η μή διά τόν μοναχόν έρημικοδ κελιού
Εί; άκραν βράχων υψηλών, άβάτων πηγνυμένου,
Όστις ένφ τό κϋμα σπ^ ύπό βορρά άγριου,
γονυκλινής προσεύχεται πρό τοϋ Εσταυρωμένου ;
Κατάρα ! Τότε ήλιε, έγκλήματος όποιου
Δημιουργός έγένεσο άρπάσας τά; ήνίας,
Τοϋ φλογερού σου άρματος άπό τοΰ άδεξίοο
Φαέθοντος, έν τή στιγμή πυρκα’ίάς τελεία; [
“Αί διατί δέν άφινε; τήν γήν νά πυρπολήση,
Είς άνθρακα πυρίκαυστον τό πάν νά μεταβάλλη,
Κ’ είς σκότη άτελεύτητα τόν κόσμον νά βυθίση,
Άφοΰ τοιοΰτον έγκλημα έκ ταύτης άναθάλλει.
Τρέμων έκεϊνος κάτωχρο; τήν κλίνην προσεγγίζει.
Κβιμάται, λέγει, κ’ άπνευστί επάνω ιου έχύθη,
Καί άνυψων τήν χεϊρά του σπασμωδικω; βυθίζει
Τ’ όξύ του έγχειρίδιον εί; τοϋ πατρό; τά στήθη.
Άλλοίμονον ! Ούδέ φωνήν ό γέρων καν έκοάλλει.
Δυσπνέει μόλις, τ’ δμμα τοο ήμίσβεστον ύψόνει
Κ’ εί; τόν φονέα φεύγοντα δρομαίω; καθηλόνει.
Πέραν βροντή ό κεραυνό; καί ή ανεμοζάλη.

Καί βαθμηδόν ή θύελλα μετ’ όμβρου πλησιάζει.
‘Ρήγνυτ’ έκεϊ που κεραυνό;· κ’ ή δυστυχή; Λουκία
τινάσσεται τή; κλίνη; τη; έν φοβερά δειλία,
Κ’ έκ τοϋ έγγύ; θαλάμου της, πατέρα, άνακράζει.

19

282

ΠΟΙΚΙΛΗ
Εΐ; τήν φωνήν της άπαντφ βροντή ισχυρότερα,
Κ’ έκτο; αυτή; περίτρομος, είς τ’ άλλο δώμα σπεύδει
'Ημίγυμνο; φωνάζουσα πατέρα μου πατέρα.
ΦεΟ! Δέν σ’ακούει. Πρό στιγμής είς ουρανού; καβεύδει.
Δέν μέ ακούει; πάτερ μου ;'Η κόρη σου σέ κράζει.
Φοβούμαι. Πώ;! Δέν ήκουσας τόν κεραυνόν πεσόντα;
Άλλά τί έχει; Ι’Α, ψυχρός ίδρώ; σέ περιστάζει!
Αίμα 1 Θεέ μου ! Πάτερ μου . . . καί πίπτ’ είς τόν θανύντα
Καί μίαν έκ τών γοερών κραυγών εκείνων βάλλει,
Ήτις καί σπλάγχνα τέρατος καί λίθου θρυμματίζει,

Κραυγήν, ήτις τό μέγεθος τοϋ πόνου εΐκονίζει,
κι’αναίσθητος κατέπεσεν ώσεί Νιόβη άλλη.
Έν Οήίαι; χατά Αύγουστο
*
του 1880.

Ν. Δ.

Χατζιςκος.

------ <κ>ΧΚ<

ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΡΩΤΙΚΑ (*)
1

ιι

Καί ήτο νύξ" μεσονυκτίου
μυστηριώδης ώρα ήτο'
στιγμή εύρύνσεως τοϋ βίου,
ώ; άν μ’ αιώνας έμετρεΐτο.

Άθώαν, ώ; περιστεράν
τήν φωλεόν της άγαπώσαν,
έν ταΐς μερίμναι; της φαίδραν,
δειλό; τήν βλέπω μειδιώσαν.

Καί είπα τότε νά λαλήσω,
τότε νά ε'ίπω τ’ όνομά της,
εν «Σ’ αγαπώ» νά ψιθυρίσω
εύδαιμονία; ύπερτάτης.

Δειλό;’ φοβούμαι τήν γαλήνην
μήπω; ταράξω τής ψυχής τη;
καί τη προσφέρω τήν όδύνην
άντ’ όλβιότητος ύψίστης.

’Επόθησα ή κεφαλή μου
έπί τοϋ ώμου τη; νά κλίνη,
κ’ αιών θά ήτο ή στιγμή μου,
ή άφατο; στιγμή εκείνη.

Τοιοϋτο πλάσμα ν’ αγαπά 1
Έπί τοϋ κόσμου ή άγάπη
τήν εύτυχίαν διασπά
καί εΐ; μαρτϋριον έτράπη-

Καί είδα τάστρα, και μ’ έφάνη
είς έκαστον αϊτών πώ; ήμην,
συγχρόνως καί παντού, ώ πλάνη !
δτι έγγύς της έκαθήμην.

Φοβούμαι καί νά μ’ άγαπήση,
μή χάση Sv μειδίαμά της,
μή άγρυπνήση, μή δακρΰση,
μή εύρεθη προ τή; άπάτης.

(’) Έξ άνεκδότου σειρά; τήδε κάκεΐσε.
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άν καταββέοντα εύθΰς
τή; γή; τόν πέριξ κύκλον βλέπηρ»

θεέ μου, έγινεν ή γή
έχθρα τών θείων αισθημάτων
καί ή ψυχή έδώ βιγεΐ
εΐ; ψϋχο; έκατόν θανάτων.

Ώ, δό; μοι θάββο; νά φρουρήσω
τήν άμωμον αύτή; καρδίαν,
έγώ τήν δλην νά κρατήσω
τοϋ έρωτος έγΐο πικρίαν.
*11 δό; μοι, δό; μοι έπί γή;
στιγμήν, γωνίαν παραδείσου,
έλιυθερίαν δό; στοργής,
δπου νά ήμεθα έγγύς σου !

Ill
Μία παρήλθεν όλ’ ήμέρα
καί δέν τήν εϊδον, δέν τήν είδον.
έπήλθε πένθιμο; έσπέρα,
έπήλθ’ αυγή χωρίς έλπίδων.
Τί απαίσια νύξ ή χθές!
ό ούρανός θολός ποϋ ήτο !
Είχέ τι δλον απεχθές
ή φύσις, ώς νά έμισεΐτο.

Κατάδικος βαρύ; μ’ έφάνη
ό κόσμο; περιδιαόάζων'
άνέμενον νά άποθάνη
πας άνθρωπος βαρύ στενάζων.
Μ’ έξέπληξεν άναφανεί;
ό ήλιος· τί νά φωτίση ;
Ώ δυστυχία! νά πονή;
χαράν νά βλέπη; δ’ έν τή φύσει !

IV

Φαντάσθητι όποια φρίκη 1
Καί ποϋ νά φύγη τις, νά φύγη !
Μικρόν σημεΐον γή; σ’ ανήκει
καί πέριξ άβυσσο; ανοίγει.

Καταστροφή I Καταστροφή !
Τό παν μέ κρότον καταπίπτει,
δπου τό βλέμμα σου στραφή,
Ούδέν τόν όλεθρον τώ κρύπτει.
’Ακούει; οΐμογάς βαρείαςκύματα, γή, κοιλάδες, βράχη
είς κράμα έν απελπισίας
εΐ; χάσμα πίπτουσιν έντάχει.
Ιίλονεϊται καί τό έν στεβρόν
τής γής σημεΐον έφ’ ου μένεις,
Ίλιγγιας περιορών
καί ο’ύτε βήμα έν προβαίνεις.

Φαντάσθητι αθανασίαν
τοιαύτην μόνον ν’ άποκτήσης,
τήν έ'ντρομον αμηχανίαν,
τά; φρικαλέα; συγκινήσεις.
Πεφοβισμένη ή ψυχή . . .
Τό πάν τριγύρω καταρβίον . . .
Έν διαρκούση ταραχή,
άπαύστως δράμα φρίκη; νέον .. .

Ούτως έλπίδες μου καί πόθοι,
τό πάν, έκτος παλμών καρδία;,
κατέββευσε καί κατεχώθη
εις άβυσσον αμφιβολίας.

Εις εν σημεΐον νά σταθής
φαντάσθητι πώς θ’ άμφιββέπης,

Φλοε.

II KARL1
“ΛΆ'ΛΆν.ΆΆΧ/'.X.VA ΧΛ.

(Έπί τω μΓημοσύτω τής χάρης Κάχιας Λαρα.Ιέζη.)
’Ήθελ’ ό Χάρο; μ ά φορά κ’ έκείνο; νά γιορτάση
Κ’ έπήρ’ άνθού; από τή γή νά στρώση τήν αύλή του
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To ^όδο δεν έπρόφθασε δ Χάρος νά τδ πάρη . . .
Γιατί ένας άγγελος κρυφά μ’ ενα φιλί στδ στόμα
Του έκλεψε την ευωδιά, τη νειότη και τή χάρι
Και μέ τήν Κάκια φεύγοντας στοΰ ούρανοΰ τδ δώμα,
Άφήκ’ όπίσω μοναχά στήν κλίνη της στρωμμένα
Άπδ τδ fo5o που έ'σβυσε δυδ φύλλα μαραμένα.

Έπήρε νειάεα κι’ ώμορφιαΐς πού έστόλιζαν τήν πλάτη
Καί γιούλια πού δέ φύτρωσαν ποτέ στή μαύρη γή του
Τά μαρμαρίνια στήθη του μ’ εκείνα νά στολίση
Καί γιά μιά μέρα ν’ άρνηθη Ιτιά καί κυπαρίσσι.

Χαοιτοιμένο λούλουδο άπάνου στή δροσιά του
"Ενα πρωί απάντησε τήν εύμορφη παιδούλα
Ό Χάρας, όπου γύριζε άπό τήν παγανιά του.
ϊΠταν ό πιο ώμορφος άνθος πού έξύπνησ’ ή αύγούλα
Τδ πιδ λαμπρό στολίδι της άπ’ όσα κι’ άν έφόρει
Κ’ εστάδηκε νά ξαναϊδή μιά άλλη φορά τήν κόρη.
Καλλίτερα τά μάτια του νά ήταν σφαλισμένα
Νά μή Οωρή της ο’ιμορφιαΐς καί νά μήν τής ζηλεύη . . !
Είχε τής μάνας τήν καρδιά φαρμάκι ποτισμένα
Κι’ αύτή νά ’δή τδν ’ίσκιο του νά τήν παραμονεύη
Έδίπλωσε τήν Κάκια της σφικτά στήν αγκαλιά της
"Οσο νά φύγη ό θεριστής μακρυά άπ’ τή γειτωνιά της.
Σνάδηκ’ δ Χάρος μιά φορά καί είδε τήν παιδούλα 1
Μέ; τδ φαρμάκι τδ πικρό σαΐτα βουτημένη
Ήταν έκείνη ή ματιά. . . Έσδύστηκ’ ή δροσούλα
Στής Κάκιας τδ χαμόγελο, ή νειότη ή ζηλεμένη
Καί έγειρε σάν τδ κλαρί πού δέρνει τδ χαλάζι
Καί πρίν κοπή στή ρίζα του μαραίνεται χλωμιάζει.

Τήν άλλη νύ/τα στο θερμό τής Κάκια; προσκεφάλι
ΊΙ μαύρη μάνα έχτύπαε μ’ άπελπισιά τά χέρια"
Μιά τδ παιδί της έόλεπε καί μτά τή νύχτα πάλι
Κ’ έφώναζε στδν ουρανό καί στά χλωμά τ’ αστέρια"
— Γιατί νά μού τήν πάρετε μ'ες τά δεν.άξη χρόνια,
• Τώρα πού Άπρίλι έγιώρταζε μέ τάνθη μέ τ’ αηδόνια !
Εις τδ κατώφλι τού σπητιού, τή νύχτα διπλωμένος
Ό Χάρο; ξαναφάνηκε σάν φάντασμα όμπραστά της'
— “Αχ! νάτο; έ'ρχετ ό ληστής I Ποϋ ήτανε κρυμμένος
Ή μάνα ανατρίχιασε έκόπηκ’ ή λαλιά της . . .
Τδν είχε ’δει πολλαϊς φοραΐς στή σπήτι της νά μπαίνη
’Αλλά ποτέ μέ αδειανά τά χέρια του νά βγαίνη !
Κι’ όμως στής μάνας τή οωνή κΓ ό Χάρος έφοδ ,θη
Κ’ έγειν’ άκόμη πιδ χλωμή ή όψι τού θανάτου
Πού είχε τόν πάγο στήν καρδιά καί μάρμαρο τά στήθη
Καί άνοικτή μαρμάρωσε κ’ έκείνη ή άγκαλιά του
Πού άπλωνε στή σκοτεινιά τό βόδο νά δερίση
Καί στή γιορτή του μέ αυτό τόν κόρφο νά στολίση.
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15 Ό-χτωΰ^ίου 1881.

Κ. Γ.

Ξένος

’2 ΤΟ ΛΕΥΚΩΜΑ ΤΟΥ ΦΙΛΤΑΤΟΥ ΜΟΥ

'1

’

0. Ρ. · · · ·
Γελώ ’σάν βλέπω λεύκωμα' μέ δίσκο παρομοιάζει
*ποΰ διακονεύει ’παινεσιαίς
*
κ’ έκεΐνος ιποΰ τοΰ ^ίχτει
μέ ψυχηκάρη πονηρό . . . μέ δανειστή ’ταιριάζει,
*ποΰ παίρνε» τόκο τ ρ ι ά ς’ τ ά δ υ δ κΓ δπώς χαρίζει δειχτεί !
Είν’ £κθεσι τδ λεύκωμα ‘ποΰ νοικοκύρης κι’ άλλοι
παλεύουν ποιδς νά πρωτοόγή ’ς ταϊς γνώσαις και ’ς τα κάλλη.
’Καλέστηκα, και ‘σάν ζουρλδς στίχους κ’ έγώ στηλονω
*
κΓ άν εις τοΰ νοΰ, ’ς τής φαντασίας τδ πάλαιμα δέν πέσω,
ζητώ άπδ κάθε φρόνιμο γΐά διάφορό μου μονο
μΐά εδχή.— ’Σ τής Μούσας πειά ποτέ τά δίχτυα νά μή ντέσω.
’Στής λάσπης μέσα τδν πνιμμό . . . ’ς τής ύλης τδ παζάρι,
παρά κονδύλι στιχουργοΰ’ κάλλιο σκαφτιά λισγάρι.
Έέ ΖαχύνΟω, Όκτώίοιο; 1881.

I. Γ.

Τςακαςιανος.

ΧΑΡΑ Κ’ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ
’Ασμα ψαλέν έπί τή έορτή τή; χ. Αί
*.
Αασχαρίδου
ύπό τών μαθητριών αύτής.
Σήμερον, ότε έορτή γλυχεϊα μας συνδέει
Κ’ είς εύλογίας χα'ι εύχά; τά στήθη μα; έμπνέει,
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Σήμερον, ότε εις σταθμό; ώραΐο; τή; ζωή; σου
Ανοίγει τήν καρδίαν μα; εί; έορτήν έγγύς σοο,
Κ’ ένδόμυχος συγκίνησι; τήν όψιν σοο φαιδρύνε1,
‘Εν άσμα μέλπομεν κ’ ημείς χαρά κ’ ευγνωμοσύνη.
Σύ μήτηρ μα; πνευματική παρήγορο; μα; μένει;
Τόν νοΰν χαί τήν καρδίαν μα; φωτίζει; χαί θερμαίνεις,
Κ’ εί; τά εύώδη νάματα τή; αγαθή; ψυχή; σοο
Ώσεί αβρά ανθύλλια μα; τρέφει ή στοργή σοο.
Πρό; σε, ήτι; τή; ήόη; μα; τήν άνοιξιν καλλύνει;,
"Εν άσμα άπευθύνομεν χ α ρ α ; κ* ε ύ γ ν ω μοσύνη;.

"Ω! εϊθε σκέποι ό θεό; ύπό τά; πτέρυγά; τον
Σέ, ήτι; εύλαδώ; τηρεί; τά; θεία; έντολά; τοο.
Καί μέ τό θειον αύτοϋ φώ; τόν νοϋν ήμών φωτίζει;
Και ε’ι; άγάπην τήν ψυχήν ήμών έξωραίζει;.
Είθε δ Πλάστη; έπι σέ τά δώρα τον νά χύνη,
Κ’ έγγύ; σοο νά κινή κ’ ήμα; χαρά κ’ ευγνωμοσύνη.
Καί άν μακράν σοο αϋριον ήμεΐ; τή; κοινωνία;
Ναυδάτιδε; τήν άβυσσον περώμεν εί; πικρία;,
Σύ ώ; πυξί; τόν βίον μα; θά δδηγή; άγια,
Σύ πάντοτ’ έν τη μνήμη μα; θά ζή; κ’ έν τή καρδία.
Κ’ έγχάρδιον αείποτε εύχήν θά άπευθύνη
Ή ανεξάντλητο; ήμών χαρά κ’ εύγνωμοσύ ν η.
Νο»|λ5:·ιογ,

Γιατί δ ήλιο; έχει ’δγή
Ξεπαγιασμένο;, καί άχνά
Φωτίζει κάμπου; καί βουνά,
ΚΓ εΐνε σαν τάφο; ολ’ ή γή ;

Γιατί τά βόδα εΐν’ ώχρα,
’Αγαπημένη μου ψυχή ;
Ι’ίατί ’; τήν πράσινη έξοχή
Τά γΐούλια σκύβουνε ξερά;

Γιατ’ έχω λύπη δυνατή ;
Γιατί μ’ άρνήθηκες, γιατί;

Γιατί σκορπίζει τό πουλί
Τραγούδι μελαγχολικό,

III
Σ’ αγάπησα καί σ’ άγαπώ ! Τά θέμελα τοϋ κόσμου
’Σ τό χάο; θά σωριάζουνται,
Καί μέσ’ άπ’ τά συντρίμμια του άκόμα τοΰ έρωτό; μου
‘Π σπίθαι; θά τινάζουνται !

IV
’Ονειρευόμουν χΓ έκλαιγα... σ’εΐχα νεκρή μπροστά μου,
Ξυπνώ, περίσσια δάκρυα χυλοϋν τά μάγουλά μου.
’Ονειρευόμουν χι’ έκλαιγα’ έπεφτε; ’; άλλου άγχάλη . . .
Ξυπνώ, χαί τρέχουνε βροχή τά δάκρυά μου πάλι.
’Ονειρευόμουν κι’ έκλαιγα’ μέ άγαποϋσε; τάχα. . .
Ξυπνώ, κι
* άκόμα, αιώνια μέ δάκρυα ζώ μονάχα. . .

1831 ·
Κων.

Φ.

V

Σκοκος.

Χρυσή αύγή. Γυρνώ ’; τόν κήπο μόνος,
Τά άνθη φουντωτά μοσχοβολούνε,
Τά χείλη μου κλειστά κρατεί δ πόνος,

ΣΤΙΧΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 'ΑΙΝΕ

Τά άνθη μοναχά κρυφομιλοϋνε . . .
Μέ βλέπουν πονεμένα καί μοΰ λένε:
• Έλα, φτωχέ μου έρωτοχτυπημένε,
Συμπάθησε την πΐ’α τήν άδερφούλα μας...·

Ι

Κι’ άν ήξεραν ο! κρίνοι
Τί έχω ’; τήν καρδιά,
θά χύνανε ’; έκείνη
ΓΓα βάλσαμο εδωδίά.
Κι’ άν ’ξέραν τ’ άηδονάκία
ΤΙ θλίψι κλίώ βαρεία,
θά ’φέρναν τραγουδάκια
*Σ έμέ παρηγοριά.

Κι’ άν ήξεραν τά πλήθια
Τών άστρων πώ; πονώ,
θ’ άφίνανε, βοήθεια
Νά ’ρθοϋν, τόν ούρανό.
Κάνει; παρά δέ δίνει
’Σ τά τόσα μου δεινά’
Τά ξέρει μόνο έκείνη
{Οποϋ μέ τυραννά.

VI
Μένουν ψηλά ’; τόν ούρανό τ’ αστέρια καρφωμένα
Καί θλιβερά χυττάζονται, ’σ’α νάν’ έρωτευμένα.
Μιλοΰνε γλώσσα άμίμητη, τά πλούτη χαί ’; τά χάλλη,
Πού άκόμα δέν τήν έμαθε τό πΐό σοφό κεφάλι.

9
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Έγώ τήν έμαθα' ποτέ δέ θάβγη άπό τό νοϋ μου’
’Αλφαβητάρι ήταν γΐά μέ ή οψι τοϋ χρυσοϋ μοο.

ΕΠΙ ΤΗ1 ΕΟΡΤΗι ΝΕΚΡΑΣ ΚΟΡΗΣ
VII
Άκούμπησε τό μάγουλο ’ς τό μάγουλό μοο
Τά δάκρυα καί τών δυό μα; ν’ άνακατωόοϋν
*
Σφίξε τό στήθος σου άπάνου
τό δικό μου,
Σέ μία φωτιά ή φλόγες των νά ένωθοΰν.

Καί
τή μεγάλη αότή φωτιά όταν θά πόση
Ί1 βρόσι τών δακρύων μας όρμητική,
Κι’ ή άγκαλιά μου δυνατά σ’άλυσοδέση,
Τότε οόράνιος θάνατος βά μ’ εΰρη έκεΐ!

VH1
"Οταν ό Χάρος
τήν έμμορφιά σου
Τά δίχτυα ρίξη, θά στριμωχθώ
Μέσα ’ς τό μνήμα κι’ έγώ σιμά σου,
’Σ τό σάβανό σου θά τιλυχθώ.

Καί νά 1 σέ σφίγγω, σ'ε άγκαλιάζω,
Κρύα καί άφωνη καί λευκή,
’Ανατριχιάζω, τρέμω, φωνάζω,
Καί σβύνω έκεϊ.

. . . "Οταν τή νύχτα οί πεθαμένοι
Χορεύουν γύρω τρομακτικά,
Έμεΐ; θά μένουμ’ άγκαλίασμένΟι
’Σ τόν ίδιο λάκκο γλυκά γλυκά.
Τόν κόσμο ό Πλάστης θάρθή νά κρίνη,
Καί κάθε τάφος θέ ν’ άνοιχθή'
Μόνο τό ταίρι μας 0’ άπομείνη
’Αγκαλιασμένο σ'ε ύπνο βαθύ . . .
ΚβΧΤΗΧ ΙΙαΛΔΜΔΧ.
----- οοΧ>ς<

ΨΥΧΗ·.
ΙΤά πές μου, πώς τά μάτ’α σου τά έχεις μαθημένα
Νά με κυττάζουν κλέφτικα καί μισοδακρυσμένα
Καί νά μοΰ λένε ένα ναι και δ υ ώ νά λένε ό' χ ι ·,
Μιά γλώσσα ’πέ του; νά μιλούν, γιατί έτσι μ'ε τρελλαίνουν"
Πότε μοΰ δίνουνε ζωή και πότε μέ πεθαίνουν,
Άφ’ ότου στής άγάπη; σου μέ πίάσαν τήν άπόχη.
1881.
Α. . .

(κακίας δαραλεξη)

Α'.

Τόρνίθι δέν ακούστηκε, δέν έκράξεν ακόμα’
Πέρασαν τά μεσάνυχτα, κοιμήθηκ’ ή ’Αθήνα.
Σέ δίσκο ’μπρος μέ κόλλυβα γεμάτο, σ’ έ'να δώμα
Χύνει λαμπάδα κάτασπρη, τρεμουλιαστή ακτίνα.
Φέγγει δειλά’ θαρρεί κανείς πώς κάτι τήν φοβίζει,
Καί θυμιατήρι άργυρό στό πλάγι της καπνίζει...

Μέσα στό δώμα σιωπή καί λύπη βασιλεύει’
Ούτε πνοή ακούεται, κανείς δέν αναδεύει.
”Αχ’ είς τό μέρος ποΰ στρωθή τραπέζι πικραμμένο
Κι’ ό Χάρος κόλλυβα δείπνα, εκεί δέν ομιλούνε’
Μά ό'που έχ’ ή συμφορά τό στόμα κλειδωμ.ένο,
’Εκεί στενάζουν ή καρδιαΐς καί δάκρυα πλημμυροϋνε !
Β'.

’Από άνθρώπινη καρδιά, άπό άνθρώπου στόμα
Εύγηκ’ αύτός ό στεναγμός π’ άκούστηκε στό δώμα ;
Ποιος έ'να τέτοιο στεναγμό μπορεί ποτέ ν’ άφήσνι,
Χωρίς κομμάτια νά γενή, χωρίς νά ξεψυχήση ;
Κι’ άν ήναι πέτρα θάσπαζε’ βουνό δέ θά κρατούσε
Μά δ,τι θάροιχνε βουνό καί σίδερο θάσποΰσε,
Τό δύστυχο τόν άνθρωπο δέν τονέ ρίχνει κάτου,
Γιατ’ είναι δυνατότερη ή λύπη τοΰ θανάτου...
Δέν είν’ ή λύπη κεραυνός ποΰ στή στιγμή σκοτώνει’
Είναι ακοίμητη φωτιά, ήμέραις, μήνες, χρόνοι,
Καί θάνατος μέσ’ στής ζωής τό πικραμμένο κύμα’
Είναι φαρμάκι άθάνατο, καί χάρος χωρίς μνήμα’
Μα/αΐρι οπού σέ κτυπά καί τή ζωή σ’ άφίνει
Κι’ δπου τήν ύστερη πληγή λυπάται καί δέν δίνει!
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Γ'.

’Από ανθρώπινη καρδιά καί μάνας βγήκε στόμα
Ό στεναγμός π’ακούστηκε! 'Ολόμαυρα ’ντυμένη
Κοίτεται μάνα δύστυχη απάνω σ’ ένα στρώμα’
Είναι σά λείψανο χλωμή και μοιάζει πεθαμμένη.
’Η λύπη τής έσφάλισε τά μάτια’ έφοβήθη
Μή τής τήν πάρη ό δάνατος άπό τήν αγκαλιά της...
Μά ύπνο μόνο στό κορμί νά δώση έδυνήθη’
* άποκοιμίση δέν μπορεί τήν άγρυπνη καρδιά της.
Ν
Γι’ αύτό δακρύζουνε, γι’ αύτό τά μάτια της κλεισμένα’
Κλαϊν καί τά μάτ$α τά κλειστά καθώς καί τ’ ανοιγμένα !
Ποιός ξέρει, ποιος τήν ώρ’ αύτή, τί βλέπει στώνειρό της j
Ποιος ξέρει άν δέν γέρνουνε εις τό προσκέφαλό της,
Κυπαρισσάκι λυγιρό, νειοθέριστη μυρσίνη,
Κόρης ολόχρυσα μαλλιά καί χείλη κοραλλένια,
Ή κόρη όπου έθαψε μπροστά της άν δέν κλίνη
Καί μέσ’ στόν ύπνο της φωνή ακούει ασημένια;
’Ακόμη δέν έπέρασε καιρός’ τό καλοκαΐοι
Είδε νεκρή τήν κόρη της καί δίχως φώς τ’ αστέρι,
Κ’ ειν’ ή γλυκειά παραμονή τής ώμμορφης ήμέρας
Ποϋ τώνομα τής ακριβής γιορτάζαν θυγατέρας . . .
Σάν τέτοια ώρα έλουζε τήν κόρη τήν άφράτη
Καί σάν ή γλάστρα τόν άνθό στά στήθη τήν έκράτει.
Σάν τέτοια ώρα τά χρυσά έχτένιζε μαλλιά της’
Κάθε χτενιά καί φίλημα" φιλί κάθε χτενιά της . . ·
Σάν τέτοια ώρα έβαζε τριαντάφυλλα καί Τα
’Εμπρός στή Συνωνόματι τής κόρης τήν 'Αγία
Κι’ άράδειαζε χαρούμενη στους δίσκους τά γλυκά της . ..
Σ’ αύτοΰς τούς ί'διους πώχουνε τά κόλλυβά της τώοα !
* ’ βλέπει, βλέπ’ είς όνειρο ή μητρική καρδιά της
Να
Τήν κόρη αύτή τήν ώρα.
Γι’ αύτό τήν ίδια τή στιγμή ποϋ δάκρυ πόνου χύνει,
Τό πικραμμένο στόμα της χαμόγελο άφίνει . . .
Άχ’ χαμογέλοιο δέν μπορώ νά ΐδώ σ’ απελπισμένο’

ΣΤΟΑ

291

Δύναμαι άνθρωπο νά ίδώ στά δάκρυα βουτημένο,
Τήν κεφαλή του νά κτυπα καί τά μαλλ;ά νά βγάζη,
Μά οχι νά χαμογελά τήν ώρα ποϋ σπαράζει. . .
Παϋσε, Μανοϋλα δλιβερή, αύτό τό χαμογέλοιο,
Αύτό τό κρύο κι’ άγριο τοϋ πόνου περιγέλοιο !
Ή δύστυχη’ χαμογελά, γ^ατί τήν κόρη βλέπει’
Μά τί θά κάνη τή φρικτή στιγμή ποϋ δά ξυπνήσφ,
“Οταν ή πρώτη της ματιά ϊδή θανάτου σκέπη,
“Οταν λιβάνι μυρισθή καί κόλλυβ’ άντικρύση ;
Αύτό τό ξεύρουν ή καρδιαϊς ποϋ τώχουν πάθει μόνο
Κ’ ίσως κ’ έκείνος ποϋ αύτούς τούς στίχους γράφει τώρα.
Κανείς νά μήν ΐδη, κανείς, θεέ μου, τέτοιο πόνο’
Είναι . . . δέν γράφεται ποτέ αύτή ή ξένη ώρα !
Τόρνίθι κράζει’ τοϋ νεκρού ή μυστική καμπάνα’
“Ο/Γ δέν βλέπει όνειρο ή πικραμμένη Μάνα.
'Η θύρα δίχως ν’ άκουσθή ανοίγεται καί μπαίνει,
Κυπαρισσάκι κάτασπρο, μηλίτσα χιονισμένη,
Κόρη μεσ’ ς·’ άσπρα... λάμπουνε z πέφτουν τά μαλλιά της,
'Ωσάν ακτίνες φεγγαριού εις τ’ άσπρα σάβανά της,
Κι’ αστράπτουνε τά μάτια της, τά μάτια τά παρθένα,
Π’ όλο τόν κόσμο έβλεπαν, χωρίς νά ίδοϋν κανένα ...
“Αχ" είν’ ή ΚάχΙα ή νεκρή ! άποθαμμένη άκτΐνα,
Νεραίδα μέσα στον άφρό, φεγγάρι μέσ’ στά κρίνα.
Για τή γιορτή της διάβηκε, κάμπους, γεφύοια, όρη
Κ’ ήλθε στό σπήτι φτερωτή τή μάνα νά ζυπνίσρ’
Γι’ αύτό εϊναι χαρούμενη ή πεθαμμένη κόρη . . .
Νά τηνε λούσή έρχεται, καλά νά τήν χτενίσφ
Κι’ άλλο νά βάλτι φόρεμα’ γιατί τό μαύρο χώμα
Μέσα στόν τάφο λέρωσε τήν ώμμορφη στολή της"
Σάν λυγαριά λογίζεται τό παιδικό της σώμα
Καί γέρνει στή μητέρα της μπροστά ή κεφαλή της.
«Ξύπνα, της λέγει, ξύπνησε, μ,-ητέρ’ αγαπημένη’
«Τήν ώρ’ αύτή καί ό νεκρό; τον ύπνο του χορταίνει....
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ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΡΑΒΑΣΙΑΗ
«’Ανασηκώσου γλήγωρα, έλάλησε τόρνίθι,
«Στον ό'ρθρο μπαίνουν" ξύπνησε νά φτιάξης τά σγουρά μου"
«Το μνήμα δέν μοΰ τάρριξε". ό χάρος τά λυπήθη . ..
«Σάν νύφη θέλω νά ντυθώ, νά λάμψ’ -ft ώμμορφιά μου !
«Γρήγωρα 8ός μου τό κλειδί, τό φόρεμα νά βγάλω,
«’Εκεϊνο ποΰ δέν πρόφθασα, μητέρα μου, νά βάλω . . .
Καί σκύβει στό προσκέφαλο γλυκά, άγάλι, αγάλι,
Κι’ άπό ακτίνες γέμισε τό ά'σπρο προσκεφάλι!
Μά ’κεΐ άπάνο) βρίσκεται σπλάχνο; θεοϋ ακόμα'
*Η μάνα δέν έξύπνησε... κ’ ή κόρ’ή πεθαμμένη
Τά κρύα σμίγει χείλη της στό πικραμμένο στόμα
Καί μέ της μάνας την πνοή κορμί νεκρό ζεσταίνει!
Τό νεκροκέρι ξεψυχά καί σκοτεινά φωτίζει"
Καπνός σκεπάζει λιβανιού σάν σύννεφο τή στέγη,
Καί λυπηρά τό flxdriniia τής Παναγίας τρίζει . . .
"Εξω τ’ αγέρι, σάν ψυχή απελπισμένη, κλαίγει
Καί σ’ ένα χάρο; καί ζωή κοιμούνται προσκεφάλι"
'Όμως τόρνίθι ακούεται κι’ άνατριχιάζ’ ή κόρη"
Μέ πόση λύπη παραιτεΐ τής μάνας τήν αγκάλη !
’Εκεί για πάντα θάμενε, γιά πάντα άν ήμπόρει...
’Αργά, αργά σηκώνεται χωρίς νά τήν ξυπνήση
Καί στεναγμός στό στήθός της τό σάβανο ύψόνει'
"Αχ" καί ό χάρος δέν μπορεί αύτός νά τούς χωρίση!
Σβύν’ ή λαμπάδα" έσβυσε ... κ’ ή μάνα μόνη μένει.

Τή; ’Εκκλησίας γιορτάσιμα άκούετ’ ή καμπάνα"
Ξύπνησε' όχι" μή ξυπνάς, δυστυχισμένη μάνα !
28 Νοεμβρίου 1881
ΑΧΙΑΛΕΤΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ

Σ. Π. Σ. Τδ ανωτέρω περιπαθές έλεγεϊον πρδς τήν άώρως τελευτή
*
σασαν καί άπδ καρδίας δρηνηΟεϊσαν ώραίαν κόρην Αικατερίνην Δα
*
ραλ έξη, τοΰ εθνικού ποιητοΰ κ. Άχιλλέως Παράσχου, άπέστειλε εύ~
μενώς διά τάς στήλας τής «Ποικίλης Στοάς», εΰγενής και αξιότιμο?
Κυρία. Καίτοι πολύ άργά έλάβομεν τούτο, ήδυνήθημεν δμως νά τά
προσθέσωμεν εις τδν Π ΑΡΝΑΣΣΟΝ τοΰ ήμερολογίου ημών, ούτω δΕ
κοσμηθή ούτος δι’ ένδς ετέρου μαργαρίτου.
------ -ο-- ‘

------

ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ

ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΕΚΡΟΝ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ Ε. ΙΙΛΙΟΠΟΤΛΟΤ
*
Α'.

"Οταν μέ τάλλα έπαιζες τά συνομίληκά σου,
Καί άπό ούράνια χάριτα ό'λη ακτινοβολούσες,
"Απειρη άκόμη εί; τήν ζωή πλανιόσουν στά όνειρα σου,
’Αλλά έγώ δέν γέλαγα όταν έσύ έγελοϋσες.

"Αχ! σύ, ψυχή μου, τόν σκληρό τόν κόσμο έχεις γνωρίσει,
Δέν έπλανήθης σέ όνειρα, μά έστέναξες καί είπες
Πώς ή ημέρα ή πικρή πολύ δέν Οά άργήση
Νά φέρη εί; τήν άκακη καρδούλα μαύραις λύπαςς !
Μά τώρα πού ή μάνα σου στό σπήτι σέ γυρεύει,
Καί βλέπει τό κρεβάτι σου γυμνό, χωρίς εσένα,
Όπου ή ψυχή τη; στήν σκληρή αυτήν ζωήν παλεύει,

Δεν έχω πλέον στεναγμό ή δάκρυο κανένα . . .
Μοΰ μένει μόνο ή πικρή αύτή παρηγοριά,
Πώς πέθανε; πριν αίσθανθής τή; γή; τήν δυστυχία !
Β'.

Καθώς ό κρίνο; τήν λεπτή άφίνει μυρωδιά του
Κρυμμένο; είς τήν φράκτη του, έτσι καί σύ άνΟοϋσες.
Τό μύρό σου πώς έμοιαζε πολύ τό άρωμά του!
"Αρωμα αύτό;, άγάπη έσύ καί χάρι έσκορπούοε; ...
Μά έζήτησε πειό καθαρόν άέρα ή ψυχή σου
Καί τήν φθαρτή τη; άφησε στον κόσμο κατοικία.
’Επέταξαν οί άγγελοι, πού είναι αδελφοί σου,
Κ’ είς τά φτερά τη; σέ έφερε ή ούράνια χορεία.
"Ησουν πουλί διαβατικό, πού έπέρασε καί πάει...
’Αλλά βαθύ μάς άφησε ή άνάμ.νησί σου πόνο,
Τέτοιους άγγέλου; ή ψυχή ποτέ της δέν ξεχνάει 1
* Τδ εις τδν νεκρδν τής γλυκείας κόρης Ελένης Ε. Ήλιοπούλου, ής
τδν απροσδόκητου θάνατον έ'κλαυσε μετά τής οικογένειας αυτής πολύς
έκλεκτδς κόσμος, έκ τοΰ πλησίον άγαπήσας τήν προσφιλή εκείνην υπαρ
ξιν, εκφραστικόν τούτο έλεγεΐον, έργον τοΰ κ. Άντ. Φραβασιλη, μετειοοασε δ εΰπαίδευτος καί κάλλιστος φίλος τής «Ποικίλης Στοάς», κ.
Εύγ. Γ. Ζαλοκώστας.
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Δόσε ένα φίλζμα γλυκό είς τόν ’Ατίλίό μου,
Κ,αΙ γονατίσετε μαζή είς τοΰ θεού τόν θρόνο—
Τήν άρωστή του άδελφή ν’ άφήσ-ρ στό πλευρό μου.
(10 Αΰ'/ούστου 1881)

scrcrvzEisrTrL
Dana le Vieux letups, jem' en rappele,
Quand je faisais du Droil Romain,
J' avais pour voisine une belle,
Aux cheveux d’ or ά Γ oeil lulin.

Tenez, je crois revoir la belle,
Son dotix sourfs, son air matin,
Plus limide qu une gazelle,
La bas, en son pays loinlain.
Ghaque matin de sa fendlre,
La belle enfant, limidemenl,
Lorsque je la voyais paraltre,
M’ envoyait un abonjourv eharmant,

Je Γ aimais et, chose bizarc,
La belle enfant m' aimait aussi
De lout son coeur; la chose est rare,
Me direz vous; bref, c est ainsi.
Pour le malheur de noire flame,
Elie avail une were, oui da,
Qui savail trdp, la digne femme,
L’ amour, c e que c e tai t q u e ζ a.

II
Belas ! le temps s’ en va bien vile,
Un beau matin j’ ai du partir
Pour toujours, mats, de la pelite
J' ai conserve le souvenir.
1. A. RICAKlg

TRIOLETS
A SON CHAPEAU CABRIOLET

Votre chapeau Cabriolet,
Madame, vous sied a ravir,
Et je le chante en triolet,
Votre chapeau Cabriolet,
Quoique, je le trouve fort laid,
Mais vous le faites embellii”
Votre chapeau Cabriolet,
Madame, vous sied a ravir.
1881

J. A. Ricakis

LORSQUE JE VOUS FIXE DES YEUX

Lorsque je vous fixe des yeux
Pourquoi cela vous fait tant rire ?
Vous m’enlevez mon serieux
Lorsque je vous fixe des yeux.
Nous ne le saurons qua nous deux,
Si vous consentez a me dire,
Lorsque je vous fixe des yeux
Pourquoi cela vous fait tant rire.
Lorsque je vous fixe des yeux,
Que trouvez-vous de si risible ?
Je crois tenir mon serieux
Lorsque je vous fixe de yeux.
Mais, je le perds, le malheureux,
Par votre atitude impossible·
Lorsque je vous fixe des yeux,
Que trouvez-vous de si risible?
1881

J. A. Ricakis

ΘΑ ΦΥΓΗ.......
Θά φύγη, ναί! . . ’Αφοΰ ούδεί; δεσμός αγάπης πλέον
Εΐς τό γλυκύ μας τήν κρατεί και μυροβόλον χλΤμα.
Θά άρνηθή τήν άνοιξιν τών ’Αττικών όρέων,
Θά δίασ/ίση τό υγρόν τής ’Αμφιτρίτης κύμα
Κ’είς άλλης χώρας τάς άκτάς του έρωτός μου ξένης
θά διαχύση θέλγητρα μορφής άγαπωμένης.

"Ω ■ ναί, θά φύ γη . . . Εις έμέ τό εΐπεν ή Ιδία . . .
Τό είπε και εν δάκρυ της δέν είδα εις τό δμμα . . .
Πλήν διατί νά έκλαιεν ; Εΐν’ ή πατρις γλυκεία
Καί εΐναι ξένον δι’ αύτήν τών ’Αθηνών τό χώμα.
’11 νοσταλγούσα της ψυχή μακράν άς πτερυγίση
Καί άς μή χύση δάκρυα, ποτέ της άς μή χύση.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
*
Γ

ΜΕΡΟΣ Δ’·
Έγώ γνωρίζω ν’αγαπώ, νά πάσχω, νά έκπνέω . . .
Άλλά δέν έχω δύναμίν έδώ νά τήν κρατήσω . . .
"Α ! δεν γνωρίζω έρωτα εΐς άλλους νά εμπνέω
Ούτε ψυχήν αναίσθητου τολμώ νά συγκινήσω . . .
Λοιπόν άς φύγη, δ·ν ζητώ νά τήν κρατήσω κλαίων
Καλλίτερον, καλλίτερου νά μή τήν ΐδω πλέον.
“Ισως έπέλθη είς μακράν τοιαύτην απουσίαν
’11 λήθη ήν επιζητώ, καί ήν έπικαλοΰμαι.
“Ω ! προτιμώ τόν θάνατον εις πάσχουσαν καρδίαν,
Τής επαράτου μου πληγής τούς σπαραγμούς φοβούμαι.
Θέλω τό ασμα εις σιγήν τοΰ πόνου ν’ άπολήγη
Καί τής ζωής τούς στεναγμούς ό θάνατο; νά πνίγη . .
Άθήναι 1873
ΣΤΡΛΤΟΥΔΛΚ1Ϊ2

ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΜΟΤ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ I. ΧΠΡΕΜΠ·—Έν μ’σψ τών’συμπαθειών χαΐ τής είλικρινοΰς
άγάπης τής άρίστης παρ'
αθηναϊκή; κοινωνίας έτελεύτησε τόν βίον
περί τά τέλη τοΰ παρελθόντος έτους ποσφιλήςκαΐ έναρετος υπαρξις., η εξ
εύγενών τής Χίου· γόνων όρμωμένη, Μαριέττα Ί. Χωρέμη, συντριβεΐσα
ύπό γρονιάς νόσου έν τή άκμή εΐσέτι τής ζωής. Πληρης γλυκυτητος καί
προσήνειας, έλουσα ανοικτήν αείποτε τήν καρδίαν εις ο,τι ωραϊον και ευγενές, τήν χεΐρα δαψιλή και άφθονονπρό; αγαθοεργίαν, ήλεχτριζομένη ϋπδ
τών ώοαιοτέρων εμπνεύσεων, μετριόφρων καί ευαίσθητος εν μεσιρ τών ευπαθειών τοΰ πλούτου, ύπήρξεν έστία οικογενειακής γαλήνης, υπόδειγμα
έναρέτοο οίκοδεσποίνης, συζύγου και μητρός, πηγή συμπάθειας και εΰγνωμοσύνης. Μετά ψυχικού άλγους χύνομεν Ιέν δάκρυ υπέρ τής άπωλεσθείσης
πολυτίμου γοναικός, ής μνημόσυνα αγάπης xa't ύπολήψεως, έ'στωσαν α[

όλίγαι ώδε γραμμαί.

’Σαν τά πουλιά ποΰ οτέρωσαν, πετοΰνε ένα-'ένα
Τά όνειρα τής νζιότη; μου τά μοσχαναθρεμμένα·
Τοΰ κάζου άπλόνω μέ στοργή τήν ορφανή αγκαλιά μου,
Τώρα, όπου τάνάθρεψα, πετοΰνε μακρυά μου,

Δεκέμβριος 1881.
1. MUPAITIAIIX

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι1ΙΒΡΑΚΟΣ ΗΑΪΡ0ΜΙΧΑΑ1ΙΣ. Έγεννήθη έν Άρε.πόλει
τής Λακωνίας τόν ’Απρίλιον τοΰ 1804. Ή έπανάστασις εΰρεν αυτόν δεκαε πταετή· άλλά τό νεαρόν τής ηλικίας δέν έκώλοσεν'αύτόν άπό τοΰ να απεύση άγων περί τούς εκατόν εΐς βοήθειαν τής κλονιζομένης τότε πολιορ
κίας Κορώνης. Ένταΰθα όμως μετά τινας άψιμαχίας βλέπων τή; πολιορ
κίας τό μάταιον μετέοη παρά τψ πρεσβυτέρφ άδελφφ Κωνσταντάιμρ συμπράττοντι μετά τοΰ ύπ’ αυτόν σώματος εΐς τήν έκπολιόρκησιν τών ορου-
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ρίων Μεθώνη; και Νεοκάστρου. Κατά τά; άρχάς τοΰ 1821 ό Νικόλαο;
Πιεράκο;, ήτο αρχηγό; σώματος μικρού, μετ’ ofc πολύ δμω; έγένετο μεγαλειτέρου, διότι πεσόντο; κατά τινα έκ Νεοκάστρου έξοδον τοΰ άδελοοΰ
Κωνσταντίνου άνηγορεύθη οΰτσ; αρχηγό; ϋπό τε τών πολεμιστών Αακώνων και ύπό τοΰ κυβερνητικού αντιπροσώπου Γ. Κοζάχη 'Γυπάλδου.
Κατά τό αύτό έτο; συμετέσχε καί τή; άλώσεω; τή; Τριπόλεω; μεταβά;
έκεΐ μετά τοΰ σώματος αύτού περί τήν πτώσίν τη;. Κατά τό 1822 δτε
ό πολΰκλαυστος Κυριακούλη; Μαυρομιχάλη; μετέβη μετά Πελοποννησίοιν
πρό; βοήθειαν τή; άκροπόλειτ; τοΰ έν Ήπείρω'Ελληνισμού—τοΰ Σουλίου
— ό Ν. Πιεράκο; δέν υστέρησε τή; έκστρατεία; έκείνη;, ήτις δμω; «πέ
δη ατυχή; διότι ό μέν Κυριακούλη; έφονεύθη, ό δέ Πιεράκο; βιασθεί; υπό
δέκα ’Αγγλικών Φρεγατών, ήναγκάθη νά καταλίπη νησίδιόν τι, δπερ είχε
καταλάβει απέναντι τή; Τσαμουριά; πρό; αντιπερισπασμόν. Τού; τελευ
ταίου; μήνα; τοΰ 1822 καί τού; πρώτου; τοΰ 1823 παρευρέθη και αΰθι;
εί; τήν πολιορκίαν τής Κορώνης, όπόθεν διαταγή τή; Κυδερνήσεω; μετέ
βη πρό; πολιορκίαν τών Πατρών, δπου έλαβε και τό τοΰ άντιστρατήγου δί
πλωμα.
Κατά τά έτη 1824—1.825 εΰρίσ/.ομεν αύτόν κινδυνεύοντα έν τή υπε
ρασπίσει τών Μεσσηνιακών φρουρίων,άτινα στενώ; έπολιόρ <ει ό Αιγύπτιο;
Ίμβραήμ. Μετά τήν πτώσιν τών φρουρίων τούτων ό Ίμβραήμ κύριο; σχε
δόν άπάση; τής Πελοπόννησου ήπείλησε τό 1826 και τήν Μάνην ζητήσά;
τήν ύποταγήν αύτής. Ή άπάντησις ήτο άνταξία τών απογόνων τών έν
Θερμοπΰλαι; πεσόντων: έλθέ νά τήν ύποτάξη;. 'Η έ; ‘Αλμυρού ένθα ήτο
και ό Ν. Πιεράκο; ύπήρξεν ή σπουδαιοτέρα καί έπιμονωτέρα- άλλάπρό
τή; άκαταβλήτου άντιστάαεω; τών Λακώνων συνετρίβη ή έπίθεσι; τών
’Αράβων μεταβληθεΐσα είς α’ισχράν ύποχώρησιν. 'Η έτέρα έγέ,ετο έκ τοΰ
παραθαλασσίου Δηροΰ διά πολεμικών πλοίουν καί στρατού, ’Ενταύθα α
προστάτευτου οντο; τού μέρους παρέστη άνάγκη δπω; ϊποσταλή βοήθεια
μετά τήν νίκην'τοΰ 'Αλμυρού.’Αρχηγό; τή; έπικουρία; έξελέγη ό Ν. Πιε-

Ράκος.
’Αφιχθέντο; δέ τοΰ Καποδιστρίου, έδειξεν ό Ν. Πιεράκο; δτι καί νοΰν
ύγιϊ καί κρίσιν ίσχυράν είχε καί πρό; τά πολιτικά. Συνεπάγει τώ Κυ
βερνήτη θέλων καί έλπίζων νά ϊδη άναβιοΰσαν έν τή τότε έλευθέρα 'Ελλάδι τήν τάξιν καί τήν αρμονίαν περί τήν οιεύθονσιν τών καθόλου πραγμά
των, δι’ δ καί τά μάλιστα διά τή; κοινωνική; αύτοϋ θέσεω; συνετέλεσε
πρό; άποκατάστασιν τή; τάξεω; καί ήσυχία; έν Λακωνία. Καθόλου δέ πάν
τοτε συνετέλεσεν είς τήν κατάπαυσιν τών ταραχών, αιτινες έπηκολούθησαν
έν Λακωνία καί Μεσσηνία κατά τού; ανωμάλου; εκείνου; χρόνου; ήτοι
κατά τό 1831 καί 1835 συμπράξα; μετά τοΰ Φέδερ καί περί τόν σχημα
τισμόν τών τριών Λακωνικών ταγμάτων. Άπό τή; έλεΰσεω; τοΰ Όθωνοΐ
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μέχρι τών τελευταίων έτών έξηκολούθει έντίμω; πολιτευόμενος μή άποβλέψα; εί; ίδια οφέλη. 'Τπήοξε πληρεξούσιο; κατά τό 13" τό 1861 έγένετο βου
λευτής, άφ’ οΰ προηγουμένως εΐχεν έκλεγή βουλευτής πεντάκις. Καί ή
δευτέρα βασιλεία έκτιμώσα τάς ύπηρεσία; τού άνδρός καί θέλουσα νά περιβάλη τόν θρόνον διά τή; αίγλη; τών άνδρών έκείνων ώνόμασε τόν υπο
στράτηγον Ν. Πιεράκον έπίτιμον αύτής ύπασπιστήν.
Ό αντιστράτηγο; Ν. Πιεράκο; Μαυρομιχάλη; ήτο ακέραιος καί εύθύς
τόν χαρακτήρα, Ισχυρό; τδν νούν, τά αισθήματα, στοχαστικός τόν λόγον,
αδέκαστος καί αφιλοκερδής. Ή μόνη δέ αυτού κληρονομιά, ήν πρός τά
τέκνα του κατέλιπεν ύπήρξεν έντιμον καί ένδοξον δνομα.
Άπέθανε τόν’Ιούλιον τοΰ 1881.
Σ. Π. Σ. Εικόνα έπιτυχή τοΰ άειμνήστου Ν. Πιεράκου, θέλομεν δη
μοσιεύσει τό έπόμενον έτος, λυπούμενοι διά τούτο, διότι καθ’ δν χρονον
έδόθη ήμϊν ζητηθέν αντίτυπου τής είκόνος αύτοϋ, ύπήρξεν αδύνατος ή
άποπεράτωσις αύτής.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΑ1ΛΠΣ· Έγεννήθη έν Θεσσαλονίκη κατά τό 1809,
ένθα νέος δεκατετραετή; πλήρης ευφυΐας καί αισθήματος πρός τήν μάθησιν, μετέβη είς τήν ’Αμερικήν, δπου έκεΐ έπί δεκαπενταετίαν παρέμεινε
έκπαιδευόμενος. Ό Εύαγγελίδη; έν τή γενικότητι καί τή εύρύτητι τού
νοό; αύτού, δέν ήρκέσθη είς μόνας τάς καθαρώ; παιδαγωγικός αύτού σπουδάς καί μελέτα;. Άπληστος σπουδής καί μαθήνεω;, ώ; ήν έκ φύσεω;, ένέκυψεν εΐπερ τις και άλλος εί; τήν έκμάθησιν πολλών ξένων γλωσσών
καί τήν μελέτην τών κοινών τήςπατρίδο; νόμων. Ήκούσαμεν αύτού πολ
λάκις καί έν ίδιαιτέραι; διατριβαΐς καί έν δημοσίαις συνεδριάσεσι καί ώμολογήσαμεν άδιστάκτω;, καί έξετιμήσαμεν ίκανώ; τόν περί πάσαν συζήτησιν
καί Ιδέαν διαπεπλασμένον νοΰν τοΰ άνρδό;. Κατά τώ 1837 έκεΐθεν έπανήλθεν είς τήν Σύρον,οπού πρώτο; σονέστησε Λύκειον, εί; δ έξεπαιδεύθησαν
άπειροι νέοι διαπρέποντες σήμερον έπίπλούτφ καί γράμμασι έντό; καί έκτος
τή; 'Ελλάδος. Αύτόθι διέμεινε διδάσκων, μέχρι τοΰ 1854, οπότε άπεστάλη παρά τού αειμνήστου "Οθωνο; εί; τήν’Αμερικήν δπω; έκεΐ αίτηση
τήν αρωγήν τών Αμερικανών, περί τή; έπιτυχία; τού τότε έτι ύφισταμένου
μεγίστου ζητήματος τή; Καλαμπάκα:. Τήν έντολήν ταύτην έξεπλήρωσεν
μετά σπανία; δραστήριότητο;. ’Έκτοτε άπας ό βίος αύτοϋ διήλθεν έν τή
περί τήν σύστασιν Λυκείου θερμή αύτοϋ άφοσιώσει, πάντοτε δέ νέα δείγμα
τα παρεΐχεν τοΰ μεγάλου αύτού πατριωτισμού, καί τοΰ περί τά φιλολογικά
έργα θερμού ζήλου του. Άπέθανεν έν Άθήναι; τω 1881.

IIIΥΡ· ΓΕΧΙΙΡΣΑΑ1ΙΣ· Καί ό βίο; τού έπισήμου τούτου τού ιερού ήμών άγώνο; λειψάνου καί στρατιώτου γενναίου, περιέχει έν τελευταίου
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ήθιχόν μάθημα, τό μάθημα, μεθ’ ου οΰτος τό μακρόν έπέρανε τοΰ βίου
αύτοϋ στάδιον, καταλιπών έν πολλοί; προσφιλή υποδείγματα, βίου, δστις
ύπήρξεν αγών διηνεκής πρός τά; αντιπάλου; έν τφ βίψ τούτφ δυσχερείας
Ό Σ. Γενήσαρλης, έχΟρό; πάση; φιλαύτου έπιδείξεως και ατενώς εί; τήν
στρατιωτικήν τάξιν και πειθαρχίαν προσκεκολημμένος, οΰτε έσαγηνεύθη πο
τέ ϋπό τών δελεασμάτων άκαίρων στρατιωτικών ή πολιτικών θριάμβων,

ούτε ύπέθαλψε τοιαύτας έν τώ στρατφ ανωμαλίας. Τούτου ένεκεν καί
του; ανώτατου; κατέλαβε στρατιωτικού; βαθμού; προαγόμενο; διά τής
ικανότητά; του και τή; εύδοκιμήσεώ; του έν παντί στρατιωτικφ άξιώματι.
Χαρακτήρ ύψηλό;, Ισχυρά άφοσίωσις, αρετή αρχαϊκή τών άνδρών τή{
έθνεγερσίας. Αί πρό; τό έ'θνο; ήμών ύπηρεσίαι αύτοϋ ύπήρξαν μεγάλαι, και
ώ; πολίτου καί ώ; στρατιώτου, ή δέ πίστις αύτοϋ εύορκος σταθιρά κα·,
μεγαλόφρων, φέρει τιμήν είς τό όνομα και τόν βίον αύτοϋ, τιμήν ανε
ξάρτητον πάση; ύποψία; καί άμφισβητήσεως. Άπέθανεν έν Άθήναις φέ
ρων τόν βαθμόν τοΰ συνταγματάρχου, τφ 1881.
ΣΠΥΡΙΑΛΧ Κ. ΡΩΜΑΣ Τίό; τοϋ Κανδιάνου 'Ρώμα, μέλος έπιφανεστάτης έν Ζακύνθιρ οικογένειας, ή; τό ονομα συνεδέθη διά μεγάλων πρός
τήν πατρίδα έκδουλεύσεων, έκ νεότητάς του έπεδόθη εί; τά; σπουδές,
είς τήν καλλιέργειαν τή; φύσει ζωηρές διανοίας του, καί διανύσας τήν τε
τραετίαν του έν τώ Έθν. Πανεπιστημίφ ύπό τούς άειμνήστου; διδασκά
λου; Σχινάν καί Γεννάδιον, άπήλθεν εί; τήν Γερμανίαν πρό; συμπλήρω-

σιν τών σπουδών του έν Αίδελβέργκ^ καί Βερολίνφ καί έκεϊ, είκοσαετής
άνηγορεύθη διδάκτωρ τά νομικά. Έάν ή άληθή; εύγένεια, ή Ελληνική

εύγένεια, ήν έδημιούργησε καί μόνην έγνώρισε νά τιμ? ή Ελληνική παράοοσις, συνίσταται ούχι εί; τήν διεκδίκησιν άφώνων τίτλων, αλλ’ εί; τήν
πιστήν διαδοχήν τών αρετών τών προγόνων καί εί; τήν άδιακοπον άναπτυξιν
αύτών, ό Σπυρίδων 'Ρώμα; ήδύνατο νά καυχηθή οτι, καί ώ; Ελλην, καί ώ; Πολίτης, καί ώ; άτομον, ύπήρξεν ό άξιο; διάδοχος τοϋ ιστο
ρικού ονόματος, δπερ ή εύνοια τή; Θεία; Προνοία; έδωρήσατο αύτφ.Έπανελθών έκ τή; 'Εσπερία; εί; τήν Ζάκυνθον μετέβη είς Κέρκυραν, όπου α
μέσως έκτιμηθέντων τών προσόντων του, ΰπηρέτησεν ώ; γοαμματευς τή;
Γεροσσίας τής Ίονίου Πολιτείας μέχρι τή; ένώσεω; τών έπτά νήσων μετά
τή; Ελλάδος. Ώ; γραμματεύ; τής Γερουσίας διατελών ό Σ. 'Ρώμας, διω-

ρίζετο έκάστοτε κατά τάς συνόδους τής Βουλής καί ώς γραμματεύς αυτής
ύπό τοΰ'Αρμοστοΰ, καθ’ο εΐχεν οΰτος δικαίωμα τοΰ έκλέγειν τόν έτερον
τών γραμματέων αύτής.
Συντελεσθείσης τής ένώσεως τής 'Επτανήσου μετά τοΰ Βασιλείου τή;
'Ελλάδος, ό Σπυρ. 'Ρώμας, τοϋ οποίου τά έπιστημονικά κεφάλαια έν τή

έποχή έκείνο, έν ή παντελής έλλειψι; οργανικών νόμων ΰπήρχεν, έμενον
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λανθάνοντα καί οίονεί τεθαμμένα έν τοΐς γερουσιαστικοϊς γραφεϊοις, μή τυχούσης καταλλήλου εύκαιρίας όπως άναπτυχθώσιν, ύπεχώρησεν είς τόν Ι
διωτικόν βίον. Πλεΐσται τότε πικραί δοκιμασίαι εΰρον τόν Σ. 'Ρώμαν, καθ’
ών παρήγορος ύπήρχεν ή παραδειγματική άφοσίωσις διαπρεπούς καί έναρέτου συζύγου, τής δευτερότοκου τοΰ Αλεξάνδρου Μουρούζη θυγατρός,
τό «ίλτρον προσφιλών θυγατέρων τοΰ έναπομείναντος νίοΰ ’Αλεξάνδρου,
καί ή θερμή άγάπη άριστων άδελφών. Μετά καιρόν ή Ζάκυνθο; κληθεΐσα
νά ύποδείξή πράγματι τούς έκλεκτού; αύτής, έν ήρέμφ συνειδήσει, άνέδειξε πρώτον αύτή; βουλευτήν τόν Σπυρ. 'Ρώμαν τφ 1879. Είτα έκλήθη καί
‘Τπουργός τή; Έκπαιδεύσεως, δπου πολλά έμελλε νά έπιτελέση. Αί έν
τήΈλλην. Βουλή άγορεύσει; τοΰ άνδρόςέφερον τό σθένος ψυχή; πάντοτε,
άείποτε δέ θαρραλέω; ύπεστήριξε τάς άρχά; τών πολιτικών αύτοϋ δοξα
σιών. Όμολογουμένως όΣπυρ. 'Ρώμα; ήτο εΐ; τών εύαρίθμων νεω
τέρων άνδρών, τών τυχόντων ποικίλης καί βαθείας παιδείας. Έτελεύτησεν
είς’Αθήνα; Υπουργός ών τής Δημοσία; ’Εκπαιδεύσει»;, τήν 31 ’Ιουνίου
1881. Ή Ζάκυνθο; ή Ιδιαιτέρα τοΰ άνδρός πατρίς, ήν ήγάπα μεγάλως,
έδέχθη τόν νεκρόν τοΰ άντιπροσωπεύσαντος αύτήν προσφιλούς τέκνου της,
"να άποτεθή παρά τά λείψανα τών προγόνων αύτοϋ, άφ’ ου καί ή πόλις
τών ’Αθηνών άπέδωκεν αύτφ πάσαν τιμήν.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΙΙΑΛΑΑΌΣ· Ή πατρίς αύτοϋ ύπήρξεν ή Ήπειρος, χρό
νος δέ τή; γεννήσεω; τοϋ Σπυρίδωνος Μπαλάνου είναι τό ήρωϊκόν
έτος 1826, έπίσημον έτος τοϋ ήρωϊκοΰ άγώνο; τή; έθνική; ήμών Παλλιγενεσίας. Φιλομάθεια καί φιλοπατρία καί φιλανθρωπία ένέπνεον καί έζωο··
γόνουν αύτόν. Αί τρεις μάλιστα αΰται άρεταί έχειραγώγησαν όλον αύτοϋ ι.
τόν βίον· Τών τριών τούτων αρετών άπαύγασμα υπήρξε καί ή σπουδή αύτοΰ περί τήν έπιστήμην τοΰ ’Ασκληπιού τήν φιλανθρωποτάτην τών έπιστημών, περί ήν έναμίλλω; έπαίδευσαν αύτόν ή τε Ελλάς, ής τό Πανεπι
στήμιου τόν άνηγόρευσε τφ 1831 (Μαίου 25) διδάκτορα τή; ιατρική;, κα^
ή Γαλλία, ή; τό Πανεπιστήμιου διεμόρφωσεν αύτόν έπί τριετίαν. Έκ τήΓαλλίας έπανελθών εί; 'Ελλάδα άριστο; Άσκληπιάδης έδωκεν εύθύ; δείγ
ματα τρανότατα έπιστήμης, φιλοπατρία; καί φιλανθρωπία; έπί τοΰ φονι_
κωτάτου έκείνου χολερικού λοιμού, ώς εύγνωμόνω; άπομνημονεύουσιν ή
Αττική καί ή ’Ακαρνανία έν αΐ; μάλιστα μετ’ αύταπαρνησίας έπάλαισε
πρό; τόν λοιμόν καί ώ; ή πατρίς έμαρτύρησεν. Ή έλληνική Κυβέρνησι;
ταχέως άναννωρίσασα καί δεόντως έκτιμήσασα τήν ίκανότητα αύτοϋ τότε
μέν έτίμησεν αύτόν διά τοΰ χρυσού Σταυρού τοΰ Σωτήρος,έπειτα δέ διώρισεν
αύτόν τφ 1861, καθηγητήν τοΰ Εθνικού Πανεπιστημίου· κατόπιν κατέστησεν αύτόν ιατρικόν Σύνεδρον, διευθυντήν νοσοκομείων έν τή πρωτευού—
ση. Τόν Σπυρίδωνα Μπαλάνον, διέκρινε εύρώτης γνώσεων, Ίπ“
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ποκρατική εύορκία και έμβρίθεια μεγάλη ώ; επιστήμονας δεραπευτού κα'ζ
συγγραφέως. Άπέδανεν αίφνηδίως έν Άβήναις τόν ’Απρίλιον τού 1881.

ΑΡΙΣΤΕΙΑΙΙΣ Δ0ΣΙ0Σ- Ό ’Αριστείδη; Δόσιος ήν οεκαέ; μόλις έτών,
ότε κατέλαβεν αυτόν ή ’ιδέα τής διά τής ίδιας χειρός μεταβολή; -.ΰιι πολι
τικών πραγμάτων τής πατρίδος. Πεπροιζισμένος ΰπόΙτή; φύσεως διά νοός ά

γαν ισχυρού, σπάνιάς δέ φιλομαδείας και έργατιχότητος. καί φλογέράν
κεκτημένος φιλοπατρίαν, καρδίαν γενναίαν, ακαμπτον σταθερότητα κα1
ακαταγώνιστου δύναμιν δελήσεως, ήθελε διαδραματίσει οΰτω; επιφανές
πρόσωπον έν τή Έλλην. Πολιτεία, έάν τό ύπ' αύτού διαπραχβέν έγκλημα
τής 6 Σεπτεμβρίοο τού 1881 δέν έφρασσεν εί; αϊτόν τήν Ούραν τών πολιτικών
αξιωμάτων. 'Υπάρχει όμως γνωστόν οτι ή πράξι; έκείνη τού Ά. Δο.σίου
οίδέν έτερον έλατήριον είχε ή τήν έςοχον αυτοί» φιλοπατρίαν, ήτις πρό
πάντων κατεκορίεοσε τήν διάνοιαν και τήν καρδίαν αϊτού. Έν Πρωσσία
και Βελγίφ ό Δόσιο; παρέμεινεν έπί ικανά έτη άποδρεπόμενος έπιστημονικάς καί οικονομικά; γνώσεις. Έπανελδών δέ έκ τή; έσπερία; ήσχολήθη περί πολλά; καί παντοίας συγγραφάς, ών άλλα; μέν έξέδωκε
γαλλιστί, αλλας δέ'Ελληνιστί, πολλάκι; δέ καί ακαδημαϊκά πολιτικά άρ
θρα έγραψεν έν έφημερίσι. Διετέλεσε τελευταίο» διευθυντής τή; έν Άθήναιί
Ναυτ. Τραπέζη; ό «Αρχάγγελος». Έν τίί» νεαρφ βίψ τοΰ Άρ. Δοσίου άληθέϋ; άνεπτύχδησαν έξοχα πλεονεκτήματα, καί διεδραματίσθησαν ικανά
γεγονότα μεγάλω; έπιδράσαντα έπί τών διαφόρων πολιτικών περιπετειών
τής μεσοβασιλείας. ’Ετάφη έν Άβήναις τόν’Απρίλιον τοΰ 1881.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΙΕΡΡΩΤΙΙΣ- Έ^εννήθη έν τή κομωπόλει Κουρτσαουσίιρ τής
έπαρχίας Καλαμών, έκ γονέων προίχόντων κατά τό 1805, καί οΰτω; νεότα
τος τήν ηλικίαν ώρκίσθη τόν όρκον τοϋ υπέρ ανεξαρτησίας άγώνος μετά τοϋ
θείου αϊτοί ΚωσταντίνουΔικαίου. Εικοσαετής τήν ηλικίαν κατά τό
1825 έτιμήθη διά τοΰ βαΟμοϋ τοΰ έκατοντάρχου. Έν τοιαύτη δέ νεαρά ηλικία
άγωνισθεί; ό Περρωτής δέν κατέλιπε μέν φήμην ανδρείου πολεμάρχου, αλλά
κατέστη γνωστός, ώστε πρώτος έστάλη πληρεξούσιος έκ τής έπαρχίας αϊτοί ε’ις
τήν συνέλευαι», ήν έκάλεσεν ό Καποδίστριας. Έπί τής βασιλεία; τοΰ
“ΟδωνοςόΓ. Περρωτής, έτιμήθη, διορισθεί; εις δικαστικέ,ν ύπηρεσίαν,
ης όμως άπέσχε, σκοπών, όπως έργασδή κατά τή; νέα; τυραννίας (τή συνεννοήσει τότε πρό; τόν αείμνηστον Μαυοοκορδάτο ν),καΐ τή; βαρβαροκρατία;, ήτι; ήρχιζε νά πιέζη τότε τά στέρνα των μεγαλοφρόνων Έλ,λήνων. Μεγά"
λαι εισίν αί ύπηρεσίαι αϊτοί έν τή έποχή έκείνη, αΐ δέ ένέργειαι αϊτού υπήρ
ξαν τοτανται, ώστε έπήλβε τό Σύνταγμα τοϋ 4 3. Εΐτα έξελέγη κα: αυδή
πληρεξούσιο; καί μετά τήν λήξιν τής Συνελεύσεω; διωρίσδη ύπ αίτοΰ τοϋ *
0βωνος καί πάρεδρο; τοϋ ύπουργείου τών Εσωτερικών. Κατά τό 1848, ότε αί
ειρηνικά! διαμαρτυρήσεις δέν ήκοόοντο πλέον, άπόφασι; δέ υπήρχε, ή δι’ όπλων
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έξωσις τής βασιλείας εκείνης,ο Γ. Περρωτής άποκρούσα; προσφερομένας αΐτώ τιμάς,κατέλαβε τάς Κ α λ ά μ.α ς, καί έξεστράτευσε κατά τών Μεσσηνιακώ,,
φρουρίων,ατινα και έπολιόρκησεν. ’Δποτυχούσης όμως τή; άποφάσεω; ταυτης, ό
Περρω τής έφυγαδεύθη εΐ; Επτάνησον, ένθα έκεΐ έκλήθη παρα τοϋ έξοριστου
Βασιλέο»; τή; Νεαπόλεως Βόμ 6 α,Γνα στρατολογήσω, καί έλθη εις επικουρίαν
αϊτού, σκοποϋντο; ν’ άνακτήση τόν δρόνον. Κατά το 1850 εοόθη αότω παρα
τοϋ ”0 0 ω ν ο ς άμνηστεία' έλδών δέ εις Μεσσηνίαν έξελέγη πάλιν αντιπρόσω
πο; αίτή;· κατά δέ τό 1854. ότε ύπήρξεν ανάγκη ένεργεία; τών όπλων, άνετέθη αυτιρ ή στρατολογήσω τών Μεσσηνίων. Έν τή έποχή τής μεταπολιτευσεως
τοϋ 1862 καί έν Άβήναις καί έν Μεσσηνία ένήργησε τό σπουδαιότερου μέρος.
Άπεβίωσε/έν Παρισίοις τόν Μάϊον τοϋ 1880.

ΑΊΚ0ΑΑ9Σ ΤΡΙΤΑΚΠΣ· Τό όνομα τοϋ αρχαίου τούτου άγωνιστοϋ καί συν
ταγματάρχου Ν. Τριτάκη,δικαίως άνεγράφη έν τώ ήρώω τής μεγάλης Ελλάοος,
τό τά πλείστα κα! κάλλιστα ονόματα τών έογατών τή; Έλλην. Ελευθερίας περιέχον. Έγεννήδη έν τή νήσο» τής Κρήτη; τόν Μάίον τοϋ 1799. Έν τώ κατά
τό 1821 άγώνι τών Κρητών έναντίον τών Μωαμεθανών, παρ’ ων ανηλεώ; έσφάζοντο τότε οι Χριστιανοί Κρήτες, ό Ν. Τριτάκη; άπώλεσε τόν πατέρα του.
Έκεϊ, κατά τόν ηρωικόν εκείνον αγώνα, συλληοθεί; ύπό τών Τούρκων, ό γέρων
πατήο του έτάχδη νά περιστρέφη διά τών'χειρώ» του έλαιοτριβεϊον,άλ.λ’ών αδύ
νατο; καί αή δυνάαενο; νά Ιποφέρη έββίφθη έντό; τών πετρών τοϋ ελαιοτριβείου,
όπου καί συνετρίβη. Έκδίκησιν πνέων κατά τών δολοφόνων τοϋ πατρό; του ό
Ν Τριτάκη;, καί ύπό άκρου πατριωτισμού έμπνεόμενος,νέο; έ'τι τήν ηλικίαν, έγκαταλείπει τό έμπορικόν αύτοϋ έπάγγελμα καί βίπτεται εις τά; μάχας. Έκεϊ
κατά τι»α έφοδον έπί τοϋ φρουρίου τή; Γραμβούσης,ό Τριτάκη; έπληγώδη κατα
τήν κεφαλήν. Καταπνιγείση; δέ τότε τή; έν Κρήτη έπαναστάσεω;, ό Ν. 'Γρι,τάκη; άπήλθεν εις Ναύπλιον, όπου έπειτα έξηκολούδησε μαχόμενο; τόν καλόν
ύπέο πατοίδος άγώνα, μετασχών τών σπουδαιοτέρων μαχών, τή; έκστρατείας
τή; Καούστου, Χίου, καί τόσων άλλων. Μετέσχε έν συνόλω ό Ν. Τριτάκη; 42
μαχών, έξ έκστρατειοϋν, οκτώ εφόδων, καί τριών πολιορκιών, καί ανήκει εις
τήν εΐάριθμον έκείκην τοϋ Φαβιέροο χωρείαν, ήτι; έτά-χδη νά τροφοδοτήση καί
εΐσαγάγη πολεμοφόδια εΐ; τήν πολιορκουμένην Άκρόπολιν τώ» ’Αθηνών. Μετά
τήν άποκατάστασιν τών πραγμάτων, ό Ν. Τριτάκη;, έξηκολούθησεν ύπηρετών
τήν Πατρίδα στρατ.ωτικώ;, ποοαχθεί; μέχρι τοΰ βαθμού τοΰ συνταγματάρ
χου, καί τιμηθεί; ύπό τών παρασήμων τοΰ ιερού άγώνος, τών αληθών τούτων
άαοιβών πρό; τόν πατριωτισμόν καί τά; μακρά; υπηρεσία; τοϋ μεγάλου τούτου
λειψάνου τή; ένδοξου τοΰ 1821 καί ιερά: εποχής. Έπί δεκαπενταετίαν ύπηρέτησεν ώ; Πρόεδρος τοϋ Οίκονομ. Συμβουλίου, διατελέσα; κατά τήν μεταπολί
τευση! τοϋ 1862 καί φρούραρχος Μεσολογγίου. Μετά τήν Μεσοβασιλείαν ό Ν.
Τριτάκη;, καί κατά τά; δυσχερείς έκείνας περιστάεεις, διωρίσδη φρούραρχος τή;
ποωτευούσης, πολλά διά τής συνίσεω; αϊτού καί τή; νοημοσύνη; προλαβών ατο
πήματα. Εϊτα μετά τήν έλευσιν τοΰ Βασιλέως, ώνομάσθη στρατιωτικός διοικη
τής τών κατά τήν ανατολικήν Ελλάδα στρατευμάτων, βραδύτερου φρούραρχο;
Χαλκίδοτ, ένθα διετέλεσε μέχρι τοϋ 1866, ότε άπεσύρθη εΐ; τόν Ιδιωτικόν βίον.
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Άηεβίωσεν έν Πάτραις όπου χαί διέμενεν, ώ» τελευταίου καί πρόεδρο; τοί
αύτόίι Σύλλογον τών Κρητών, τά τέλη τοΰ μηνά; Ιουνίου τοίέτους 1881, χηδενίε'; πρεπόντως.

δρών συγκειμένου Ίονικοί σώματος, είτα δέ ώ; έκατόνταρχος χαί γραμματεύ;
τοί αύτοϋ σώματος ύπό τόν γενναϊον οπλαρχηγόν Γεώρ. Σκουρτανιώτην. Μετέσχεν άπασών τών περί τά; Θήβας Αψιμαχιών, καί τή; Αξιομνημόνευτου μά
χης τής τελεσθιίσης έν Πέτρα τής Βοιωτίας τή 12 76ρίου τοί 1829. Τοί περιδόξου τούτου έργου λαμπρώς συνέπραξεν ό αείμνηστος Κυδωνάκη;, ώ; μαρ·
τυρώσιν έπίαημα έγγραφα τών στρατηγών Κριεζώτου, X. Πέτρου κ. λ., καί έπίσημα ευχαριστήρια τοϋ ίδιου αύτοϋ στρατάρχου. Μετά τοί βαθμοί δέ τοί
ταγματάρχου, όν ή τότε Κυβέρνησις τω άπένειμε, άλλ’ άλλη κατόπιν ένεκα
κομματικών ήλάττωσε, τά στήθη τοί ανδρός έστόλισαν δύο φωτεινότερα αρι
στεία, οΐ μόνοι ανεξίτηλο' καί πρέποντες βαθμοί, αΐ δύο πληγαί ά; έλαβεν ύπό
τόν Φαβιέρον έν Χίω χαί ύπό τόν ‘Τψηλάντην έν Πέτρα.
‘ΟΝ. Κ υ δ ω ν ά χ η ; καί ώς υπάλληλος ύπηρετήσας άπό τοί 1835—1848,
σταθερώς, εύόρχως, καί μεγαλοφρόνως έπετέλεσε τό έαυτοΰ καθήκον. Απαλλα
γεί; δέ τών δημοσίων πχρεσχεύασε τά έαυτοΰ τέχνα εις τήν έμπορίαν, ποιούμε
νο; χοήσιν κχλλίστην τών έαυτοΰ πόρων εις μόρφωσιν τή; οικογένειας του.
Εν ήλιχία προβεβηχυία έτελεύτησεν έν Πειραιεϊ τόν Ιούνιον τοΰ 1881.

Α. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Ό βίος τοί Δ Βασιλείου δέν έχει να προτάξη ήμϊν ούτε
μεμβράνα; γενεαλογικά;, ούδέ τίτλου; κοινωνική; ισχύος,ούδέ περγαμηνάς δόξης
έ; έχείνων ά; μηχανουργεϊ ή αμάθεια, χαί τάς οποίας συνήθως διανέμουσιν ώς
λάφυρα πρός άλλήλους οί έν τή Κοινωνίφ επιτήδειοι. Τουναντίον ό βίος αύτοϋ
συνοψίζεται άχριβώ; έντδς τών όρων «τής έργασίας, τής τιμής, χαί τοί καθή
κοντος·, έν τή βαθείφ τών οποίων συναισθήεει ήντλει άδιακόπως ό εύγενής έχεϊνος πολίτπς, τό σθένος καί πάσαν έλπίδα.— Έν τή ώραία αύτοϋ ψυχή εΰρισκε
θέαιν αείποτε πάσα υψηλή καί προοδευτική ιδία, πάσα καινοτομία έπί τοί ορ
θοί λόγου σΐηριζομένη, πάσα σκέψι; έν γίνει προτιΟεμε'νη τήν έπίλυσιν κοινωνι
κών ζητημάτων. Ήτον όντως πηγή αστείρευτο; τών παρΟενιχωτέρων αισθημά
των, φέρων πάντοτε ύπό τά στήθη του ώ; οώς άκοίμητον, τό αίσθημα τής
δικαιοσύνη; καί Αρετής. ‘Γπέρ τών ένδεών γενναίαν πάντοτε καί άφθονον παρ
είχε τήν έαυτοΰ συνδρομήν, συντελέσα; καί υπέρ τής έμψυχώσεως ού σμιχρόν
τών πτωχών καί Αποβλήτων παίδων τής Σχολή; τών Άπορων, τοί Φ. Σ.
• Παρνασσού». Άπέθανεν έν Άθήναις τόν Αύγουστον τοΰ 1881.

ΜΚΟΛΛΟΣ Σ· ΕΥΑΩΧΑΚΙΙΣ. ’ Εκ τών πολυτίμων λέιψάνω/ του ιεοοΰ
άγώνο; είο
*
τδ φώ; εν τή ερατεινή μεν, άλλα κζί πά/αι καί νΰν πολυπάθει
νήοω Χίω. 411 κατά τ?,ς Χίου επιδρομή τοΰ 1822 ύπδ τδν άδυσώπητον Καρά
’Αλήν, ον ό πυρσό; τοΰ Κανάρη δικαίως Ιτιμώρησεν, ήνάγκααεν αύτδν νά διαχόψη τά; σπουδά; του. Έν νεαρα δε ηλικία είδε σφαγέντα πρδ τών δμμζτων
του τδν πατέρα του, ένα τών έγκριτοτερων τή; νήσου κατοίκων, και τάς άδελφα; του αι/μαλωτιζυμένας, μόνος δέ αύτδ; έσώΟη μετά τής μητρό; του,
διαφυγών. ‘Ω; φυγάς δέ αποβιβάζεται εις Τεργέστην οπού θερμώς έγένετο δε
κτά; ύπδ τοΰ αύταθι Κωαταντίνου Κυδωνάκη, έξαδέλφου αύτοϋ, παρ’ ού καί
μιγάλω; έπροατατεύθη, ινα ακολουθώ; έπιδοθή εις τδ έμπόριον. ’Εν τή έποχή
ταΰτυ συνεπικουροΰντο; τοΰ θείου ΙΙαπα Κυδωνάκη, έξηγοράσθη ή έτέρα τών
αδελφών, τή; άλλης θανούση; έν τή αιχμαλωσία. Έν Σύρω έπανελθών κατετάχθη ύπδ τδν Γαλάτην Φαβιέρον, άγωνιζόμενο; υπέρ τής απελευθερώνω;
τή; Χίου και τής έκδικήσεω; τών θυμάτων τοΰ 1822. ’Αλλά ταύτης τής έπι—
χειρι^σεω; άποτυχούση: μετέβη διαταγή τής Κυβερνήσεως εί; ’Αμπελάκιον τή;
Σαλαμΐνο;, άγων ικανού; έκ τών συμμαχητών του. Έκτοτε άρχεται τδ στρα
τιωτικόν στάδιον τοΰ Κυδωνάκη, εν πλείσται; μά/αις καί συμμαγίαι; διακριΟέντος. Έκτο; τών άλλων αγωνισμάτων τής Καπανδοίτης, τοΰ 'Αγίου Σερα
φείμ, τοΰ οσίου Λουκά, καί τών τροπαίων τής Φουτάνα; καί τοΰ ’Λνηφωρίτου, έν οί; ό Ν ι κ υ λ α ο ς Σ. Κ υ δ ω ν ά κ η ς, λαμπρώ; ήγωνίσατο, Ιδίας
μνεία; τυγχάνει άςιον τδ τελευταϊον αύτοϋ [εργον, ή σειρά τών έαυτοΰ α
γώνων ύπδ τδν στρατάρχην Λημήτριον ‘Γψηλάντην, ύπδ τήν αρχηγίαν τοΰ ο
ποίου άγωνιζόμενο; διετέλει, κατ’ άρχά; μέν ώ; προϊστάμενο; τοΰ έκ 350 άν-

ΑΕΩΜΔΑΣ ΛΙΑΚΟΣ. Όρμώμενο; έκ τών πρώτων τάξεων τοί σώματος
τής χωροφυλακής, εις τό στάδιον τοί όποίου νεώτατος έπεδόθη, διήλθεν
άλληλοδιαδόχω; τά; ά νωτέρας βαθμίδας, έκάστην τών όποιων έξηγόραζε
διά μακρϊ; υπηρεσίας, υπόδειγμα τής απταίστου έκπληρώσεω; τοί κα
θήκοντος καί τής πρός τούς νόμου; εϋλαβεία; γίγνόμενο;· οϋτω δέ δη
μιούργησα; αυτός εαυτόν, διά τής εύφυία; καί τή; σπανία; κατά τήν υπη
ρεσίαν έτοιμότητος, εις τόν εσώτερον τή; όποιας μηχανισμόν μετά σπου
δής ένέκυπτε, κατέστη τό προσφιλέστερου τοί σώματος τούτου εγκαλλώπι

σμα, έφ'ψ καί οί συνάδελφοι καί ή υπηρεσία έσεμνόνοντο. Οΰτω δέ ώς μοί
ραρχος Άργολίδος συνετέλεσε τά μάλιστα είς τήν έξόντωσιν τής ληστείας,
καθ’ ή; είργάσθη μετ’άκραιφνοίς ζήλου καί έκτάκτου νοημοσύνης.
Άπεόίωσεν έν Άθήναις τόν ΛΙάϊον τοί 1881.

ΔΗΜΙΙΤΡΙΟΣ Γ· ΕΟΡΠΑΣ- Έγεννήθη τό 1810 έξ εύπατριδών γονέων έν τή
εύάνδρω τής ’Αρκαδίας 'Γριπόλει. ‘Ότε δέ τό πρώτον τής ελληνικής έθνεγερσίας πυροβόλον έκρότησε παρά τόν Προύθον τής Μολδαυίας καί ε’ι; τήν γλνκεΐαν ηχώ αύτοϋ άντεπεχρίθη έκ τών ύψιχαρήνων βράχων τής Άγ. Λαύρα; ο
ήχος έτέρου τοιούτου ή δέ φωνή τή; πατρίδο; έκάλει τα έχυτής τέκνα, όπως
προσφέρωσιν έπι τοΰ βωμοί αύτής τό αίμα αύτών ύπέρ τής έλευθιρίας, δ Δημ.
Κόρπα; ένδεχαέτη» τότε ών έδραμεν είς τόν αγώνα, ακολουθών τόν πατέρα αύτοί ‘Π έπανχστασις μετ’ ολίγον έπεςετάθη ζχθ’άπχσχν τήν Ιίελοπόννησον, ή
δέ πολιορκία τή; Τριπόλεω; εύρεν τόν Δ. Κ ό ρ π α ν μετά τοϋ πατρό; αύτοϋ έ
ξωθεν τών τειχών, διανέμοντα τοϊ; γενναίοι; πολυορχιταί; τήν τροφήν χαί τά
έφόδια. Έν μια τών έφόδων κατ’ αύτής έσχε τήν ατυχίαν νά δεχθή εις τά;
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ίγχάλα; αδτοϋ ΰπδ έχθριχ^ς σφαίρας νεχρον τόν πατέρα του, παρά τά; πίλα;
της πατρίδος αδτοϋ .Έναπόαδ'νας ορφανός δ Δ η μ. Ιίόρπα; ,ήκολούθησε μόγο;
τέλους τδν αγώνα. ΚληΟέντος είτα τοϋ έξόχου ’Ελληνος ’ίωάννου Καποδιστρίου
κυβερνήτου, μεταξύ τών ύπό τοϋ φιλοπάτρ'.δος έκείνου άνδρός, πρός δημιουρ
γίαν εύμαροϋς χαταστάαεως έπιτελεσΟέντων έβνοφυλών έργων, ύπήοξε χαί τό
χαΟίδρυμα τής Σχολής τών Εύελπίδων, έν η χατετάχΟησαν οί τών άγωνιστών
έλλήνων χαι εύπατριδών παϊδες, πρός διαμόρφωσιν αύτών. Έν τή Σχολή ταύτη
ώς υιός ιύπατρίδου καί άγωνιστοο πεσόντος ύπέρ τής πατρίδος, κατετάχβη ό νε”
αρός Δ η μ. Κάρπας, ώς μαθητής τό 1829. Άποπερατώσας δέ άρίστως τά; έν
τή στρατιωτική Σχολή σπουδάς αύτοϋ, κατετάγθη είς τό σώμα τοϋ Μηχανικού
μετά τοϋ βαθμού τοϋ άνΟυπολοχαγοϋ τώ 1832, τώ δέ 1834 προήχθη εις τόν
τοϋ ύπολοχαγοϋ βαθμόν.
‘Η εικοστή πέμπτη Μαρτίου 1842 εύρε τόν Λημ. Κόρπαν έν τή έν Ναυπλίω
φρουρά, μεταξύ τών πρώτων άνδρών τής έλευθερίας, τών έργαζομένων διά τήν
άπόχτησιν συνταγματικών έλευθεριών, υπέρ ών, συνηργάσθη μετά θερμής ίγνότητος και αύταπαονήσεως ελληνος πατριώτου και στρατιώτου. Γνωστός δ
Δ. Κ άρπας διά τά; φιλελευθέρου; άρχά;, ύφ’ ων ένεπνέοντο τότε οί άριστοι
τής ‘Ελλάδος, συμπεριελήφθη και αύτός έν τφ άριθμώ τών γενναίων τής έλευ
θερίας άντιπάλων καί ύπέστη ύπό τής ξενοκρατίας τήν τύγην τών διωγμών.
ι’θτε δέ μετά ταϋτα αί δίκαιαι τοϋ έθνους άπαιτήσεις περί φιλελευθέρων θεσμών
ού μάνον δέν είσηκούσθησαν, άλλά καί μετά περιφρονήσεως άπεκρούσθησαν κα
τέστη δέ πλέον άδύνατος ή δι’ ήπιων μέσων άπάκτησι; αύτών, καί τό έθνος
σόμπαν ώρχίσθη τήν δΓα τοϋ έκδιασμοϋ χειραφέτησιν καί αύτοδιοίκησιν αύτοϋ,
και πάντες οΐ τότε πολΐται καί στρατιωτικοί συνεκλήθησαν όπως συνεργασθώσιν
είς τοΰτο άνευ διακρίσεως βαθμοϋ καί τάξεως τότε χαί δ Δ. Κ ό ρ πα; ύπυλοχαγός διατελών καί τό πρός τήν βαρέως πιεζομένην πατρίδα έκτελών καθή
κον ύπήρξεν εις τών πρώτων συνεργατών τής εύοοώσεω; τοϋ εύγενοϋς τούτου
σχοποϋ.
Οΰτω δέ βαθμηδόν προήχθη τώ 1844 ε’ις λοχαγόν. Τό δέ 1856 άναδιοργανωθέντο; τοϋ μηχανικού προήχθη ε’ς τόν τοϋ ταγματάρχου βαθμόν, τό 1868 εις
τόν τοϋ Άντισυνταγματάρχου. Τό' 1871 έτιμήθη διά τοϋ χρυσού παρασήικου τοϋ
Σωτήρος' και τέλος τό 1879 εί; τόν τοϋ Συνταγματάρχου, καί δριστικοϋ άρχηγοϋ τοϋ μηχανικού σώματος, έν ώ έτελεύτησεν έν ’Αθήνα·.;, τώ 1881.

ΑΗΑΑΑΣΙΟΣ ΜΑΡΑΘΕΙΣ· 1 Ο Α. Μαραθέας ύπήρξεν ό γενάρχης τής
Εκτεταμένης καί διακεκριμένης εν'Ρωμουνία οικογένειας τοΰ Μαραθέα. Ό άνήρ
δε ούτο;, τοΰ οποίου τον θάνατον εθρήνησε προσφιλής όμιλος πολλών αγαπητών
συγγενών εζ'ησε εύτυχής, διότι πάντοτε διείπετο ύπό πνεύματος Επιχειρηματικού
δυνάμει τοΰ οποίου και οίκοι και έν τή αλλοδαπή Εκέρδιζε τόν άρτον τής ημέρας
τόν χρήσιμον αύτώ τε και τοΐς πέριξ αύτοϋ πεινώσι και γυμνητεύουσιν.’Άοκνο;
Επομένως και έντιμος εργασία, εργασία και ελεος χριστιανικόν, ιδού δ διπλοΰς
τύπο; τής Χριστιανικής ευδαιμονία;, ήτι; εστύλισε τόν μακρόν βίον τοΰ άοιδήμου Α. Μαραθέα.
Μή φέοων έν έαυτώ ο Α. ΜαραΟέας μεγάλην παιδείαν, Εξελέξατο τήν άγα-
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Οήν πρός ανατροφήν οδόν, τήν χριστιανικήν ηθικήν, και παρουσίασεν ήμϊν τέ
κνα τέσσαρα, αγαπητά τοϊ; πάσι καί προσφιλή τή πατρίδι. Τδ Εξής σύντομον γε
γονός σκιαγραφεί Ικανώς τά ηθικά προσόντα τών υιών,ούς άνέθρεψεν δ εύδαίμων
γέρων. «Τέκνα μου, έγρχφεν άλλοτε, ή πάτοι; Πλάτανο; δέν £χει Ναόν, και
πολλαί ύρφαναί κόραι στερούνται καί αύτά τά βάκη προικός», καί οι Ενάρετοι
υιοί, καί ναόν διά πολυτάλαντου θυσίας περικαλλή ήγειραν εί; τήν φύσασαν αύτούς πολίχνην, καί κατ’ £τος άνά μίαν πενομένην κόρην ύπάνδρευον διά κλή

*.ρου
«CU ήρωί; Κρήτη μάχεται μετά καρτερία; κατά τοΰ ώμοΰ καί απάνθρωπου
αύτή; τυράννου, κολυμβά είς τό αγνόν αίμά της, υιοί μου, εγοαφεν δ σεβάσμιος
γέρων κατά τό 1867, σπεύοατε εις βοήθειαν αύτής, και δ Νικόλαος Μαραθέα;
πρωτότοκος αύτοϋ υιό;, (άρτι εν ΆΟήναι; εγκατασταθείς,διαπρεπής τών γραμ
μάτων προστάτης, καί φιλογενή; άνήρ), εύθύ; αμέσως, Τσπευσεν και διά
γενναίας εισφοράς, Ετοοφοδότει καθ’ όλην τήν διάρκειαν τοΰ άτυχούς πολέμου
τούς ήρωας εκείνους.
Πολλών τέλος δραχμών δωρεάν βιβλίων σταλέντων εις τήν Βιβλιοθήκην τής
^Ελληνικής Βουλής, καί άγωνοθέτημα πρός σύνταξιν βιβλίου άναφερομένου εις
τήν φυσικήν ηθικήν καί πνευματικήν ανατροφήν τών ςΕλληνοπαίδων. Ούτως
είχε διαπλασθή και μοοφωθή δ ώραΐο; εκείνος καί γενναΐό; χαρακτήρ τοΰ Α.
Μαραθέα, οστις άπέθανε|όντως εύδαίμων διότι ήδυνήθη τάς χριστιανικά; αύτοϋ
και πατριωτικός άρετάς, νά Εμφυσήση εις τά σπλάγχνα τοΰ άξιου αύτοϋ υίοΰ
Νικολάου, ό πολύτιμος Εκ§ΐνος γέρων, δ διελθόυν τόν βίον εύεργετών, καί μεταδόσα; πάν σπέρμα εύεργεσία; είς τά χρηστά καί εύγενή αύτοϋ τέκνα. ’Εν η
λικία προβεοηκυία, Ετελεύτησεν εν Πάτραις οπού καί μεγαλοπρεπέστατα Ετάφη

τήν 31 Αύγουστου τοΰ έτους 1881

ΣΤΑΜ1ΤΪΟΣ ΧΤΚΟΑΗΔ1ΙΣ Έγεννήθη Εν Καούστω κατά τό έτος 1809
*
τά πρώτα γράμματα Εδιδάχθη Εν Χαλκίδι οπού Εκοατεΐτο αιχμάλωτος μετά τής
χήρας μητρός αύτοϋ καί δύο αδελφών ύπό τοΰ Όμερ Πασά της Εύβοιας. Μ
*τά
τήν ανίδρυσα τοΰ ‘Ελληνικού Βασιλείου επανήλθεν Εν Καρύστω δπύθεν μετέβη
είς ’Αθήνας μαθητεύσας παρά τώ άειμνήστω διδασκάλω Γενναδίω. Έπανελθών
εν Κάρυστο» ήοξατο τοΰ πολίτικου αύτοϋ σταδίου Εκλεχθείς σύμβουλος και δή
*
μαρχος
κατά τό 1847 εξελέγη βουλευτής, οτε χαρακτηρισθείς ώς άντιδυναστικό; διά τάς πολιτικά; αύτοϋ πεποιθήσεις, άπεκλείσθη. Κατά τό έτος 1854
προσεκλήθη Εν τή δημοσία υπηρεσία διορισθείς οικονομικός Έφορο; Λακεδαίμονος'διέμεινεν δε μέχρι τής’Οκτωβριανής μεταβολής οτε άπελύθη’κατά τό 1862
ή επαρχία αύτοϋ άπέστειλε πληρεξούσιόν της εν τή Βα Έθνική Χυνελεύσει, οτε
τδ 1861 διωρίσθη καί ελεγκτής Εν τώ Έλεγκτικώ Συνεδρίω,οικονομικός έφορος,
Τελώνης μέχρι τοΰ 1870, οπότε προσεκλήθη διορισθε ς εν τή τότε πρώτον νομοθετηθείση υπηρεσία τοΰ Γενικού ’Εφόρου Λαυρίου. Τό 1873 ή διοίκησις τής
Γενική; Τραπέζης διώρισεν αύτόν Διευθυντήν τοΰ τότε συστηθέντος ύποκαταστήματο; αύτή; Εν Καούστω’ προσκληθείς καί πάλιν εν τή δημοσία υπηρεσία
τό 1874 διωρίσθη οικονομικός Επιθεωρητής διατελέσας μέχρι τοΰ 1877.
Απαράβατος κανών τοΰ βίου τοΰ αειμνήστου Σταματίου Ν ι κολάι-
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Sou δπήρξεν άείποτε ή καρτερική καί γενναία τοΰ καθήχοντο; έχπλήρωσις.
κατά τό στάδιον αύτοΰ ώ; πολιτευομένου και ώ; δημοσίου λειτουργού ούδέν ή ·
δυνήθη να κλονίση τόν κανόνα τούτον τού’βίου του οΰτε ό βασιλικό; δγχο; έπί
“Οθωνος οΰτε κατά τόν μετέπειτα χρόνον ή πανίσχυρο; άλλα τοσοΰτον ολέ
θρια βουλευτική εΐ; τά τή; διοικήσεως άνάμιζις
*
τούτων ενεχεν τό ονομά του
κατέστη παροιμιώδε; έπί ευθύτητι και αρετή. Διά τούτο δέ κα: κατά τό 1848
και 49, έντε τή Βουλή, χαί τό 1868 έν τή εθνική συνελεύσει ύπήρζεν έκ τών
πρώτων ο’τινε; μεγάλω; συεετέλεσαν εΐ; τήν κατάπαυσιν τή; σφαγής χαΐ τήν
άνίδρυσιν, τή; τάξεως, παρασχών σπουδαία; υπηρεσία;. Άπεβίωσεν έν Καούστω
τήν 14ην Ιουλίου 1881.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Λ. ΙΙΛΙΟΠΟΥΛΘΣ· *0 Εύστάθιο; ‘Η λ ( ύπουλος,
μετά διαρκή είκοσαεξαετή δημόσιον διχαστικόν βίον άνήλθεν εΐ; τά ίδώλια τοΰ Άρείου Πάγου ώ; μέλος τοΰ άνωτάτου δικαστηρίου' ό χαρακτήρ
δέ τοΰ άνδρό; και τό ποιόν τή; έργασία; τοΰ θεμιστοπόλου τούτου έξέπληττον πάντα, τήν δέ άνωτάτην δικαστικήν τήβεννον απέκτησε και ένεδύθη ό Ευστάθιο; Ήλιόπουλος, ούχί βασιζόμενο; εΐ; εύνοια;, ουδέ εΐ;
τά; διδακτορικά; αύτοΰ μεμβράνα;, άλλ’ εΐ; τού; τίτλου; τή; ατομική; αυ
τού πολυχρονίου σπουδή;, τή; έργασία; και τή; αΰτομαθεία;.
Άφοΰ άπό τού βαθμού τοΰ ϋπογραμματέω; τών Πρωτοδικών άνήλθεν
άλληλοδιαδόχω; εΐ; τό αξίωμα τού γραμματέα); · Πρωτοδικών, τό τοΰ αν
τεισαγγελέαν;, τοΰ Πρωτοδίκου, τοϋ προέδρου Πρωτοδικών, τοΰ Έφέτου,
τού γενικού γραμματέω; τοΰ ύπουργείου τή; Δικαιοσύνη; και τό τού Άρειοπαγίτου, τήν 26 Μαίου τού έ’του; 1862 έκλήθη νά ύπηρετήση τήν
πατρίδα αύτοΰ καί ώ; Υπουργό; τή; δικαιοσύνη;.
‘Η ατομική αύτοΰ έργασία, ή φιλομάθε'α, τό φίλεργου καί φιλόπονον,
ήσαν έκτακτον και σπάνιον δι’ αύτόν φαινόμενου. Άπέθανεν έν Άθήναι;
τήν 5ην Ιουλίου 1881 -

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΟΒΟΥΜΩΤΗΣ. ‘Ω; πάντων τών άνδρών τή; τάξεω; τοΰ
Δυοβουνιώτο», καί τούτου ό βίο; συνδέεται άρβήκτω; πρό; τά με
γάλα γεγονότα, ατινα πρό έτών εξήκοντα ήρξαντο συντελούμενα έν τή
‘Ελλάδι. Καί οΰτο; δέ, ώ; οί πρωτεύσαντε; έν τή μυθική πάλη έκείνη,
παρέστη, πλήρη; ζωή;, ένθουσιασμοΰ καί ήρωϊσμοΰ, κατά τά; σημαντικωτέρα; στιγμά; αύτή;. Τό βάπτισμα δέ τής νίκη; έλαβεν έν τή περιωνύμιρ
μάχη τών Βασιλικών, κατά τήν 2G Αύγούστου τοΰ 1821, καθ’ήν ό πα
τήρ αύτοΰ, ό περιώνυμο; 'Ιωάννη; Δυοβουνιώτης, άνεγνωρίσθη παρ’ δλων, ώ; ό άρχηγός καί οΰ τό σχέδιον παρ’ όλων ένεκρίθη καί ήγαγεν εΐ;
τήν νίκην. ‘Η μάχη έκείνη καί ή έπιστέψασα αύτήν νίκη εύλόγω; άνομολογοΰνται, ώ; έκ τών γεγονότων, ατινα έσωσαν τήν άνατέλλουσαν έπανάστασιν.
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’Εν τή μάχη δ’ έκείνη, καθ’ ήν ύπό τόν νουνεχή καί στρατηγηματικώτατον πατέρα του, ώςήρω; έπάλαισε, καί πολλά ύπέρ τής νίκης συνετί-

λεσεν ό Γεώργιος Δυοβουνιώτης, διεδέχθη έκεΐνον, έν τή αρχηγία τοΰ Ι
διου σώματος. Έπί τοΰ πεδίου τής δόξης, κατέκτησεν, έν άνεοφημίαις
τών νικητών, τό αξίωμα τού Στρατηγού.
"Εκτοτε τϊεε μετά τοΰ Καραϊσκάκη συμπολεμών,εΐτε μετά τοΰ ‘Τψηλάν-

του,εϊτε μετά'τού Πανουριά, τοΰ Κριεζώτου, τοΰ Γκούρα, τοΰ 'Ρούκη, τοβ
Μαμούρη, τοΰ Κομνί Τράκκα καί άλλων έπιφανών οπλαρχηγών τής πατρίδος, είτε μόνος, ό Δυοβουνιώτη; συνέδεσε τό όνομα αύτοΰ μεθ’ δλων
τών στρατιωτικών κατά τήν Στερεάν κατορθωμάτων. ‘Η Αιθάδα τή; Εύ
βοιας, τά Βρυσάκια, ή Φοντάνσ, ή Άμπλίανη, ή ’Αραχωβα, ή Βελίτσα,
τό Δίστομον, ή Μονή τοΰ Αοιδωρικίου Κουτσερό, τά Τροιζώνια, τό Στεβενΐκον, ή Τοπόλια, οί Κολοβάτες, ή Δαμάστα, ό Άνηφορίτης, καί έπί
τέλους ήΠέτρα, εΐδον τόν νέον στρατηγόν ήρωϊκώ; καί σωφρόνως παλαί-

οντα καί υπέρ τών έλληνικών όπλων βαρύνοντα τήν πλάστιγγα τή; νίκης.
’Ιδίως ό θρίαμβος τής 12 Σεπτεμβρίου 1829 οφείλεται έν τοΐ; πρώτιστοι;

καί εις τόν Δοοβουνιώτην.
Τύπος άληθοΰ; ήρωος, άπλοΰς τό ήθος, ώς ή έν τφ προσώπφ αύτοΰ
κεχαραγμένη άγαθότης καί εύθύτης, ένέπνεε καί έκραταίου τήν προς αύ
τόν έμπιστοσύνην, ό Δυοβουνιώτης, και κατ αυτά; τα; έμφυλίου; ρήξεις,
αιτινε; έπεσκίασαν τήν έποχήν τοΰ άγώνος καί έκ διαδοχής έξώθησαν
κατ’ άλλήλων τούς προμάχους τή; Πατρίδος, απέδειξε τόν αύτόν χαρα
κτήρα τής ειλικρίνειας καί τής γλβκύτητος, έκάστοτε δέ έκρίθη, ώς μία
έγγύησις, ύπέρ τής τάξεως καί ύπέρ τή; νομιμότητας. Τοιοΰτος δέ άπεδεί■/θη, καί έν ταΐς Έθνικαΐς Συνελεύσεσι, καί έν ταΐς ΒουλαΤς, καί έν τή
Γερουσία, εις ά συνέδρια έκάλεσεν έκ διαδοχής αύτόν ή πρό; αύτόν άγάπη
τών Συμπολιτών του, καί έδικαίωσαν αί έπιφανεΐς καί ήρω'ίκαι πρό; τήν

Πατρίδα ύπηρεσίαι τοο.
Ό Γηοαιό; Στρατηγό; Γ. Δυοβουνιώτης άπεβίωσε έν Άθήναις

τήν 9 Δεκεμβρίου τοΰ 1880.

Α. Γ· λΊΚΟΑΑΡΑΣ· Έγεννήθη τό 1798 εΐ; παλαιά Ψαρ^ά. Περί τό ΙΟον
?το; τής ηλικίας του παρελήφθη ύπό τού Βαρόάχη εΐ; ’Οδησσόν καί έχεΐθεν ε
στάλη εΐ; τό έχει γυμνάσιου τή; Χίου όπου άπεπεράτωσε τά; σπονδά; του.
Έπανελθών εΐ; τήν Πατρίδα του κατά τό 1821 ύπό τόν Νικόλαον ’Αποστολήν
έλαβε μέρος εΐ; τήν εις Χίον έχστρατείαν, κατόπιν εις Έρησόν ύπό τόν πλοί
αρχον Γεώργιον Καλάρην Γραμματέας, εΐτα σημαιοφόρο; ύπό τόν Νικόλαον
Καρακωνσταντήν εΐ; Σάμον όπου παρευρέθη εις τήν μάχην τοΰ πυρποληθέντο ;
τουρκικού πλοίου φρεγάτη; καί έχει διέπρεψε. Τό 1822 έγένετο ύποπλοίαρχος,
καί έ’λαβε μέρος εΐ; δύο τής Κασάνδρας έχστρατείας, καί κατόπιν εί; Πάτρα;.
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Μέ τόν αύτόν βαθμόν τό 1823 παρευρέθη είς τόν κόλπον τής Αργολίδας χαί
τό 1824 έγένετο πυρπολητής τοϋ Κωνσταντίνου Κανάρη καί μετ’ αύτοϋ παρευ
ρέθη είς τήν έχστρατείαν τή; Χίου, Σάμου, είς Γίαλίά χαί Άστροπαλίαν. Τό
1825 ε'·ς Δαρδανέλιαν, "Ανδρον, Σκόπελον χαί Σκιάθον. Τό αύτό δέ έτος είς
Σαντορίνην, Κίμωλον, χαί εί; Μεσολόγγιον. Τό 1826 εΰρέθη ύπό τόν ’Αντι
ναύαρχον Νικόλαον ’Αποστολήν εις Ίχαρίαν, Χίον, Μιτυλήνην χαί χατόπιν τό
1827 έγένετο γραμματέας ε’ς τήν πολιορχίαν Μεθοχορώνης. Κατόπιν δ'ε διωρίσθη ύποπλοίαρχο; είς τό έθνιζόν πολεμιχόν βρίχιον «’Αντίζηλο;» όπου παρέμεινε μέχρι τοϋ 1831. Τό 1825 είς τήν έχστρατείαν τοϋ Μεσολογγίου εύρέθη
πυρπολητής είς τό πυρπολιχόν θεοδώρου Βώζου, όπερ έπιπεσόν κατά τριών έχθρικών πλοίων, δύο διζρότων χαί ένό; βριζίου άπέτυχε χαί φονευθέντος τοϋ
Πλοιάρχου τό πλήρωμα διεσιύθη διά τη; λέμβου διελΟόν μέσω έχθριζοϋ πυρές
ζυβερνωμένης ύπό τοϋ Δημητρίου Γ. Νιζολάρα. Μετά τήν άφιξιν τοϋ Βασιλέω;
"Οθωνο; έγένετο ύποπλοίαρχο;, είς τόν βαθμόν δέ τούτον διετέλεσε μέχρι τοϋ
1846. Είτα έγένετο Πλωτάρχης, Λιμενάρχη; Πατρών, καί τό 1856 μέ τόν
αύτόν βαθμόν έτέθη είς άποστρατείαν. "Εχτοτε έμενε ίδιοτεύων πλέον μέχρι
τών τελευταίων στιγμών του. Άπεβίωσεν έν Άθήναις είς ήλιχίαν 83 έτών τό
1881.

των μοχλών εί; τήν έπί τά πρόσω κϊνησιν τή; πόλεως. Εις έχ τών πρώτων
Δημάρχων τοϋ Πειραιώς, διά τής διοικήσει»; τών πραγμάτων έδωζε ζωήν χαί
πνεύμα εί; τά; νεκρά; τοϋ νόμου διατάξει;, χαράξα; τήν οδόν τής τιμιο'τητος
χαί τή; νοημοσύνη; περί τήν διαχείρησιν τής δημοτικής περιουσίας. Ήγωνίσθη
ύπέρ τής κραταιώσει»;, τή; εύεξίας, τή; ύλιχή; καί ηθική; προόδου αύτής ζαί
ώς πολίτη;, ζαί ώ; έμπορος, ζαί ώ; δημοτικό; Σύμδουλος, άπό τού 1836 δι
αρκώ; έχλεγόμενος, ζαί ώ; πρόεδρος τοϋ Συμβουλίου ζαί έπί όλην δωδεκαε
τίαν δήμαρχο;, άπό τοϋ 1855 άχρι; τοϋ 1866.
‘Ω; δημοτικό; αρχών έπροστάτευσε τά γράμματα, ίδρυσε νέα σχολεία ζαί
προήγαγε τήν παιδείαν. Αύτό; προσέτι διερρύθμισε έπί τό βέλτιον τά τής δη
μοτικής διοικήσει»;, ήγειρε δημοτικά καταστήματα, ζαί έπί ζάσι έθετο τάς
βάσει; εύρυτέρα; ε’.ς το μέλλον αναπτύξει»;. Έτελεύτησεν έν Πειραιεϊ όγδοη,
κοντούτη; τήν Ι7ην Δεκεμβρίου τού 1879.
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ΛΟΥΚΑΣ ΡΑΛΑΠΣ· Έγεννήθη έν Χίω τώ 1794 χαί έπαιδεύθη έχταϊς έχιϊ
άχμάζουσι τότε σχολείοις. Πιστόν τέχνον τής ορθοδόξου ημών έχχλησίας, έν
τή άληθεία τή; οποία; πάντοτε διέβλεπεν ού μόνον τήν σωτηρίαν τών πιστών,
αλλά χαί τή; πατρίδα; ζωήν χαί άντίληψιν, μεγάλω; διδαχθείς ού μόνον τότε
τήν γραμματιχήν τή; γλώσση; τοϋ Πλάτωνο; χαί τοϋ Πλουτάρχου, αλλά χαί
τήν γραμματιχήν τών πόνων ζαί τών προσδοκιών τής πατρίδος, εί; τήν ό
ποιαν ούχί σμιχρά ύπήρξε ή πρόοδο; αύτοϋ, ζαί ζατά πάντα ταΰτα χαλώ; χατηρτισμένο; ήγε τό δέχατον όγδοον έτο; τής ήλικίας του, ότε έπεδόθη είς τό
έμπόριον' νεαρό; ουτω διηύθηνε τόν έν Κωνσταντινουπόλει έμποριχόν οιχον
τοϋ πατοός του. Κατά τό 1821 ότε έξερράγη ή έπανάστασις, χαί έν Κωνσταντινουπόλει έσφάζοντο ώ; άρνε; οί Έλληνε;, ό Λουχας Ράλλη; μετέδη
είς ’Οδησσόν, ΐν’ ασφαλώς έλθη όπου οι συμπολΐται αύτοϋ ήσαν. Έν Όδυσσώ
ευρε στάδιον μέγα ζαί έπαγωγόν εύζωία; χαί πλουτισμού, τό έμποριχόν άλλ’
άποσχών τούτου ό ‘Ράλλη; εύθύς τό έπιόν έτος τοϋ 1822 έ'σπευσεν είς τήν
‘Ελλάδα. ‘Η Χίο; τότε ή ιδιαιτέρα πατρϊς τοϋ άνδρό; ήτο κατεστραμμένη,
αΐματόφυρτο;, καί ούδεις ό άγνοών τήν πολύκλαυστον τύχην τή; νήσου έκείνης. ’Εγκατασταθεί; είς τήν παρ’ αύτοϋ όνομασθεΐσαν ‘Ερμούπολιν τή;
Σύρου, ένήργει έζείθεν ύπέρ ιού ύφισταμένου άγώνο;, άσχολούμενο; έν
ταύτώ καί εί; τό έμπόριον, δπω; ζαί δι’ αύτοϋ ωφέλιμο; γίγνηται. "Οτε
δέ ό Φαόιίρο; έςεστράτευσεν είς Χίον, ό Λ. Ράλλη;, συμετέσχε τή; άτυχου;
“χστρατεία; ζαί έπραξε τό καθήκον αύτού ούδενό; δεύτερος. Τώ 1876 μετώκησεν έχ Σύρου ε*ς Πειραιά, ένθα ούχί έπί μικρόν ήογάσθη ύπέρ τή; ΐδρύσεω;
κέντρου ζωή; ζαί εύδαιμΟνία; χαί δυνάμεω; έθνιχής άπαραμίλλου χαί έπιζήλου.
‘1'πήρξε δέ είςέχ τών πρώτων ιδρυτών τοϋ Πειραιώς καί είς τών πρυτανευόν„
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Σ. Π. Σ. Τά έναπολειφθέντα τυχόν παροράματα άφΐενται ε’ς τήν έπιείκειαν
τών κχ. αναγνωστών. ‘11 έν ’Αλεξανδρεία χαί τή λοιπή .Αΐγύπτω πώλησις τής
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Βιβλιοπωλείου ό «Φοίνιξ».
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ΑΠΗΠΤΡΙΟΣ Χ4ΤΙΖ1Σ ΚΟΪ. Έγεννήθη τήν 14 Σεπτεμβρίου τοΰ έτους
1805. Εύθύς ώς έξερράγη ή έπανάστασις ό Χατζίσκος ώς στρατιώτης υπη
ρετεί αύτήν άπό τοΰ 1821 μέχρι τοΰ 1828 συμμετέχων τής ήρωϊκής πο
λιορκίας τοΰ Μεσολογγίου και τών κατά τήν Εύβοιαν, Σκιάθον καί ’Αταλάντην συναοθεισών μαχών. Τώ 1829 άποστέλλεται εις Σάμον καί ύπό
τόν Κωλέττην ύπηρετεΤ ώς ανώτερος αξιωματικός τής εθνοφυλακής τής
νήσου, ώς μέλος καί έφορος. Έν αύτή τή εποχή ή τών Βουρλιώτών Δη
μογεροντία απονέμει αύτφ τόν τίτλον τοΰ πολίτου αύτής. Τφ 183'2 έξε->
λε'γη πληρεξούσιος έν τή έθνική συνελεύση. Βραδύτερου Διοικητής τής Ευ
ρυτανίας καί τής Ναύπακτού, μέχρι τής άφίξεως τοΰ βασιλέως Όθωνος.
Μετά τήν πολιτικήν μεταβολήν τοΰ 1843 άποστέλλεται αντιπρόσωπος
εις τή» έν 'Αθήναις τό πρώτον συγκληθεΐσαν εθνικήν συνέλευσιν. Έν έτει
1814 έξελέγη βουλευτής δίς, είτα καί πρόεδρος τής βουλής. Κατά τό 1847
νομάρχης προσενεγκών σπουδαία; υπηρεσίας. Μετ’ ού πολύ προήχθη
είς τό αξίωμα τοϋ Γερουσιαστοΰ καί τοιοΰτος διετέλεσε μέχρι τής κατα—
λήσεως τοΰ σώματος τούτου. Υπουργός τών εκκλησιαστικών έπί τοΰ
υπουργείου Κολοκοτρώνη.
Μετά δέ τήν πολιτικήν μεταβολήν τοΰ 1862 ό Δημήτριος Χατζί
σκος ώ; ύπουργός τόν κατά τήν έποχήν έκείνην περιοδεύοντα ακολουθών,
τόν αείμνηστον "Οθωνα, συνοδεύει αύτόν καί ε'ις τόν τόπον τής εξορίας
του. Έν τή πατρίω δέ τοϋ έξορίστου βασιλέω; αύλή τυγχάνει βαθείας έκ—
τιμήσεως τιμηθείς ύπό τε τοΰ βασιλέως τής Βαυαρίας καί τοΰ Μεγάλου
Δουκός τοΰ 'Ολδεμβούργου διά τοϋ μεγαλόσταυρου του'Αγίου Μιχαήλ καί
τοΰ μεγαλοσταύρου τοϋ Φριδερίκου Πέτρου. Είτα καί αύθις έξελέγη βου
λευτής φθιώτιοος, άναδειχθείς καί πρόεδρος τής βουλής.
Έπί τής διαδόχου βασιλείας έ'τυχε πολλών δειγμάτων άγάπη; τιμηθείς
καί διά τοΰ άνωτέοου παρασήμου. Άπέθανεν έν ’Αθήναις τόν ’Οκτώβριον
τοΰ 1877.
ΑΧΔΡΟΜ'ίίΙΣ ΠΑΙΚΟΣ· Έγεννήθη έν Θεσσαλονίκη έν έτει 1799, ό’που
έπί μικρόν έδιόάγθη έκεϊ, μεταβάς ειτα είς ’Ιταλίαν υ.έ ένθουσιασσόν φιλομαθείας. Έμπλεως αισθημάτων έσπούδασεν έν τω περιωνύμψ Πανεπιστημίω της Πίσσης τήν νομικήν επιστήμην. Έπι τω άκούσματι τής έπί
τή ελευθερία έγέρσεως τής Ελλάδος έσπευσε ταύζη υπάκουων ό ’Αν
δρόνικος ενταύθα, όπως μετάσ/η του ίεροϋ άγώνος. Ό Έψηλάντης προσέλαβεν αυτόν ώς γραμματέα τό 1822, καί έμεινε ό ΓΙάϊκος έν τή έστρατοπεδευμένη Έλλάδι άχρι τοϋ 18 25.’Αφοϋ δ* έλαβε τόν μεγαλόσταυρον πληγής
υπέρ πατρίδος άπήλθε πάλιν ούτω κεκοσμημένος είς Βιέννην, όπως καί έκ
τών έκεΤ Πανεπιστημίων αποθησαύριση τής έπιστήμης αγλαά διοάγματα.
Έπανελθών κατά τό 1829 προσλαμβάνεται ύπό τοϋ Κυβερνήτου αοιδίμου
Καποδ-.στρίου, ώς πρόεδρος τοϋ έν Κορίνθω πρωτοκλήτου δικαστηρίου,
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εΐτα πρόεδρος τοΰ έν Μεσολογγίφ. Μετά τά δυστύχημα τό στέρησαν τήν
πατρίδα τοΰ Καποδιστρίου, ό Πάϊκος άπεσύρθη τής δημοσίας λειτουργίας
μεταβάς εις Σύρον οπού διέμεινεν άχρι τοΰ 1835. Δέν ήτο δυνατόν όΠάϊκος νά βιο" λαθών έν Σύρψ· οθεν κατά τό 1835 άνεδείχθη Είσαγγελεύς
τοΰ Άρείου Πάγου· τό δέ 1837 έκλήθη ώς Καθηγητής και πρύτανις μά
λιστα πρώτος τοΰ Έθνικοΰ Πανεπιστημίου. Έν τούτοις ή αξία τοΰ άνδρός
έγίνετο όσημέραι καταφανεστέρα και ή άναγνώρισις αύτής άνεβίβασεν αύ
τόν έπαξίως εις τό αξίωμα τοΰ ύπουργοΰ τής Δικαιοσύνης τό 1837 προέ
δρου όντος τοΰ υπουργικού Συμβουλίου τοΰ Έουδάρτ. Διέμεινε δέ ύπουργός τής Δικαιοσύνης και έν τφ μεταξύ προσωρινώς τών Οϊκονομικών και
τών Εξωτερικών άχρι τοΰ 4841. Τότε δέ διωρίσθη Σύμβουλος τής Επι
κράτειας εις τακτικήν υπηρεσίαν. Τό 1842 διωρίσθη ό Πάϊκος Γενικός
’Επίτροπος τής έπικρατείας παρά τφ έλεγκτικφ Συνεδρίφ, έν ·ξ θέσει διέμεινεν άχρι τοϋ 4819- Τό δέ 1850 άνεδείχθη υπουργός τής Δικαιοσύνης
τών ’Εκκλησιαστικών και τής Δημοσίας έκπαιδεύσεως. Είτα ύπηρέτήσεν
ώς Είσαγγελεύς τό 1857 τοϋ Άρείου Πάγου, με'χρι τοΰ 1863. Άπέθανε
δέ έν Άθήναις τή 22? ’Ιανουάριου τοΰ 1880.
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ Α· ΖΑΙΜΙΙΣ- Έγεννήθη τφ 1823,ένοικφ έκ τών πρώτων
συγκλονησθε'ντι εις τήν έ’κκρηξιν τής έπαναστάσεως, καίτοι ήγεμονικφ αλη
θώς καί άσφαλέστερον πάντων τεθεμελιωμένψ εϊς τήν καρδίαν τής Πελοποννήσου. Έπιμελώς σπουδάσας έν Παρισίοις τά νομικά, έπανήλθεν τφ
1847, ό’τε διωρίσθη τμηματάρχης έν τφ ύπουργείψ τών Εσωτερικών. Βου
λευτής έξελέγη τό πρώτον τό 1850. Υπουργός δέ έγένετο τό 1859, άναλαβών τήν διεύθυνσιν τοΰ ύπουργείου τών ’Εκκλησιαστικών και τής
Δημοσίας Έκπαιδεύσεως, τοΰ οποίου άπεσύρθη διαφωνήσας καί πρός τόν
βασιλέα "Οθωνα. Υποψήφιος Πρόεδρος έν τή βουλή τφ I860 τής μεγάλης
εκείνης άντιπολιτεύσεως επέτυχε διά τής ιστορικής πλειοψηφίας τών 62·
ή επιτυχία δέ έπήνεγκε τήν διάλυσιν τής βουλής, Ηπερ ύπήρξεν αφορμή
τή; έπακολουθητάσης μετ’ού πολύ Μεταπολιτεύσεως. Έγένετο τότεύπουργός τών ’Εσωτερικών Μετά τήν παραίτησιν τής προσωρινής κυβερνήσεως
άπεστάλη ύπό τής έθνικής Συνιλεύσεως εις Κοπεγχάγην μέλος τής προσενεγκούσης τφ βασιλεΤ Γεωργίψ τό στέμμα τής Ελλάδος τριμελούς έπιτροπής, καί εΐτα έκτακτος άπεσταλμένος πρός παραλαβήν τής Έπτανήσο».
Τφ 1864, διαρκούσης έ’τι τής Συνελεύσεων, άπετέλεσε μέρος τοΰ ύπό τήν
προεδρείαν τοΰ ναυάρχου Κανάρη κατά Φεβρουάριον συγκροτηθέντοςύπουρ
γείου. Ίφ δέ 1865 μετέσχε μετά τοΰ Χρηστίδου τοΰ πρώτου ύπουργείου
Δεληγεώργη. κατά τήν κρίσιμον έποχήν τοΰ 1869 έκλήθη εις τήν πρω
θυπουργίαν διαλύσας τήν βουλήν τό 1868, ης παρητήθη τό 1870. Τφ δέ
1871 έσχημάτισε αΰθι; ύπουργεΤον, τού όποίου ί’μως παρητήθη, άρνηθεϊς
νά συμετάσχη Έπί τής Οικουμενικής Κυβερνήσεως έγένετο Υπουργός
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τής Δικαιοσύνης Τφ δέ 4878 έκλήθη μετά τοΰ κ. X. Τρικοόπη εϊς σχηματι
σμόν ύπουργείου, άλλ’ ήρνήθη. Πολλάκις άνεδείχθη Πρόεδρος τής βουλής,'
έτιμήθη δέ τφ 1869 ύπό τής Γαλλικής κυβερνήσεως διά τοΰ μεγαλόσταυ
ρου τής Λεγεώνο ς τής Τ ι μ ή ς ώς καί τών μεγαλοσταύρων τής ’Ιτα
λίας, Αύστρίας καί Ελλάδος. Ωσαύτως έφερε καί ανώτερα παράσημα
τής Δανίας, 'Ρωσσίας καί 'Ισπανίας. Άπεβίωσεν έν Άθήναις αίφνης τήν
νύκτα τής 26ης πρός τήν 27ην ’Οκτωβρίου 1880.
ΑΛΤΩΜΟΣ Γ ΖΑΛΟΣ· Έγεννήθη έν Θήρα τόν Νοέμβριον τοΰ 1803 έκ
γονέων εύπατριδών, διαπρεπόντων έπ’αρετή καί ύπολήψει. Μετέλαβεν
8θεν καί ουτος τής αύστηράς έκείνων ανατροφής, ήτι; ιδίως έχαρακτήριζε
τόν έπί όξυνοία και εύθύτητι, φιλοπατρία καί φιλομαθεία πατέρα αύτοΰ,
Γουλιέλμον Ζάνον.
Παράδειγμα δέ τής φιλομαθεία; τοΰ άνδρός έ’στω τόδε· ό’τι κατά τήν
έποχήν έκείνην τέσσαρας τών υιών αύτοΰ, άπέστειλε πρός έντελεστέραν έκπαίδευσιν αύτώ·· είς τήν νήσον Χίον, ήτις ήτο εστία γραμμάτων, άτε
διαπρεπών διδασκάλων τοΰ γένους διδασκόντων. ΈκεΤ έκπαιδευθείς καί ό
αείμνηστος ’Αντώνιος διέμεινεν έπί ό’λην τετραετίαν, ειτα έπανελθών εϊς
Θήραν προσελήφθη ώς Ιδιαίτερος γραμματεύς τό 1829 εϊς τήν ύπηρεσίαν
τού έκτακτου απεσταλμένου τής Κυβερνήσεως αοιδίμου Αντωνίου Τζούνη
γενικού εφόρου τών λιμένων τοΰ Κράτους, παρ’ού Ιδιαζόντως ήγαπάτο
καί πλήρους έμπιστοσύνης άπήλαυε, διό πολλάς έκτάκτους άποστολάς
παρ’ αύτοΰ έπεφορτίσθη οιον εϊς Κόρινθον, εί; Σοφικόν κτλ. διά τήν έπιθεώρησιν τών τελωνείων καί ύγειονομολιμεν αρχείων, τόν δέ Μάρτιον τοΰ
1829 καί μέ Ιδιαιτέρας τινάς άποστολάς πρός τόν αοίδιμον Καποδίστριαν,
τόν Κυβερνήτην τής Ελλάδος λαβών καί ευχαριστήριον έ'γγραφυν διά τήν
εύδόκιμον έκπλήρωσιν τή; ύπηρεσία; του.
Τοιαύτη ήτο ή περί τά δημόσια καθήκοντα πορεία τού Αντωνίου Γ·
Ζάνου πρό τή; συστάσεως τή; βασιλείας, άπό δέ τής συστάσεω; αύτής
έξελέχθη έν τή ιδιαιτέρα πατρίδι του έπί τέσσαρας περιόδους Δημοτικός
σύμβουλος, δ'που έτιμάτο καί ήγαπάτο παρά πάντων τών συμπολιτών του,
διότι εις πασαν περίστασιν προσεπάθει νά δείκνηται χρήσιμος καί ώφέλιμος εϊς αύτούς, οϊτινες καί εϊς τόν βουλευτικόν άγώνα πολλάκις παρώτρυνον αύτόν ν’ άποδυθή, άλλ’ ούτος άπεποιεΤτο τήντοιαύτην τιμήν, ώς μή
θέλων ν’ άπομακρυνθή έκ τής οικογένειας του. Εϊς τήν άγαθήν δέ ταύτην
έπιτόπιον ύπόληψιν αύτοΰ συνεισέφερε καί ή προσφιλής αύτφ σύζυγο; Εύγενία διά τής εύγενοΰς συμπεριφορά; της και διά τοΰ οικογενειακού τη;
ονόματος, διότι ήτο θυγάτηρ έπισήμου άγωνιστοΰ τού Ευαγγέλου Μαζαράκη ένός τών πρώτων ιερολοχιτών τοΰ 1821, πρώτου άνυψώσαντος τήν
έλληνικήν σημαίαν εϊς τάς Κυκλάδας νήσους καί πληρεξουσίου τής νήσου.
Θήρας εϊς τήν έν Ναυπλίψ Συνέλευσιν δ'που έν ακμαία έ’τι ήλικία ειχεν
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άποβιώσει, καί διά στενής φιλίας τιμώμενος ύπό τού αοιδίμου ’Αλεξάνδρου
Ύψηλάντου, δ'στις καί ιδιαιτέραν αλληλογραφίαν μετ’αύτοΰ έτήρει.

Καθόσον δ’ άφορ? τόν ιδιωτικόν αύτοΰ βίον ήτο έπίσης άμεμπτος καί
αξιόλογος άνήρ, διότι πάντοτε έγένετο ό τύπος τής αρετής. Κυρίως μά-

μονογενοΰς υίοΰ αυτού Στυλιανού. Πρό έτών δ’ έν ’Αθήναις διαμένων, τελευταΤον προςελήφθη ώς Ιδιαίτερος γραμματεΰς τής αοιδίμου ' Ελένης Τοσίτσα, παρ’ ή πιστότατα ήργάσθη καταλιπών λαμπρός αναμνήσεις, j ’Απεβίωσε τήν 2 Σεπτεμβρίου τού 1881.
A0A.USIOX ΖΑΠΙΙΑ2. ’Εάν άνατρέςωμεν εϊς τήν πρώτην αύτοΰ αρχήν,
βλέπομεν δτι έγεννήθη έν Λαμπόβφ τή; Ηπείρου περί μέσην τήν πρώτην
δεκαετηρίδα τοΰ αίώνος τούτου ές οίκου έπιφανοΰς μέν έν τφ τόπφ, άλλ’
ύποκύψαντο; δι’ αύτό τούτο εις τά; έπηρεία; τών πάντοτε πονηρών άλλά
πολλφ πονηροτέρων τότε χρόνων πολιτικών.
Ό πρωτότοκο; ούτος τοΰ οϊκουυΐός ’Αθανάσιος, εΰρε μέχρι τινός τής
ήλικία; του τήν πατρικήν προστασίαν, ήτι; φιλότιμος καί φιλομαθής,
καίτοι γλίσχρα έχουσα τά υλικά μέσα, παΤδα έτι μικρόν άπέστειλεν αυ
τόν εις Σχολεΐον έν Κερκύρα.
Έγένετο άνήρ, δτε στάδιον ήνοίχθη εύρύτερον δημιουργηθέν ύπό τοϋ
μεγαλεπιβόλου έκείνου καίμεγαλουργοΰ, τοΰ έξαδέλφου του Εύαγγέλη, καί
τοΰ κεδνοΰ τήν φρένα αδελφού Κωνσταντίνου, εί; δ και αύτός έ’δραμεν,
δπως συνεργασθή και συντελέση· και συνειργάσθη καί συνετέλεσε φιλοπόνω; καί άκαμάτως. Άσπασάμενο; δέ τόν έγγαμον βίον μετά συμβίας
χρηστής καί έναρέτου, έκτήσατο τέκνα, θυγατέρα καί δύο υιούς, ώς δύο
τοΰ πατρό; βακτηρίας, έφ’ ών έστήριςε τά; μελλούσας έλπίδας του, δτι
θέλει έδρασθή έπ
* αύτών ή συνεχής καί αδιάσπαστος ΰπαρξις τοΰ τε ονό
ματος τοΰ έαυτών γένους καί τοΰ έθνικοΰ αύτοΰ κλέους. Βαίνουσιν ήδη
ούτοι έπί τόν ούδόν τοΰ πρακτικού καί ενεργού βίου μέ ικανά τά εφόδια,
δπως μή διαψεύσωσι τάς πατρικά; καί οικογενειακά; ού μήν άλλά καί
τάς έθνικάς μας έπ’ αύτών έλπίδας.
Άπέθανε έν Βουκουρεστίιρ τήν 7 Σεπτεμβρίου 1880. 'Η δέ κηδεία αύ
τοΰ έτελέσθη μετά μεγάλης πομπή; καί μεγαλοπρεπείας, παρακολουθήσαντος ολοκλήρου τοΰ ίεροΰ έλλ.ηνικοΰ κλήρου, τοΰ τότε πρεσβευτοΰ τή;
'Ελλάδος διακεκριμένου άνδρός κ. Μάρκου Ν. Δραγούμη καί πλήθους άλ

λου κόσμου έκλεκτοΰ.
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