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2ο Μαρτίου ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ή *Ανεξαρτησία τής ’Ελλάδος.

ΕΟΡΤΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΑ1

12 Δ εκ ε μ 8 ρ ί ου . Τά γενέθλια τής Α. Μ. τού Βασιλέως Γεωργίου.

23 Απριλίου. *Η εορτή του ονόματος Αυτού.

11 ’Ιουλίου. 1Η εορτή του ονόματος τής Α Μ της Βασιλίσσης "Ολγας.

22 Αύγουστου. Τά γενέθλια Αύτής·

ΤΟΤ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΒΑΣΙΛΟΠΑΙΔΩΝ

*
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Φίλιππος Ίωάννου.
Θεόδωρος Όρφανίδης. 
’Αλέξανδρος Ρ. Ραγκαάής. 
’Ιωάννης ΣοΰΤσος.
Στέφανος Ξένος.
Άχιλλεύς Παράσχος.
Άγγελος Βλάχος.
Κλέων Ραγκαόής.
Άνδρέας Λασκαράτος. 
’Ιωάννης Ίσιδ. Σκυλίσσης. 
Θεόδωρος Ν. Φλογαΐτης.
Γεώργιος Φιλάρετος.
Άνδρέας Κορδέλλας. 
Γεώργιος Κοζάκης Τυπάλδος. 
Timeson.
Φωτεινή Α. Οίκονουίδου. 
Αντώνιος Φραόαοίλης.

21 Μ α ί ο υ. 'II εορτή τού Διαδόχου Κωνσταντίνου.

21 Ιουλίου. Τά γενέθλια Αυτού

13 Ί ου νί ο υ. Τά γενέθλια τού Βασιλόπαιδος Γεωργίου.
18 Αύγουστου. Τά γενέθλια της Βασιλόπαιδος Αλεξάνδρας

9 Ί α ν ο υ αρ ί ο υ. Τά γενέθλια τού Βασιλόπαιδος Νικολάου.

21 Φεβρουάριου. Τά γενέθλια της Β. Μαοίας Μαγδαληνής.

20 Ιανουάριου. Τά γενέθλια τού Βασιλόπαιδος Άνδρέου.
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ΕΟΡΤΑΙ ΘΡΗΣΚΕΤΤΙΚΑΙ

ΚχΟ’ όίς. υέν εργάζονται είς τχ Αηχόσιχ Γραφεία.

1. Νέο·; έτος.—2 θεογάνεια.—3. Εύαγγελισμός.—4. Μεγάλη Παρασκευή καί Σάββατον.

5. Κυριακή καί Δευτέρα τού Πάσχα—6 Πεντηκοστή.— ί. "Αγιος Γεώργ.ος. 8 Ανάλυες 

9 "Αγιοι Απόστολοι Κοίμησις τής Θεοτόκου—11. * Αγιοί Δημήτριος.—12. ΑΣ δύο

ήμέραι των Χριστουγέννων.
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ΠΑΣΧΑΛΙΟΝ

Του έτους 1887 (αωπζ' )

Ίνδικτιώνος ...............................................
Ήλιου Κύχλοι . . ’............................... /’
Σελήνης Κύκλοι.......................................... δ"
Σελήνης θεμέλιον . . ....................... ιζ .
Κρεωγαγίας ήμέραι................... ' . . στ'.
Τό Τριώδιον άργεται Ιανουάριου ... χέ 
‘Εω0ι·;ό·; α'. Ήΐχος πλ. α.
Ή ' Απόκρεω Φεβρουάριου................... η\
Ό Εύαγγ. τη τετάρτγ τής Έβόοα.

Νο,αιχο·; Φάσκα Μαρτίου ....*... κη .
Δατίνων Πάσχα Μαρτίου...................... ’ . κθ'.
Τό "Αγιον Πάσχα. Απριλίου . ... . ε'.
Ή Άνάληύις, Μαίου................................... ιο.
Κυριακή των ‘Αγίων Πάντων, Μαίου. . λά’ 
Ή νηστεία των ‘Αγίων Αποστόλων ήμ, κη’ 
Ή μνήμη αυτών, ημέρα Δευτέρα.
‘Η παραμονή των Χριστουγέννων ημέρα

Πέμπηι



ΣΤΟΑ 6

40 ΚΥΡΙΕΥΑΝ ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΕΙΝΑΙ 0 ΖΕΥΣ
___________ ·

Αί ώραι τοϋ έτους άρχίζουσιν.

Τό Εαρ αρχεται τ/j 8)20 Μαρτίου ώρ. 1 καί λ. 4 ρ. μ. εσεται όε κατ’ άρχάς θερμόν, 

περί τά μέσα σε δροσερόν μέ πολλάς βροχάς καί βρονχάς καί περί τά τέλη πάλιν θά έγωμεν 
καιρόν πολύ θερμόν.

Το θέρος αρχεται τη 9 ]21 Ιουνίου ώρ 8 λ. 25 πμ. εσεται δέ κατ' άρχάς λίαν θερμόν, πε

ρί τά μέσα όμως θά. εχωμεν δροσερόν καί εύχάριστον καιρόν καί περί τά τέλη θά έπαναλη- 
γθώσι τρομεραί ζέστα*, άσάένειαι πολλαί εις τά μιχρά παιδία.

Τό ΦΟινόπωρον αρχεται τή 10J22 Σεπτεμβρίου ώρ 10 λ. 51 μ. ρ. εσεται δέ κατ' άρ

χάς λίαν θερμ.δν, περί τά μέσα δέ δροσερόν και εύχάριστον καιρόν καί περί τό τέλος θά ήν· 

ψυχρός και ύ/ρός μετ' αστραπών, βροντών, κεραυνών, χατα-.μδων χχί μεγάλων πλημμυρών.

*Ο Χείμών αρχεται την 9]21 Αεχεμβρΐου ώρ. 5 λ. 3 ρ. ρ’ εσεται δέ κατ’ άρχάς λίαν ψυ

χρός, ρετά σκοδρών βορείων άνεμων, περί τά μέσα δε λίαν ευχάριστος t χαί περί τά τέλη θά 

εχωμεν ψύχος άνυπόγορον ρετά πολλών χιόνων.

■>

ΕΚΛΕΙΨΕΙΣ ΤΟΤ 1887

Κατά τδ έτος 1887 θά συμβώσι 2 ίχλείψεις της Σελήνης.

27 Ί α ν ο υχρ ίου, μεριχή έκλειψις τής Σελήνης, ορατή εις τάς νήσους Σανδοϋ.

10 Φ ε β ρ ο υ χ ρ ί ο υ, ρεριχή έκλειψις του Ή λ ίου, ορατή εις τήν Μεσημβρινήν Άμεριχήν.

22 Ί ο υ λ ί ο υ, ρεριχή έχλειψις τής Σελήνης, δρατή εις τήν Αρμενίαν.

* Αύγουστου, δλιχή έχλειψις του Ήλιου, δρατή εις τήν ‘Ρωσσίαν.

Λ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
*Ε/ων ηα»ρας 31. Ή ήμέοα έχει ώ ας

Ό Ήλιος εις τον
Ν. Π.

Ή κατά σάρκα περιτομή του Κυρίου ημών Ίησοϋ Χρίστου, και μνήμη Βα
σιλείου του Μεγάλου. 9 Αργία.
ΤΙροεο.οτια των Θεορ. καί ρνήρη Σιλβέστρου Πάπα 'Ρώ/ζης.
Μαλαχίου του προγήτου καί Γορδίου ράρτυρος.
Ή σΰναξις των 70 9Αποστόλων χχί θεοχτίστου του δσίου.
Σελήνης τελευτά!ον τέταρτον 7 ώρ. χαί 22 λ. π. μ.

Θεοπέ/ζπτου καί Θεωνά μαρτ. καί Συγκλητικής τής όσιας. Hapapov. των 
Θεορκνείων. Νηστεία εν η άν ημέρα τύχη.
Τά Άγια θεοράνεια τοϋ Κυρίου ημών Ίησοΰ Χρίστου* Αργία.
Ή σΰναξις του Προρ. Προδρόμου καί Βαπτιστοΰ Ίωάννου. * Αργία καί 
ιχθύος χατάλυσις.
Αορνίχης τής δσίας, Γεωργίου του Χοζεβίτου.
Πολυεύκτου ράρτυρος.

Γρηγοοίου επισχ. Νΰσσης καί Δομητιανοϋ Μελιτηνης.
Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου.
Τατιανής μάοτυρος.

Νέα Σελήνη 9 ώρ: ααΐ 25 λ. μ. μ.
Έρμΰλου καί Στρατονίχου μαοτΰρων.
Των εν *Ραι0α καί Σινα άναιρεθέντων πατέρων.
Παύλου τοϋ Θηβαίου καί Ίωάννου του Καλυβίτου.
‘Η προσχΰνησις τής τίμιας άλύσεως του 9Αποστόλου Πέτρου.
9Αντωνίου του μεγάλου. Αργία.
* Αθανασίου χχί Κυρίλλου, Αρχιεπισκόπου ’Αλεξάνδρειάς. Αργία. 
Μακαρίου τοΰ Αιγυπτίου καί ’Αρσενίου Κερχυρας.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
Ευθυμίου τοϋ Μεγάλου.

Σελήνης πρώτον τέταρτον 2 ώρ. *αί 40 λ. μ. μ.
Μχξίμου τοϋ δμολογητοϋ καί Νεοφύτου ράρτυρος.
Τιμοθέου του ’Αποστόλου καί ’Αναστασίου τοΰ Πεσσού.
Κλήρεντος Άγχΰρας καί Αγαθάγγελου ράρτυρος.
Ξένης της όσιας.

"Αρχεται το Τριώδιον.
Τοΰ Τ ε λ ώ ν ο υ καί Φαρισαίο υ.—Γρηγοοίου επισχ. Κ}πόλεως. 9 Αργία. 
Ξενορώντσς τοΰ όσιου καί της συνοδείας αυτοΰ.
Ή άναχορ. τοΰ λειψάνου Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου. Αρ-ρα.

Πανσέληνος 9 ώρας, χαΐ 15 λ. μ. μ.
9Ερραίμ τοϋ Σύρου τοϋ δσίου.
Ή άναχομιδη τοϋ λειψάνου Ιγνατίου τοΰ θεορόρου.
Των τριών Ιεραρχών Βασιλείου τοΰ Μεγάλου, Γρηγορίου τοϋ θεολόγου και 
Ίωάννου τοϋ Χρυσοστόμου. Αργία.

Κύοου καί Ίωάννου των θαυματουργών Αναργύρων.



ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
"Εχων ηαί,οχς 28 ‘II ημέρχ εχει ωρχς 11 καί η νυξ ωρχς 13 

Ό ήλιος εις τούς Ίχθΰς.

ν. π.
; K.J/P. Τ ο 5 Ά σ ώ τ ο υ.—Τρΰρωυος μχρτυρος.
'•Δευτ. ‘Η ‘Τπχπχντή τού Κυρίου η,υ.ΰν Ιησού Χριστού.
:Τρίτ. Συμεώνος τού Θεοϋ'οχου καί της προρήτιύός ’Άννης.

Σελήνης τελευταΈον τέταρτον 10 ώρ. καί 5 λ. μ. μ.
;Τετ. ’Ισιδώρου του Πηλουσιώτου.
ϊ Πέ/ζ. Άγχθης μχρτυρος.
’ ΙΙχρ. βουχόλου του όσιου χχί Φ&τίου Κων)πόλεως.
Σάβ. ψυχοσάββατων. —Πχρθ-νίου επισχόπ. Αχμύχχου χχί Αουχχ του όσιου.

\ Κυρ Κυρ. Τ ή ς Ά π ό κ ρ ε ω . — Θεοόωωου του Στρατηλάτου χχί Άχγχρίου τού 
Προρήτου.

Δευτ. Νιχηρόρου μχρτυρος.
Ύρίτ. Χχρΰάμπους ίερομχρτυρος.

Νέα Σελήνη 6 ώρ. καί 28 λ. π. μ.

: Τετ. Βλασ/ου ίερομχρτυρος χχί Θεοδώρας της Αύγούστης.
Πέα. Μελετίου αρχιεπισκόπου ’Αντιόχειας.

. Πα^. Μαρτινιανού τού οσίου.
■ Σάβ. Αυξεντίου τού όσιου.
: Κυ/ο. Τ ς Τ υ ρ ο ρ χ γ ο υ. ’Ονησίμου τού 9 Αποστόλου.
Δευτ. Καθαρά Δευτέρα. Πχμρίλου μχρτυρος.

Μ ΑΡΤΙΟΣ

:Τ/?ίτ. Ύρη^ορίου του Παλα/ζά καί Θεοδώροο του Τήρωνος.
Τετ. Δέοντος Πάπα ‘Ρώ/ζ^ς.
Πέ/ζ. Ά^χ ίππου τοϋ ’Αποστόλου.

Σελήνης πρώτον τέταρτον 1 ώρ. καί 20 λ. μ. μ.
Πα,ο. Δέοντος επισκόπου Κατάνης.
Σάβ. Τών άγιων Θεοοώ^οων. - Τιμοθέου τού ευ συμ.βόλοις καί Ευσταθίου 

έπισκόπ. Αντιόχειας.
Κυρ. Τ η■ ς ^Ορθοδοξίας .—Τών έν Εύγενίοις μαρτύρων.
Δευτ. Πολυκάρπου ίερομχρτυρος επισκόπου Σμύρνης.
Ύρίτ. ‘Η ά. καί ο . ευρεσις της τίμιας χεραλης του ΊΛροορόμου.
Τετ. Τχρχσίου άρχιεπισχ. Κωνσταντινουπόλεως.

Πανσέληνος 8 ώρ. καί it) λ. μ. μ.

10 26 Πέ/ζ. Χϊορρυρίου επισκόπου Γάζ'<ς.
11 27 Πα/?. Προκοπίου τοϋ Δεκαπολίτου.
12 28 Β*σ<λείου τοϋ όμολογητού.
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ΑΠΡΙΛΙΟΣ
Έχνν 30 ‘Η ήν.έρχ ?χε< 'ί"'; 13 νν.Ι < νύ^ ·ί-ζ; 11 .
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Με·/. Τετάρτη Μαοί'χς ότία; της Αί-/υπτ<α$. 
Μ
Μ

ε γ. Π έ μ π τ η. Τίτου όσιου του 0αυιχατουογοϋ. 
ε γ. II α ρ α σ x ε υ ή. Νικήτα όσ. και Ιωσήρ ύμυογ.

Σελήνης τελευταιον τέταρτον 1 ώρ. χαΐ 46 λ. π. μ.

ε γ. Σάβ&ατθνβ Γεωργίου όσιου του έν Μαλεώ.Σάβ.
Κυ^ο.
Δευτ.
Τ^οίτ. Καλλιοπίου μάρτ. Γεωργίου επισχόπου Μιτυλήνης.

Ίήοωόίωνος, *Αγάβου χλπ. έχ τών 70.
Ευτυχίου μά.ρτυρος.
Τ η ς Ζ ω ο ο ό γ· ο υ Πηγής. Τ ερευτίυου Πο/χπηίου χαΐ των συν αύτοις. 
Άντίπα ιερομ. έπισχ. ΙΙε/σγάριου.

Νέα Σελήνη 2 ώρ. χαΐ 82 λ. μ. μ.

Τ ο ϋ Θ ω μ ά. Βασιλείου του ό/χολογητοϋ.
Μαρτίνου Πάπα Ρώμης.
*Αρι^τάρχου, Πούόη χαΐ Τρογίμου έχ των 70.
Κ/?ήσζεντος μάρτυρας.
’Αγάπης, Εΐοήνης χαΐ Χιονιάς των αύταόελ^ων.
Συ/χεώνος ιερομ. έν ΙΙε^σίόι
Ίωάννου του όσιου.

Σελήνης πρώτον τέταρτον δ ώρ. 43 λ. π. μ.

Μ !
ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ. ΚλχνΛ'ου, Θηοώροκ χλπ. Μ. 
Εντυχιου άρχιεπ. Κων]πόλεως.

Δζυτ.
T/5CT. 
Τη. 
Πί,α. 
Πχρ. 
Σάβ.

Ku/?. 
Δευτ. 
Τ/νίτ.
Τετ.
Πέ,«. 
Ιϊχρ, 
Σάβ.

ΜΑΙΟΣ
Των Μ υ ρ ο γ ό ρ ω ν. Παρνουτίου ιερομ. 
Q-οόώρου όσιου τοϋ Τραχινά.
Ιανουάριου ίερομάζουρος.
Φεοδώρου του Συχεώτου.
Γεωργίου τοϋ Μεγαλο/χά/χτ. *Α/?γία.
Σαββα του στρατηλάτου χαΐ Έλισσάβετ της όσιας.
Μάρ'.ου τοϋ ’Αποστόλου του Εΰαγγελιστοϋ.

ΙΙανσέληνος 9 ώρ. χαΐ 11

Τοϋ Παραλύτου. Βασιλέως ίερομάρτ.

Σωηπάτ/?ου των Αποστόλων. 
Θεολόγου.

Κυο.
Δευτ. Συμεώυος ίερομάρτυρος.
Τρίτ. Των έν Κυ^ίχω 9 μαρτύρων.
Τετ. Τής Μεσοπεντηζοστής. Ίάσωνος χαΐ 
Πέ/χ. ’Ιακώβου του ’Αποστόλου άόελρ. Ίωάννου τοϋ

λ. π. μ..

θαλλελαίου μάρτυρας.
Τών ΐσαποστόλων Κωνσταντίνου χαΐ Ελένης. Ά^γία. 

Βασιλίσκου
Τών
Τής

Ν. Π.
13 1 Πα^ο.
14 2 Σάβ.

4- 15 3 Κυρ.
16 4 Δευτ.
17 ΤΡίτ.
18 6ί Τη.
19 71 Πί,«.
20 8 Πα(ο.
21 9 Σαβ.

+ 22 10 Κυο.

23 11 Δευτ.
24 12 Τρίτ.
25 13 Τετ.

+ 26 14 ΙΙέ/Λ.
27 15 Παρ.
28 16 Σάβ.

+ 29 17 Κυρ.
30 00 Δευτ.

31 19 Τρίτ.

1 20 Τετ.
+ 2 21 Πέ/χ.

3 22 Πα/?.
4 23 Σάβ.

+ 5 24 Κυο.

+ 6 25 Δευτ.

7 26 Γ/σίτ.
8 27 Τετ.
9 28 Πέ/χ.

10 29 Παο.
11 30 Σάβ.
12 31 

ί Κυο.

*\ερεμίου του Προφήτου.
’Αθανασίου τοϋ Μεγάλου.

Σελήνης τελευταϊον τέταρτον ώρ 5 καί λ.
Της Σα μαρείτιδος. Τιμοθέου χαΐ Μαΰ(οας μάρτ.
Πελάγιας μάρτυρας.
Ειρήνης Μεγαλομάρτυρας.
Ίώβ τοϋ όιχαίου χαΐ πολυά^λου.
Ακακίου χαΐ Κοό/?άτου μαρτύρων.

Ίωάννου τοϋ θεολόγου, ’Αποστόλου χαΐ Εΰαγγελιστοϋ.
ΊΙαΐου τοϋ προφήτου χαι Χριστορόρου μά.ρτυρος
Τοϋ Τ υ ρ λ ο ϋ. Σίμωυος ‘Αποστόλου τοϋ Ζηλωτοϋ.

Νέα Σελήνη ώρ. 7 χαΐ λ. 17 μ. μ.
Μωχίου ιερομ.
Έπιο. έπ. Κύπρου χαΐ Γερμανού άρχιεπ. Κωνσταντνιουπόλεως. 

Γλυκερίας μάρτυρας.
Της Άναλή^εως. Ίσιόω^οου μάρτυρ.

Παχωαίου τοϋ μεγ. χαΐ ’Αχίλλειου άργιεπ Κωνσταντινουπόλεως, 
θεοδώρ'.υ τοϋ ηγιασμένου μαθητου τοϋ όσ. Παχωμίου. 
’Ανδρονίκου τοϋ ’Αποστόλου χαΐ Ιουνίας.
Πέτρου, Διονυσίου χαΐ τών συν αυτοί; μαρτύρων.

Σελήνης πρώτον τέταρτον ώρ. 5 λ. 38 μ. μ.
Πατριχίου ιερομ. έπισχ, Προύσσης χαί τών συν αυτω

ΙΟΥΝΙΟΣ

μάρτυρας.
Κ ε x ο ι μ η μ. έ ν ω ν. Μιχαήλ του όμοίογητού. επισχόπου Συνάδων. 
Πεντηχοσ της. Συ,ιχεώνος του ευ τώ 0αυ(ιχαστω δρει.

Πανσέληνος ώρ. 7 χαΐ λεπτ. 42 μ. μ. 
άγίουΠνεύ/χατος. Ή τρίτη εύρεσις της τίμιας κεφαλής Ίω- 

Προδρόμου.
Του
άννου τοϋ Προδρόμου. 
Κάμπου τοϋ ’Αποστόλου έχ τών 70.
Έλλαόϊου ιερομ.
Ευτυχούς έπισχ. Μελιτηνής.
θεοδοσίας ίερομάρτ.
Ίσααχίου, ηγουμένου της Μονή: τών Δα^/χάτων.
Τ ώ ν ‘Α γ ίω ν II ά ν τ ω ν. Έρμείου μάρτυρας .



>

ΙΟΥΛΙΟΣ

Ν. 1.
13 1 · ετ.

14 2 Ίέ,α.
13 3 Π V
10 4ίΣ«β.

+ 17 3 Κυρ.
18 0 Δευτ.
19 7 τΡίτ.
20

1
8 Τετ.

•21 9 ΠίΜ.
22 10 Παο.
23 11 Σάβ.

+ ϊ4 12 Κυρ.
23 13 Δευτ.
25 ’ 4 Τσίτ.
2Ζ 13 Τετ.

' 28 10 ΠήΛ
29 17 Πα^ο.
30 18 ΣάΖ.

ψ 31 19 Κυρ.

1 20 Δευτ.
2 •21 Τρίτ.
3 22 Τετ.

ί 23 ΓΙ έιζ.
3 24 Πα^ο.
6 23 Σάβ.
7 20 Κυ,ο.
8
9

10
1 1
12

27
>3
2'1
30

Κο-σ/ζα καί Δα/ζιανοΰ των Άνα^γύοων. Ά/χ/ία.

Σελήνης τελευτβΛ’ον τέτχρτον 8 ώρ xxc λ. μ μ.
Η εν Βλαχέρναις χατάθεοις τ<ς εοθητος της Θεοτόκου.

'Υακίνθου μάρτυρας καί ’Ανατολίτου Κων)πόλεο·ς.
Άνδρέου Κοήτης τού Περοοολυμίτου.
'Αθανασίου τού εν τω "Αθω καί Ααμτταοού θαυματουργού.
Σιτίνη τού μεγάλου.
Θωμά. τού εν Μαλαιω ζκί Κυριακής μεγαίομάρτυρος. 
Προκοπίου μεγάλο μάρτυρος.

Νέχ Σελήνη 9 ώρ. xxc 18 λ. μ. μ.

Παγκρατίου ίερομονάγου επισκόπου Ύαυρομενίας
Των εν Νικοπόλει 43 μ.αρτύρων.
Ενιαίας της μεγαλομάρτυρας.
ΓΙ^όκλου καί Ίλαοίου των ,α αντίξοων.
'Η σύναςίς τοΰ ’Αρχαγγέλου Γαοριηλ καί Στεφάνου τού Σαββαίτου. 
Άκύλα τοΰ Άποστό/ου καί ’Ιωσή© Θεσσαλονίκης.
Κηρύχου καί Ίουλίττης των μαρτΰρων.

Σελήνης πρώτον τέταρτον I ώρ. 7α’. "" λ. π μ.

’ Αθηνογέυ .υς ίερομάρτυρος.
Μαρίνης μεγαίομάρτ,ρος. 
Αίμιλιανού τοΰ μεγάλο μάρτυρος. 
Μακσίνης άοελ.ρης του Μ Βασιλείου καί Δ ίου των όσιων.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Τού Προρήτου Ήλιου τοΰ Θεοοίτου. Αργία.
. ΣυμεώνΟς τού οιά Χριστόν σαλοΰ καί ’Ιωαννου συνασκητοΰ 

Μαρίας της ^Χαγυαληνης της Μυρορόρου.

12 ώρ. χχί 5 λ. π. μ.

Φωκά ιερομ. καί ’Ιεζεκιήλ τοΰ π^ο^ήτου.
, Χριστίνης της μ,εγαλομάρτυρος.

Ή κοίμησις της αγίας "Αννης μητρός της Θεοτόκου.
Έρμολάου καί Παρασκευής των μαρτύρων.

■ Παντελεήμονος τοΰ μεγαλομάρτυρας καί ιαματικού. Αργία. 
Ύρίτ. Προχόρου, Νικάνορος, Τίμωνος καί Πασαένα των ’Αποστόλων. 
Τετ. Καλλινίκου καί Θ-οοτης των μαρτύρων. 
Πέ/ζ. Σύλα, Σιλ$υανοΰ καί Κο<σκεντος εκ των iO. 
Παο. Εΰόοκί/ζου καί Δικαίου·. Προεόρτια τοΰ τίμιου Σταυρού.

ΔίνΤ.



Ν. Π
13 1 Σάβ.

+ 2 Κυ^ο.
13 3 Δευτ.
16 4 Τρίτ.
17 3 Ιετ.
18 6 Πί^.
19 7 Πκρ.

20 8 Σάβ.
+ 21 9 Κυρ.

22 10 Δευτ.
23 11 Ύρίτ.
2ί 12 Τετ.
23 13 Πέ/ζ.

26 14 Πα/>.
27 13 Σάβ.

4· 28 16 Κυρ.
29 17 Δευτ.
30 18 Τρίτ.
31 19 Τετ.

1 20 Πέ/ζ.
2 21 Πα/?.

, 3 22 Σάβ.
+ 4 23 Κυο.

5 24 Δευτ.
6 23 Τρίτ.
7 26 Τετ.
8 27 Πέ/ζ.
9 2S Πα/ν

10 29 Σάβ.
+ 11 30 Κυρ

12 31 Δευτ.

ΊΙ πρόοδος του τίμιου καί ζωοποιού Σταυρού καί τών παίόων τών 'Μακα- 
βαίων Σολομονής καί Έλεα^άοου.
Ή ανακομιδή του λειψάνου Στεγανού τού πωρτομάρτυρος.
Ίσαακίου, Δαλυάτου καί Φαύστου τών οσίων.
Των έν Έρέσω επτά άγιων παίσων.
Ευγενίου μάρτυρος
'Η Μεταμόργωσις τού Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. 'Αργία καί ιχθύος κατάλ. 
Δομιτίου ιερομάρτυρας.

Νέα Σελήνη 9 ώρ. καί 44 λ. π. μ.
Αιμιλιανού τού όμολογητού.
Ματ0ία τού 9 Αποστόλου.
Δαυρεντίου μάρτυρος καί αρχιδιακόνου.
Εύπλου τού Διακόνου καί μάρτυρος.

Φωτίου καί ’Ανίκητου τών μαρτύρων.
Μας ί/ζου τού όμολογητού.

Σελήνης πρώτον τέταρτον 8 ώρ. καί 11
Μιχκίου τού Προρήτου.
Ή Κοίμησις τής Θεοτόκου. ' Αργία.
Τού 'Αγίου Μανοηλίου, Διομήδους μάρτυρος.
Μύρωνος μάρτυρος.
Φλώρου χμί Ααύρου τών μαρτύρων.

Τ!55 στρατηλάτου μάρτυρος.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

λεπτ. μ. μ.

fi

*

Άνό-οέου

Σα/ζουήλ 
θαόαίου

τού προγήτου. 
του 'Αποστόλου καί Βάσσης μάρτυρος.

Πανσέληνος 7 ώρας καί 27 λ.
Άγα0ονίκου μάρτυρος.
Αούππου μάρτυρος.
Ευτυχούς ιερομάρτυρας.
Βαρθολομαίου καί Τίτου τών ’Αποστόλων.
Άάριανου καί Ναταλια; μαρτύοων.
Ποιμένος τού οσίου.
Μ&ιϋσέως όσιου τού Αιθίοπος.

Σελήνης τελευταϊον τέταρτονβ ώρ. χαΐ
‘Η άποχεγάλισις Ίωάννου του Προδρόμου. Αργία.
9Αλες άνδρου, Ίωάννου καί Παύλου νέου άριχ. Κωνσταντινουπόλεως. 
Ή χατά.θεσις της τίμιας ζώνης της Θεοτόκου.

μ. μ.

32 λ. μ. μ.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

1 ϊ Τρίτ. (άρ'/,η τού Ίνδι'κτου, ήτοι τοϋ νέου έτους). Ή σύναξις τής Θεοτόκου καί μνήμη 
Συμ.εώνος τού Στυλίτου καί ’Ιησού Ναυή. 'Αργία. 
Μά/ζαντος μάρτυρος καί Ίωάννου τού Νηστευτοϋ.
9 Ανθίμου ιεορομ. Νικοδη/ζίας καί Θεοκτιστου οσίου. 
Βαβύλα ιερομ. καί Μωϋσέως τού προγήτου. 
Τ,αχαρίου τού προγήτου πατρός τού Προδρόμου. 
ΊΙ άνάμνησις τού θαύματος καί Μιχαήλ τού αρχιστρατήγου. 
Προεόρτια τών γενεθλίων τής Θεοτόκου καί Σώζοντος μάρτυρος

I ’

2 ί Τετ.
3; Πέμ.
4 Ιίαρ.
5
6 Κ.υρ.
7
8 Τρίτ. Τό Γ.νέθλιον της Θεοτόκον.
9 Τετ.

10
11

Σάβ.

Δευτ

Πέ/ζ.
Πα/>.

24 ί

+ 25ί
26ΐ
27 i
28 ΐ
29i
30

1
+ 2

Ιωακείμ καί "Αννης καί Σε&ηριανού μάρτυρος. 
Μηνοδωοας, Μητροδώρας, Νυμγοδώρας μαρτύρων. 
Θεοδώρας τής όσιας τής εν Αλεξάνδρειά.

’Αρχή Φθινοπώρου, ’Ισημερία ώρα δ καί 47 λ. μ μ.

Αυτονόμου ίερομάρτυρος.

Σελήνης πρώτον τέταρτον Ο ώρ. και 8 λ. π. μ.

Κο/ονηλίου τού εκατόνταρχου.
Σταυρού. Αργία καί νηστεία.

13 Κυ^ο.
14!Δευτ. Ή ύ·/»ωσι.· τοϋ Τι/ζιου 
15·Τ/3ΐτ. Νικήτα μάρτυρος.
16 ί Τετ.
17|Πέ//..
18 Πα^ο.

Εύγημίας τής μεγάλομά.ρτυρος.
Σόγιας, Πίστεως, Έλπίδος, Αγάπης.
Εύμεν ίου τού θαυματουργού, επισκόπου Γο/οτύνης.

ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ
Τρογίμου, Σαββατίου καί Δορυμεδοντος μαρτύρων.
Ευσταθίου τού μεγάλομάρτυρος καί τής συνοδείας αυτού.

Πανσέληνος 6 ώρ. καί 52 λ. π. μ.

Κοδ/οάνου τού ’Αποστόλου καί Ιωνά τού προγήτου.
Φωκά ιερόμάρτυρος, επισκόπου Σινώπης.
Ή σύλληψις τού Προδρόμου καί Βαπτιστοϋ ‘ίωάννου.
Θέκλης τής πρωτομάρτυρας.
Εύγροσύνης τής όσιας.
Ή /ζετάστασις Ίωάννου τού Θεολόγου. 'Αργία. 

Καλλιστράτου καί τών συν αύτώ μαρτύρων. 
Χαρίτωνος όμολογητού καί Βαρούχ τού προγήτου.

Σελήνης τελευταΐον τέταρτον 5 ώρ. ααΐ 17 λ. μ. μ.

11 \ 29; Τοίτ. Κυριάκού τού άναχωρητού.
12.30.Τετ. Γρηγορίου, επισχόπου μεγάλης Αρμενίας.

Σάβ. 
Κυρ.



IQANNOY ΑΡΧΕΝΗ ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ 2



ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
"Εχ >7 τυ -ρ'/.ς 31. ΊΙ -ηυ.ερα εγει ώρκς 9 χ-ζΐ ή ώ,οας 15.

Ό Ή λ ι ο ς ε ί ς τον Αιγόκερων.

Νασύ/ζ τού Προφήτου.
Άββαχου-ζ τού ΙΙρορήταυ.

Νέα. Σελήνη G ώρ: κχί S2 λ. μ. μ.
Σοσονιού τού προφήτου.
Βν.ρξσρκς τής με/κλομάρτυρος χσί ’ΐωά-χου τού Δτμχσχηνοΰ.

Σάββκ τού θεο’ρόρου κοά -ηγιοισ j ένου ’Ip/i*
Νικολάου επισκόπου, Μύοων τής Λυχ/ας, ’A^yia.
ΆμΖοοσΐου επισκόπου Μεσϊβλώυων.

Παταπισυ τού όσιου.
ΊΙ σΰχζ<·/-ις τής Θεοποσ/ζήτοοος "Αν·,·/;;. 'Acyioe.
Μήνα, Έβαο·/ένους χαΐ Εύ·/οαρου /ζαοτύ^ων.

Σελήνης πρώτον τέταρτον 1 ώρ. καί 21 λ π. μ.
Δανιήλ τού Στυλίτου,
Σπυρίδωνος τού θαυματουργού.
Ε στρατών χαΐ τών συν αύτώ μαοτύβών.
Θύ,οσου χαΐ τών συν αύτώ μαρτύρων.
Ελευθερίου ιερομάρτυρας.

’Ay’/αΐου τού προγήτου χαΐ Μασι'νου μάρτυρος.
Δανιήλ τού π^ορήτου χαί τών τριών παιαων. Διονυσίου Αρχιεπισκόπου Αΐγίνης 
τού έχ Ζακύνθου.
Σεβαστιανού, Ζωής χαΐ τών συν ''ύ~οις υα.οτύρωυ.

Πανσέληνος 4 ώρας, καί 48 λ. μ. μ.
Βονι^ατιου μάρτυρας.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
Ποοεό/οτια τών Χσιστου’/έννων χαΐ Ί/νατιου Θεορόοου.
Ίου λιανής μάρτυρος.
’Αναστασίας μάρτυρος της ραρ μακού υτρίν.ς,
Τών έν Κοήτη σ'έζα ιζα^τύοων
Πα^α/ζονή τών Χσιστον'/έννων χαΐ Ευγενίας τής όσιας
ΊΙ χατά σά(οχα ΓΕΝΝΙΙΣΙΣ τού Κυσίου ήαών Ίζσσύ Χσιστοΰ. Aoyia ηοιή/ζε-

^ος χαΐ χατάλυσις εις πάντα ,υέ/st τής πα-α/ζσ-νής τών Θεορανε/ων.

Σελήνης τελεύταγαν τέταρτον ώρ 5 χαΐ λ. 17 μ. μ.
ΊΙ σύναςις τής Θεοτόκου χαΐ Εύ#υ/ζίου ιερομάρτυρας.
Στερά.υου αρχιδιακόνου καί πρωτομάρτυρας καί Θεοοώ.οου Γραπτού.
Τών έν Νικομηδεία χαέντων ώσ/ζυσιων υαρτΰρων.

Τών έν Β^λεξζζ σ.ναιρεθεντων 14,000 νηπίων.
Άνυσΐας της ιερομάρτυρας.
Μελάνες όσιας χαΐ άπόδοσις τών Χριστουγέννων.

ΝΕΟΝΕΤΟΣ 1887
(επινομις)

ΓΕΑΑΣΩΜΕΝ ΣΑΡΔΩΝΙΟΝ 
Α'.

Παράδοξος συνήθεια τον κόσμον διευθύνει
Kai προς αύτήν ρυθμίζονται και γέλωτες κα'ι θρήνοι. 
Μυθεύεται, πώς παλαιά εις τής Σαρδοΰς τήν νήσον 
ΔιετηρεΤτο έθιμον άλλόκοτον κι’ έκπλήοσον. 
"Αν έφθανον οί γέροντες εις ώρισμένον γήρας 
Κ’ έξηκολούθει ανθηρός ό γηραιός των βίος, 
Τά τέκνα τότε έπαιζον το πρόσωπον τής μοίρας 
Καί τούς γονείς έφόνευον ήμέρως ή αγρίως. 
Κάθε φιλόστοργος υιός καί πατροκτόνος ήτον, 
’Ακόμη δεν εϊχ’ εύρεθή ό νόμος τών χ α ρ ί τ ω ν. 
’Αλλά δεν έτελείωνον έως έδώ οί νόμοι 
Ιίολλά εΐχον νά πράίωσι μετά στοργής ακόμη 
Γά τέκνα των, οί συγγενείς κ’ οί φίλοι των συγχρόνως 
Διά νά λάμψ’ ή θλίψις των καί ό βαθύς των πόνος. 
Εις τήν κηδείαν των αντί ασμάτων νεκρώσιμων, 
Άντ'ι λαμπάδων καί φανών καί λειτουργών πένθιμων, 
’Αντί στεφάνων, ταινιών, ανθοδεσμών, δακρύων, 
’Αντί ρητόρων πομπωδών καί—φεΰ—έπιταφίων, 
*Ωφειλον πάντες όπισθεν φαιδροί νάκολουθώσι, 
Νά άλλαλλάζουν εύθυμοι κι’ όζέως νά γελώσι. . .. 
Κ’ ήκουες τότε γέλωτα φρικτόν καί καταχθόνιον. 
Τον μαϋρον τούτον γέλωτα έκάλεσαν Σαρδόνιο ν! 

Β’.
Παράδοξος συνήθεια τόν κόσμον διευθύνει
Και προς αύτήν ρυθμίζονται και γέλωτες καί θρήνοι.

Έν έτος εις τό παοελθόν κατέρρευσεν ακόμη· 
Έν έτι πρός τήν άόυσσον τοϋ μέλλοντος, έν βήμα. 
Χιών αρχίζει πίπτουσα έν τή χρυσή μας κόμη 
Καί χαίνει έν άπέραντον προ τών ποδών μας μνήμα. 
Κηδεύονται, κηδεύονται εντός εις όλος χρόνος, 
Τέκνα, φίλοι, γεννήτορες, ημείς αύτοί συγχρόνως, 
Τόσοι απόκρυφοι παλμοί καί ονειροπολήσεις, 
Τόσαι ελπίδες κυαναΐ καί έθνικαί μας πτήσεις. .. 
’Αλλά κανείς τό πρόσωπον άς μή καταόιόάση 
Κι’ ή παλαιά μας θελκτική συνήθεια χαλάση. 
Αύλών, τυμπάνων, συριγμών άρχίσωμεν τόν ήχον. 
Νέοι, γυναίκες, γέροντες, όλοι εις ένα στοίχον. 
Κ’ εις ένα σίφωνα τρελλόν καί θόρυβον δαιμόνιον 
Γελάσωμεν, γελάσωμεν, γελάσωμεν .... Σαρδωνιον

Γ. Λ. ΑΧΛΪΤΛΣΟΙΙΟΓΛΟΪ·
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ΣΎΓΧΡΟΝΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΑΜΑΡΑΣ
'Π «Ποικίλη Στοά» ο’εν ήόυνατο νά παοιόη τόνσυαπα9ή ό/?.οε9νή ήαών (αε)οπθ'όν τής «Φλώρ''> 

Μυοά/ζπελη» κ. Σπ. Σα,αάοαν. ‘Ο θρΐχμβος, οστις έπηχολού^ησε τδ ώρχϊου τούτο //.ελόό^α,αα, 

όπερ τοσοΰτον έ'ςοχον εκοί9η τήν ξαπνευσιν, εθεωρήθη όέ γενικώς ώς λα,αποόν προϊόν τελείοτχ- 

της τέχνης, εις πολλά μέρη θχυμχσιον ο.κ τό ύδος κχί τό /χεγαλοπ^οεπές κάλλος τής χρμονίχς, προ 

πχντδς συγκινεϊ και ύπεοκολακεύει πάντα Έλληνα.

‘Ο κ. Σ. Σααάοας είναι μόλις ήόη ήλικίχς είκοσι πέντε ετών, γεννηθείς εν Κεοχύ(οα, ενθχ δίέ- 

μ.εν-ν η οικογένειχ αύτοΰ Τήν Μουσικήν έάιοχχθη εν τώ ’Ωόείω τών Πα^οισίων, πχρχ τώ έπι^α- 

νεστάτω Μουσουογώ Δ έ ο ν τ ι Δ ε λ ί β. Εικοσαετής συνέθεσε τό πρώτον αύτοΰ μελόδρχμχ 

Μ ε τ ζ έ, Ιργ'νν, όπερ λίχν προσεχώς πχραστχθήσετχι, χπδ τουόε μ,ετχ πολλοΰ ενόία5>έοοντος 

άνααενόαενον.

Ποιητής της Φλώοας Μυράμπελη εινε δ έγκριτος 'Ιτχλδς λόγιος Φ. Φοντχνης, ή όλως 
οέ γχντχστική χύτης υπόθεσις εΐνχι περίπου τοιχύτη. ‘Η σκηνή ύποτίθετχι εν Σουηόίχ εις εποχήν 

μυθολογικήν. 'II ιδιότροπος Λυσϊα, θυγχτηρ του πρίγκηπος τού 'ΏρέΖρου είνε άνχίσθητος εις τδν 

ερωτχ καί ούο'ε ν9 χγχπχ έπιθυμή, ουδέ ν3 χγχπχτχι, ές έρωτος δε προς χυτήν χύτοχτονεϊ ο νέος 

Βιλρ,οίόος. Εις μχτην κχθικετεύει χυτήν δ πχτήρ της.καί τή προσφέρει τδν θερμόν ερωτχ του δ 

νεχρδς πολεμιστής Βάλόός. 'II νεάνις εμπχίζουσχ αυτόν, υπόσχεται τότε μόνον νχ τδν χγχπ',ση, 

όταν ήθελ.ε δυνηθήνχ μετχΖχλλ.η τήν επχύριον εις χνθώνχ, χώρον χεκχλυμμένον ύπδ χιόνος. Τό 9αυ- 

μχ έπιτελεΐτχι τή ενεργείχ τού πχτρδς τού Βιλρ.οί&υ, Θέλοντας νχ έκδικηθή τήν Λυοιαν 

οστις όμως τώ προλέγει ότι χμχ ή κόρη τδν άγαπήση, εκείνος θχ τήν χπχονηθή. Ό εξαίσιος

χνθόιν τώ δντι βλχστχυει εν τώ μέσω τών χιόνων — έκ τούτου οέ καϊ ή όνομχσίχ τού ποιήμχ-

τος «FLORA MII^ABILIS · — ή ΔυόΥα χγχπχ τδν Βάλόόν καϊ δ Βάλόος τήν χντχ.γχ- 

πχ μέχρις έσπέρχς, ότε τήν χπχρνείτχι. 'II Δυόϊα πχρχ.ρρονεϊ. 'Ενδίδει επί τέλους εις τχςπχ-

ρχχλήσιις δ πχτήρ τού Βιλρρίδου, ή μ.χγείχ χϊρετχι, δ μχγιχδς ανθών αναδύεται καϊ ή Λυσϊα

άνακτα τό λογικόν της καϊ τδν ερωτχ τού Βχλδου.

ΊΙ «FLORA MIRABILIS» άνεοιοάσθη μετ' εξαιρετικής πολυτελείας επί τής σκηνής 

εν Ιταλία τήν 4 Μαίου, ή επιτυχία δ' χύτης ύπήρξεν όλως Θριαμβευτική καί πλήρης.
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ΣΥΡΜΟΣ Η ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ;

μακρόθεν»
άκοάς μας τό άσμα πλανήτιδος άηδόνος, μάτην ίσως άναζητούσης 
δροσερόν καταφύγιον εις τούς κήπους τής ωραίας έζοχής, ήν οΐ

σπέραν τινά τοϋ παρελθόντος ’Ιουνίου έπέστρεφον αργά 
εις τήν πόλιν άπο μακρυνοϋ περιπάτου. Δεν ήμην μό
νος. ’Αγαθές φίλος, όν ειχον συναντήσει μονήρη πλανώ- 
μενον πέραν των κήπων των Πατησίων, έπέστρεφε μετ’ 
έμοΰ. Ή εσπέρα ήτο άστροφεγγής καί γλυκεία. ’Ασθε
νής, άλλα δροσώδης άνέβαινε πάντοτε άπό τοΰ Φαλήρου 
ή αύρα τοϋ Σαρωνικοϋ, ό γρύλλος έτερέτιζε μελαγχολι- 
κώς τήν μονότονον αύτοΰ ωδήν ύπό τά £ηρά χόρτα, και 
που καί που, ώς σβεννυμένη άπήχησις, έφθανεν εις τάς

; τής ωραίας έζοχής, ήν οΐ 
φιλόκαλοι Νάέιοι κηπουροί μετέβαλον βαθμηδόν εις κριθοσπάρτους 
άγρούς και φυτώριον χρυσομήλων.

Ή λεωφόρος ήτο εύτυχώς έρημος περιπατητών, καί ή κυκλοϋσα 
γοητευτική έρημία έβράδυνε τό βήμα ημών χωρίς νά τό θέλω- 
μεν. Έπεριπατοϋμεν ώς άνθρωποι προσπαθοϋντες νά παρατείνω- 
μεν μάλλον ή νά συντάμωμεν τον δρόμον, κ’ έβαίνομεν έφ’ ικα
νόν σιωπώντες, άναλικνίζοντες ρυθμικώς δι’ έκατέρας τών χειρών 
τούς πίλους ημών κα'ι τάς ράβδους, καί άναπνέοντες δι’ άπλήστων 
πνευμόνων τήν δρόσον τής έλαφράς αύρας, ήτις μόλις έσάλευε τό 
φύλλωμα τής γηραιός καί ραχιτικής δενδροστοιχίας τής όδοϋ.

— Κύτταίε, τί έρημία ! εϊπον τέλος, λύων έγώ πρώτος τήν σιω
πήν. Περίεργον πράγμα, νά μήν ήνε ψυχή γεννητή αυτήν τήν 
ώραν εις τον ώραΐον αυτόν περίπατον, ένώ άλλοτε ήσαν γεμάτα 
τά πεζοδρόμιά του, κα'ι όταν άκόμη έκαιεν ό ήλιος κα'ι έπνιγεν ό 
κονιορτός.

— Διατί σοϋ φαίνεται τό πράγμα περίεργον, άπήντησεν ό φί
λος μου, ένώ τουναντίον εΤνε, νομίζω, φυσικώτατον. Τήν ποιητι

κήν έρημίαν ολίγοι άγαποΰν, διότι ολίγοι αισθάνονται τά θέλγη
τρά της. Οι πολλοί προτιμούν τον κόσμον, τό πλήθος, τον θόρυ
βον καί δι’ αύτό αύτήν τήν ώραν, άντί νά έλθουν έδώ νά ίδοϋν 
σε ή έμέ, ή κα'ι τούς δύο μαζύ, και ν’ άκούσουν τόν γρύλλον, πη
γαίνουν καλλίτερα εις τό θέατρον τών ’Ολυμπίων ν’ άκούσουν τάς 

ο

Δύο Όρφανάς, εις τό Φάληρον ν’ άκούσουν τήν μουσικήν τής 
Victorieuse κα'ι όλίγην κακολογίαν, ή κα'ι εις τό Άντρον τών 
Νυμφών, έν έσχάτη άνάγκη, νά ίδοϋν τόν Καλλίστην. Υποθέτεις 
άρά γε, ότι εις άλλον τόπον εΤνε τά πράγματα διαφορετικά ;

— "Οχι βέβαια έντελώς, άλλά κάπως· άλλοϋ, καί τό ήίεύρεις 
ώς τό ήζεύρω, ύπάρχει μεγάλη τοϋ κοινοϋ μερισ, ήτις κάμνει 
ό,τι λέγεις, διότι ό συρμός είνε φοβερός δεσπότης, και τό κράτος 
του θά ήτο μηδενικόν, άν οί άνθρωποι δεν παρηκολούθουν ό εις 
τόν άλλον ύπάρχουν όμως καϊ άλλοι, όλιγωτεροι βεβαίως, άλλ’ 
άρκετοί πάντοτε, οΐ όποιοι νομίζουν ότι ήμποροϋν νά διασκεδά
σουν, έστω καί άν δεν εύρίσκωνται μεταέύ χιλίων ή δισχιλίων ό
μοιων των, καί τών όποιων τήν τέρψιν δεν άποτελεϊ άπαραιτήτως 
ή άκρόασις παράφωνου άσματος ή τό θέαμα τής άλευρωμένης 
μορφής προστύχου γελωτοποιοϋ.

— Έδώ, εις τάς ’Αθήνας, είνε αΰτο'ι πολύ όλιγωτεροι, ή μάλ
λον είνε πολύ ολίγοι. ’Ιδού ή μόνη διαφορά.

—ΤΑ ! έφώνησα εύχερώς θριαμβεύων. Εϊμεθα σύμφωνοι. Αλλα, 
διατί τόσον ολίγοι; Τόσον άρά γε έέηπλώθη κα'ι εις τόν τόπον αύ- 
τόν τό έκπολιτιστικόν κράτος τοϋ συρμοϋ, ώστε νά μή τολμώμεν 
πλέον καί νά διασκεδάσωμεν παρά τούς κανόνας καί τας άπαιτη- 
σεις του ;

— Δεν ήέεύρω, ύπέλαβεν έκεϊνος μετά τινα δισταγμόν, τι νά 
σοϋ άπαντήσω. Μοϋ γενικεύεις πολύ τό ζήτημα, κα'ι θά πέσωμεν 
εις θεωρίας κοινωνιολογικός, αί όποΐαι, προκειμένου περί τής 
ίδικής μας κοινωνίας, δεν μοϋ είνε, σοϋ τ’ ομολογώ είλικρινώς, 
ούτε παρήγοροι ούτε ευάρεστοι.

— Άδιάφορον- άν θέλη κανείς σήμερον νά όμιλή μόνον περί 
πραγμάτων εύαρέστων καί παρηγόρων, πρέπει νά σιωπαίνη.

— Αί, τότε . . . άς ήνε! άπήντησε μειδιών ό συνοδός μου. Διατί 
όμως προ μικροϋ μοϋ ώνόμασες τό κράτος τοϋ συρμοϋ έκπολιη- 
στικόν ; Μήπως ταύτίζεις συρμόν καί πολιτισμόν ; Τό κατ’ έμε 
δεν τό παραδέχομαι, τούλάχιστον διά τήν ’Αθηναϊκήν κοινωνίαν.

— Πώς, δηλαδή ; Δεν παραδέχεσαι σύ συρμόν τοϋ πολιτισμού ;
— Βεβαίως ιόν παραδέχομαι- άλλά παραδέχομαι και κάτι άλλο: 

παραδέχομαι και πολιτισμόν τοϋ συρμοϋ- παραδέχομαι δέ κα'ι κάτι 
περισσότερον άκόμη : ότι ήμπορεΤ κάνεις έέαίρετα νά ήνε πολι
τισμένος, χωρίς ν’ άκολουθή τόν συρμόν, και τούναντίον, ήμπο- 
ρεϊ ν’ άκολουθή πιστότατα τόν συρμόν, χωρίς ν’ άποδεικνύη τοϋτο 
ότι είνε πολιτισμένος. Εις αύτήν δέ τήν τελευταίαν κατηγορίαν 
νομίζω ότι κατατάσσεται τό πλεϊστον μέρος τής ίδικής μας κοι
νωνίας, έκείνης, έννοώ, ή όποια θέλει νά φαίνεται πολιτισμένη.

— Φρονείς λοιπόν, ύπέλαβον, ότι είνε δυνατόν να ύπάρζη που 
πολιτισμός χωρίς συρμόν, ή συρμός χωρίς πολιτισμόν ;



24 ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ 25

— Βεβαιότατα. Άπόδειίις τοϋ πρώτου πολλαί πόλεις της Γερ
μανίας· άποδειίις τοϋ δευτέρου ή πόλις τών ’Αθηνών.

— Αλλα τότε λοιπόν άρνεϊσαι, ότι ό συρμός είνε προϊόν τοϋ 
πολιτισμού ;

— Διόλου δεν τό άρνοϋμαι.
— Άλλά τότε . . .
— Μή βιάζεσαι· ήςεύρω τί θέλεις νά είπής. Πώς είνε δυνα

τόν οι Αθηναίοι νά έχουν συρμόν και νά ήνε πιστοί του λάτρεις 
χωρίς να έχουν αληθή πολιτισμόν; Πώς γίνεται νά έχουν τό 
προίον του, χωρίς νά έχουν έκείνον ; Τούτο δεν ήθελες νά εϊπής ;

— ’ Ακριβώς.
— Απλούστατον. 'Ο συρμός τών ’Αθηναίων εΐσάγεται έκ τής

αλλοδαπής ούτε αυτοφυής έδώ είνε, ούτε προϊόν έγχωρίου καλλιέρ
γειας. Οπως πίνομεν τέϊον χωρίς νά καλλιεργώμεν τό φυτόν του, 
όπως φοροϋμεν βελούδα χωρίς νά τά κατασκευάζωμεν, τοιουτο
τρόπως εχομεν καί συρμόν χωρίς νά τόν παράγωμεν. Άς ήνε 
καλά η εύάριθμος έκείνη όμάς τών λεγομένων πολιτισμένων ή φι- 
λ ο π ρ ο ό δ ω ν, ώς τούς έβάπτισεν ή έφημερίς των, οί όποιοι 
φροντίζουν νά κάμνουν έγκαίρως τήν προμήθειαν των άπό τό έ- 
ίωτερικόν χάριν τών έγχωρίων καταναλωτών, καί νά έέοδευουν τό >
περιζητητον εμπόρευμα όχι μόνον προς ίδιον κέρδος, άλλά καί
προς ωφέλειαν ψυχοσωτήριον τής πολυαρίθμου πελατείας των.

— Θά μοϋ έπιτρέψης όμως μίαν παρατήρησιν.
— Όσας θέλης- τό θέμα είνε άζιον συζητήσεως, καί πολύ δια- 

σκεδαστικόν· άφοΰ δέ τό ήρχίσαμεν άπαζ, άς τό έέαντλήσωμεν ό
σον τόν δυνατόν. Λέγε.

— Άφοΰ λέγεις, ότι οΐ εισαγωγείς αύτοί τού ίένου συρμού 
έχουν τόσον πολυάριθμον πελατείαν, ότι, μέ άλλους λόγους, όλος 
σχεδόν ό κόσμος εις τάς Αθήνας άκολουθεΐ τόν συρμόν, παρε- 
δέχθης δέ ήδη προ ολίγου, ότι υπάρχει πολιτισμός τις τού συρ
μού, διατί δέν παραδέχεσαι, ότι οί Αθηναίοι εΤνε πολιτισμένοι ;

— Διότι, όταν λέγω πολιτισμένος περί άνθρώπου οίου- 
δήποτε ή περί λαού, δέν εννοώ τόν πολιτισμόν αύτόν τού συρ
μού, τόν οποίον μοϋ ένθύυισες, τούτέστι, δέν έννοώ τήν έπιφάνειαν,

’ ν | , ν \ r
ούτε το φόρεμα, ούτε τον τροπον τού χαιρετισμού, ούτε το κο- 
ψιμον τών μαλλιών, "ούτε τό σχήιια τής μύτης τών υποδημάτων. 
Όλα αυτά εΤνε προσωπείου εύμορφον, τό όποιον, ώς όλα τά προ
σωπεία, δέν καλύπτει πάντοτε καί εύιιορφον πρόσωπον. "Ολα αύτά 
άγοράζονται προχείρως δι’ ολίγων · κερμάτων, καί είνε εις τήν 
διάθεσιν τού πρώτου ζυλοσχίστου, όστις νομίση φιλοτιμίας ζήτημα 
νά καταβάλη τό άντίτιμόν των έκ τού περισσεύματος του ενίοτε, 
καί πολύ συχνότερα έκ τοϋ ύστερήματος αυτού. 'Υποθέτει βε
βαίως αυτός—καί διά τούτο τό κάμνει,—ότι τοιουτοτρόπως πολι-

τίζεται, έζευγενίζεται, ώς λέγει, καί θαυμάζει ίσως ένδομύχως πό
σον εύκολος είνε ό πολιτισμός. Άλλά πολιτισμός είνε αύτό ; ΕΓνε 
αυτό μαρτύριον έπαρκές τής μορφώσεως έκείνης τού νοΰ, τού έίευ 
γενισμοΰ έκείνου τής καρδίας, τίπς ήμερώσεως έκείνης τών ήθών, 
τά οποία όλα όμοϋ είνε απαραίτητα συστατικά στοιχεία τοϋ άλη- 
θοϋς πολιτισμού';

'Ομολογώ, ότι δέν έτόλμησα ν’ άπαντήσω, ούδέ ήθέλησα νά 
διακόψω κάν τόν συνοδόν μου, ούτινος κατεφέρετο ήδη ζωηρότερος 
ό λόγος καί βιαιότερον άνεπάλλετο ή ράβδος.

— Καί είνε δυνατόν, έζηκολούθησε, νά όνομασθή μία κοινωνία 
πολιτισμένη, απλώς καί μόνον διότι έχει γαλλικόν θέατρον, ή 
διότι συγκροτεί χορούς εις τά ίενοδοχεΐα, ή διότι παίζει Cro
quet καί Rally papers, ή διότι άπέκτησεν Ιπποδρόμια καί λεμ
βοδρομίας, ένώ ύπάρχουν μεταζύ αύτής άνθρωποι, καί είνε οί πε
ρισσότεροι δυστυχώς, οί οποίοι καίουν τά δάση διά ν’ αποκτήσουν 
χόρτον τά πρόβατά των καί λατομοϋσι τήν Πνύκα διά νά κτίσωσιν 
άχυρώνας ; Οί όποιοι άποσπώσι τούς τρυφερούς κλάδους τών δεν
δρυλλίων τής οδού διά νά μαστίσωσι τούς όνους των καί ρίπτουσι 
τά καθάρματα τών οικιών αύτών προ τής θύρ?ς των διά νά εύω- 
χώνται οί άνέσηοι σκύλοι τής γειτονίας ; Οί οποίοι άποκαθηλοϋσι 
τά καθίσματα τών πλατειών, καί χύνουσιν άπό τά παράθυρα τά 
ρυπαρά των υδατα έπί τής ράχεως τών διαβατών, καί σχίζουσι μέ 
τά μαχαιριά των τά καθίσματα τών zμαζών τού σιδηροδρόμου ; 
Ή μή τυχόν είνε δείγμα πολιτισμού τό νά ραπίζωσι τούς αν
θρώπους οΐ φρουροί τής δημοσίας ασφαλείας, ή τό νά είσέρχων- 
ται έφιπποι άζιωματικοί εις τά ύπαιθρα καφενεία ή τό νά θη- 
ρεύωνται κατά τόν χρόνον τής έπωάσεως τά πτηνά, διά τό Μ ο υ- 
σεΐον δήθεν καί δυνάμει έπιοήμου άδειας τής άρχής, ή τό νά 
καίωνται τό Πάσχα αί Άθήναι άπό τά σμ πάρα τών άντά- 
μιδών;

Καί περάνας τήν άποστροφήν του ό φίλος μου, έστη ένώπιόν 
μου προκλητικός ώς έρωτηματικόν σημείον.

— Δέν τ’ άρνοϋμαι όλ’ αύτά, ύπέλαβον έγώ δειλώς, πολύ δει- 
λώς, διότι είνε δυστυχώς άλήθειαι· άλλά νομίζω ότι τό συμπέ
ρασμά σου είνε κάπως ύπερβολικόν.

— Πώς; ύπερβολικόν; έφώνησεν έκεΐνος και ή ράδβος του έ- 
δούπησεν έπί τού πεζοδρομίου.

— Νομίζω, τοιαύτα δείγματα βαρβαρότητος άπαντώνται καί 
εις τούς πλέον πολιτισμένους τόπους. . . .

— Μάλιστα, φίλτατε, άπαντώνται· άλλ’ άπαντώνται ώς έζαίρε- 
σις, καί οσάκις άπαντώνται άποδοκιμάζονται ύπό τής κοινής συ- 
νειδήσεως, καταδιώκονται ύπό τής άρχής, καί τιμωρούνται ύπό τής 
δικαιοσύνης.
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— Καί μήπως έδώ; . · ·
— Διόλου 1 διέκοψε άτίθασσος ό ψιλός μου, πριν ή περάνω τήν 

φράσιν μου. Διόλου. ’Εδώ όχι μόνον οί πολλοί, άλλα καί οί ολίγοι 
οί κάπως πολιτισμένοι, τ’ άκούομεν καί άδιαψοροϋμεν ώς έπί τό 
πλεϊστον· ή άρχή δέν τα καταδιώκει, καί οσάκις τά καταδιώζη θά 
ήτο καλλίτερον νά μή τά κατεδίωκε, διότι ή καταδίωζίς της τε
λειώνει συνήθως εις τήν συνοπτικήν διαδικασίαν τών ραπισμάτων· 
τής δέ δικαιοσύνης ποσάκις δέν δεσμευομεν πάλιν τάς χεϊρας η
μείς, οί δήθεν πολιτισμένοι καί ΐσχύοντες, έγώ ό δημοσιογράψος, 
σύ ό βουλευτής. . . .

—· ΤΑ ! όσον δι’ αύτό, διαμαρτύρομαι !
— Άδιάφορον άν δέν τό κάμνης σύ, τό κάμνει άλλος συνά

δελφός σου, καί εινε τό ίδιον. Μή ζητείς λοιπόν παραόολάς καί 
ομοιότητας μεταέύ τών έδώ συμόαινόντων καί τών γινομένων άλ- 
λαχοϋ τοϋ πολιτισμένου κόσμου. Ήμεϊς έδώ, ψίλτατε, είμεθα ά- 
κόμη άπολίτιστοι, καί άν δέν είμεθα βάρβαροι εντελώς, είμεθα ήμι- 
βάρβαροι, τό όποϊον εΓνε πολύ χειρότερον, διότι άπατα.

— ’Αλλά τέλος πάντων, άνέκραζα έν άπογνώσει, δέν είμεθα 
όλοι. ΕΙνε καί άνθρωποι. . . .

— ’Αληθώς πολιτισμένοι. Συμφωνότατος. Άλλ’ ό πολιτισμός 
τών άνθρώπων αύτών, τών πολύ ολίγων,—σημείωσε—δέν εινε πο
λιτισμός έθνικός, δέν εΤνε γέννημα τής πατρίου γής ούδέ προϊόν 
πατρίου άτμοσψαίρας. Άπεκτήθη έπί ίένης γής ώς έπί τό πολύ, 
ή διά ζένης μορφώσεως, καί ομοιάζει προς τά φυτά τών θερμο
κηπίων, τά όποια θάλλουσιν έν μέσω τοϋ χειμώνος στεγόμενα ύπό 
τών ϋέλων κατά τοΰ βορρά καί τοϋ ψύχους καί θαλπόμενα διά μυ
στικών θερμαγωγών σωλήνων. Άποτελοΰσι καί αύτά μέρος τοΰ 
κήπου, άλλ’ ό κήπος κύκλω είνε κατάέηρος καί χέρσος.

— Ώ, δέν εΤνε δα πάλιν τόση ή διαφορά. . . .
— "Αν δέν ήνε τόση άκριβώς, εΤνε σχεδόν τόση. Δι’ αύτό 

γελώ, έγώ τουλάχιστον, όταν άκούω τούς πολιτισμένους αυτούς 
κυρίους νά παραπονώνται καί ν’ άγανακτοΰν, ότι δέν έχομεν αύτό 
καί ότι στερούμεθα εκείνο, ότι μάς λείπει τόν χειμώνα γαλ
λικόν θέατρον ή ότι δέν ευρίσκει τις εις τάς ’Αθήνας τσάι τής 
προκοπής. Υποθέτουν ότι ό πολύς κόσμος αισθάνεται καί πρέ
πει νά αισθάνεται τάς ϊδικάς των άνάγκας, καί λησμονούν, ότι 
αυτοί μέν εινε έμπρός, πολύ έμπρός, οί δέ άλλλοι όπίσω, διότι αύ- 
τοί μέν διήνυσαν τήν οδόν διά τοϋ σιδηροδρόμου, οί δέ άλλοι πα- 
ρέπονται πεζοί.

Ώμίλει έτι ό φίλος μου ότε εϊσήλθομεν εις τήν πόλιν. ΤΗτο 
ήδη νύζ· εύάριθμος δέ νέων όμάς, άδόντων μεγαλοφώνως, έπρό- 
βαλλε τήν στιγμήν έκείνην εις τήν λεωφόρον άπό πλαγίας όδοϋ. 
Ίό βήμα των ήτο άσταθές καί τό ασμά των όμοιον.

— ’Ιδού, είπε σταματήσας ό συνοδός μου, έν πρόχειρον δείγμα 
τοΰ πολιτισμού μας. Καί όμως οί κύριοι αυτοί εινε τοϋ συρμοΰ, 
διότι καί στενάς περιοκελίδας φοροΰν καί μυτερά ύποδήματα.

Καί έχωρίσθημεν.
Έν τγί Σεπτεμβρίου 1888.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΛΑΧΟΣ.

Α.'

Μεσολογγίτης Γέροντας, φωτιάς άπομεινάρι,
’Αθανασίας λείψανο κι’ άλλου καιροΰ λειοντάρι,
Κάτω σταίς στήλαις τοϋ Διός, ’μπρος σέ παιδιά θλιμμένα, 
Αύτά τά λόγια, έλεγε; μέ φρύδια μαζωμένα.

Β.'

« Ποιοι εϊν’ αύτοΐ ποϋ σήκωσαν άδιάντροπα τό χέρι
» Κ’ έσχισαν τής Βασίλισσας τό γαλανό χιτώνα,
» Χωρίς νά πέση μια βολιά, ν’ άστράψη ένα μαχαίρι; ...
» Ποιοι μέσ’ ατούς δρόμους έσυραν τοϋ Μάρτι τόν άγώνα 
» Κ’ έκούρσεψαν τή Μάνα μας, τήν άγια -Τράπεζά μας
» Κ’ έμάδησαν τό κρίνο μας τό γαλανό ’μπροστά μας!
» Άχ! νύχτα τό φυτέψανε, κρυφά, σέ χρόνια μαΰρα 
» Καί μ' αίμα τό ποτίζανε καί δάκρυ νύχτα-’μέρα, 
ύ Πλήν μιά Μαρτιάτικη αύγή λουλούδισε στή Λαύρα 
» Κ’ έγειν’ ό κρίνος ούρανός κι’ ό ουρανός παντιέρα, 
» Κ’ έσκέπασαν τά γαλανά φτερά της τήν Πατρίδα, 
» ’Εμάς, τά περασμένα της, τά χρόνια, τήν έλπίδα!
» Τήν είδα εις τή νειότη μου, στή Λαύρα χελιδόνι,
» Έπειτ’ άητό, σιά σύννεφα τή Μάνα νά σηκόνη·
» Βορρχά τήν είδα κι’ άστραπή καί κεραυνό κι’ άστέρι, 
» Φωτιά Κανάρη στά νερά καί Διάκο ατό ’λημέρι 
» Καί στή μεγάλη Μάνα μου, στο Μεσολόγγι πέρα, 
» Πείνα καί χάρο καί φωτιά, μεσάνυχτα καί ’μέρα!
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» Γι’ αύτήν ό Βύρων έκαμε τή Λύρα του κορώνα
» Και Λύρα τήν κορώνα του ό Λουδοβίκος πάλι. . . .
» Και τώρα τή Βασίλισσα, τής Λαύρας τό δαφνώνα,
» Τοΰ Καραίσκου τό φτερό, τή φλόγα τού Καψάλη,
» Οί νόθοι ποΰ δέν ηύρανε γωνιά δικοΰ τους τόπου
» Καί χοίρου αίμα έχουνε σταίς φλέβαις τους κι’ άνθρώπου,
» Μέσα ■στούς δρόμους έσυραν κι’ έκάμανε κομμάτια»!

Φλόγα έφάνη μυστική στοΰ Γέοοντα τά ’μάτιαΙΖ’ ' s - , 1 . · ' λγ « c 1 -
Κ εις δάκρυ σουστηκε κρυφό. . .. «— Αχ, εκραςε με πονο, 

» "Αν £οΰσ’ ό Μάρκο Μπότσαρης τήν ώρα έκείνη μόνο, 
» "Αν ή άθάνατη Φρουρά στ’ άστέρια δέν πετοϋσε, 
» Δέν θενά έεθρονίζανε τή γαλανή πορφύρα· 
» Στούς κάμπους τοΰ Πατέρα της, ψηλά θά κυματοΰσε 
» Καί θάπεφτε μιά τουφεκιά γιά τή θλιμμένη χήρα»!

Ή κεφαλή του έγυρε μέ ταραχή μεγάλη
Καί μέ άβάστακτο Θυμό έέαναεϊπε πάλι·

» — Πώς! τήν εύχή τόσων Γενειών, τό άγιο χαμογέλοιο
» Ποΰ τήν καρδιά μας δρόσιέε τό κάμαν περιγέλοιο;
» Πώς; τόν άητό τής Κλεφτουριάς, τόν ίσκιο τοϋ Κανάρη
» Καί τοΰ Μιαούλη τό βορριά, τόν πάτησε ποδάρι!
» Σύρτε, κακότυχα ΙΙαιδιά, τοΰ χάρου νεολαία·
» “Ενα κομμάτι άπό πανί δέν είναι ή Σημαία-
» ΕΤνε τής Μάνας ή τιμή, τό άγιο φυλακτό της,
» Τό άνυπόμονο φτερό μαζύ μέ τόνειρό της·
» Κ’ήΚοινωνιά είναι κρασί ποΰ δίνουν οΐ παπάδες.
» Μά είναι αίμα τό κρασί κ’ είναι Θεός τό αΤμα.. . .
» "Αχ, τοϋτο τ’ άγιο πανί, στά όρη, σταΤς κοιλάδες,
» Στά μοναστήρια, σταίς σπηλιαίς, οταϊς λαγκαδγαϊς, στο ρεμμα, 

ύφαίναν νύχτα-’μέρα·
» Ό Ζήδρος τώκανε σκηνή, ό Ζαχαρίας παντιέρα,
» Ή Έκκλησιά μας σκέπη της, μηλιόνι ό Μιλιώνης
». Καί μέ αύτό ταέείδευεν ό Λάμπρος ό Κατσώνης.
» Γι’ αύτό κ’ έμεϊς παλαίψαμε επτά μεγάλα χρόνια,
» Στούς κάμπους, στ’ άγρια βουνά, στά κύματα, τά χιονιά, 
» Μέ κροκοδείλους Άραπγας, μ’ Άρβανιτγας λειοντάρια, 
» Μέ Άλτσερίνικα σπαθιά καί Τούρκικα χαντσάρια!
» Σύρτε κακότυχα παιδιά, άποθσμμένη γέννα....»

Κ’ έφυγ’ ό Γέροντας μακρυά μέ ’μάτια βουρκομένα.
*Εν ΆΟήναις τγ, 207) Σεπτεμβρίου 1886

* ΑΧΙΑΑΕΤΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΛΟΓΑΙΤΗΣ

‘Η (tTIicxc)·/? Στοά» tot ας οφείλει γραμμάς εις μικρόν έπαινον της νέας σπουδαιότατης 

έκδόσεως ύπό τοΰ διαπρεπούς αυτής συνεργάτου κ. Θ. Ν. Φλογαίτου τών Διχ ασ τ ι χ ών Μό- 

/χ ω ν τ < ς 'Ε λ λ χ ο ο ς μετά της Σχετικής Ν ομολογίας τοΰ Ά ρ ε ίου Υϊάγου. 
Τό ίΰον ηδη έτος τοΰ 1886, άν νπ^ςε γόνιμον εις άπειρους εκδόσεις γελοιωδέστατων τομιδίων, 

πλήν της τυπογραφικής κομψότητος κατά γεωμετρικήν ό’λως τη ά.ληθεία αναλογίαν. οΰδεμίαν άλλην 

έχόντων άξίωσιν, άρ9 ετέρου υπήρξεν τουλάχιστον ευτυχές εις την έκδοσιν βαρυσημ,άντου έργου καί 

δλως περισπούδαστου συγγρκρης.ΊΙ δημοσίευσις κατωτέρω βαθείας κρίσεως έπί τοΰ έργου τοΰ χ. Θ· 

Φλογαίτη, χάριν της ((Ποικίλη ς Σ τοάς» επίτηδες συνταχθείσης υπό έγκριτου μέλους τοΰ ανώ

τατο1 παρ' ημίν δικαστηρίουy άπαλλ 'σ-ει ηαα.ς πάσης περαιτέρω εΰγήμου μνείας καί κρίσεως.

Έν Έλλάδι, έν ή /ώρα ή διανοητική εργασία δέν έκτι- 
μαται προσηκόντως, εύάριθμοι είσίν οΐ έπιδιδομενοι εις έπιστη- 
μονικάς μελέτας καί συγγραφάς έ£ άληθοΰς έρωτος πρός τήν έ- 
πιστήμην. ’Ακάματος έργάτης τής διάνοιας ό κ. Θεόδωρος Φλο
γαΐτης, έν τοΐς κρατίστοις τών παρ’ ήμϊν κατσλεγόμενος λογίων 
καί νομομαθών, άπό νεαρωτάτης ηλικίας, ήρέστο δημοσιεύων τά πο
ρίσματα τών ίδιων μελετών έν πραγματείαις, έν αΐς διαλάμπει ή 
γλυφυρότης τοΰ ύφους, ή σαφήνεια καί ή έμβρίθεια τών έννοιών. 
Μετά τήν πρό τίνος έκδοοιν τοΰ Συνταγμ. Δικαίου, περί ού αί κρί
σεις έέόχων έν τή άλλοδαπή δημοσιολόγων δέν έγένοντο κοινώς 
γνωστά! έκ μετριοφροσύνης τοΰ συγγραφέως, ό κ. Φλογαΐτης έτρά- 
πη τήν οδόν τής πρακτικής έπιστήμης, διά τοΰ εύστροφου αύ- 
τοΰ καλάμου καταρτίσας καί δημοσιεύσας τούς Δικαστικούς 
Νόμους τής 'Ελλάδος μετά τής σχετικής νομολογίας τοΰ Ά- 
ρείουΠίγου. Είνε γνωστόν όπόσοι καθ’ έκάοτην έκδίδονται παρ’ 
ήμϊν νόμοι καταργοΰντες ή τροποποιοΰντες τούς προϋπάρχοντας. 
Ό Κ. Φλογαίτης έπισταμένως μελετήσας άπαντας τούς άπό τής 
συστάσεως τοΰ Βασιλείου μέχρι τοΰδε έκδοθέντας νόμους καί δια
τάγματα και μετά θαυμαστής άλληλουχίας καί άκριβείας ταέινομή- 
σας αύτούς,έδημοσίευσεπληρεστάτην συλλογήν τών Έλλ. Κωδίκων, 
έν ή ό ποιούμενος χρήσιν αύτής δύναται άμέσως νά άνεύρη τόν ϊ- 
σχύοντα νόμον, έχων ύπ' όψιν καί πάντα προηγούμενον καταργη- 
θέντα ή τροποποιηθέντα, χωρίς νά καταφεύγη εις τάς πολυφύλλους 
σελίδας τής δυσχρήστου καί δυσαπόκτητου Έφημ. τής Κυβερ- 

• νήσεως, δαπανών έπί ματαίω πολύτιμον χρόνον. Ούτω κάτωθεν τοΰ
κειμένου τών νόμων καταχωρίζονται έν τή συλλογή τοΰ κ. Φλογα·ΐ- 
του πάντες οί τροποποιοΰντες ή συμπληροΰντες τό κείμενον δι
καστικοί νόμοι καί προσέτι αί σχετικαί διατάζεις τών άλλων τής 
πολιτείας νόμων. II χ. ’Εν τώ A' Τ όμω τών Δικαστικών Νόμων 

, περιλαμβάνονται κάτωθι τών σχετικών άρθρων περί άναγκαστικής
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έκτελέσεως αΐ σχετικά! διατάζεις τοΰ νόμου περ! εΐσπραζεως των 
δημοσίων εσόδων και τοΰ νόμου πεο! ’Εθνικής Τραπέζης, ύπδ τδ αρ- 
θρον 94 πολ. Δικονομίας (περί πληρεζουσιότητος αρχής) α! 
σχετικά! διατάζεις τοΰ νόμου περ! νομικών συμβούλων και τοΰ νο
μού περ! δικαστικού αντιπροσώπου παρά τή Εφορία ’Αττικής κτλ. 
Έν τώ Β Τόμω (περιλαμβάνοντι τούς ποιν. νόμους) αΐ ποινικά! 
διατάζεις τών στρατολογικών νόμων ύπδ τδ περ! απείθειας ι άρ- 
θρον τού ποιν. νόμου, ύπδ τδ 23 ι άρθρον αύτοϋ αί τών περ! ιατρών 
καί φαρμακοποιών νόμων ποινικά! διατάζεις, ύπδ τδ ^ο3 άρθρον πε
ρ! τής δι’ απάτης μειώσεως τών εις τδ δημόσιον δφειλομένων φο
ρών τά σχετικά άρθρα τοΰ Νόμου περ! τών δημοτικών φόρων, τοΰ 
νόμου περ! βεβαιώσεως τών έπί τών ζώων και τών μελισσίων φορών, 
τοΰ νόμου περ! φορολογίας τών άροτριώντων κτηνών, τοΰ νομού 
περ! γραμματοσήμου, τού νόμου περ! τελωνείων καϊ λοιπών νομών, 
ύπδ τδ άρθρον 533 αί σχετικοί διατάζεις τών Διαταγμάτων περ! 
εμπορικής ναυτιλίας, ύπδ τδ 5φο άρθρον α! σχετικαι ποινικαι δια
τάζεις τών υγειονομικών νόμων κτλ.

’Αλλά πρδς τούτοις παρ’ έκαστον τών άρθρων τών δικαστικών 
νομών παρατίθενται εν παρενθεσει οι αριθμοί των αντίστοιχων άρ
θρων τών Γαλλικών Νόμων, οϊτινες ύπήρζαν κατά τδ πλεΤστον ή 
πηγή τών άρθρων τών ήμετέρων δικαστικών νόμων, παρά δε τά 
άρθρα τών έν τώ Γ Τόμω νεωτέρων άστικών νόμων ούχ'ι μονον τα 
αντίστοιχα Γαλλικά άρθρα, άλλα καί αί αντίστοιχοι διατάζεις τού 
'Ρωμ. Δικαίου.

Έν τώ έμπορικώ νόμω ή παραπομπή εις τά σχετικά άρθρα γίνε - 
ται κατά τδν νέον περ! πτωχεύσεως νόμον, οστις αντικατέστησε 
τδ τρίτον μέρος τού Εμπορικού Νόμου.

Ταζινομούνται έν τώ Γ Τόμω των δικαστικών νόμων η πληθυς 
τών περ! Χαρτοσήμου νόμων, ώστε εύκόλως κα! δια μιας δυναται 
τις νά λάβη γνώσιν τών ϊσχυουσών κα! μή ίσχυουσών διαταζεων.

Πολλαχοΰ δέ ύπάρχουσι κα! κάτωθι τοΰ κειμένου τών νομών σύν
τομοι έρμηνευτικα! σημειώσεις.

Άλλ’ ό κ. Φλογαίτης κα! έτερον έζετέλεσε δυσχερές και έπιμο- 
χθον έργον, περιλαβών ύπδ τά κείμενα τών νόμων μετ απαράμιλ
λου συντομίας κα! εύκρινείας έν περιλήψει τό αίτιολογικδν μέρος 
τών άπδ τής συστάσεως τοΰ άνωτάτου παρ’ ήμΐν δικαστικού καθι- 
δρύματος μέχρι τοΰδε έκδοθεισών άποφάσεων καί τάς σχετικας λύ
σεις τών ζητημάτων.

ΕΤνε άζία τωόντι μελέτης ή νομολογία τών δικαστηρίων, θεω- 
ρουμένη ώς τό πρακτικόν μέρος τής έπιστήμης τού όικαιου, διότι 
ή θεωρία μόνη άνευ τής πρακτικής έφαρμογής καθίσταται έπιστη - 
μη ατελής. Ή νομολογία (juris prudcntia παρά Ρωμαίοις έπι- 
στήμη τοΰ δικαίου) κατά τήν νεωτέραν τής λέζεως αναδοχήν έστι 

τδ σύνολον ομοιομόρφων δικαστικών άποφάσεων έπ! τών αύτών ζη
τημάτων έκδιδομένων, ών ή αύθεντία διά τής μακρας κα! αλλεπαλ
λήλου έφαρμογής καθιερουμένη, διαφωτίζει κα! καθοδηγεί εις τήν 
έρμηνείαντών έφαρμοστέων νόμων καί άσφαλεστέραν καθίστησι τήν 
λύσιν τών ζητημάτων έπ! περιπτώσεων, εις ών τάο λεπτομέρειας 
δέν ήδύνατο νά είσέλθη δ νομοθέτης. ΕΤνε αυτή ούτως εϊπεΐν κατά 
την έκφρασιν διασήμου νομοδιδασκάλου, ή ένσάρκωσις τού νόμου εις 
τάς έννόμους σχέσεις τού καθ’ ημέραν βίου, ζωογονούσα τδ ψυχρόν 
κα; άφηρημένον γράμμα τών κειμένων, τάς γενικάς περ! τού δικαίου 
άρχάς έναργεστέρας ποιούσα, καί έφαρμοσίμους καθιστώσα τάς ά
γαν απολύτους θεωρίας εις τήν φύσιν αύτών τών πραγμάτων κα! 
τάς κοινωνικός άνάγκας, όπερ εΤνε ό τελικός σκοπός τής δικαιοσύ
νης.

Και εΤνε μεν αληθές, ότι συγγραφείς τινες έκ τών άσχολουμέ- 
νων ιδίως εις τήν στοιχειώδη διδασκαλίαν τού δικαίου, παρερμη- 
νεύοντες τήν ρήσιν τού ’Ιουστινιανού non exempli?, sed le- 
gibus judicandum, ήμψισβήτησαν τήν χρησιμότητα τής νομο
λογίας κα! ήθέλησαν νά άποκλείσωσιν αύτήν τής έπιστήμης, άλλ’ 
όμως έπίσης άναμψισβήτητον εΤνε, ότι έν παντί χρόνω οίαδήποτε 
ύπήρζεν ή κοινωνική κατάστασις τών κρατών κα! ή άνάπτυζις τοΰ 
γραπτού δικαίου, αί δικαστικά! άποφάσεις εις τούς διαφόρους βαθ
μούς τής δικαστικής ιεραρχίας έπιμελώς συνελέγησαν, έταζινομή- 
θησαν καί έσχολιάσθησαν, ώς γονιμωτάτη πηγή προς διδασκαλίαν, 
διασημότατοι δέ νομοδιδάσκαλοι, ό Toullier, ό Troplong, ό Car
re, ό Boncenne κτλ. έπικαλοΰνται πολλάκις τδ κύρος τής νο
μολογίας πρδς ύποστήριζιν τών ιδίων γνωμών. ’Ιδίως δέ ό μέγας 
νομοδιδάσκαλος Merlin τοσοΰτον έτρεφε σεβασμόν προς τάς δικα
στικός άποφάσεις, ώστε τά τελευταία έτη τοΰ βίου του κατηνάλω- 
σεν εις τάς πολύτομους συγγραφάς τού εύρετηρίου τής Νομολο
γίας κα! τών Νομικών ζητημάτων, έργον δυσχερέστατον κα! βαρύ, 
ώς πολλαχοΰ αύτός ούτος λέγει.

Βεβαίως παρ’ ήμϊν ή νομολογία δέν έχει τδ κύρος τής νομο
λογίας τών άλλων κρατών- διότι έν τώ άρτιουστάτω ημών κράτει, 
ή έπιστήμη τού δικαίου δέν άνήλθεν είσέτι εις τήν άνήκουσαν 
αύτή περιωπήν, άλλ’ οπωσδήποτε ή έργασία άνδρών πεφωτισμένων, 
έπ! πολλά έτη άποκλειστικώς εϊς τήν έρμηνείαν κα! έφαρμογήν τών 
νόμων άσχολουμένων, εΤνε ούχί εύκαταψρόνητος, παρέχουσα πιστήν 
εικόνα τών λύσεων τών μέχρι τοΰδε άναψυέντων ζητημάτων κα! καθο
δηγούσα τά κατώτερα δικαστήρια εϊς τήν άσφαλεστέραν έρμηνείαν 
τών νόμων. ρ?'-’' -

Ούτως ό κ. Φλογαΐτης διά τοΰ άνωτέρω πρωτοτύπου κα! καινο
φανούς έν Έλλάδι έργου του μεγίστην παρέσχεν ύπηρεσίαν εις ά- 
παντας τούς περί τό Δίκαιον άσχολουμένους, ιδίως δέ εις τούς δι-
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κηγορους και δικαστάς, περιλαβών έν τρισι τόμοις τούς τε Έλλην. 
Κώδηκας και άπασαν τήν νομολογίαν τοϋ Άρείου Πάγου, κατα- 
στήσας άχρηστον πάσαν άλλην συλλογήν και των δικαστικών νόμων 
και τής νομολογίας.

Έχ των Λατω^εντων σπονίάίων y-ipayp^w τού άεςανήοτου Διίατζάλου τού ”Ε0>ονς ΦΙΛΙΠ

ΠΟΙ’ ΙΩΑΝ NOT, ο εύουαα9ή; •z.'jtq'j ζ. Φ. Oizovo/juo<k μετά πολλού εν^ουτίασ,αού πα^οα-

χολουίών τήν ποόίόον τού ή'ζετίοον έ'ογου, εις ετπ^ζνή στολισμόν τού πζοόντος τόμου τής «ΠΟΙ- 

Κ.ΙΑΙΙΣ ΣΤΟΑΣ·, πλήν άλλων εττεμ^εν ή ζΐν τά χάτω9ε όήμοοεευόμενα Ποός τόν χ. Οιζονομιότ;ν 

X'zt όήμοσία εχρμάζομίν τάς ειλικρινείς ήμων εύγνωμοσύνας.ΕΚ ΤΩΝ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ
Αδημοσίευτων έτι γνωμολογιαά τ,ν’ άρχαϊστί πεποιη μένα 

δίστιχα καί τετράστιχα.

"ΑπαΕ άλώπηΕ εις πάγην άν έμπέσοι 
Άλλ’ οΰποτ’ αύθις ένσχεθεΤσ’ άλώσεται.

Πολλούς μεν οΤδα πλούτον έκ τύχης μέγαν 
Κεκτημένουε, άλλ’ ούδέν έκ τύχης σοφόν 
Πάνω δέ πολλώ συντόνοις τε φροντίσι 
Βροτοι δρέπονται τήν φρενών εύκαρπίαν.

ί ,»-4

' Άν μακρον οίνος έν πίθω μείνη χρόνον 
Άριστον άνθρώποισι γίγνεται πόμα.

"Ωσπερ πεπαίνειν τούς φυτών καρπούς χρόνος 
Ούτω τελειοΰν και βροτών οιδε. φρένας.

Ι-'Μ
Πολλοί νοσεΐν τό σώμα, κ’ άν έχωσιν ευ,
Δοκοΰσιν· οί δ* αύ και μάλ’ έρρώσυαι φρένας, 
Καίπερ νοσοΰντες καί νόου τητώμενοι.

Κακόν μέν έστι μή τιν’ εϋρίσκειν όπερ 
Ζητεί- κάκιον δ’ εικότως είναι δοκεΤ 
Τό μή ’πολαύειν τοϋ πόνοις εΰρημένου.

ΔοκεΤ τό Σόμπαν ήρεμεϊν ήμΤν, όταν 
ΚινήΘ’ ομοίως κάν ίσω χρόνω κύκλω.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗΣ ΤΥΠΑΛΔΟΣ

, 1



Η ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΞΕΝΟΙΣ
Εϊς τών παρ' ήμΐν επιφανέστατων λογίων άνδρών, αείποτε πολυτίμους παρασχών τήν 

δεδοκιμασμένην αύτοΰ συνεργασίαν εις τήν Ποιχίάην Στοάν, επεμψεν ήμΐν τό κατωτέρω 
δημοσιευομενον άρθρον, έν τώ όποιο» πάνυ άξιολόγως δι’ ιδίας φιλοπονίας συνεπλήρωσε 
παν ο,τι ώραϊον έγράφη περί τού λαμπρότατου έργου τής Θεοδώρας τού διακεκριμένου 
ήμών φίλου καί γνωστού λογίου κ. Κλέωνος Ραγζαβή. Ή διατριβή αύτη, κοσμούσα τον 
έβδομον τόμον τού ήο,ετέρου έργου, πεποίΟαμεν ότι θά τύχη πλήρους τής επιδοκιμασίας καί 
έκτιμήσεως τού μετ ενθουσιασμού παρακολουθούντος τήν ήμετέραν εργασίαν εκλεκτού κό
σμου, διότι ώς έκ τής καταλλήλου αύτής παρασκευής, άπετέλεσεν ίν ίδιον τρόπον τινά ερά
σμιον Λεύκωμα, έξ έξοχων γνωμών καί κρίσεων περί φιλολογίας καί γλώσσης, ών άλλως 
ποτέ ίσως δέν έβλεπε τήν δημοσίευσιν τό ελληνικόν Κοινόν. Έκαστη ιδέα καί σκέψις, εί
ναι εν μικρόν εξοχον αρθρίδιο ν, καί εϊς μικρός μαργαρίτης.

Οΰτω καί δημοσία έκφράζομεν τάς εύγνωμοσύνας ήμών εις τον διαπρεπή ήμών συνεργάτην, 
τον μετά τόσης προθυμίας άπανθίσαντα ο,τι ώραΐον έγράφη έπί τή εύκαιρία τής έκδόσεως 
τού έργου τού προσφιλούς συγγραφέως τού Παραβάτον καί τού 'Ηραχάείον κ.Κ.Ραγκαβή. 
Ενομίσαμεν δέ κατάλληλον τήν περίστασιν, όπως έπί τή εύκαιρία τής δημοσιεύσεως τού 

κατωτέρω έξαιρέτου τούτου άρθρου, όπερ ακριβώς είκονίζει τήν αξίαν τού κ. Κ. Έαγκαβή, 
γνωρίσωμεν ετι μάλλον εις το Ελληνικόν Δημόσιον τον συγγραφέα τόσων πολυτίμων έρ
γων, παραθέτοντες εις τον παρόντα τόμον έπιτυγεστάτην αύτού Ειχο'να, χαραχθεΐσαν 
έπί τή βάσει τελευταίου φωτογραφικού αντιτύπου.

ΟΣΟΥΤΟΝ βαθεΐαν αισθησιν ένεποίησεν, ου μόνον 
παρ’ ήμΐν, αλλά καί παρά τοΐς ζένοις, ή ΘΕΟ
ΔΩΡΑ, το περιθρύλλητον τούτο τού κ. ΚΛΕΩ- 
ΝΟΣ ΡΑΓΚΑΒΗ σύγγραμμα, ώστε δικαίως έ- 
θεωρήθη αύτη, και ύπό γενικωτέραν έποψιν, ώς 
εύφοόσυνον σύμπτωμα, μαρτυρούν ότι, έφ οσον 

βελτιούνται καί μεταρσιούνται τά προϊόντα της νεαράς ήμών φιλολο
γίας·, έπί τοσούτον ευρύνεται καί ό κύκλος τών κατ’ αξίαν έκτιμών- 
των αυτά. Οπως δέ καταστή καταφανέστερα ή παρήγορος αυτή α
λήθεια, παοατίθεμεν ωδε εις τάς κομψάς σελίδας τού παρόντος έγ-

IQANNOY ΑΡΣΕΧΗ ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ
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κρίτου ημερολογίου , σύντομον σκιαγραφίαν τών περί Θεοδώρας 
άνακοινωθέντων ύπό τών κρατίστων, έκ τε τών εγχωρίων καί τών θύ
ραθεν κριτών ώς καί πολλών ετέρων έν ίδίοις γράμμασι ή κρίσεσι προς 
συναδέλφους διαπρεπείς.

Ό δεινός 'Ελληνιστές Αίχονστος Bollg έπεμψεν ώς δώρον τοϋ νέου 
έτους εις εύγενή τοϋ Βερολίνου Δέσποιναν, μεγάλως εις τά τής φιλο
λογίας ένδιαφερομένην, έμμετρον γερμανικήν μετάφρασιν της περιπα
θούς σκηνής τον κήπον έκ τής Θεοδώρας, έν ή, ώς γνωστόν, μετ’ οί- 
κρας καλλιτεχνικής δεξιότητος ένυφαίνεται ό μύθος της Ψυχής και 
τοϋ “Ερωτος· συνώδευσε δέ την προσφοράν ταύτην διά της εξής έ- 
πιστολής.

—: «Πεποιθα ότι ό'ψεσθε χαίρουσα πώς έν τισιν οίκογενείαις η με- 
γαλοφυία αποβαίνει κληρονομική, και πώς σπεύδει εις τά ίχνη τοϋ 
περιβλέπτου πατρός ό υιός, πεπροικισμένος διά της έξόχως παραγω
γού έκείνης φαντασίας, ήτις διαπλάττει νέους κόσμους, καί μετά κυ- 
ριαρχείας απροσμάχητου χειριζόμενος τό ύψιστον,τό θειον τοϋ ανθρώ
που δώρον, την γλώσσαν.»

«Λέγω δέ ταϋτα, καθ' όσον, όπως δεόντως έκτιμηθή ή Θεοδώρα, 
δέον ΐνα γνώτε ότι έγράφη εις γλώσσαν θαυμασίως ώραίαν, τοσοϋτον 
τή αρχαίοι προσεγγίζουσαν, καί όμως τοσοϋτον ρέουσαν, ομαλήν, καί 
θελκτικώς εΰνόητον, ώστε ό αναγνώστης κολακεύεται τέλος ύπό της 
ιδέας ότι ούδ’ εις αυτόν ηθελεν άποβή αδύνατον τό·τοιθϋτον ύφος, το 
έξαπατών καί παρασϋρον διά τής άκρα; αυτού έξωτερικής φυσικότητος.»

«Τό έπαγωγόν τούτο έογον μοί ένέπνευσε την ιδέαν ινα, συνεχίζων 
προηγουμένας μου δημοσιεύσεις, καταγίνω προσεχώς εις τήν σύνταξιν 
πραγματείας, άποδεικνυούσης ότι ή νεοελληνική έστίν ή γλώσσα έ
κείνη, ήτις μόνη κέκληται ν’ άντικαταστήσγι τελεσφόοως τήν νεαράν 
λατινικήν, άναγνωριζομένη μετ’ οΰ πολύ ώς παγκόσμιον τών σοφών 
δργανον.»

«Τής έργασίας ταύτης κατάρξομαι άμα ολίγον ήσυχάσας, άλλ’ έ- 
σται μακρά, καθ’ όσον πλεϊστα όσα δέον ν’ άναγνώσω ad hoe, καί 
ποικίλας νά προσάξω πρός ύποστήριξιν τοΰ θέματος αποδείξεις.»

*0αυτός περιφανής άνήρ άπηύθυνε τώ συγγράφει τήν έξης έπιστολήν.
— «Θερμάς έκφράζω ύμϊν έκ βάθους καρδίας χάριτας έπί τή απο

στολή τής περικαλλούς ύμών Θεοδώρας. ’Εάν τοσοϋτον ήργησα, τούτο 
προέρχεται έκ τής συνήθειας μου τοϋ άναγινώσκειν όλοσχερώς πάν 
πεμπόμενόν μοι σύγγραμμα, πριν ή έκφράσω περί αυτού γνώμην

άλλ’ ομολογώ ότι έν τή παρούση περιπτώσει τοσοϋτον κατεθέλχθην 
> καί παρεσύρθην, μόλις τό πρώτον μέρος άναγνούς τού ώραίου ύμών

δράματος, ώστε μετά τίνος δυσχερείας έμεινα πιστός εις τόν κανόνα, 
μή μεταδούς ύμϊν αμέσως τάς ζωηράς μου εντυπώσεις.»

«Τοσούτω δέ μείζων ύπήρξε δι’ έμέ ή έκ τού ύμετέοου θελκτικού βι
βλίου εύχαρίστησις—άληθοΰς άριστουογήματος, είρήσθω'έν παρόδω— 
τής τε τυπογραφικής καί τής βιβλιοδετι-κής τέχνης — καθόσον προσφά- 
τως εΐχον άναγνώσει καί αύθις εις τάς άρίστας Με.Ιέτας καί Λόγους 
τοΰ κ. Καλλιγά τάς δύό αυτού πραγματείας Περ'ι τοΰ τυπικόν τής Βυ
ζαντίου Λϋ.Ιής καί Περί τής στάσεως τοΰ Νίκα, καί διετέλουν έπο- 
μένως έντελώς ένήμερος .τής ιστορικής έποχής, ής μεγαλογραφία τυγ
χάνει τό ύμέτερον δράμα.»

«Συμμερίζομαι όλοσχερώς τήν ύμετέραν γνώμην ότι μόνον εις "Ελ
ληνα συγγραφέα δέδοται ή τής έποχής έκείνης διά τών γνησίων χρω
μάτων παράστασις. Εις ούδένα ξένον άποβήσεταί ποτέ δυνατή, κατά 
τήν έμήν ιδέαν, ή έντελής κατάληψις τών άπειρων εκείνων γλωσσι
κών τε καί ιστορικών λεπτομερειών, αΐτινες άπαιτούνται πρός διαγρα- 
φην ε’ικόνος τοσοϋτον πλήρους καί θελκτικής, όσον ή ύμετέρα, καί 
τούτο διότι ύμεϊς γράφόντες εις τήν μητρικήν γλώσσαν περί έποχής 
άνηκούσης εις τήν έθνικήν ιστορίαν, συναισθάνεσθε έν πάσγ αυτών τή 
λεπτότητι τάς μυστηριώδεις έκείνας άποχρώσεις έκάστης έκφράσεως, 
α'ίτινες πολλάκις άποβαίνουσιν έντελώς. άκατάληπτοι διά τον ξένον. 
'Ομολογώ δέ οτι όσον έξεπλάγην, τόσον καί κατεθέλχθην ύπό τής έξ- 
αιρετικής καλλονής τού ύαετέρου ύφους, όπερ, καίτοι κλασικόν σχε
δόν κατά τήν μορφήν, κέκτηται συνάμα, ούτως άριστοτεχνικώς χειρε— 
^όμενον πάσαν τήν ελαστικότητα καί χάριν τής συγχρόνου διαλέκτου.» 

«’Ελπίζω οτι τό μέγα καί ώραΐον ύμών έργον θά έξασκήσγ τήν δέ
ουσαν έπιρροήν έπί τής νεοελληνικής φιλολογίας, καταδεικνϋον εις τό 
έθνος ύμών ότι δέν άπόκειται εις τό δημοτικόν ιδίωμα νά μεθερμη- 
νεύσγ τό πάθος τού ύψηλού ιστορικού δράματος, 'ίνα μηδέν είπω περί 
τής τραγωδίας. Οί άμφιβάλλοντες, άς παραβάλωσιν έπί μίαν μόνην 
στιγμήν τάς προσφάτους δημώδεις μεταφράσεις τού Σαιξπήρου πρός 
τ’ άριστουργήματα τών άρχαίων.»

«’Ελπίζω προσέτι ότι, άφοΰ άπαξ έμυήθητε εις τά μυστήρια τού 
θαυμάσιου τούτου ύφους, θά τύχητε τής άναγκαίας σχολής, όπως έξα- 
κολουθήσητε πλουτίζοντες τήν ήμετέραν φιλολογίαν δι’ όλης σειράς 
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δραμάτων έκ τής α’/τής πηγής ειλημμένων. Συνιστώ δέ ύμϊν την 'Α- 
θηΓαίόα.»

«’Εσχάτως μοί έπανήλθεν εις την μνήμην δτι κατά την νεανικήν 
μου ηλικίαν παρέστην εις τήν παράστασιν δράματος, ύπό τόν τίτλον 
Βε.ΐισάριοζ, δπερ έκτοτε όλοσχερώς έξελιπε τής ήμετέρας σκηνής. 
ΓΙροβάς εις έρεύνας, εύρον εις τό μέγα λεξικόν τοϋ Μέϋερ, Τ. XIV. 
σ. 249, τήν έξής σημείωσιν—«Έδουάρδος von Seha.il, ύπουργός τών 
’Εσωτερικών τής Βαυαρίας, θανών τήν 26 ’Απριλίου 1846. Τήν ποι
ητικήν αύτοϋ φήμην οφείλει εις τήν τραγωδίαν ό Βε.1ισά(>ιος^ ήτι; 
διακρίνεται μέν έπί έντέχνω στιχουργία καί καλλονή, τοϋ ύφους, άλλα 
στερείται πρωτοτυπίας καί έσώτερικής αρμονικής άναπτύξεως.»— 
Παράδοξος δέ όντως συγκυρία δτι ό πολύ; Σαρδοϋ αγγέλλει συγχρόνως 
ομώνυμον δράμα. Είμί αληθώς εις άκρον περίεργος νά ί'δω οποία τις 
έσται ή ύπό τοϋ γονίμου εκείνου πνεύματος διάπλασις τής έν λόγω ύ
λης.» Καί ήδη προτίθεμαι ν’ άναγνώσω καί αύθις έξ άρχής τό έργον 
ύμών, όπως πραγματευθώ περί αύτοϋ έν έκτάσει εν τινι τών πρωτευόν
των ημών περιοδικών, δέξασθε δ’ έν τούτοις τήν έκφρασιν τοϋ ειλι
κρινούς μου θαυμασμού κτλ.»

Τό ανωτέρω μνημονευόμενον έ'ργον τοϋ Σαρκίου άνεβιβάσθη, ώς γνω
στόν πρό έτους έπί τής Παρισιανής σκηνής, καί σύρει σήμερον έτι κατά 
χιλιάδας τούς φιλοθεάμονας, καίτοι πολλαχώς έπικοιθέν ύπό τών αυ
στηρότερων. — Έπήλθε δέ επί τή ευκαιρία ταυτη τά μάλα ένδιαφε- 
ρμυσα ιδεών ανταλλαγή μεταςύ τοϋ Γαλάτου καί τοϋ Ελληνος συγ- 
γραφέως. Τήν προς τόν Κύριον Ραγκαβήν επιστολήν τοϋ Κυρίου Σαρδού 
παρατίθεμεν κατωτέρω.

ΝΙΚΑΙΑ Villa Graziella 28 Φεβρουάριον 1885

Έρίτιμΐ Συνάύε.ίψε !

’Οφείλω ύμϊν άπό πολλού θερμάς εύχαριστίας έπί τή αποστολή τής 
περιεργοτάτης καί ώραιοτάτης ύμών τής ΘΕΟΔΩΡΑΣ άναστάσεως. 
Άλλ’ έχω πρόχειρον δικαιολογίαν τήν άγνοιάν μου. Καί πράγματι το- 
σοϋτον άπέμαθον άτυχώς τήν καί άλλοτε άτελώς μονον προσαποκτη- 
θεϊσαν Ελληνικήν γλώσσαν, ώστε έδέησε νά καταφύγω εις το Λεξικόν, 
καί ν’ άποδυθώ εις αληθή έργασίαν μαθητεύοντος, όπως κατορθώσω 
ν’άναγνώσω ύμάς, καί τούτο, φεϋ, ούχί δσον έπεθύμουν όλοσχερώς. ’ Η 
σπουδή αύτη εις ήν αφιέρωσα πάσας τάς έλευθέοας μου εσπέρας άπή- 
τησεν ολόκληρον μήνα, καί χθες μόνον έξήλθον νικητής τοϋ άγώνος.

Όσον καί άν τυγχάνη δυσχερής καί ανεπαρκής ή κατά τρόπον τοι- 
οϋτον διεξαγομένη άνάγνωσις, οΰχ ήττον άκαθέκτως μέ παρέσυρε τό 
λαμπρόν ύμών έργον, έξεγεϊραν εις τόν ύψιστον βαθμόν τό ζωηρόν μου 
ένδ ιαφέρον, ώς έπαρκώς1 άποδείκνυται έκ τών ποός κατάληψιν αύτοϋ 
επιμόνων μου προσπαθειών.

Καθ’ δσον άφοοά τήν γλώσσαν καί τό ύφος όράτε έν έμοί άκαταλ- 
ληλότατον κριτήν, άλλ’ άφ’ έτερου έξετίμησα κατ’ άξίαν τήν άπαρά- 
μιλλον τέχνην, μεθ’ ής συνεδυάσατε τά συμπλέγματα τών ύμετέρων 
προσώπων, συνεδέσατε τά γεγονότα, καί παρεστήσατε ύπό τάς διαφό
ρους αύτοϋ φάσεις τό παράδοξον εκείνο καί προβληματικόν δν, ού πε
ριγράφετε τάς τύχας. Λέγω δέ τούτο, διότι θεωρώ τόν Προκόπιον ώς 
λίαν άναξιόπιστον μάρτυρα, καί ομολογώ ύμϊν μάλιστα, δτι άμφιβάλλω 
περί τής γνησιότητος τών άΓεχιϊιίζωΥ αύτοϋ.

Μεγάλην ήθελον αίσθανθή εύχαρίστησιν συνομιλών μεθ’ ύμών περί 
τής κοινής ύμών Ήοωίδος, έάν δέν έχώοιζον ημάς τοσαϋται θά.Ιασ- 
σαι fiaxpai χαι οΰρεα σχιόεΐ'τα. ’Ήθελον δέ εκπληρώσει λίαν εύάοεστον 
καθήκον άποστέλλων ύμϊν τό φυλλάδιόν μου εις άνταλλαγήν τοϋ ώ· 
ραίου ύμών βιβλίου, έάν ή έμή Θεοδώρα είχεν ήδη δημοσιευθή’ άλλ’ 
έπάναγκες καθίσταται δπως μοί παράσχητε προς τούτο προθεσμίαν 
τινά. ’Επί τώ σκοπώ τοϋ νά διατηρήσω τήν κυριότητα τών δραμάτων 
μου έν τώ έξωτεοικω έδέησε νά παραιτηθώ τής άμέσου αύτών δη 
μοσιεύσεώς.

At συμβάσεις μου μετά τών Διευθυντών τών θεάτρων καί τών μετα
φραστών μοί έπιβάλλουσιν ύποχρεωτικώς τήν χρονοτριβήν ταύτην ουδέ 
δύναμαι να έπισπεύσω σήμερον τήν έκπύπωσιν, καθ’ δσον εις τούτο έγ
κειται ή μόνη έγγύησις τών μετ’ έμοϋ συμβαλλόμενων. "Αμα δμως 
έκπνεύση ή άπαραίτητος αύτη προθεσμία, θέλω διαβιβάσει ύμϊν έπει- 
γόντως έν άντίτυπον τοϋ έργου μου, έκλιπαρών πάσαν ύμών άνοχήν 
διά τάς έλευθερίας, άς ήναγκάσθην νά επιτρέψω έμα*υτώ ύπό τήν ιδιό
τητα τοϋ δραματουργού. Γνωρίζετε αύτάς ήδη βεβαίως έκ τών επικρί
σεων, αιτινες περί τοϋ δράματός μου έδημοσιεύθησαν- άλλά πολύ φο- 
βερώτεραι θά φανώσιν ύμϊν κατά τήν άνάγνωσιν. Ούχ ήττον ελπίζω 
δτι θέλετε συγχωρήσει τά παραπτώματα τοϋ ίστοοικοϋ χοερεν τοϋ δρα
ματικού συγγραφέως.

Ό θάνατος τής Θεοδώρας, δπως έν μόνον άναφέρω παράδειγμα, έστί 
παρ’ έμοί άντικρυς άντίθετος εις τήν ιστορικήν παράδοσιν. ’Αλλά δέν 
ήδυνάμην νά διαπλάσω αύτήν θνήσκουσαν έκ καρκίνου. Καί δμως ό 
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θάνατος ούτος ήν απαραίτητος διά την οικονομίαν τοΰ έργου μου, ένε- 
ψυχώθην δέ ύπό της ιδέας, οτι ό δραματικός ποιητής είχε δικαίωμα 
εις τάς έλαφρυντικάς περιπτώσεις, οσάκις δέν παρεμόρφου τελευτήν έ- 
πίσημον, αυθεντικήν ή ιστορικήν, οια. φέρ’ είπεΐν, τυγχάνει ή της Αύ- 
ρηλιανής παρθένου, η της Μαρίας Στυάρτης, άς ούδείς βεβαίως δικαι
ούται νά φονεύσγ, έπί της σκηνής άλλως ή δτι πραγματικώς άπέθανε 
νυν έν τώ άληθεΐ βίω.

Δέξασθε, Έρίτιμε Συνάδελφε, μετά πάσης μου τής ευγνωμοσύνης, 
την έκφρασιν τής έξοχου ύπολήψεως καί άκρας άφοσιώσεως.

VlCTORIEN SAKDOU

Περί τών δύο Θεοίωμώκ όμιλών καί ,δ· περιφανής ’Ακαδημαϊκός ΜΙ.Ι- 
■ϊερ έκφράζεται ώς έξης.— «Έδημοσίευσα πράγματι, κατ’ ’Απρίλιον, 
έν τφ «Journal des savants» βραχεϊαν άνάλυσιν τοΰ ώραίου έ'ργου 
τοΰ Κυρ. 'Ραγκαβή, ώς έγραψα πέρυσι καί περί τοΰ ετέρου αύτοΰ συγ
γράμματος, τοΰ άφορώντος τόν Καθ' 'Ομηρον Οικιακόν Βίον' άλλ’ 
ουδέποτε προεθέμην την σύνταξιν παραβλητικής -μελέτης μεταξύ τής 
Έλληνίδος Θεοδώρας, καί τής τοΰ Κυρ. Σαρδοΰ. Τοΰτο ήθελεν είνα1 
τρανόν αδίκημα, καθ’ όσον ούδαμώς παραβάλλεται σύγγραμμα σοβα
ρόν, καί σπουδαΐον ΰπό την ιστορικήν έποψιν, προς άπλήν θεατρικήν 
σύνθεσιν, φύσει έφήμ.εοαν, καί διά τούς οφθαλμούς μάλλον προωρισμέ- 
νην. ’Εντός ολίγων ετών ή δευτέρα αύτη έσται τεθαμμένη, ένω ή Έλ- 
ληνίς Θεοδώρα άπομενεϊ άείποτε ώς ευσυνείδητος καί εϊς άκρον δρα
ματική μελέτη έπί έποχής έκτάκτως μεγαλοπρεπούς. ΓΙάντες ήμών 
οί συγγραφείς άτελεστάτας κέκτηνται γνώσεις περί τής άρχαίας ιστο
ρίας καί ιδίως περί τής Βυζαντινής, καταφανής δ’ έστίν ότι προκει- 
μένου περί τής Βασιλείας τοΰ’Ιουστινιανοΰ, ούδέ τά.μεγάλα τοΰ Αύτο- 
κράτορος έ'ργα ήν δυνατόν ν’ άποσιωπηθώσιν ούδέ τών Στρατηγών αύ
τοΰ οί θρίαμβοι! Ή έπιτυχία τοΰ Κυρ. Σαρδοΰ οφείλεται ε’ις τήν 
παγκόσμιον αύτοΰ φήμην, δεσπόζει δέ τών Παρισίων ό συρμός’—άλλά 
τό έπ’ έμοί ουδόλως άπήλθον όπως θαυμάσω δράμα τιτρώσκον πολλα- 
χώς τό ιστορικόν μου αίσθημα. Οί μετά τίνος έπιμελείας σπουδάσαν- 
τες τον Βυζαντινόν μεσαίωνα, μέ βεβαιοΰσιν ότι τό έ'ργον τοΰ Κυρ. 
Σαρδοΰ ολίγον μαρτυρεί σεβασμόν προς τά διδάγματα τής Κλειοΰς.»

1 πό πάσαν έποψιν περισπούδαστον πραγματείαν περί τών δύο Θεο
δωρών κατεχώρισεν ό Γερμανός δημοσιολόγος Κύριος Φή.ίιζ Nogl έν έ- 

πιφυλλίδι τής ’Εφημερίδας τής Ζυρίχης, (άριθ. 20—23 ’Ιανουάριος 
1 885). Ώραίαν δέ μετάφρασιν τής πραγματείας ταύτης έδημοσίευσε τό 
άριστον τής Λειψίας περιοδικόν, ή ΚΛΕΙΩ, έν τοΐς άριθ. 7 καί 8 τοΰ 
έτους 1885. Τήν γνώμην τοΰ συγγραφέως εΰρίσκομεν συνοψιζομένην 
έν τέλει διά τών έξής. — «Ή σύνθεσις τοΰ Έλληνος συγγραφέως δια- 
κρίνεται έπί άρμονία καί συναφείς, ών στερείται δλοσχερώς ή τοΰ Γα- 
λάτου. Ή Θεοδώρα τοΰ Κυρ. 'Ραγκαβή παρίσταται ήμΐν άπ’ άρχής 
μέχρι τέλους ώς εύγενής καί μεγαλεπήβολος Αύτοκράτειρα. Τοσοΰ
τον δέ μάλιστα προφυλάττει αυτήν ό ποιητής κατά παντός μώμου, 
ώστε έκρήγνυται έπί τής κεφαλής αυτής ή καταθραύουσα αυτήν κα- 
ταιγίς, άνευ ούδενός αυτής σφάλματος. ’Αλλά καί ύπό έτέραν έποψιν 
έκίνησε τό ήμέτερον ένδιαφέρον τό ώραΐον έργον τοΰ Κυρ. Ραγκαβή( 
οστις άποδείκνυται άριστοτέχνης περί τήν χρήσιν τής γλώσσης καί 
τήν διάπλασιν τών στίχων' καίτοι δέ νεοελληνική, προσεγγίζει ή 
γλώσσα ή χοάται όσον οίόν τε πλειότερον εις τήν άρχαίαν, καί τυγ
χάνει τοσοΰτον καθαρά, ώστε εύχεοώς κατανοεί αυτήν καί αυτός ό ξέ
νος δ έν τφ πρωτοτύπω άναγινώσκων τούς κλασικούς συγγραφείς.»

[Ιαραμφερή πρός τήν άνωτέρω έπιφυλλίδα έδημοσίευσε καί ή’Εφημε- 
ρις τής Φραγκφόρτης (άριθ. 22,.’Ιανουάριος 1885), άλλά ταύτης ού- 
δεμίαν εϊδομεν έλληνικήν μετάφρασιν. 'Ο συγγραφεύς λέγει έν τέλει— 
«'Η τελευταία λέξις τής Θεοδώρας θνησκούσης έστίν '/'Γ.έ.ίάζ·.»’Εν τν) 
πρώτη πράξει λέγει πρός αυτήν ό ’Ιουστινιανός,

Ό άγγελός μου εση συ ό αγαθός,

καί το πρόγραμμα τοΰτο πιστώς εις τάς έπιλοίπους τέσσαρας έκτε- 
λεϊται. Ή γλώσσα τοΰ Κυρ. 'Ραγκαβή τοσοΰτον προσεγγίζει πρός τήν 
άρχαίαν, ώστε εύχερώς άναγινώσκει αυτήν πάς δ τής τελευταίας ταύ
της εΐδήμων.»

Τέλος δμοίαν περί τών δύο ομωνύμων δραμάτων μελέτην έγραψεν 
δ έν ’Αλεξάνδρειά ομογενής Κύριος I. Ζερβουδάκης, ου καταφα
νής ή γνώμη έκ τών έξής. — «”Αν σήμερον, ώς παρά τοΐς άοχαίοις, 
προέκειτο παοάστασις τοΛογιών καί συναγωνιζόμενοι ήσαν’ ό κύριος 
Σαρδοΰ καί ό κύριος 'Ραγκαβής, εύνόητον έκ τών άνωτέρω εις 
τίνα άπονέμομεν ήμεϊς τόν στέφανον. Ό κ. Σαρδοΰ άφήρεσε πάσαν αι- 
γλην άπό τής κλεινής τοΰ Ίουστινιανοΰ βασιλείας. Ό κ. 'Ραγκαβής 
έγραψεν άπ’ έναντίας τήν αλήθειαν, έπιτυχώς καί κομψώς, καί αύτφ 
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άναμφιβόλως άνήκουσι τά πρωτεία.»—Ή μελέτη αυτή φέρει τον τί
τλον ΦιΛο.Ιογικδς τιαραΙ.Ιη.ίίσυύς.

'Έτερος διαπρεπής Ελληνιστής, δ πολύς Τέ.Ιγυς^ μόλις λαβών τό 
βιβλίον εγραφεν εις την ήμετέραν γλώσσαν, ήν ώς γνωστόν μεταχειρί
ζεται μετά μεγίστης εΰχεοείας, τά έζής.— "Οΰχ ευρίσκω ούτ’ άρκετάς 
ούτ’ άομοδίας λέξεις, όπως έκφράσω ύμϊν την θερμοτάτην μου ευγνω
μοσύνην διά τό πολύτιμον δώρον, ο άρτι παρέλαβον, δηλαδή την Θεο- 
δώραν, τό νεώτατον ύμών ποίημα, τό όποιον οΰ μόνον τυπογραφικώς 
καί βιβλιοδετικώς λαμπρότατον είναι άριστούργημα, άλλά καί ποιη- 
τικώς διαπρέπει. Έγώ τούλάχιστον, μόλις άρχόμενος άναγινώσκειν 
αυτό, ταύτην ήδη αισθάνομαι την έντύπωσιν.»—Φαίνεται δέ οτι ή 
έντύπωσις αύτη έκρατύνθη έκ της περαιτέρω άναγνώσεως, καθ’ όσον 
ολίγον άογότερον έξεφοάζετο ό αυτός διαπρεπής άνηρ ώς έπεται :

«Τή 24 Μαρτίου εΐχον έν τη ένταΰθα λέσχη της δημοτικής έκπαι- 
δεύσεως ένώπιον πολυαρίθμου άκροατηοίου απαγγελίαν περί της ύμε- 
τέρας Θεοδώρας. Πρότερον μέν έξέθηκα βραχέως τό περιεχόμενον της 
Θεοδώρας τοΰ Sardou, έπειτα δέ έκτενεστέρως τό τοΰ ύμετέρου ποιή
ματος. Καί τέλος έν τη συγκρίσει τών δύο τούτων δραμάτων τώ ύμε- 
τέρω έδωκα τό προτέρημα.

Ταύτην την απαγγελίαν μου έδημοσίευσε τή 28 καί 29 Μαρτίου έν 
τώ 72 καί 73 άριθμφ ή ούγγοικη έφημερίς Fovarosi Larok (Σελίδες 
τής Πρωτευούσης). Θέλων όμως ί’να λάβωσι γνώσιν τοΰ ώραίου ύμών 
ποιήματος καί οί αλλοδαποί, μετέφρασα την ούγγρικήν μου απαγγε
λίαν καί εις την γαλλικήν γλώσσαν διά τήν Revue Internationale.

Σήμερον παρέλαβον τήν έπιστολήν τοΰ κ. De GubernatlS, όπου 
μοί γράφει ότι τό άοθρον μου δημοσιεύσει πιθανώς έν τώ ένί ή άλλφ 
τεύχει τοΰ μηνός ’Ιουλίου.

Πράγματι ή έν λόγω πραγματεία έδημοσιεύθη, οΰ μόνον έν τώ VI 
τεύχει τοΰ VI τόμου τής Revue Internationale, άλλά καί έν ίδίφ 
φυλλαδίω, πάντα δέ τά έγκριτώτερα φύλλα περιέγραψαν τήν φιλολο
γικήν ταύτην εσπερίδα, καθ’ ήν συνήλθεν ή άνωτάτη κοινωνία τής 
ούγγρικής πρωτευούσης, όπως πεισθή έζ ιδίας άντιλήψεως ότι νέους ά- 
ναπέμπει έρρωμένους θαλλούς ή αρχαία τοΰ ελληνικού θεάτρου ρίζα.

Καί αδύνατος μέν αποβαίνει ήμϊν, ώς εΐκός, ενταύθα, ένεκα τής 
στενότητας τοΰ χώρου, ή περαιτέρω άνάλυσις τής περισπουδάστου 
ταύτης πραγματείας, άλλά χάριν τών άριστων αναγνωστών τής Ποι,χί- 

•Ιης Στοάς παρατίθεμεν έζ έγκριτου φύλλου τάς έζής εΰρυτέρας περί 
αυτής ειδήσεις.

Le journal hongrois Fovaroac Larok publie, dans son nuinero 
du 28-29 mars le tres interessant compte-rendu d’ nne confe
rence faite au club de l’instruction populaire de Pesth, le 24 
mars dernier, par 1’ eminent protesseur Telfy, helleniste des 
plus distingues.

Le conferencier avait clioisi pour sujet d" etude 'iheodora le 
beau poeme de K. Rangabe, ancien agent et consul general de 
Grece en Egypte, oil il s’ est tout particulierement distingue 
pendant les evenements. M. Rangabe est actuellement ministre 
de Grece en Bulgarie.

Nous avons en deja Γ occasion de parler de cette oeuvre re- 
marquable que M. Telfy a analysee avec cette science et cette 
connaissance approfondie de la langue hellene qni le placent 
au premier rang des savants de son pays.

Il en a fait ressortir lesbeautes, la purete de la langue et la 
profondeur des conceptions exprimees dans un style riche et 
harmonieux.

M. Telfy s’ est efforce, avec succes, de mettre en relief quel- 
ques unes des principales qualites de la belle oeuvre de M. Ran
gabe qui, parue depuis quelques mois a peine, est deja si vive- 
ment appreciee du monde philologique.

L’orateur a fait eusuite en termes eloquents le parallele en- 
tre la Theodora de Victorien Sardou qni se joue actuellement 
avec tant de succes au theatre de la Porte Saint-Martin a Paris.

Suivant M. Telfy, le poeme de M. Rangabe est de beaucoup 
superieur a la piece de Victorien Sardou.

C’est la ce qu’ il a demontre dans une conference digne de 
Γ oeuvre qu’ il a voulu faire connaitre et admirer a ses au- 
diteurs.

La Revue Internationale a annonce a ses lecteurs qu’ elle 
publierait prochainement la traduction de cette conference ; 
nous en donnerons prochainement un extrait.

❖ *
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•Γνωστότατος τυγχάνει εις τό έλληνικόν δημόσιον ό κ. Κάρολος Gi
del., Πούτανις τοϋ Λυκείου τοϋ Άγ. Λουδοβίκου έν Παρισίοις. Ούτος 
έκφράζεται ώς έξής.— «Ό συνάδελφος ήμών κ.. δ’ Έϊχθάλ μοί ένε- 
χείρισε την Θεοδώρας άπέφυγα δέ νά ευχαριστήσω ύμάς μέχοις άπο- 
περατώσεως τής άναγνώσεως. "Ηδη, καθ’ήν στιγμήν κλείω το βιβλίον, 
διαπέμπω ύμϊν θερμά συγχαρητήρια. Συνετελέσατε έογον εις άκρον 
σπουδαϊον, μεγάλην περιποιοϋν ύμϊν τιμήν. Προτίθεμαι νά δημοσιεύσω 
τάς περί αύτοϋ κρίσεις μου εις τήν «Revue Generale» άποδιδούς’ύμϊν 
πάσαν τήν όφειλομένην δικαιοσύνην.»

Τήν πρόθεσιν ταύτην έξεπλήρωσεν ό κ. Gidel, δημοσιεύσας μακράν 
καί τά μάλα περισπούδαστον πραγματείαν έν τή «Revue Generale» 
τής 15 Δεκεμβρίου 1884 «Ό κ. ‘Ραγκαβής λέγει κέκτηται τά πρώ
τιστα προσόντα τοϋ άληθοϋς δραματουργού. ’Αμίμητος έστΐν ή χάρις 
τών ’Ερώτων τοϋ ’Ανθεμίου καί τής Ίωαννίνης" πλήρης δραστικότη- 
τος καί διαφέροντος ό χαρακτήο τοϋ Έκηβόλου, εις άκρον δέ περιπα
θής ή άναγνώρισις τοϋ υιού αυτής ύπό τής Αύτοκρατείρας, ώς καί ή 
τελευταία μετά τοϋ αρχαίου έοαστοϋ συνέντευξις αυτής. Οί στίχοι αυ
τού εΐσίν άρμονικοί καί πλήρεις ποιητικής χάριτος’ αί σκηναί αύτοϋ 
μετά μεγάλης τέχνης συνηομωσμέναι. Ή αλληλουχία αύτών περιέχει 
μέγα εις τήν άνάγνωσιν ένδιαφέρον, μετά μεγάλης δ’ έπιτυχίας δια
τίθενται τά πολυάριθμα τών δοώντων προσώπων συμπλέγματα. Τής 
σκηνικής διευθετήσεως φαίνεται εΐπερ τις καί άλλος είδήμων, θαυμα- 
σία δέ τυγχάνει πάσα ή εξωτερική διακόσμησις, ήτις μαρτυρεί ένδε- 
λεχή προσπάθειαν καί βαθεϊαν μελέτην, αποτελούσα πλουσίαν έπιθεώ- 
ρησιν τής έλληνικής αρχαιολογίας κατά τόν ΣΤ’, αιώνα. Ύπό τήν 
έποψιν ταύτην ό κ. Σαρδοϋ μάτην ήθελε ζητήσει φέρτερον οδηγόν. *0 
συγγραφεύς τής Έλληνίδος Θεοδώρας κέκτηται τό μέγα πλεονέκτημα 
τοϋ γηγενούς’ άλλ’ ούδαμώς ήρκέσθη εις τά φυσικά ταϋτα διδάγ
ματα, άπερ εις αύτόν τόν ούρανόν οφείλει, έπιπροσθείς πάσας τάς μαρ
τυρίας, ας παρείχε τή περιεργεία αύτοϋ ή έπιστήμη. Άναλαβών μετά 
πολυμαθούς ζήλου τήν περιγραφήν τής τοϋ 'Ιουστινιανού Βασιλείας, 
έξετέλεσεν έργον αρχαιολόγου συνάμα καί πατριώτου. »—Τής εμβριθέ
στατης ταύτης πραγματείας, έν ή πολλά λέγονται καί περί τής νέας 
έλληνικής γλώσσης, ώραίαν μετάφρασιν κατεχώοισεν ό "Εσπερος τής 
Λειψίας έν τοϊς φυλλαδίοις τοϋ Αύγούστου.

Ό ανωτέρω μνημονευόμενος κ. Γουστανος ό' ' Εϊ γθα.Ι, ό σεβάσμιος 
ούτος Πρύτανις τών έν Γαλλία ελληνιστών καί ιδρυτής τοϋ Συλλόγου 

πρός έμψύχωσιν τών 'Ελληνικών σπουδών,έκφράζεται ώς εξής.—«Μό
λις εις Παρισίους έπανακάμψας, άνέγνων ούχί τό ύμέτερον βιβλίον, 
αλλά τό προοίμιον, έξ αύτοϋ δέ ακριβώς κατενόησα τόν σκοπόν, ον έ- 
πεδιώξατε. Μεγαλοπράγμων βεβαίως ή πρόθεσι; ύμών, άλλ’ δπως τις 
όρθώς περί αύτής κρίνη, δπως καί ύμεϊς αύτός λέγετε, δέον νά γεννηθή 
Έλλην, Βυζαντινός, μάλιστα, ή τούλάχιστον νά σπουδάση κατά βά
θος τήν έποχήν έκείνην. Τούτου δέ τοϋ πλεονεκτήματος στερούμαι δυ
στυχώς καθ’ ολοκληρίαν.' ’Εάν παρέσχον μικράς τινας ύπηοεσίας, έπι- 
σύρων τήν προσοχήν τοϋ κοινού έπί τής νέας έλληνικής γλώσσης καί 
τοϋ συγχρόνου έλληνικοϋ λαού, τούτο έ ποίησα καθόσον έμφοροϋμ-αι 
ύπό βαθείας πίστεως εις τό μέλλον τής γλωσσάς ταύτης, ώς γλώσσης 
διεθνούς, καί τοϋ λαοϋ,ώς λαού κοσμοπολίτου.Άλλ’εΐμι έξ άλλου λίαν 
ατελής ελληνιστής,δλως άνεπαρκώς γνωρίζων τήν ιστορίαν καί αυτό τό 
παρόν τής Ελλάδος.Έδωκα άπλώς τό σύνθημα μεγάλου κινήματος' — 
έτεροι μετ’ έμέ θά έξακολουθήσωσι τό έργον. ’Αλλά πρό παντός δέον 
νά κατανοήση ή Ελλάς ποιαν κέκτηται δι’ αύτήν σπουδαιότητα ό 
καθαρμός τής γλώσσης αύτής. Περισπάται Γσως σήμερον ύπό άλλων 
μεριμνών, αλλά καί τής έν λόγω έλεύσεται ή στιγμή. Καθ’ δσον άφοοά 
έμέ, μή λησμονήτε δτι ύπεοέβην τάς δέκα εξ ’Ολυμπιάδας, δέον δέ νά 
πεοιορισθώ εις τήν απολύτως άναγκαίαν έργασίαν, δπως δυνηθώ νά δη
μοσιεύσω, εΐ έξεστι συγγράμματα τινα άπό πολλού έτοιμασθέντα. »

’Επανερχόμενος εις τόν ύμέτερον πρόλογον, έπιτρέψατέ μοι νά πα
ρατηρήσω δτι ήδικήσατέ πως τόν ΙΔ'. Λουδοβίκον, άτελώς έκτιμή- 
σαντες τό μεγαλεπήβολον τοϋ έ'ργου αύτοϋ. Έκςϊνος συνετελεσε την 
καταστροφήν τοϋ μεσαίωνος, καί διέδωκεν έν Εύρώπη τό Γαλλικόν 
καί Έ.Ι.Ιηνικδν συνάμα πνεύμα, ύπήρξε δέ ούτω πράγματι εις τών 
μεγάλων προδρόμων τής γαλλικής έπαναστάσεως. Ή Γαλλία, σύμ- 
πασα ή Εύρώπη, φέρουσιν έ'τι τά ίχνη αύτοϋ’ κατ’ αύτοϋ δέ δσον 
κατά τών δύο Ναπολεόντων άπηυθύνατο ό πόλεμος τοϋ 18/0. Ή 
Γερμανική αύτοκρατορία ίδρύθη έν Βερσαλλίαις. Πλήρης τών ιδεών 
τούτων, άπήλθον σήμερον, δπως συνομιλήσω περί τοϋ ύμετέρου έργου 
μετά τοϋ Μαρκησίου S*-“Hilaire, τοϋ κ. Biller καί τοϋ κ. Gidel,άλλά 
τον τελευταϊον μόνον εύρον έν τώ Πρυτανείω αύτοϋ, μοί είπε δέ δτι 
συνέγραφε πραγματείαν περί τοϋ ποιήματος ύμών διά μίαν τών με
γάλων ημών ’Επιθεωρήσεων.»

«*Οτι μοί λέγετε περί τής χρήσεως τοϋ άπαρεμφάτου άποδεικνύει 
άλήθειαν, περί ής τρέφω άκράδαντον πεποίθησιν, δτι διά τών λογίων 
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και τών σχολείων, ούχί δέ διά τοΰ δήμου, συντελεσθήσεται τής γλώσ- 
σης ή τελειοποίησις. Δι’ δ καί έπεύχομαι έκ βάθους καρδίας έπιτυ- 
χίαν εις τάς εύγενεϊς ύμών προσπάθειας προς καλλιέργειαν καί άνύ- 
ψωσιν της τε έλληνικής φιλολογίας καί γλώσσης. 'Η ύμετέρα πατρίς 
κέκτηται έν τώ άγώνι το’ύτω έπικρατησεως καί μεγαλείου στοιχεία, 
άπερ φαίνεται άτελώς είσέτι κατανοούσα*—άλλ’ έλεύσεται ήμαρ.»

Ό κ. 'Εόρϊχιχ Iloussaye, υιός τοΰ έπιχαρίτου ’Αρσενίου, καί 
συγγραφεύς της δίτομου ιστορίας τοΰ ’ Α.Ιχιβιάδου, καί άλλων ύπό τής 
’Ακαδημίας βραβευθέντων έργων, έδημοσίευσε σπουδαιοτάτην περί τής 
Αύτοκοατείοας Θεοδώρας μελέτην έν τή ' Επιθ εωρήσει των <)Ίίο Κόσμων 
τής 15 Φεβρουάριου. ’Εκφράζεται δέ έν ιδιαιτέρα έπιστολή ώς έξής.

«Μεγάλως συνεκινήθην έπί τή αποστολή της ύμετέρας Θεοδώρας, 
άλλά καλώς ήδη έγνώριζον τό μέγα τοΰτο δραματικόν ποίημα. Χάρις 
εις την γλώσσαν ύμών, τοσοΰτον διαφόρου της τών χυδαϊστών, ήδυνή- 
θην νά διατρέξω αυτό μετά πολλών ετέρων συγγραμμάτων, οτε συνέ- 
γραφον τήν περί της περικαλλοΰς Βασιλίδος μελέτην μου.Εϊχον μάλι
στα συνθέσει καί μακράν σημείωσιν, έν ή παρέθετον τό ομώνυμον τού 
Σαρδοΰ δράμα παός τό ύμέτερον. Άλλά κατά τήν άνάγνωσιν τών διορ
θώσεων ό κ. Baloz (Διευθυντής τοΰ Παγκοσμίου περιοδικού) μοί πα- 
ρετήοησεν, οτι ώφειλον νά περιορισθώ άποκλειστικώς εις τό ιστορικόν 
μέρος, άφείς τήν εκτίμησιν τοΰ δραματικού προσώπου εις τόν θεατρι
κόν κριτικόν τής Έπιθεωρήσεως. Κατά τήν άναδημοσίευσιν της μελέ
της μου εις τόμον,συμπεριληφθήσεται καί ή έν λόγω σημείωσις.»

«Παοέχοντες εις τήν Θεοδώραν υιόν, προσηγγίσατε πλειότερον τοΰ 
Σαρδοΰ εις τήν ιστορικήν αλήθειαν, καί ιδίως έπηυξήσατε τό δραμα
τικόν διάφορον. Λέγω δέ ’ιδίως, καθ’ όσον έάν άριστα· έποιήσατε ώς 
ποιητής έπωφεληθέντες τής άθυροστομίας τοΰ Προκοπίου περί τοΰ 
Ίωάννου, υιού τής Θεοδωοας, πιστεύω οτι ώς ιστορικός θεωρείτε καί 
ύαεϊς τήν είδησιν ταύτην ώς λίαν άμφισβητήσιμον. Κατά τήν έμήν 
γνώμην, ή ήρεμος αύτη έμφάνισις τοΰ Ίωάννου εις τήν δεξίωσιν τής 
Αύτοκρατείοας (ομολογήσατε ότι λίαν απερίσκεπτος ήν ό νεανίας ού
τος άφελώς έπιδεικνύμενος", αυτός τό ζών μαοτύριον τοΰ παρελθόντος 

■ τής Θεοδώρας βίου), καί ή αίφνηδία αύτοΰ άνάληψις, συγκαταλέγον
ται μάλλον εις τάς φ.Ιιαρίας τοΰ IIροχοπίου περί ών όμιλεϊ ό Ρενάν. 
Κατά τήν ποώτην ήμών εις Παρισίους διάβασιν θέλομεν συνδιαλεχθή 
περί πάντων τούτων, περί τής Θεοδώρας, περί τοΰ’/οι·.έια»·οΰ, περί τής 

αρχαίας καί περί τής νέας Ελλάδος, άς συγχέω έν τώ κοινώ τής καρ
διάς μου φίλτρω. »

Πάντες γνωρίζουσι τήν κ. ΊουΛιέτταν ’Αδάμ, τήν πολλήν τοΰ Γαμ- 
βέττα φίλην καί διευθύντριαν τής Nouvelle Revue, ήτις έπίσημος έν 
τφ φιλολογικω κόσμω κατέστη ύπό τό ψευδώνυμον ’Ιουλία Λαμβέρ. 
Αύτη έκφράζεται ώς έξής.— «Εις άκρον εύάρεστον καθήκον έσται μοι 
ή δημοσίευσις έπικρίσεως περί τής ύμετέρας Θεοδώρας έν τή Νέα 'Ε
πιθεωρήσει. Ή συμπάθεια, ήν αισθάνομαι πρός τούς λογίους Έλληνας 
τυγχάνει διπλάσιά έν τή ύμετέρα περιπτώσει ώς έκ τών κληρονομικών 
έν τή οικογένεια ύμών χαρισμάτων.»

Άλλά διέλθωμεν καί αύθις τόν 'Ρήνον. Ό πκ,λύς Ellisscn γράφει 
,ώς έξής.— «Μυρίας χάοιτας έπί τώ έξαισίφ ύμών δώρφ, άλλ’ ή περι
καλλής Αύτοκράτειρα άφίχθη ακριβώς κατά τήν έναρξιν τών έξετά- 
σε.ων τοΰ Πανεπιστημίου, ώστε μόλις πρό μικρού ήρξάμην τής άνα- 
γνώσεως τής λαμπράς ύμών τραγωδίας, ήτις τοσούτφ μεϊζον κέκτηται 
δι’ έμέ διάφορον, καθ’ όσον, χάρις εις τά ποικίλα τοΰ Προκοπίου έργα, 
ίκανώς γνωρίζω τήν έπί τοΰ Βοσπόρου πρωτεύουσαν κατά τήν έποχήν 
τοΰ ’Ιουστινιανού. Ούτω δέ ή άνάγνωσις, ομοιάζει πρός τήν συνάντη- 
σιν αρχαίων φίλων καί έχθρών, καθ’ όσον αδύνατος αποβαίνει ή συμ
πάθεια ποός πάντα τά μέλη τής πολυσχιδούς έκείνης όσον καί παρα
δόξου κοινωνίας. Ό ύμέτερος 'Ανθέμιος καί ή 'Ιωάννινά ένθυμίζουσι 
τόν ,Ι/άί καί τήν Θέχ.Ιαν, φρονώ δέ ότι άριστα έποιήσατε κολάζοντες 
διά τοΰ πεοιπαθοΰς τούτου έπισοδείου τήν αυστηρότητα τής κυρίας 
πλοκής. Πρωτότυπος λίαν ή ιδέα τής κατά δώδεκα αιώνας αναχρονι
στικής έφαρμογής τής δυνάμεως τοΰ άτμοΰ. Όποιους ανοίγει ορίζον
τας τό γεγονός τοΰτο έάν άλήθευεν »

Μετά τοΰ ύμετέρου έργου άποχαιρετώ διά πολύν ίσως χρόνον τήν 
νεοελληνικήν φιλολογίαν, καθ’ όσον μέ καλοΰσιν έφεξής λίαν διάφοροι 
μελέται. Άλλ’ έπανερχόμεθα αείποτε εις τούς αρχαίους έρωτας, καί 
άμα μοί άφεθή ολίγη σχολή, έπανελεύσομαι κάγώ εις τόν Ελληνικόν 
Παρνασσόν, ιδίως όπως συμπληρώσω τήν μετάφρασιν τοΰ Λαοπ.ίάνου.

Ό κ. Αανιή.Ι Sanders, ό πολύς λεξικογράφος καί βαθύς τής κλα
σικής φιλολογίας γνώστης, έκφράζεται ώς έξής.— «'Η έξόχως περικαλ
λής Θεοδώρα μοί περιήλθε καθ’ ήν στιγμήν, έπικειμένης τής έκδόσεως 
τοΰ μεγάλου Γερμανικού Λεξικού, μόλις όλίγας ύπέκλεπτον τοΐς στοι- 
χειοθέταις στιγμάς πρός άνάπαυσιν, δι’ δ καί τροχάδην μόνον διεξήλ- 
θον τό λαμπρόν ύμών έργον, έπιφυλασσόμενος όπως κατά τάς πρώτας 
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της σχολής ώρας άναγνώσω αύτό μετά πάσης τΐΐς έπιστασίας, ήτις 
επιβάλλεται προκειμένου περί συγγράμματος τοσοϋτον σπουδαίου καί 
θελκτικού. Άλλ’ ήρκεσαν καί αί πρώται αύται έντυπώσεις, όπως εκτι
μήσω πάσαν αύτοϋ την έζοχον άζίαν, άνεκοίνωσα δέ αύτάς ήδη, ύπό 
την μορφήν προσωρινής βιβλιοκρισίας, εις τό «Magazin des Lette- 
l’atur.» Εις τόν ΰψιστον βαθμόν έπεσπάσατο πρός τούτοις τό έμόν έν- 
διαφέρον καί ή αμίμητος τέχνη μεθ’ ης μαλάσσετε καί χειρίζεσθε την 
τοσοϋτον άσύντακτον νεοελληνικήν γλώσσαν t

Καίτοι έζ Ελλήνων έλκων τό γένος,μετά τών ζένων συγκαταριθμεϊ- 
ται πλέον καί ό έν Νέα,Ύόρκη καθηγητής κ. Τιμαγέχης^ συγγράψας 
αγγλιστί δίτομον έλληνικήν ιστορίαν,καί πολλά έτερα έργα, έν οίς «Ή 
γυτη τής Μιλήτου* δράμα μετ’ έπιτυχίας άναβιβασθέν έπί τής αμε
ρικανικής σκηνής. Ούτος έκφράζεται ώς έζής. — «Άναγινώσκω άπό 
τίνος τήν ύμετέραν Θεοδώραν. Θελκτικωτάτη διήγησις έκτεθειμένη 
έν γλώσση αληθώς θαυμασία. Άνέγνων ήδη τό πρώτον μέρος' ισάκις. 
"Αμα αποπερατώσω τό ώοαΐον τοϋτο έργον, τό αληθώς κλασικόν κατά 
τε τήν σύλληψιν καί τήν έκτέλεσιν, προτίθεμαι ν’ ανακοινώσω τά πεοί 
αύτοϋ εις τούς κατοίκους τής μεγάλη; δημοκρατίας, δημοσιεύων έ- 
κτενή μελέτην εν τινι τών πρωτευόντων ήμών περιοδικών.»

Ή κ. Gioachina Fragioccomo Gasea, Διευθύντρια τοϋ έν Σμύρνη 
ιταλικού παρθεναγωγείου, καί συγγραφεύς έκ πολλών ήδη έτέρων έρ
γων γνωστή, γράφει ώς έζής.—Αί περιστάσεις καθιστώσι πολλάκις 
τόν άνθρωπον τολμηρόν, καί αύτό συμβαίνει τώρα.εις έμέ, ή οποία 
χώρίς νά έχω τήν τιμήν νά γνωρίζω προσωπικώς τόν περιβόητον συγ
γραφέα τής 'Ε.Ι.Ιηνιχής ΘεοΛύρας, πέμπω αύτώ τήν έπιστολήν μου 
ταύτην. Έρχομαι εις τό προκείμενον. Πολλαί ΐταλικαί έφημερίδες, 
ώς βεβαίως θά έμάθετε, έδημοσίευσαν τάς μεταφράσεις τών ζένων 
πρωτοτύπων τής Θεοδώρας, καί περί αύτή; σπουδαίως ώμίλησαν. Με- 
ταζύ τών έργων τούτων όμως δεν έφάνη άκόμη ή ύμετέρα Θεοδώρα, 
ήτις εινε εις έκ τών λαμπρότερων μαργαριτών τής νέας έλληνικής φι
λολογίας, άναμφιβόλως ένεκατής έλλείψεως μεταφραστοϋ έκεΐ. Πα
ρακαλώ έπομένως τόν εύγενή γόνον τοϋ μεταφράσαντος τον ήμέτερον 
Τάσσον, νά μοί έπιτρέψη τήν μεταγλώττισιν καί δημοσίευσιν τοΰ έν 
λόγω άριστουρ.γήματος, εάν μή παρεχώρησεν είσέτι εις άλλους τινάς 
τήν προς τοϋτο άδειαν.»

«Μετά τής έλπίδος ότι θέλω τύχει τής χάριτος, ώς καί τής έπιει- 
κείας ύμών, έπί τή τόλμη μου καί τή άπειρία εις τό γράφειν τήν ζέ- 

νην δι’ έμέ καί δυσκολωτάτην έλληνικήν γλώσσαν, έπιπροστίθημι καί 
τά έζής ολίγα. Βαθέως έσκέφθην περί τοϋ καταλληλοτέρου τρόπου, ό
πως διατηρήσω τή ύμετέρα Θεοδώρα, έν τή μετεμφιέσει αύτής πάσας 
έκείνας τάς καλλονάς ών βρίθει, καί άς έζετίμησεν ήδη ό φιλολογι
κός κόσμος. Καίτοι άνέφερον άνωτέρω τάς έφημερίδας, ούδόλως βε
βαίως προτίθεμαι νά καταφύγω εις τάς έπιφυλίδας αύτών πρός δημο- 
σίευσιν τοϋ ύμετέρου έργου. Έκεΐ καταχωρίζονται μάλλον μυθιστορί- 
αι, γραφεΐσαι πρός τέοψιν τοϋ κοινοϋ,—ένώ τό ύμετερον σύγγραμμα, 
καί ώς έκ τής ύλης αύτοϋ καί ώς έκ τής μορφής, προώρισται διά'τούς 
λογίους καί σοβαρούς τής φιλολογίας θιασώτας, οις άποβήσεται προσ- 
φοοώτεοον ύπό τό σχήμα κομψού καί διά καλλιτεχνικών εικόνων έζω- 
ραϊσμένου τόμου. Περί τούτου συνεννοούμαι ήδη μετά τών έν Ιταλίμ 
έκδοτών, λέγω δέ τών έν ’Ιταλία, καθόσον πρόκειται περί τής έν τή 
χώρα έκείνη μεταφυτεύσεως τοϋ εύώδους τούτου άνθους τής νεοελλη
νικής φιλολογίας, όπως κατ’ άζίαν καί παρ’ ήμϊν θαυμασθή. Εις 
μέρη ταϋτα τοϋ κόσμου,ή έκδοσις ήθελεν άποβή δυσχερεστάτη, καί 
πάρχει άλλως τε τό πρωτότυπον. Ούδείς έχέφρων, κατανοών αυτό, 
ποτανθήσεται, ώς εΐκός, εις τήν μετάφρασιν,
έργάζεται άποκλειστικώς χάριν τών μή έννοούντων

Καθ’ όσον δ’ άφορή τήν γλώσσαν, ής γενήσεται 
μάλλον πρός τόν πεζόν λόγον, διότι ούδέτ 
καταπρόδοσιν τής εύνοιας χάριν τών ά 
ρέουσα, ισχυρά, καί λελαζευμένη, άνευ έπιτηδεύσεως, μοί φαίνεται ή 
καταλληλοτέρα διά τά δραματικά προϊόντα, έν ώ δυσχερεστάτη ά- 
ποβαίνει ή αύθόρμητος ροή τοϋ στίχου, προκειμένου περί έργου το
σοϋτον μακοοϋ καί συλληφθέντος έν έτέρα γλώσση. Πώς μεταδοθήσον- 
ται ζωηοώς. μεταφορικαί τινες εικόνες καί πώς παραλειφθήσονται αύ
ται άνευ στρεβλώσεως τών έννοιών τοϋ πρωτοτύπου. Ούτος ό λόγος 
δι’ δν φρονώ οτι ό στίχος καί αύτός έτι, ό ανομοιοκατάληκτος έν- 
δεκασύλλαβος, τυγχάνει κατάλληλος πρός συγγραφήν πρωτοτύπου έρ
γου, άλλ’ ούχί καί πρός μετάδοσιν πάσης τής χάριτος τών ζένων ι
δεών. ’Αγνοώ κατά πόσον συμμερίζεσθε τάς άνωτέρω ιδέας, άλλ’ έλ- 
πίζω οτι έχω ύμάς έν μέρει καν σύμφωνον, ύπενθυμίζουσα τό άρχαΐον 
ρητόν traduttiori traditori, δπερ ένδελεχής μου έσται προσπάθεια 
ν’ άποδείζω ψευδόμενον.»

Μόλις συντελεσθήσεται τό έργον, ύποβληθήσεται εις τήν ύμετέραν 
έκτίμησιν, έπειδή δέ κατά βάθος γνωρίζετε τήν Λύσοπχήχ γΛωσσαν, 

τα
e υ-
ά-

ό δέ μεταγλωττιστής 
τόν συγγραφέα.» 

χρήσις, άποκλείω 
οτε ούτος έζαναγκάζει τήν

αιτήσεων τοϋ μέτρου. Φράσις
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οΰδείς καταλληλότερος ύμών, δπως ύποδείξγι τάς ένδεχομένας ελλεί
ψεις τής μεταφράσεως. Χθές άνέγνων εις επίσημον κύκλον άντίγρα- 
φον τής προς ύμάς περιεργοτάτης επιστολής τοϋ Σαρδού . Είθε 
εΐχον την αυθεντίαν τοϋ μεγαλοφυούς Γαλάτου, καί τόν ευγλωττον 
αυτού κάλαμον, όπως προστεθώ εις την συναυλίαν τοσούτων έτέρων έ- 
πισήμων τοΰ έργου ύμών ύμνητών. 'Οπωσδήποτε μετέδωκα τό κείμενον 
της επιστολής εις την Eco d’Italia. ’Αναφέρω δέ τούτο διότι χρή
σιμον μοί φαίνεται νά γιγνώσκωσιν οί συγγράφοντες καί τά έλάχιστα 
περί αυτών δημοσίως λεγάμενα.»

Καί ταύτα μέν οί περιφανέστεροι τών θύραθεν σοφών, ών ό λόγος κέ
κτηται παγκόσμιον κύρος, καθ’ δσον δ’ άφορή τούς παρ’ ήμϊν, περιορι- 
ζόμεθα εις όλίγιστα μόνον, τά μάλλον γενικώς ένδιαφέροντα, καθ’δσον 
αί γνώμαι αύται φέρουσιν ίδιωτικώτερον χαρακτήρα, πολύ δέ όγκωδέ- 
στερον τοΰ έπικρινομένου σύγγράμματος τόμου ηθελον άποτελέσει α
θροιζόμενα πάντα τά περί αυτού άνακοινωθέντα. Κατ’ ευτυχίαν χάριν 
της πληρεστέρας έπιτυχίας τού ήμετέρου άρθρου, ό κ. Κ. ‘Ραγκαβης 
άνεκοίνωσεν ήμϊν πλήρη αντίγραφα τών σπουδαιοτέρων έπιστολών 
προς αυτόν, ουτω δέ ή παρούσα ήμών δημοσίευσις θά παραμείνγι εις 
τάς σελίδας τού εκλεκτού τούτου ήμερολογίου δσον οίόν τε πλήρης.

Ό πολύς Θ. Λ. γράφει — «Έπί δύο δλους μήνας ό άνάγωγος έγώ 
καί άπειοόκαλος μένω ύμϊν οφειλέτης άπαντήσεως πρός τά άσπάσιά 
μοι καί έοατεινά γράμματα, δι’ ών μέ έτιμήσατε. Σύγγνωτέ μοι πα
ρακαλώ την ακοσμίαν τοΰ τρόπου, άκούοντες δτι έκωλύθην ύπό σπου
δαίων ασχολιών. Φοβούμαι δτι πρός τήν έμήν σμικρότητα περιάπτετε 
σπουδαιότητα μείζονα τής προσηκούσης. 'Οπωσδήποτε χάριτας οίδα 
καί ομολογώ ύμϊν έπί τή φιλόφρονι διαθέσει. ’Άνευ ύπερβολής καί ά- 
νευ θωπείας λυπούμαι δτι ύμεϊς ό facile pruiceps έν τή νεωτέρικ γε
νεά τών 'Ελλήνων διπλωματών άπήλθετε Σκνθην ές οΊιιον άβροτον 
ιίς έρηαίαν. Τοσούτω μάλλον δμως οφείλω είλικρινώς νά σάς θαυμάσω, 
δτι μιμούμενος τούς όντως μεγάλους άνδρας, τούς Βρεττανους υμϊν 
συναδέλφους, μοχθεϊτε οπουδήποτε ύπέρ τών γραμμάτων. Την Θεο
δώραν άναγινώσκει καί θαυμάζει ή σεπτή χήρα Θ. Δ. πολλά καί καλα 
αείποτε λέγουσα περί τού συγγραφέως. Μη οκνεϊτε, μη φοβεϊσθε συ
ναλοιφής, καί θλίψεις, καί κράσεις· μή δεσμεύετε τήν φαντασίαν διά 
δεσίιών άποεπών. Ευχόμενος τά προσήκοντα τή ύμετέριγ έμμελεία καί 
ίκανότητι, άσπάζομαι τό πατρός φοιβολήπτου φοιβόληπτον τεκνον.»

Ό περιφανής έν Α’ιγύπτφ λόγιος Ν. γράφει.—Θερμάς σοί οφείλω

ΚΛΕΩΝ ΡΑΓΚΑΒΗΣ
1
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χάρτας διά τον Καθ' Όμηρον οικιακόν ■ τών'Ε.ΚΙήνων βίον και διά 
την Θεοδώραν. ’Ανέβαλα δέ την έκφρασιν αύτών μέχοις έπιμελοΰς 
άναγνώσεως τών συγγραμμάτων,καί έντουφήσεως ούτως είπεΐν έν τοΐς 
άξιολόγοις αύτοϊς φιλικοί; δώροις. Και τοΰ μέν πρώτου έτελείωσα 
την άνάγνωσιν, τοΰ δέ δευτέρου έν μέρει,' έθαύμασα δέ τόν πλοΰτον 
τών ιδεών, τοΰ λόγου την ύφήν, καί την καθαρεύουσαν γλώσσαν. Έάν 
ώς έγένετο άλλοτε, σοϊ συμβή καϊ πάλιν τό δυστύχημα νά παραξη- 
γηθής παρά τών άφασκάλων έκ τών ομογενών ήμών, θά λυπηθώ πολύ 
διά τόν άναζιοπαθοΰντα φίλον, καϊ θά ένθυμηθώ τά λόγια τοΰ Ίη- 
σοΰ λέγοντος: Μη δότε τά άγια zoic κυσΐ, μηδέ βά.Ιητε τους μαργα
ρίτας υμών έμπροσθεν τών χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αϋτονς έν 
τοΐς ποσιν αύτών, καί στραρέντες ρήζ,ωαιν νμας.*

Ό διαπρεπής έν 'Ρωμανία καθηγητής κ. Φ. γράφει:
— «Τήν ύμετέραν Θεοδώραν έδεξάμην μετά χαράς άφάτου καϊ σε

μνύνομαι βλέπων αύτήν κατέχουσαν θέσιν έν τή έμή βιβλιοθήκη, άτε 
δή προϊόν έκ τών διαπρεπεστάτων τής καθ’ ημάς γραμματολογίας, ό
περ θέλγει καϊ κατακηλεΐ νοΰν τε καϊ ορασιν διά τής διττής αύτοΰ α
ξίας, έσωτερικής δήλον ότι καϊ έξωτερικής.

Μεθ’ όσα ειπον καϊ έγραψαν άλλοι πολύ έμοΰ κρείττονες περί τών 
προτερημάτων τοΰ πονήματος τούτου, λίαν τολμηρόν θά ήτο νά α
νοίξω κάγώ τά χείλη' θά ήμην άπλή άντήχησις φωνών μεΐζον κύ
ρος κεκτημένων, ή ανούσιον άναμάσημα έπαίνων κατ’ αξίαν άπονε- 
μηθέντων. Έν τι υπολείπεται μ.οι, καϊ τοΰτο πράττω μετά τοσαυτης 
προθυμίας, μεθ’ όσης καϊ ύμεΐς έπιμονής ένδιατρίβετε εις τό θέμα, ό
περ παρέχει μοι αφορμήν λόγου.

Τά ύμέτερα πονήματα διαπρέπουσι καϊ έπί προτιμήσει περί θέματα 
άναφερόμενα ε’ις τούς χρόνους τοΰ Βυζαντίου. Τοΰτο είναι προσόν, έφ’ 
ω συγχαίρω ύμΐν, διότι αποφεύγετε μέν τήν πεπατημένην, διαφωτί
ζετε δέ καλλιλογικώς, καϊ αύτό τοΰτο αποκαλύπτετε ψς τό πολύ 
τοΰ έθνους χοόνους, ώζ μή ώφελε, παρεωραμένους καϊ παρεγνωρι- 
σμένους, μεθ’ ών τό έθνος είναι στενότατα συνδεδεμένον, καϊ άφ’ ών 
πολλά μέν δύναται νά διδαχθή περϊ τοΰ παρόντος, πολλά δέ νά 
καρπωθή εις τό μέλλον. Ή ύπερχιλιετής σειρά τών τοΰ Βυζαντίου 
χοόνων πλουτεϊ εποχών καϊ γεγονότων παντοίων άμα καϊ μεγάλων, 
παρέχει ύλην άφθονον εις πολυειδεϊς καϊ σπουδαιότατα; συγγραφάς, 
κατ’ έξοχήν δ’ εί; πονήματα δραματικά, μεγάλην τιμήν δυνάμενα νά 
περιποιήσωσιν εις τούς γινώσκοντας ποιας τινας χορδάς δέον νά θίγωσι, 
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καί πώς κα’ι πότε νά τονώσωσι τον χρωστήρα' αλλ έργα τοιαϋτα δέ
ονται καί χρόνου καί πόνου πολλοϋ, διότι ή περιβάλλουσα τούς αιώ
νας εκείνους άχλύς είναι πυκνή, τό έδαφος δυσπρόσοδον, άτε μή όμα- 
λισθέν έτι παρ’ άνδρών ειδικών τούτου ένεκα ώς έπί τό πολύ, ΐνα μή 
είπω αείποτε, οί γράφοντε'ς παρ’ ήμϊν 'τρέπονται την ευκολον. Αρα 
οΰ μόνον συγχαίρω ύμϊν, άλλά καί επαίνων άζιον θεωρώ ύμάς έπί τη 
εύ βεβου-έευ μέ>η προαιρέσει, καί άγαλλίασιν ενδόμυχον έπροζενήσατέ 
μοι, άνακοινώσαντές μοι οτι μετ’ ού πολύ νέον τι πόνημα τοιοϋτο δη
μοσιεύετε. Άνυπομόνως άπεκδέχομαι τήν τούτου έκδοσιν, ών βέβαιος 
έκ τοΰ προτέρου, ότι ή τούτου άνάγνωσις θελκτικωτάτας ώρας θά 
χορηγήσγ εις τό δημόσιον. »

Ό φιλογενής κ. Κ. Ζ λέγει.—-«’Εν τη προσφορά τών δυο ύμών 
συγγραμμάτων εΰρον άκραιφνές δείγμα τής εύγενοΰς ύμών φιλίας, δια
σώζω δέ πάντοτε άμείωτον καί φιλτάτην τήν ένθύμησιν ύμών, θεο- 
μάς έκφράζων ύμϊν χάοιτας. Άμφότερα κοσμοϋσιν ήδη την βιβλιοθή
κην μου καί διά τό φιληκαλον αυτών, άλλά πρό πάντων δια την ε
σωτερικήν άζίαν, περί ής έκριναν αρμόδιοι άνδρες. Τυγχάνετε έπί τού- 
τοις άζιος συγχαρητηρίων, διότι τάς ώρας τής άνέσεως ύμών άφιε- 
ροΰτε εΐ 
μής ταύτης τό έθνος, 
λοτέραν περιωπήν τήν θέσιν 
πους του έθνους ημών καί 
χιστον νά διακρίνηται 
προσκτάται 
τότε άποβαίνουσα. Ύπό 

ς συγχαρητηρίων, διότι τάς ώρας
θεραπείαν τών γραμμάτων, περιβάλλοντες καί διά τής τι- 

όπεο έκπροσωπεϊτε, καί προβιβάζοντες εις ύψη— 
ύμών. Τοιούτους θά ηύχόμην άντιπροσώ- 

παρά τοϊς άλλοις λαοΐς, παρ’ οίς τουλά- 
καί σημαίνη ή διανοητική ύπεροχή, καί νά 

ι τήν τιμήν καί τόν σεβασμόν, πρός έθνικήν ωφέλειαν πάν- 
τάς ιδέας ταύτας διατελών κατά τήν άνά-

γνωσιν καί τοϋ νέου ύμών συγγράμματος, αισθάνομαι ένδόμυχον χα
ράν δι’ ύμάς, καί έρχομαι νά σας αποδώσω φιλικόν ασπασμόν.»

Ό ευρυμαθής κ. Ζ. Κ. λέγει.— «Αί έκ τής Θεοάώρας έντυπώσεις 
μου συγκεν,τροϋνται έν τή έζής έκφράσει, ότι καί τό ποίημα τοϋτο έ- 
στίν άπαοάυ,ιλλον καθ’ όλα, καί άντάζιον τού ποιητοϋ τοϋ Παραβά
του. Διατόρως δέ τοϋτο έκήρυζεν ό πολύς κ. Θεοφάνης Λιβαδάς έν τή 
Ημέρα, ύπερεπάρας ύπό πάσας τάς έπόψεις τάς άρετάς τοϋ έζοχου 
τούτου δραματικού έργου.»

Ό κ. Ν. Μ. έκφράζεται ώς έζής.—«Έβράδυνα ύπέρ τό δέον νά δι- 
έλθω μετά τίνος προσοχής τήν Θεοδώραν, καί δέν ήθέλησα νά γράψω 
ύμϊν πριν ή εύρεθώ εις θέσιν νά ε’ίπω όποιαν ώραίαν καί ζωηράν έν- 
τύπωσιν μοί έπροζένησεν. ’Αποτελεί εικόνα άληθή τής μεγάλης έκείνης 

έποχής, έν μέσω τής όποιας διαδραματίζηται. Δέν πιστεύω, όπως έ
χει τό δράμα, νά δύναται νά παρασταθή έπί τής σκηνής άνευ περικο
πών τινών, άλλά τό πράγμα γίνεται ευκόλως, καί θά ήτο άζιον τοϋ 
κόπου νά γίνη ή απόπειρα.»

Ό δέ κ. Γ. Α. λέγει. — «Συγχαίρομαί σοι έπί τφ πρωτοτύπω καί 
λαμπρώ έργω. Άνέγνων ήδη τά δύο πρώτα μέρη μετά πλείστου έν- 
διαφέροντος. Άν αδικήματα, οίον τό προσγενόμενόν σοι διά τής μετα- 
θέσεως, εΐχον πάντοτε ώς άποτέλεσμα τήν δημοσίευσιν έργων έφα- 
μίλλων τής Θεοδώρας, ήθελον είσθαι πλέον ή δεδικαιολογημένοι οί 
άρχοντες, έπιβάλλοντες έκ προμελέτης τοιαύτας μεταθέσεις.»

Τέλος ό κ. Αρ. γράφει μετά τήν κκνάγνωσιν τών δύο πρώτων φύλ
λων τοϋ δράματος. —« Λαβών τά δύο πρώτα φύλλα τής Θεοδώρας, 
άνέγνων αυτά άπλήστως και σέ συγχαίρω έκ καρδίας, έπικροτών έν- 
θουσιωδώς διά τό λαμπρόν έργον. Άν ούτως έζακολουθήση μέχρι τέ
λους, καί δέν ένθουσιάση τό ελληνικόν κοινόν, τόσω τό χειρότερον δέ 
αύτό. Ούτω γράφων συντελείς έν άλλοις εις τόν καθαρισμόν καί τόν 
έζευγενισμόν τής γλώσσης, ήν Λαταισχύνουσι καί καταστρέφουσιν οί 
έζ άμαθείας χυδαϊσταί. Καί ή στιχουργία σου είνε ώραία καί άπται
στος. Μόνον ένα (!) στίχον άπήντησα, φ έλλείπει ή τομή—ή άνανδρος 
έλπίς τής έπανόδου σου—ίσως—ή τής έπιστροφής σου άνανδρος έλπίς. 
—Καίτ.οι έκτιθέμενος εις τό νά μοί ε’ίπης

άτυχεϊς 
της Ι\.αστ α.ΙΙας αί παρθένοι αί σεμναι 
άν σοϋ όμοιους εΐχον πάντας τους κριτάς"

θά προσθέσω ότι έν Σελ 3. δέν μοί φαίνεται ορθόν τό οπισθέν μου, 
έπρεπεν όπίσΐύ μου (vade retrs). Εις τήν πρώτην σκηνήν, άν τό έργον 
ήν δράμα πρός παράστασιν, θά εύρισκον τό έλάττωμα, ότι ό Καππα- 
δόκης καί Γριστινιανός παρά πολύ έζακολουθοϋσι πρός άλλήλους διά
λογον, εις δν οί λοιποί ολίγον μετέχουσιν. Άλλ’ έπειδή το έργον εί
ναι ούχί δράμα, άλλά δραματικόν ποίημα, δέν βλάπτει τοϋτο, καθ’ ό
σον ή φαντασία, έζηρμένη καί ύπό τής περιγραφής τής λαμπράς σκη
νογραφίας, τής μουσικής, τών χορών, τοϋ συμποσίου, δύναται νά συμ- 
πληρή τά έλλείποντα τών διαλόγων, καί νά ύποθέτη τούς άλλους 
καθ’ έαυτούς συνδιαλεγομένους, δπερ έπί παραστάσεως θά ήτο ψυ
χρόν. ’Άλλη παρατήρησις. "Ισως διά τό δραματικόν ένδιαφέοον, προ- 
τιμότερον θά. ήν εάν ό μεταζύ Προκοπίου καί Θεοδώρας διάλογος 
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προηγείτο τοΰ μετά τοΰ 'Ιουστινιανού. Άλλά ταΰτα, ών έ'νια ’ίσως ά- 
βάσιμα, είσίν έλάχισται λεπτομέρεια!, μικρόν άπτόμεναι τής έντε- 
λείας τοΰ όλου. Ή τυπογραφική- έκτέλεσις εΐσΐ λαμπρότατη καί πρω
τοφανής εις έλληνικόν σύγγραμμα άλλα’, φοβούμαι μη αυτή τε και 
ή μεγάλη τής έκδόσεως δαπάνη ώσιν άποτετολμημέναι. »

Χάριν τής πρωτοτύπου άφελείας παρατίθεμεν καί τάς έξής κρίσεις 
έγκριτου ιατρού, οίκοΰντος είς τά ένδότεοα τής Βουλγαρίας,— «Και 
ποολαβόντως έγνώοιζον τά τής Θεοδώρας έκ τής χιλιοστόμου φήμης, 
καί προκαταβολικώς άνεπλαττόμην αυτήν έν νώ ώς τι θειον, δπως 
πάντα τά έξελθόντα τής αυτής γραφίδος· άλλ’ άφότου άνέγνων έν 
τφ Νεολόγφ τήν τελευταίαν βιβλιογραφίαν, καί άκρω · μόνον γλώττης 
ένετρύφησα είς τό όσον ήδύ, τόσον καί βραχύ έκεϊνο απόγευμα, όπερ 
λίαν ζηλοτύπως, άλλ’ ώς αληθές συμποσιακόν ποτιδόρπιον παρέθεσεν ό 
βιβλιογραφήσας, έτρελλάθηκα άπό χαράν. Κα-ίαγινόμενος έντός τής ο
μιχλώδους ταύτης ατμόσφαιρας είς τήν ξηράν καί άγονον αναγραφήν 
Ιατρικών εκθέσεων, καί μάλιστα έν τή ήδυεπεστάτγι έγχωρία γλώσστ;, 
φαντάζεσαι όπόσην ανάγκην διανοητικήν καί ψυχικήν έχω, ΐνα έντρυ- 
φήσω μικρόν είς γοργούς καί γλαφυρούς ιάμβους, ΐν’ άπογευθώ νοστι
μάδας φιλολογικής, ής τό arriere-qout άνακυκλώ έτι έν τώ στόματι, 
άπό τό έπιδόρπιον μόνον ώς άληθής λαίμαργος, ή μάλλον πειναλέος 
καί διψαλέος έθνικής ποιήσεως. καί καλλιλογίας. Έν τούτοις θαυμάζω 
τόν ήδύτατον ποιητήν, οστις παρά τούς αυχμηρούς πρόποδας τών 
Καρπαθίων φαίνεται άναπνέων έτι τούς ευώδεις ζεφύρους τής ’Αττι
κής, καί ζωγραφίζει ώς άλλος ’Ικτίνος καί Άπελλής έν τή άγρια πα- 
τρίδι τοΰ Κρούμου τάς έκπαγλεστέρας σελίδας τής έθνικής ήμών ίστο- 
οίας. Πώς τοΰτο ; ’Ίσως διά τής άντιθέσεως.

«Άγγειλαν μοι &ν πρόκειται, ΐν’ έκδοθή τό δεύτερον μετηρρυθμισμε- 
νον τό έργον τής καοδίας μου, ό άσπασιώτατός μοι ΊονΛιανός. Ε
σχάτως άνέγνων αυτόν έκ δευτέρου, καί τοσούτφ ύπ’ αυτού υπηρά- 
σθην, ώστε πλέον ή άπαξ ήκούσθη έξερχόμενον τών χειλέων μου 
«άφ’ δσα βιβλία άχρι τοΰδε είδον ούδέν, έθαύμασα τοσοΰτον δσον τόν 
Παραβάτην τοΰ Ραγκαβή.» Καίτοι δε ώς κωνωψ προς ελέφαντα ειμί, 
παραβαλλόμενος πρός τον περίβλετον συντάκτην τών Βυζαντινών δρα
μάτων, ούχ ήττον δμως λαμβάνω , τό θάρρος καί την τόλμην, όπως υ
ποβάλω ταπεινώς τώ πολυτεθρυλημένφ ποιητή τοΰ Ίουλιανοΰ, τας έ
ξής φιλολογικάς παρατηρήσεις, σχέσιν έχούσας πρός τό δλον ποίημα, 
άρχόμενος άπό τών προλεγομένων, καί τελευτών έν τώ τέλει τών ση

μειώσεων, έχων δέ ύπ’ δψει,τήν έν Άθήναις έκδοσιν του 1877. Έ- 
πεχείρησα δέ τούτο, όρμώμ,ενος ύπό μυχίου πόθου, δπως ούδ’ ή έλαχί- 
στη άπομείνη σκιά έν έργω έξοχ’ άρίστω καί τοσοΰτον σπουδαίω, διά 
δακρύων γραφέντι καί μετά δακρύων άναγινωσκομένφ, (καί ούτως έγώ 
άνέγνων αυτό). Είδον έν τή Ή pjpa τήν περί Ελληνικής γλώσσης δια
τριβήν τοΰ Βερναρδάκη, καί ώς καί ύμεϊς πάρετηρήσατε οτι έν γλώσση 
έπιχάριτι καί άγαν καθαρευούση (έκτος ολίγων έξαιρέσεων, οίαι τά 
είγα, έύέετα, efrawir, έΛέγαμεν, ειγαν, ε.Ιεγαν, ή άνευ άναδιπλασια- 
σμοΰ γραφή τών παρακειμένων, καί άλλα τινά) ύπερασπίζεται τήν 
δημώδη, ούτω καί έγώ έθαύμασα ίδών τόν σοφόν άνδρα ύπερμα- 
χοΰντα τής γλώσσης τοΰ Έρωτοκοίτου, δν καί παραβάλλει πρός 
τά κράτιστα ποιήματα τών άοχαίων άθανάτων ποιητών. Άλλ’, ώς 
λέγετε, σεβαστή ή γνώμη τών έν τώ γλωσσικω ζητήματι πειριμαχών 
προμάχων, έκ τής συγκρούσεως δέ τών άντιθέτων πηγάζει τό φώς. ’Ί
σως άνέγνωτε τήν κατ’ αύτάς έν τή Revue Jelaitifique καταχωρι- 
σθεϊσαν, καί έν πολλαϊς έλληνικαϊς έφηυ.εοίσι μετενεχθεϊσαν διατρι
βήν τοΰ διαπρεπούς έλληνιστοΰ καί φιλέλληνος Γουστάβου Έϊχθάλ, 
ύπό τόν τίτλον «ή Έ.ΙΙηνιχή ώς γ.Ιώσσα τών επιστημών»τοΰ άντι- 
κρυ τάναντία τφ Βερναρδάκη φρονοΰντος. Διαθέρμως παρακαλώ σε δ
πως εύαρεστηθής καί μοί γοάψγς δύο γραμμάς, έρμηνεύων μοι τάς έν 
Σ. 254 λέξεις Φα.Ικιήσιμε^ Φιε.Ιικ,ήοιμε, οΰ γάρ ένόησα αύτάς· είπέ 
μοι δέ πρός τούτοις έάν πράγματι, κατά τον Lauie, ό Ίουλιανός έ- 
πίστευεν βαθέως είς ζωήν μέλλουσαν καί είς θεόν λυτρωτήν — έγώ 
δέ έσομαί σοι άπείρως, άπειράκις ευγνώμων καί ύπόχρεως, καθ’ ά 
διάπυρος θιασώτης καί μονονού λάτρις τών ιδεών καί άοχών σου, καί 
τήν τρισπεφιλημένην Ελλάδα άείποτ’ έν νφ καί καρδία έχων. »

Μεταβαίνοντες ήδη είς τά ύπό τών διαφόρων έφημερίδων, ιθαγενών 
τε καί ξένων δημοσιευθέντα, άδύνατον αποβαίνει ού μόνον βραχεΐαν νά 
παράσχωμεν αύτών σύνοψιν, άλλά καί νά όνομάσωμεν άπλώς πάντα 
τά φύλλα, ών ένια έπανειλημμένως έπραγματεύθησαν τό άπασχο- 
λοΰν ημάς θέμα, καί ών πολλά άλλα βεβαίως ούδ’ ετυχε νά ίδωμεν.

Ώοαίαν έπίκρισιν, όφειλομένην είς τον δεξιόν κάλαμον τοΰ κ. Ξαν- 
θοπούλου, άνέγραψε καί τό έν Κωνσταντινουπόλει κομψόν Ήαερο- 
.Ιόγιον τής ’Ανατο.Ιής τό ύπό τοΰ κ. ΙΙαλαιολόγου δημοσιευόμενον.

Έκ ταύτης ίδιαζούσης μνείας άξια τυγχάνο.υσι τά επόμενα. 'Ολίγον 
πρό τής έμφανίσεως τοΰ συγγράμματος, έξεδόθη έν τώ Έσπέρω εύ- 
φραδής κρίσις, έξωραϊσθεΐσα ύπό δύο λαμπρών τοΰ βιβλίου εικόνων, καί 
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παρασχοΰσα' ώς μικρόν τοΰ δλου άπόγευσμα, τήν δραματικωτάτην ε
κείνην σκηνήν, καθ’ ήν ό ’Ανθέμιος μετά τοΰ ’Ισιδώρου, προετοιμάζου- 
σιν εις τάς κρύπτας τής 'Αγίας Σοφίας την άνατίναξιν του Ναού. Ή 
κοίσις αΰτη καταλήγει διά τών έξής.—«Καί ταΰτα μέν τά ιστορικά 
γεγονότα ά\\' ό ήμέτερος ποιητής, χε^ριζόμενος την θαυμασίαν ταύ
την και εις ύπατον βαθμόν εθνικήν ύλην, συμπλέκει αύτά μέ τρόπον 
μόνον εις τήν μεγαλοφυΐαν έπιτοεπόμενον, καί απαρτίζει οΰτω μο
νογραφίαν όντως καταπληκτικήν. Περί τής γλώσσης ούδέν λέγομεν, 
καθ’ δσον γνωστόν τυγχάνει δτι τό γλαφυρόν καί εις άγαν καθαοεΰον 
ύφος του κ. 'Ραγκαβή κατέστη ήδη παρ’ ήμϊν πρότυπον διά τούς νεω- 
τέοους τής φιλολογίας θιασώτας.»

Έμβριθεστάτην τοΰ έργου άνάλυσιν έδημοσίευσεν, αμέσως μετά τήν 
έμφάνισιν αύτοϋ ό Νεολόγος τής Κωνσταντινουπόλεως. Άποσπώμεν 
έπίσης τό τέλος. — «Και νΰν άνάγνωτε πάντες τό ώοαϊον τοΰτο βι- 
βλίον, διότι διά πάντας έγοάφη. 'Ιστορεί ένδοξοτάτην σελίδα τής Ι
στορίας τής ’Ανατολής, σελίδα εις ήν άνεγράφησαν τά ήρωϊκώτερα 
κατορθώματα παρά τά ρωμαντικώτατα τών αισθημάτων, ή σπουδή 
τής κοινωνίας παρά τόν έρωτα τής επιστήμης’ σελίδα άναπαριστώ- 
σαν τήν ζωήν ολοκλήρου αΐώνος, καθ’ ον έζησαν άγαπήσαντες, πα- 
θόντες, δοξασθέντες, σοφοί, επιστήμονες, στρατηγοί, αύτοκράτορες, 
γυναίκες ώραϊαι καί μεγαλοφυείς. ”Αν τοιαύτη έποχή κέκτηται έν- 
διαφέοον, πολλαπλασιάζεται τοΰτο εις τάς χεϊρας τής μεγαλοφυίας, 
καί τό θέλγητρον τοιαύτης ιστορίας αποβαίνει αληθής μαγεία.»

Ό παγκόσμιος Figaro, δημοσιεύων έκτενή κρίσιν περί τής Θεοδώ
ρας τοΰ κ. Σαρδοΰ, παρεισάγει καί τά έξής περί τοΰ ομωνύμου έλλη- 
νικοΰ έργου, άτινα καταλλήλως παρκφρασθέντα έν Παρισίοις ύπό άν- 
ταποκριτοΰ γνωστής εφημερίδας, παοαθέτομεν ενταύθα.

«Κατά παράδοξον δμως συγκυρίαν, έν μέσφ τής έπικρατούσης νάρ
κης έπί τών γονίμων τούτων γεγονότων, δύο έπιφανεϊς συγγραφείς, ξέ
νων πρός άλλήλους έθνοτήτων, άναλαμβάνουσι ταύτοχρόνως νά συγ- 
γράψωσιν έπί τοΰ αύτοϋ αντικειμένου. Καί ένω ό κ. Σαρδοΰ, έγκύπτων 
έν τφ σπουδαστηρίω του. συντάσσει τό έν τή Πύλη τοΰ 'Αγίου Μαρτί
νου παοιστάμενον σήμερον δράμα, ό δημοφιλής ήμών ποιητής κ. Κλεών 
'Ραγκαβής εκδίδει έν Λειψία πάνυ φιλοκάλως, ύπό τον αύτόν τίτλον, 
'σπουδαιότατον δραματικήν ποίημα, άσπασίως ύπό τοΰ έλληνικοΰ κοι
νού δεξιωθέν, θεωρηθέν δε ώς ποότυπον τής νεωτέοας έλληνικής φι
λολογίας, Ώς βάσιν τοΰ δράματος αύτών άμφότεροι οί συγγραφεϊς τό 

αύτό θέμα έλαβον, τόν έκλυτον δηλαδή βίον τής Θεοδώρας, άλλ’ έκα
στος διαπραγματεύεται αύτό διάφόρως, άποβλέπων ταϊς άπαιτήσεσ1 
τοΰ έργου αύτοϋ’ καί ό μέν κ. Σαρδοΰ άφίσταται λίαν τής ιστορίας, 
ύποτασσόμενος δέ ταϊς άνάγκαις θεατρικής παραστάσεως, παρεισάγει 
πλείστας δσας φαντασιοπληξίας, δπως καταστήση ένδιαφέρουσαν τήν 
πλοκήν τοΰ δράματος, ώς λύσιν δέ .αύτοϋ φονεύει τήν Θεοδώραν πταί- 
σασαν, ένφ εΐδομεν δτι κατά τήν Ιστορίαν ή Θεοδώρα αποθνήσκει, κα- 
ταβληθεϊσα ύπό τής νόσου της. Τούναντίον ό κ. Κλέων 'Ραγκαβής πα
ρακολουθεί τήν ιστορίαν, άντλών έξ αγνώστων ήμϊν πηγών τά διάφορα 
έπεισόδια, δι’ ών ποικίλλει τό κάλλιστον αύτοϋ δραματικόν έργον, διά 
δέ τοΰ γλαφυρού αύτοϋ καλάμου, απεικονίζει τά έλαττώματα καί τά^ 
άρετάς τής άπομεμακρυσμένης έκείνης γενςάς, τόν σάλον, ύφ’ ού έκλυ- 
δωνίζετο τό βυζαντινόν κράτος καί τάς φατρίας, αΐτινες διήρουν αύτό. 
Περιττόν νά ένδιατρίψωμεν εις λεπτομέρειας, τοΰ βιβλίου γνωστού 
πάσι τυγχάνοντος » .

Άλλ’ άναμφηρίστως κρατίστη περί Θεοδώρας μελέτη έστίν ή παρά 
τοΰ πολλού κ. Θεοφάνους Λιβαδά έν έπιφυλλίδι τής 'Ημέρας δημοσι- 
ευθεϊσα. 'Ο εύρυμαθής άνήρ, μετά σπάνιάς κριτικής δεξιότητάς κατα
δεικνύει τά τε φωτεινά μέρη καί τάς όλίγας σκιάς τής προτιθεμένης 
ώοαίας είκόνος, πολλάς δέ καί σπουδαίας παρεισάγει γνώμας περί τοΰ 
γλωσσικού ζητήματος, ού τυγχάνει, ώς γνωστόν, εις έκ τών δεινοτέ- 
ρων ίεροφαντών. ’Έννοιαν τοΰ ολου παρέχουσι τά εξής.— «Πλείστου 
λόγου αξίαν σκιαγράφησιν τής τοΰ ’Ιουστινιανού βασιλείας,έφιλοτέχνη- 
σεν ό κ. Κλέων 'Ραγκαβής, έκδούς έν Λειψία πρωτοφανές ποίημα, τήν 
Θεοδώραν, αριστούργημα τυπογραφικής καί βιβλιοδετικής τέχνης. 
Τήν ύλην τής ύποθέσεως ήρύσατο ό ποιητής έκ τών Βυζαντινών συγ
γραφέων, έμβριθώς μελετήσας Μαρκε,Ι.Ιΐνον, ’Αγαθίαν,Να.Ιά.Ιαν, Θεο- 
φάνην, Ζωναραν, Ζεδ ρανΰν, Νιχηφόρον, Τραγοραν, Κωνσταντίνον 
Πορφυρογέννητο'/, καί άλλους, έπί πάσι δέ τόν εύφραδή ιστοριογράφον, 
άλλά .χαμαίζηλον κόλακα, καί άσπλαγχνον συκοφάντην Προκόπιον. 
Έμβατεύσας ούτω εις τά απόρρητα τοΰ τότε βίου, καί έμφορηθείς τοΰ 
ίδιορρρύθμου πνεύματος τοΰ μεγάλου Βυζαντινού κόσμου , ραδίως 
συνεπαίρει τόν αναγνώστην άπό τής ποωτευούσης εις τόν παρά τήν 
Καρχηδόνα παράδεισον τών Βασιλέων, έντεΰθεν εις ’Ραύενναν, καί 
έκ ‘Ραυέννης εις τήν βασιλίδα τών πόλεων. ’Ενταύθα πάλιν γλα- 
φυρώς περιγράφει τά κατά τό Εύλωσταϊον, τό Βουλευτήριον, τό Ή- 
ραϊον, τήν Αγίαν Σοφίαν, καί άλλα περικαλλή κτίρια, πιστώς ίστο-
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ρεϊ τοϋ βασιλέως τά έξαίσια οχυρωτικά έργα, τά μακρά καί αλλεπάλ
ληλα συμβούλια, τούς ευτυχείς πολέμους καί τούς χρυσοφόρους θρι
άμβους, πιθανώς δέ λίαν άπεικονίζει τάς κρύπτας τοϋ ιπποδρόμου, τάς 
παρά τών συνωμοτών μομφάς, τήν στάσιν τοϋ /Vixa, τούς άθλους τών 
παλαιστών,' τάς παιδιάς τών μίμων καί τών γελωτοποιών, τά θέλγη
τρα καί τά.ς τέχνας τών αύλητρίδων καί όρχηστρίδων, ούχί δέ τελευ- 
ταίαν την μεγαλοπρέπειαν της αύλης, και τά ς Βυζαντινάς τελετάς, έν 
αίς, διά τόν έπικρατούντα θρησκευτικόν χαρακτήρα, ό Αύτοκράτωρ αυ
τός μετά τής Αύλης φαίνεται συμμετέχων διαρκούς ιεροτελεστίας. Καί 
έν άλλοις πολλοϊς, ένταύθα δέ κυρίως τηρήσας ό ποιητής τάς τότε νε- 
νομισμένας φράσεις καί τό καθόλου γλωσσικόν ιδίωμα, εικότως δύναται 
νά ΐσχυρισθή οτι έκαστη λέξις τού έργου αυτού στηρίζεται έπί χωοίου 
τίνος συγγραφέως.

Έν τ·7) κυρίως δραματική οψει της Θεο<Ιώ/ι<ι<?, ό κ. 'Ραγκαβής δεί- 
κνυται στιχοποιός μελιχοότατος καί ποιητής αληθινός διά τε τήν ά- 
νάπτυξιν τών χαρακτήρων, καί διά. τήν έ'ντεχνον πλοκήν, ών περ ή 
δημιουργός αυτού φαντασία έπενόησεν αιτίων καί αίτιατών . . . "Ολη 
σχεδόν ή πλοκή τού μύθου καί ή ήθοποιία είναι επινόημα, αληθινός 
δέ μόνος ό διαβολικός χαρακτήρ τοΰ Καπηαδόκου^ Ταλλεϋράνδου συ- *
νάμα, Ίάγου καί Μεφιστοφέλου. Άλλ* ό κ. ‘Ραγκαβής οαίε ψενδεα 
πο.Ι.Ια .Ιέγειν έτύμοισιν όμοια' ώς δέ οΐ άρχαΐοι δραματουργοί μετε- 
σκεύαζον τούς μύθους τού έπικού κύκλου, καθ’ δν έ'καστος προετίθεντο 
ιδιαίτερον σκοπόν, ούτω καί ό τήν Θεοδώραν ποιήσας, λαμβάνει έν
δοξα ονόματα έκ τών χρόνων τού ’Ιουστινιανού, ϊνα τοΐς δώσρ νέαν ύ- 
παρξιν καί μορφήν κατά τήν δημιουργόν αυτού φαντασίαν. Είναι έ- 
πιτηδειότατος στιχοποιός καί ένθους ποιητής οσάκις περιγράφει τήν 
έξαίσιον δύναμιν της ελληνικής παιδείας, τό αίθέριον ύψος της καλής 
τέχνης, τον παράδεισον τού ευτυχούς έρωτος καί τήν κόλασιν τού έ
ρωτος τού άτυχούς. Ό άναγνωρισμός της φαντασιώδους μητρός καί 
τού υιού καί ή έξομολόγησις τής μαραινομένης Αύτοκρατέίρας, άναμι- 
μνήσκουσι παραπλήσιους σκηνάς τής Λουκρητίας Βοργίας καί τής Μα
ρίας Στυάρτης . . . άλλ’ είναι ούχί μίμησις, άλλ’ εύρεσις, διαθέτουσα 
τόν αναγνώστην περιπαθέστατα καί κινούσα τής ψυχής τάς λεπτοτά- 
τας χορδάς. Καθόλου ε’.πεϊν ό πρώτος καί ό τελευταίος διάλογος Ίου-, 
στινιανού καί Θεοδώρας καί αί ταύτης ύπέρ τού ελληνικού στοιχείου 
προτοοπαί,ό διάλογος τού Έκηβόλου προσπαθούντος νά έφελκύσγι πά
λιν έαυτφ τήν πρόσθην έρωμένην,ό περίπατος Ανθεμίου καί Ίωαννίνης, 

οί άναγνωρισμοί και ή έξομολόγησις θά παράσχωσιν αισθησιν δεινήν, 
έάν το δραματικόν τής Θεοδώρας μέρος διδαχθή από σκηνής καί θά 
παρορμήσωσι τούς έπαΐοντας νά έπαναλάβωσι τό τού Βιργιλίου προς 
τόν Δάντην.

Perch'io te sopra te corona e mitrio.

Τήν σύντομον ταύτην σύνοψιν, έπιστέφει καταλληλόταταή έζής σύν
τομος μέν άλλά περιεκτική κρίσις, ήν άνεκοίνωσεν έγκριτος κάλαμος

Ποίημα πλείστου λόγου άξιον κατ’ αύτάς εις χεΐράς μου πεοιέπε-· 
σεν, ή πολύκλυτος καί περιάκουστος Θεοδώρα τού μουσοτραφούς κ. 
Κλέωνος Ραγκαβή, τού έν τή πρωτευούση τής Βουλγαρίας·Σοφία νυν 
διπλωματικού τής 'Ελλάδος πράκτορος.

Τά έν τφ αξιολογώ περιοδικω, τώ έν Λειψία έκδιδομένω Λοττέρω, 
τά έν τώ άγαν φιλοπάτριδι Νεο.Ιόγω, τά έν τώ περισπουδάστω φυλλω 
τών Δυ.έ.έόχω»', πρός δε καί τά έν τή τέργεσταία καί έξόχω Νέα Η
μέρα έσχάτως περί τού άνω πονήματος γραφέντα, ΰπεραίροντα επα- 
ξίως τήν τής Θεοδώρας αξίαν, σύν τούτοις δέ καί αύτό τό ονομα τού 
συγγραφέως, άπολαύοντος ειλικρινούς καί άμερίστου παρά τώ πανελ- 
ληνίω φιλολογικής καί φιλοσοφικής ύπολήψεως, έπιτάσσουσί μοι ού
τως είπεϊν, ϊνα συντομώτατα καί τροχάδην έκθώ καί άφηγήσωμαι τάς 
λαμπροτάτας καί άρίστας έκ τής καλής Θεοδώρας έντυπώσεις μου.

Ή γλώσσα, εις ήν τό έν λόγφ σύγγραμμα έγράφη ύπό τού μεμου- 
σωμένου άνδρος έστί κράμα τής αρχαίας καί νεωτέοας ελληνικής, και 
έξ έκείνης μέν έλήφθη τό σοβαρόν, καλλιεπές καί εύφραδές, έκ ταύτης 
δέ τό άπλούν,· ομαλόν, γλυκύ καί χάριεν- ή γλώσσα αύτη, ή παντελώς 
έστερημένη χυδαϊσμών, έστί, κατ’ έμέ τουλάχιστον κριτήν, ή προτι- 
μοτέρα πασών' τό δέ ύψηλόν τής ποιήσεως, τό τεχνικόν τής πλοκής, 
το καταπληκτικόν τής δράσεωςκαί τό τραγικόν τής καταστροφής, πρός 
τούτοις δέ αί παμπληθείς έν τέλει αύτού καί άναγκαΐαι σημειώσεις, 
ό άδολος καί διάπυρος πρός τήν πατρίδα ένθουσιασμός τού συγγρα
φέως, τοΰ διακαούς καί διαθέρμου τών έλληνίδων μουσών ίεροφάντου 
καί λάτριος, καθιστώσι τήν καλλίμορφον Θεοδώραν ΰπερτέραν παντός 
έπαίνου καί έγκωμίου. Έάν δ’ εις ταύτα προστεθώσι τό άριστίνδην 
έκλεγέν θέμα τού έργου, καί ή περικαλλής καί κεχρυσωμένη αύτού πε- 
ριβολή, καθ’ ήν Μοϋσαι καί Χάριτες, χεϊρας άλλήλαις τείνασαι, συν- 
ηντήθηοαν έν ένί καί τώ αύτω σημείω, πάσαι δέ αί τού καλού ιδιότη
τες συνή\θον έπί τό αύτό, ούδαμώς έστιν υπερβολή, έάν εί’πωμεν ότι 
το έν λόγω βιβλίον ύπό δραματικήν μέν, ιστορικήν καί φιλολογικήν έ-



58 ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ 59

ποψίν έστίν έπιτυχέστατον, ύπό καλλιτεχνικήν δέ, αληθές κομψούρ- 
γημα. Καί ό διεξελθών αυτό πέποιθα ότι όρέγδην καί άμφοτέοαις ταΐς 
χερσί, τό δη λεγόμενον, ύπογοαφήσεται είς τά άνωτέρω.

Σήμερον, δτε ή σύγχρονος φιλολογική παραγωγή παρ’ ήμΐν περιο
ρίζεται είς μικρά κομψά τομίδια, έχοντα μάλλον αξιώσεις τυπογρα- 
φικάς ή άλλης τινός σημασίας, σήμερον, οτε τό δράμα ιδία, τό ύψη- 
λότερον προϊόν τής άνθρωπίνης διανοίας, τό δράμα, τοΰ οποίου κατ’ 

■ εξοχήν έχει ανάγκην ή σύγχρονος Ελλάς, δέν εύρίσκει μεταξύ τών λο
γιών, άν μή πολλούς, έλαχίστους τούς άξιους καλλιεργητή.;, τό έργον 
τοΰ κ. 'Ραγκαβή, αποβαίνει εΰφρόσυνον άγγελμα, καί κινεί πολύ τό 
ένδιαφέρον ήμών.

Πεποίθαμεν, ότι οί τάς άνωτέρω σελίδας διεξελθόντες, συμμερίζον
ται όλοσχερώς καί τό έν άρχή λεχθέν, ότι σπανιότατα είσί τά φιλο
λογικά παρ’ ήμΐν προϊόντα τά τοσοΰτον δικαίαν Ζαί εύρεΐαν έμποι- 
οΰντα αίσθησιν έν τε τή Έλλάδι καί παρά τοΐς ξένοις.

’Er Παρισίοις κατα ‘Iovrior του 1886.
Φ.

οιΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΑΝΘΟΣ "η ΤΟ ΑΝΘΟΣ ΤΗΣ ’ΑΜΥΓΔΑΛΗΣ
πόσον είναι θαυμαστή ή πλαστουργός σου Φύσις 
Κ’ εις τά μεγάλα, ώ Θεέ, κ’ εις τά μικρά επίσης !

Όπόσον είσαι ποιητής, αριστοτέχνης ποιος 1 
’Απάντων τών καλλιτεχνών ό πρώτος αίωνίως ! 
Άνθος αμυγδαλής, ώς σύ, τίς ζωγραφεΐ ώραΐον 
Είς τό λεπτόν κλωνίον του τό τρυφερόν καί νέον ; 
Καί όμως άνθος κάλλιστον άνθέων τών καλλίστων 
Ωραία κόρη !—αληθής δέν είναι κορωνίς των ; . . . . 
Πλήν πάλιν ώραιότερον—ώ πάντεχνε, τί πλάττεις ; . .. 
Δέν είναι τ’ άνθος μου τ’ άπλουν καί τής ώραιοτάτης ; . . . 
Ίδέ: οποία το κοσμεί σεμνότης, άθωότης,
Όποια χάρις αφελής καί καλλονή έν πρώτοις ! 
Καί ποιαν γλώσσαν ύμιλεΐ τό άνθος λεπτοτάτην ! 
Ιδέ τών φύλλων τήν χροιάν αυτού τήν λευκοτάτην ! 
Αύτή αγνότητα δηλοΐ* καί τήν άορότητά των, 
’Αβρότητα ποιητικής καρδίας αισθημάτων . . .
Καί τό ροδόχοουν ένδον του τόν ’Ερωτα σημαίνει . . .
Είναι αγάπη τρυφερά καί μόλις γεννωμένη 
Είς τήν καρδίαν νεαρας παρθένου καί κοσμίας 
Κ’ έλπίοος έχει σύμβολον προσέτι ούρανίας:

«

Πράσινα φύλλα ένδον του λεπτότατα, ώραΐα*
(Και ή λεπτή του ή ο’σμή εκείνη κ’εύωδία
Τί λέγει; τί διεκδηλοΐ; . . είπέ το σύ, καρδία !) 
Καί τ’ ολον ; . . . ποια τού Θεού ποιητική ιδέα ! . . 
Τό όλον άνθος παριστα είς τήν μικρότητα του 
Τό *Εαρ καί τόν *Ερωτα καί πάντα τ’ αγαθά του !

(1886). Φίλιππος 5k. Οικονομιδης.

ΑΤΕΣΤΗΝ κληρονόμος ένός έκατομμ.υρίου, καί άπεφάσισα 
να νυμφευθώ. Έκτος τοΰ εκατομμυρίου τούτου, είμαι κά
τοχος καί άλλων προτερημάτων: Έχω ώραΐον ζεΰγος μυ- 

ιέρυγες κόρακος, έτελείωσα ένδό- 
ς, έμαθον νά παίζω θαυμασίως 
. . είμαι πολύ μετοιόφρων, καί 

Άπεφάσισα νά γείνω άρε- 
είς τινα γυναίκα όχι χάριν τοΰ έκατομμυρίου, όπερ, μετά τήν 

ός μου, άλλά χάριν τών 
τών όποιων είμαι, ή φαντάζομαι ότι είμαι έφω-

:>τ7-ίΐ

στάκων πυκνών και [/.αύρων, ώς αί πτ 
ξως τάς πανεπιστημιακά; μου σπουδά 
τον πλαγίαυλον, καί έπί τέλους .... 
δέν απαριθμώ πάντα τά προτερήματά μου. 
στός 
κληοονομίαν, αποτελεί μέρος τής έξοχότητό 
πλεονεκτημάτων διά 
διασμένος. Διά 
τόν μου, 
σύζυγός μου. 
μία μοί έπήλθεν 
όποιου ή ύπαρξις δέν ήτο γνωσ-

Άς άναβιβάσωμεν έπί σκηνή
”Εβα.Ια 'ατό μάτι 
Πρόσωπον κορασιού 
τύπου άν όχι θεάς, 
γλύπτην, καί όπερ 
κόν ευθυμία καί ε 
συνόλω μεγαλοπρεπή

τοΰτο ίσα ίσα. θέλω νά διατηρήσω μυστικόν τόν πλοΰ- 
μέχρις ό’του λάβω τό ναι άπό τής γυναικός, ήτκ θά γείντ) 

. Είνε δέ εύκολον νά τηοηθή μυστικόν, διότι ή κληοονο· 
άπροσδοκήτω;, άπό τινα μακρυνόν συγγενή μου, τοΰ 

ς δέν ήτο γνωστή παρ’ ούδενός.
ίς τήν μικοάν μου κωμωδίαν, 

μίαν χήοαν δεκαεννέα έτών. Φαντασθήτέ την ! 
ύπό στέμμα λατοευτής ξανθής κόμης, λεπτόν σώμα 
δυνάμενον όμως νά χρησιιζεύσγι ώς ύπόδειγμα διά 
έσθής μεγαλοπρεπώς συρομένη καθιστά έπιβλητι- 

ιυφυία συνοδευόμεναι ύπό -τρόπων άξιοπρεπών. Έν 
ής γυνή μέ όψιν παιδικήν καί βασιλικήν συνάμα.

Νά έρασθώ ΐής Χοηστίνης (ή μικρά χήρα ονομάζεται Χρηστίνη) ήτο 
φυσικόν, καί ήράσθην αυτής μέχρι τρέλλας. Μοί φαίνεται δέ ότι δέν
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είμαι και αδιάφορος. Άλλ* είμαι τόσον δειλός — φαίνεται αδύνατον 
άλλ’ δμως εινε άληθές,—είμαι τόσον δειλός, ώστε άπεφάσισα νά τή 
εξομολογηθώ τόν έρωτά μου έγγράφως. Συνήθως, όταν τις δέν έχει τό 
θάρρος νά αίτηση τι προφορικώς, καταφεύγει εις την γραφίδα, καί 
τοΰτο διά τόν άπλούστατον λόγον, δτι εινε άπειράκις εΰκολώ'τερον νά 
έκθέτη τις τον πόθον του δι’ έπιστολής, η διά ζώσης φωνής. Άλλά 
δέν φανταζόμεθα, δτι και είς τό ποόσωπον ποός τό όποιον άπευθύνε- 
ται ή παράκλησις, άποβαίνει άσυγκρίτως εύκολώτερον νά δώση την 
άρνησιν έγγράφως, ή προφορικώς.

"Εγραψα λοιπόν εις την Χοήστίνην, καί ή επιστολή άπετέλεσε μι
κρόν τι άριστούργημα. Μετεχειρίσθην δλην την εύγλωττίαν, ήν έδιδά- 
χθην έκ τών μεγάλων ρητόρων άοχαίων καί νεωτέρων, διά νά τή άπο- 
δείξω δτι ή ευτυχία μας έγκειται έν τη συζεύξει μας. ’Εννοείται δτι 
περί τοΰ εκατομμυρίου ουδέ λόγος έγένετο.—Ή Χρηστίνη μέ γνωρί
ζει ώς άπλούστατον δικηγόρον.—"Εκλεισα την φλογέράν εξομολόγη
σή μου, τάς υποσχέσεις μου αιώνιας πίστεως, τάς θερμάς ικεσίας μου 
διά ταύτης της παρακλήσεως : άπαντησατέ μοι διά μιας μόνης λέξεως.

Οΐμοι ! . . . Ή ευχή αυτή εΐσηκούσθη κατά γράμμα. Έλαβον την 
αύτήν στιγμήν την άπάντησιν, άποτελουμένην έκ μιας μόνης λέξεως :

Τρέ.Ι.Ιαι !
’Αληθώς, ούτως εινε γεγοαμμένη ή λέξις διά λεπτοτάτου χαρακτή

ρας έπί ευώδους χάρτου κεκοσμημένου διά τοΰ μονογράμμου της.
Τρέ.Ι.ίαι ! Βεβαίως έγώ πταίω' διότι έάν την παρεκάλουν νά μοι 

γράψηδύο λέξεις άντΐ μιας καί μόνης,ίσως μοι άπήντα: «Σάς ά- 
γαπω . .

Άλλά τώρα σκέπτομαι . . . έάν μοι άπήντα τουναντίον : Σάς χιισώ ;
Οπωσδήποτε δέν ύπεχώρησα. Γινώσκων δτι κατ’ αύτήν τήν ώραν 

εύρίσκεται έν τή οικία, άπεφάσισα νά τήν έπισκεφθώ. Τό άποτέλεσμα 
τής νέας ταύτης άποπείρας θά έκθέσω εύσυνειδήτως είς τόν άναγνώ- 
στην, τόσον καλόν, ώστε νά ένδιαφέρηται περί έμοΰ.

* *

Είσήλθον χωρίς νά προαναγγελθώ. Baby qecn’. (εινε τό δνομα δ- 
περ δίδω είς τήν Χρηστίνην κατά τούς μονολόγους μουί.Κάθηται παρά 
τήν εστίαν βεβυθισμένη είς τήν άνάγνωσιν μυθιστορίας τίνος τοΰ Δίκενς.

1. Baby qeen είς τήν Αγγλικήν σημαίνει: κόρη-βασιλίς. 

Τό έκ μαύρου βελούδου ένδυμα, τό λευκόν συμπεπτυγμένον περιλαίμιου, 
δ ίδιάζων τρόπος τοΰ κτενίσματος τής ξανθής κόμης της, υπενθύμιζαν 
τήν έποχήν τής Μαρίας Στουάρτης. Συνειθίζει νά περιβάλλη μέ κλα- 
σικάς ένδυμασίας τό μικρόν της σώμα. Αλλ ήξευρει άρά γε αυτή— 
ή άσπλαγχνος φιλάρεσκος—δτι ή άντίθεσις αύτη τί/ς πηγαίηι θαυ- 
μασίως, καί φαντάζεται ό κήρινος έκεϊνος άγγελος δτι δέν θά δοκι- 
μάση ποτέ τά πάθη τά όποια διεγείρει;

Έν τοιαύτη σαοκαστική σκέψει, έπλησίασα είς τήν εστίαν. "Υψωσε 
τό βλέμμα έκ τοΰ βιβλίου, (όποιοι οφθαλμοί 1 καί είς έκείνους άκόμη 
τούς οφθαλμούς είχον δώσει μυστικώς έπώνυμόν τι καί τούς ώνόμα- 
ζον άκζινοβό.Ια αστρα\ καί με προσέβλεψεν έκπληκτος.

Εύγενής κυρία, ήρχισον, ένθαρρυνθείς έκ τοΰ φιλόφρονος έπιστολίου 
σας . , .

— Είσθε τρελλός ;
— Κολακεύομαι νά τό πιστεύω. "Οστις έ'σχε τήν εύτυχίαν νά σάς 

γνωρίση καί δέν άπώλεσε τάς φρένας ....
— Θά είπή δτι δέν είχε φρένας διά νά χάση. Εινε άβροφροσύνη Μα- 

θουσάλειος.
— Άλλ’ αί άπηρχαιωμέναι φράσεις εινε αι έκφραστικώτεοαι, άλ

λως δέν θά διετηροΰντο τόσους αιώνας. Άφ’ έτέρου ύπάρχουσι φρά
σεις νέαι, τάς όποιας έγώ δέν έννοώ' ώς λόγου χοεριν ή φειδωλία τών 
λέξεων διά τής όποιας εύηοεστήθητε νά άπαντήσητε είς τάς διαχύ
σεις τής καρδίας μου, αΐτινες έπλήρουν έξ σελίδας. Ηλθον νά σάς 
ζητήσω μίαν έξήγησιν εύγενεστάτη κυρία.

__ Άλλ’ ή άπάντησίς μου ήτο άρκετά σαφής, είπε ή Χρηστίνη γε· 
λώσα.

— Μάλιστα ! ΤρέΌαό/ — καί ούτω λέγων, έκάθησα πλησίον αύ
τής καί έλαβον τήν χεϊρά της. Άλλ’ έπί τής σημασίας τής λεζεως 
ταύτης έχω ιδίας γνώμας. Ακούσατε .... Κατ’ έμέ ό βίος δύναται 
νά διαιοεθή είς δύο μέρη — δηλαδή είς πράγματα θετικά καί Ζ( έ.1- 
.Ιας. Δέν έχω άνάγκην νά ·σάς έξηγήσω ποιον εινε τό θετικόν μέρος. 
Πράγματα θετικά εινε έπί παραδείγματι, τό μίσθωμα τής οικίας, ή 
διπλογραφία καί ή καλλιέργεια τών άγρών εινε τούναντίον τρέλλαε 
ή φαντασία, ή ποίησις καί τό ρόδαν. Ότι δύο καί δύο κάμνουσι τέσ- 
σαρα. εινε πράγμα θετικόν δτι έγώ σάς άγαπώ, εινε zpe.l.ia. Μη 
άποσύρετε τήν χεΐρα. Ίδέτε, ούτε ή λευκή καί άγνη αύτη χειρ εινε 
πράγμα θετικόν, ή μήπως διϊσχυρίζεσθε δτι οί θελκτικοί ούτοι λακ-

Α
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κίσκοι δεν διεγείρουσι τρεί.ΐούς διαλογισμούς ; Κα'ι σείς γελάτε ....
— Γελώ διά την έζαίρετον δημηγορίαν σας, καί φαντάζομαι, κύ

ριε δικηγόρε, οποίαν ΐλαρότητα θά διήγειρεν εις τούς δικαστάς, έάν 
την άπηγγέλλετε εις τό δικαστήριον.

— 'Ο δαίμων της τρέ.Ι.Ιας δέν έχει ανάγκην θεία χάριτι, δικηγό
ρων. Ούδείς τφ διαμφισβητεϊ τό βασίλειόν του, καί ή δίκη του δέν 
έχει ανάγκην συνηγόρων, διότι ταύτην έχει έκ προοιμίου κερδίσει, 
ενώπιον τοΰ δικαστηοίου, τό όποιον μόνον δύναται νά την δικάση — 
δικαστήριον συγκείμενον έκ τριών δικαστών : της νεότητος, της ευθυ
μίας καί τοΰ έρωτος. Τό νά άφίνεταί τις νά κυριεύηται ύπό τρέ.ΙΛας ■ 
τινός, είνε ό τρόπος τοΰ άπολαύειν. ’Άνευ ολίγης ό χορός θά
ήτο μηχανικόν πήδημα, ή μουσική ανιαρός θόρυβος, ό έρως βλακία. 
Έάν συνεσταλμένον μειδίαμα πλανάται πέοιζ τών χειλέων σας, ένφ 
ύφίστασθε τόσην στενοχώριαν διά νά φαίνησθε ώργισμένη, άν καί άφί- 
νετε έν τή χειρί μου τήν τρυφερήν ταύτην χεϊρα μέ τούς απαράμιλ
λους λακκίσκους, — καί τοϋτο είνε τξιέ.Ι.Ια. Παρατηρήσατε τήν άκραν 
τοΰ μικροΰ τούτου ποδός, ήτις κτυπά τό δάπεδον εις ένδειζιν ότι στε- 
νοχωρεΐσθε διά τό θράσος μου ! Άλλά τί θά ήτο δ μικρός ούτος ποΰς 
δΓ οφθαλμούς θετικοΰ άνδρός ; Ούδέν άλλο, είμή τεμάχιον όλοσηρι- 
κοΰ μέ πόρπην άπαστράπτουσαν, καί αύτή άκόμη ή έκ ροδόχρου μετά- 
ξης περικνημίς, πεποικιλμένη θαυμασίως, (διατί καλύπτετε τόν πόδα;) 
έν ένί λόγω πάντα ταΰτα δέν θά.ήσαν διά θετικόν παρατηρητήν,είμή 
καλύμματα ποδός, ένώ έγώ ό πλήρης τζίέ.Ι.Ιας άνθρωπος φλέγομαι ύπό 
τής έπιθυμίας νά μέ άφήσητε νά θέσω έπί τοΰ τραχήλου μου τόν μι
κρόν τοΰτον έξ όλοσηρικοΰ ζυγόν μετά τής μετάλλινης πόρπης, καί νά 
μείνω κεκυφώς ύπό τοΰτον διά βίου.

’Ενταύθα ή Baby-geen έφάνη ταρασσομένη.
— Πώς είνε δυνατόν, είπε, νά συζητήση τις λογικώς μαζή σας ; 

Άλλ’ άς τελειόνωμεν έν όλίγοις. Μοί έπροτείνατε γάμον καί έχω αιτίας 
νά άονηθώ. Ποέπει νά άρκεσθήτε εις τοϋτο, καί δέν θέλω πλέον νά 
ακούω τάς έζομολογήσεις σας. Ούτω λέγουσα ερριψε πρός τά όπίσω 
τήν κεφαλήν μετά κινήσεως βασιλίσσης.

— Καί ϊυ.ως, έξηκολούθησε μετά μικράν παΰσιν, καί μεταβάλλουσα 
αίφνης τόνον καί τρόπους, καί όμως ύπάρχει τι, όπερ μέ βασανίζει εν 
τή καρδία.

Ή Χρηστίνη έκρυψε τήν κεφαλήν της έντός τών χειρών της μέ παι-

I
<>

δικούς τρόπους, τούς οποίους τοσάκις εΐχον παρατηρήσει έν αυτή,καί 
άνελύθη εις λυγμούς.

— Άλλά τί εχετε, Χρηστίνη ; Τί σημαίνει τοϋτο ; Σάς βασανίζει 
θλίψις τις ; ’Ομιλήσατε ! Ήζεύρω νά ήμαι σοβαρός,οσάκις είνε ανάγκη. 
’Ομιλήσατε ! Καί είπέτε μοι, διατί δέν θέλετε νά με νυμφευθήτε, ένώ 
έπίστευον ότι μέ ήγαπήσατε !

Ύψωσε τούς οφθαλμούς καί είδον τα δάκρυα ώς μ.αργαρί.τας έπί 
τών βλεφάρων της.

Πόσον ωραίοι ήσαν οί έν μ,έσω μαργαριτών γλαυκοί έκεϊνοι οφθαλ
μοί ! Ούτω διενοούμην, άλλ’ άπέφυγα νά έκφράσω τόν στοχασμόν μου 
τοΰτον μεγαλοφώνως, διότι ή στιγμή δέν ήτο κατάλληλος νά εΐπω 
τρέ.Ι-iac. ,

Ή Χρηστίνη ήρχισε νά όμιλή μέ φωνήν διακοπτομένην ύπό λυγμών, 
απαράλλακτα, όπως θά έκαμνεν κοράσιον έάν ήσθένει τό πτηνόν της, 
ή έάν έβλεπε τόν βραχίονα τής κούκλας της τεθραυσμένον εις δύο.

— Θά σάς ε’ίπω τό πάν εΐλικοινώς. Δέν ήπατήθητε πιστεύσαντες 
. . . άλλ’ ιδού . . . έδώ . . . είμαι δυστυχής διότι είμαι . . . είμαι . . .

— Θάρρος, Χρηστίνη, είπον ολίγον τρομασμένος. Όμολογήαατέ μοι 
τό πάν . . . είσθε ....

— Είμαι πλούσια, πολύ πλούσια,
— Καί τί κακόν ύπάρχει έν αύτώ ;
— Τό κακόν έγκειται ακριβώς εις τό ότι είμαι πλούσια............ Ύ-

πάρχουσι τόσοι ζητοΰντες τήν χεΐρά μου I
— Τώρα έννοώ ! Φοβεϊσθε μήπως γείνητε λεία προικοθήοου τινός.
— Μεταχειρίζεσθε λέζιν πολύ τραχεΐαν .... Έπί τέλους είνε φυ

σικόν, τό νά ύποθέσγ τις ότι, μεταξύ τών ολίγων προτερημάτων μου, 
ό πλοΰτος είνε έκεϊνο, δπερ κατ’έξοχήν θαμβώνει τούς οφθαλμούς, καί 
δπερ μάλλον έλκύει τούς λατρευτάς. Σεις ύπερασπιζεσθε θαυμασίως 
τάς τρίΛ.Ιάς ! Ζώμεν έν καιρώ, καλώς τό διακρίνω άπό παντός περι- 
κυκλοΰντός με, καθ’ ον λατρεύεται άποκλειστικώς ό ψυχρός καί θετι
κός λόγος. Έγώ αύτή έθυσα εις τό εΐδωλαν τοϋτο. Πριν άκόμη έξέλθω 
έντελώς έκ τής νηπιότητός μου,μέ ύπάνδρευσαν—άγνοώ άκόμη πώς— 
μετά τίνος γέροντας καχεκτικοΰ, άλλά πολύ πλουσίου. Μοί είπον ότι 
ώφειλον νά σώσω τούς γονείς μου, άδελφούς καί άδελφάς μου άπό έπι- 
κειμένης καταστροφής.......... καί, έστερξα. *Ηδη, οτε είμαι χήρα,
τρέμω μήπως αύτός ούτος ό πλοΰτος, ένεκα τοΰ όποιου έγώ έδόθην εις 
άνθοωπον τόν οποίον δέν ήγάπων, δελεάζγ άνθρώπους, ώστε, χωρίς νά
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μέ άγαπώσι, νχ ζητώσι την χεΐρά μου. Διά τοΰτο έλαβον την εΰλο- 
γωτάτην άπόφασιν νά μή συζευχθώ πλέον ποτέ, έάν δέν εύρω άνθρω
πον, ούτινος ή περιουσία νά άφαιρή άπ’ αυτοϋ πάσαν ύπόνοιαν, οτι 
μοί προσφέρει την χεΐρα μόνον διά συμφέρον.

— Ά ! Έπιθυαεϊτε ίσως — εΐπον πικρώς — νά διπλασιάσητε τά 
πλούτη σας ;

— Μέ προσβάλλετε! άνεφώνησεν ή Χρηστίνη.
.— Καί σείς μέ προσεβάλετε.
Μέ μίαν μόνην λέξιν θά ήδυνάμην νά τή αποδείξω, οτι δέν άνήκον 

εις το γένος τών προικοθηρών. Άλλ’ έμενον σταθερός έν τή ιδέα μου 
νά μη θέλω νά λάβω καί, άπαγγελλόμενον χάριν του έκατομμυρίου μου, 
διό έδί^ταζον νά ανοίξω τό στόμα.

— ’Αληθώς, έπανέλαβεν ή Baby-qeen μέ γλυκεϊαν έ'κφρασιν, καί 
έγώ σάς προσέβαλον καί σάς ζητώ συγγνώμην. Βλέπω καλώς οτι μοί 
εινε λίαν δύσκολον νά θέλω νά ήιχαι θετική. Μεταξύ τών πολλών θε
τικών ώραίων πραγμάτων, διά τών οποίων στολίζεται ό κόσμος ούτος, 
έ'λαχε καί εις έμέ 1ν ύπό μορφήν καρδίας . . . Καί δέν θέλω έπί πλέον 
νά άονηθώ έκεϊνο, δπεο ή καρδία ζητεί. Ολα τά θετικά σχέδια τά 
καλώς ύπολογισθέντα ματαιοΰνται Προτιμοτέρα ή τρέ.έ.έα, ήτις μάς 
καθιστά ευτυχείς, της θετικότητος, ητις μάς δηλητηριάζει ολόκληρον 
βίον .... ’Ιδού ή χειρ μου.

Μετά κραυγής άγαλλιάσεως έφερον εκείνην την χεΐρα, έκείνην την 
χεΐρα μέ τούς λατρευτούς λακκίσκους είς τά χείλη μου. Ή ψυχή 
μου έπληρώθη χαράς, ήτις ώμοίαζε πρός τρέ.Ι.Ιατ. Πλήρης καί αυτή 
τρέ.Ι-Ιας, ή πλούσια Χρηστίνη ήράσθη άνδρός, έστερημένου περιουσίας, 
καί εστερξε νά δώση τήν χεΐρά της μόνον έν όνόματι τοΰ έ'ρωτός της.

Ήτο ήδη καιοός νά τή άποκαλύψω τό μυστικόν, ΐνα μη ή ύπόνοια, 
δτι ό έοως μου παοήχθη ύπό συμφέροντος, ταράσση πλέον τήν πρός με 
άφοσίωσίν της. Άλλ’ ή Χρηστίνη δέν ήθέλησε νά άκούσή περί συμφε
ρόντων.

Έσήμανε τόν κώδωνα καί διέταξε τόν υπηρέτην νά ζεύξγ τούς ίπ
πους' έπειτα μοί είπεν:

— Ύπάγωμεν ευθύς μαζή εις τούς γονείς μου, διά νά τοΐς άναγ- 
γείλωμεν δτι είμεθα μελλόνυμφοι.

— Άλλ’ ακούσατε πριν, Baby qeen, μίαν παράκλησίν μου !
— Πώς με ονομάζετε ;

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΗΝΟΠΟΥΛΟΣ

Τύποις ΑΝΕΣΤΗ ΚΛΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΤ
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— Συγγνώμην θά σοι τό έξηγήσω άλλοτε. Ήθελον νά σάς παρα- 
καλέσω νά μοι δώσητε . . .

— "Εν έκ των θετικών πραγμάτων, τά όποια ή τρέλλα του ερω- 
τος έφεϋρεν .... εν φίλημα.

— Τpi-llai, είπεν ή Χρηστίνη, καί είσήζουσε την παράκλησίν μου.
('Εκ τοΐΐ ΊταΛικοΐΐ) # ^Β.

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ
Τ ΟΣΩ πολύ σ* αγάπησα και τόσω σέ λατρεύω, 

πού ’μέρα νύκτα σαν τρελλός τή μοίρα σου ’ζηλεύω,
και ήθελα για μια στιγμή ο,τ’ είσαι- σύ νά γείνω
νά ’δώ το τι αισθάνεσαι όταν σιμά σου σβύνω.

2.

’Έχει γή νύκτα μάτια της, τήν αστραπή ματιά της, 
τά λόγια της σά'ν κεραυνοί πετοϋν άπ’ τήν καρδιά της, 
σαν φλόγα από τά στήθη της ό στεναγμός της καίει 
καί όταν από έρωτα ’ς τήν αγκαλιά μου κλαίει 
εΐνε θερμά καί πύρινα τά δάκρυα πού χύνει . . . 
κανείς δέν ξέρει ποιά φωτιά μεσ’ ’ςτήν καρδιά.της κλίνει I

3.
*Εχει άλλοιότικη ψυχή και μέ καμμιά δέν μοιάζει, 
εχει χαρά ’ς τά στήθη της ένω άναστενάζη, 
μέ κρυσταλλένια δάκρυα τά μάτια της στολίζει 
ένω γλυκό χαμόγελο τήνόψι της φωτίζη 
κ/ αντίκρυ ’ς τό χ αμόγελο τά δάκρυα εκείνα 
μοιάζουν σαν διαμαντόπετρας 'ς τού ήλιου τήν ακτίνα.

4.
Ό Μάρτης ό πεντάγνωμος μέ τήν καρδιά της μοιάζει 
καθώς αυτός τήν οψι του χιλιαις φοραις αλλάζει, 
έτσι κ’ εκείνης ή καρδιά σέ μιά ήμερα μόνο 
αλλάζει χίλια αισθήματα καί παίζει μέ τον πόνο.

5.
'Ωσάν δυο στίχοι ερωτικοί τά μάτια της ταιριάζουν 
γιαύτό μέ στίχους μου μιλούν σαν μέ γλυκοκυττάζουν, 
κ/ όταν τυχαίνη κάποτε νά ήνε δακρυσμένα 
μοιάζουν λουλούδια μενεξέ μέσ’ ’ςτή δροσιά λουσμένα.

IQANNOY ΑΡΣΕΝΗ ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ 5
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6.
"Οταν ό ήλιος άρχινα χρυσός νά βασιλεύς 
κι' αχνό σκοτάδι άπλόνεται τριγύρω ’ςτά ούράνια 
και ή ημέρα ξεψυχά μέ τόση περιφάνεια, 
γλυκεία 'χαρά ’ςτά στήθη μου ξανθούλα μου φωλεύει, 
γιατί κρυφά στοχάζομαι πώς τή στιγμή έκείνη 
τό απαλό χεράκι σου τά παραθύρια κλείνει· 
κ’ έτσι κλεισμένη, μοναχή έκεΐ ’ςτήν καμαρά σου 
ξένη ματιά δέν θαρχεται νά κλέβη απ’ τή θωριά σου.

7.
’Απ’ τά λουλούδια πού συχνά τά στήθη σου στολίζουν, 
καί άφωνα ’στη Οέσι τους διπλάσια μυρίζουν, 
ενα μικρό μου χάρισες, τώβαλα ςτήν καρδιά μου 
κι’ αμέσως έμαράθηκε, ξανθή βασιλισσά μου. 
Γιατί ; μήπως τό μάρανε ή λύπη ότι σ’ άφίνει, 
ή μήπως τής αγάπης μου τό άσβηστο καμίνι ;

8.
Ζήλεια σκληρή αιώνια τά στήθη μου ξεσχίζει 
καί ΰποψίαις ψεύτικα'.; χίλιων ειδών σκορπίζει, 
καί όσω ή αγάπη μου μονάχη της αυξάνει 
τόσιρ ή ζήλεια αχόρταγη .σαν φεϊδι μέ δαγκάνει·, 
κι’ όσω ή ζήλειαάλύπητα τά στήθη μου ματώνει 

τόσω ή αγάπη πάντοτε ’ςτό πείσμα μεγαλόνει 
καί καρτερώ μ’ ύπομονή νά δώ ποΰ Οά μέ φέρη 
τής ζήλειας καί τοΰ έρωτα τ’ αγριεμένο ταίρι.

9.
Ό “Ερωτας παντρεύτηκε τή ζήλεια ’ςτήν καρδιά μου 
κ’έγέννησαν γ'ιλια παιδιά, τά χίλια βασανάμου.

(1886). ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΟΛΕΜΗΣ

,<®______„, , ,______β),.

is e)ΠΟΛΥΓΑΜΟΙ ΛΑΟΙ
Γιχσ .-Jo—

«- «· -«=·I
χίε-ΗΉιζ'® 
προέκειντο κοινά' 
λονή δέν είχε κύριον 
στιγμάς -ηδονής παρ’ εκείνην, ώς άφήρει ρόδα εύοσμα 
ανθείς κλώνας ταύτης.

ΠΡΩΤΟΣ τών λαών βίος, πριν ή έτι κανονισθή έν κοινωνικώ 
συνδέσμω, ύπήρζε βίος άνευ ορίων ένεργείας, άνευ ορίων 
ιδιοκτησίας, άνευ ορίων δυνάμεως. Τά πάντα τοϊς πάσι 

•ή γή, ή έργασία, τά κτήνη, αί γυναίκες. 'Η καλ- 
, ουδέ -ή ροδωνιά ιδιοκτήτην.Ό διαβάτης άπήλαυε 

άπό τούς πολυ-
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Έκτοτε χρονολογείται ή έμφάνισις τής πολυγαμίας, θεσμού προσφι
λούς, σήμερον ετι, παρά πολλοϊς έκατομμυφίοις ανθρώπων.

Ή πολυγαμία ύπό δύω μορφόες τυγχάνει γνωστή; εκείνην, καθ’ ήν 
ό άνήρ δικαιούται νά λάβη πλείονας τής μιας συζύγους, καί εκείνην, 
καθ’ ήν ή γυνή δύναται νά καταστή νόμιμος σύζυγος πολλών έν 
ταύτφ άνδρών.

Ό θεσμός ούτος, ισχυρίζονται οι ζητούντες τόν δικαιολογητικόν αυ
τού λόγον, είνε ανάγκη, ύπό φυσιολογικών έπιβαλλομένη περιστάσεων. 
Έν τοϊς θερμοϊς κλίμασι τό θήλυ φύλον αναπτύσσεται καί παρακμάζει 
τάχιστα’ ή κόρη μόλις διελθόύσα τής νηπιότητος τά έ'τη διατελεϊ 
ήδη έν δλγι τή ακμή καί τώ γοήτρω τής έπιγάμου γυναικός, άλλ’ άφ’ 
έτέρου ή πρώιμος αύτη άνάπτυξις, καθίστησιν άνέφικτον τήν έπί μα
κράν συντήρησιν τής τών θελγήτρων τής γυναικός ισχύος καί συνήθως, 
πριν είκοσι χρόνους τού βίου διανύση αί ρυτίδες τού γήρατος κατα- 
δικάζουσι τό σώμα αυτής εις τήν περιφρόνησιν τού άντιθέτου φύλου. 
Ό άνήρ όμως δέν καταβάλλεται έπίσης προώρως' αί σωματικαΐ αύτού 
δυνάμεις παραμένουσι μακρότερον καί είνε πλήρης σφρίγους ούτος έν ω 
χρόνω ή σύζυγος αύτού κύπτες κεκμηκυϊα έν τή άτονία τής παρακμής. 
Τούτου ένεκα δεύτερα και τρίτη καί τετάρτη σύζυγος μόλις δύνανται 
νά έπαρκέσωσιν εις τήν βραδέως έζαντλουμενην γεννητικήν τού άνδοός 
δύναμιν.

Άλλά προσέτι καί ή έν πολλαϊς χώραις υπεροχή κατ’ άριθμόν τού 
έτέρου τών φύλων, θεωρείται ώς φυσικωτάτη τής πολυγαμίας άφορμή.

Ούτοι εΐσίν οί μάλλον έπικρατέστεροι ύπέρ τής πολυγαμίας λόγοι. 
Άλλ’ ούδέτερος τούτων δύναται νά κριθή άπολύτως ορθός. Ή πολυ
γαμία είνε προϊόν άκμάζον ούχί έν ώρισμένοις τισί κλίμασιν, άλλ’ έν 
δλαις ταϊς ζώναις. Παρά τοϊς Ίνδοϊς τής Αμερικής ώς παρά τοϊς 
Ταρτάροις τής Ρωσσίας, έν τοϊς πάγοις τής Σιβηρίας ώς εις τάς φλό
γας τών τροπικών άπαντα έξ ίσου διαδεδομένη. Άφ’ έτέρου δέ ή σύν- 
αψις τών έπομένων τώ πρώτω γάμων δέν έπέρχεται άμα τή παρακμή 
τής πρώτης συζύγου, άλλά συνήθως μετά βοαχύτατον χρόνον καί μετά 
ομηλίκων αύτής. *Ωστε δέον νά έκληφθή ώς μή έν τή άληθεία διατε- 
λών, ό άποδίδων εύς έπιρροήν τού κλίματος τήν πρός τον πολλαπλούν 
γάμον τάσιν, ώς ούδέ εις τήν άριθμητικήν τού έτέρου τών φύλων ύ- 
περοχήν ήθελεν αύτη δικαίως άποδοθή, καθότι έν πλείσταις χώραις 
ένθα νόμφ έπιτέτραπται, πράγματι δέν ύφίσταται ή πολυγαμία.

Ούχ ήττον έκεϊνο τό όποιον μετ’ άσφαλείας δύναται τις νά παρα- 
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τηρήση, είνε, δτι ή πολυγαμία ύπ’ άμφοτέρας αύτής τάς μορφάς, ό- 
ποιαδήποτε άν ή ή άνάγκη, ήτις ήθελε βεβαιωθή ώς έμπνέουσα αυτή 
ζωήν, ουδέποτε ήδυνήθη νά συντηρηθώ, έφ’ ού έδάφους ή έν τω πολιτι- 
σμώ πρόοδος κατέσκαπτε τής δουλείας τά θεμέλια. Λίαν δέ φυσικόν 
του τοιούτου τεκμηρίου συμπέρασμα δέον νά κριθή ό ισχυρισμός, δτι 
πρώτιστη τής πολυγαμίας αιτία ώς καί μάλλον άμεσον αυτής άποτέ- 
λεσμα ύπήρζε πάντοτε ή δουλεία ή άπόλυτος, ή τήν ποοσωπικότητα 
τοϋ ανθρώπου έκμηδενίζουσα καί εις άλλοτρίαν βούλησιν αυτόν καθυ- 
ποτάσσουσα.

Καί μή δέν δύναταί τις εις τήν πρωτογενή τής άνθρωπότητος κα- 
τάστασιν άναφερόμενος,νά υποστήριξή μετά θάρρους τήν γνώμην ταύ- 
την; 'Η άνευ όοίων ελευθερία είνε ή είδεχθεστέρα τής δουλείας μορφή, 
ώς δ’ έσημείωσα άνωτέρω ό πρώτος τής άνθρωπότητος βίος ύπό άπε- 
ριοοίστου διήπετο ελευθερίας.

Ό Montesquien έν τω Πνεύματι των νόμων, βιβλίον XVI κεφ. VI, 
έρευνών τήν πολυγαμίαν, ασχέτως πρός πάσαν περίστασιν δυναμένην 
νά καταστήση τήν ύπαρξιν αυτής άνεκτήν, ευρίσκει ταύτην θεσμόν εις 
ούδέτερ ον των φύλων επωφελή, ούδ’ εις έκεϊνο, τό όποιον καταχρά 
ται, οΰδ' εις έκεϊνο, έφ’ οΰ ή κατάχρησις λαμβάνει χώραν.

’Αληθώς οΰδείς εχθρός δύναται ν’ άποβή λαώ τινι μάλλον ολέθριος, 
τής νομικής έκείνης διατάξεως, ήτίς, έπιτρέπουσα τήν πολυγαμίαν, 
καταστρέφει τήν οικογένειαν καί παρασκευάζει τής κοινωνίας τήν ά- 
ποσύνθεσιν. ‘Ο βίος τών λαών, παρ’ οίς ή πολυγαμία ύπεισέδυ, είνε 
βίος κτηνώδης ύπό ενστίκτων καί ορμών κανονιζόμενος, άμοιρος δέ 
πάσης ηθικής ηδονής, παντός ηθικού θελγήτοου.

Ή πολυγαμία πατρίδα έχει τήν ’Ανατολήν, έν τή Δύσει τό σπέρμα 
αυτής ουδέποτε άνέδωκε βλάστούς, μή εύραν τό έδαφος γόνιμον.Έγέ- 
νοντό τινες, κατά διαφόρους έποχάς, άπόπειραι, όπως έπικρατήσρ καί 
έν Ευρώπη τό ήδΰ τούτο, δσφ βάρβαρον τής ’Ανατολής έθιμον, άλλ’ 
άπασαι οίκτρώς άπέτυχον, ύπό τών ηθών καί τού προηγμένου ήδη πο
λιτισμού άποκρουσθεϊσαι. *Ο,τι δέ παρά τοϊς πλείστοις τής ’Ανατο
λής λαοϊς είνε δικαίωμα νόμιμον, αί τών Δυτικών λαών ποινικαί νο- 
μοθεσίαι ώς κακούργημα χαρακτηρίζουσι, τήν σύνςρψιν δηλονότι δευτέ
ρου γάμου, ένφ ύφίσταται έτι ό πρώτος.

Παρ’ Έβοαίοις ή πολυγαμία ύπάρχει νόμω καί πράγματι. Οί έρ- 
μηνευταί τών θείων παραγγελμάτων ούχί μόνον έπιτοέπουσιν. άλλά 

καί έπιβάλλουσιν εις τον άνδοα νά μή άρκήται,εΐς μίαν καί μόνην σύ
ζυγον, όπόταν μάλιστα αΰτη τυγχάνη στείρα.

Αυτός ό ’Ιακώβ, οστις έσχε τήν έξαιρετικήν τύχην νά συναντηθώ 
μετά τού Σαβαώθ έπί τής ύψίστης έκείνης κλίμακος καί λάβη τήν 
προαγγελίαν, δτι οί απόγονοι αυτού θά ήσαν άπειροι ώς ή άμμος τής 
θαλάσσης, ύπήρξε τεσσάρων γυναικών ό προσφιλής σύζυγος, οΰχΐ βε
βαίως, ΐνα συντελέση εις τήν πλήρωσιν τής θείας προρρήσεως, άλλ’ ό
πως συμμορφωθώ πρός τούς ίδιους πόθους καί τούς νόμους τών πατέ
ρων αυτού.

Ούχ ήττον ΐσχυρότατον εύρεν ή πολυγαμία παρ’ Έβραίοις έχθρόν, 
τήν πτωχείαν καί άνεπάρκειαν αύτών πρός συντήρησιν πλειόνων θη- . 
λέων συμβίων.

Οί ’Ινδοί ύπήρξαν πάντοτε πολύγαμοι. Έκεϊ ένθα εις τών κυρίων 
τού πλούτου παραγόντων είνε ή άνθρωπεμπορία, φυσικωτάτη συνέπεια 
δέον νά θεωρηθώ τό τής πολυγαμίας κράτος. Παρά τισι μαλιστα τών 
’Ινδικών φυλών τοσούτον φιλελεύθεραι ΐδέαι περί τής μεταξύ τών συ-, 
ζύγων ηθικής σχέσεως , καί τής άξίας τής γυναικός έπικρατούσι, τοι- 
αύτη δ’ άφ’ ετέρου είνε ή πρός άπόατησιν τέκνων μανία, ώστε ή σύ
ζυγος καταντά τό συνηθέστερον άντικείμενον προσφοράς εις τον ξένον 
ύπό τού φιλόφρονος ζενίζοντος'θεωρεϊται δέ ή μεγίστη τών ύβρεων διά 
τον ξενίζοντα φίλον, άν τις άονηθώ εις τήν σύζυγον αυτού στιγμάς ή- 
δονής. "Ο,τι ένδιαφέρει τον άνδρα είνε τό προϊόν, ουδολως δ έξετάζει 
τις ύπήοζεν ό σπείρας.

’Εν τώ κορανίφ ή πολυγαμία λαμβάνει πραγματικωτέραν μορφήν 
καί ρυθμίζεται έν άκριβεστέρα λεπτομερεία. Ο Μωάμεθ εύρων τήν πο
λυγαμίαν πρό άμνημονεύτων χρόνων ύφισταμένην, περιεβάλε ταυτην 
μέ τό κύρος θείου νόμου, καταδικάσας ούτως εις βαρβαρότητα αιω- 
νίαν τόσους λαούς, τά δόγματα αύτού άσπασθέντας. Διότι έν ούδενί 
σημείφ χρόνου κατέστη έφικτόν νά μορφωθώ βίος κοινωνικός ή ν ανα
φανώ άκτίς πολιτισμού, έν οίς τόποις τό κοράνιον είνε ό θείος και μο- 
νος κώδηξ.

Ό Μωάμεθ έπιτρέπει τόν μετά τεσσάρων γυναικών νόμιμόν γάμον, 
ούδέν δέ δριον τίθησιν ε’ις τόν άριθμόν τών παλλακών. Η γυνή, το 
ώραιότεοον τής φύσεως δημιούργημα, έκρίθη ύπό τού Μωάμεθ τό δε- 
λεαστικότερον δώρον διά τούς μέλλοντας οπαδούς αυτού, άλλά συγ
χρόνως κατεβιβάσθη εις έδαφος πολύ ταπεινότερον έκείνου, έφ’ ου ό 
άνήρ έτάχθη. Καί έν τ·ή έπί γής ζω·ή καί έν τ·ή μελλούση, ή γυνή είνε 
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δργανον ηδονής, τοΰ. όποιου ό άνήρ κατά τό δοκοΰν ποιείται χρήσιν. 
Έπί της γης τεταπεινωμένη, κατάκλειστος έν τώ χαρεμίω, μετά θά
νατον έκτος του παραδείσου, μόνον τή άδείη τοΰ επιεικούς έπιγείου 
συζύγου της, δυναμένη νά είσέλθη έν αύτφ.

Έν τούτοις ό συντάκτης τοΰ κορανίου δέν ήγνόει τάς έμφύτους 
έκείνας τή γυναικί αδυναμίας, αϊτινες υπέρ πάσαν άλλην κακοποιόν 
δύναμιν,ένδεχόμενον ήτο νά διαταράττωσι τήν ευδαιμονίαν τών πανα- 
γάθων πιστών αύτοΰ. ’Ανέφικτος ήθελεν άποβή ή έν άρμονίη συμβίω- 
σις τεσσάρων γυναικών τήν αγάπην τοΰ αύτοΰ άνδοός διεκδικουσών ή 
οικογενειακή ειρήνη θά καθίστατο προβληματώδης καί αύτη δέ ή τών 
αντιζήλων ζωή έν κινδύνω διαρκεϊ ήθελε διατελεΐ.

Ο μέγας προφήτης διατάσσει, ϊνα εις Ιδιον τής οικίας διαμέρισμα 
έκάστη τών νομίμων συζύγων κατακλείεται, ούδεμία δέ μεταξύ τού
των κοινωνία ύπάρχη. 'Αμα δέ ύποχρεοϊ τόν άνδρα τήν αύτήν προς 
πάσας άφοσίωσιν νά έπιδεικνύη καί ί'σην περί τούτων μέριμναν νά λαμ- 
,βάνη.

Άλλ’ οποίας τίνος φύσεως θέλει είσθαι ή άφοσίωσις αύτη καί μέρι
μνα περί δντων, τών οποίων ό βίος αφορά εις τό ύπηρετεϊν τάς έοω- 
τικάς τοΰ άνδρός ιδιοτροπίας, καί ών ό προορισμός περατοΰται άμα 
τή παρελεύσει τών έτών τής νεότητος καί καλλονής ; Γεννώνται, βι- 
οΰσι καί θνήσκουσι δυστυχείς αί γυναίκες' άνευ. αγάπης, άνευ αισθήμα
τος ύπό δεσμών οικογένειας έμπνεομένου, άνευ τοΰ έλαχίστου πρός τήν 
αδυναμίαν αύτών σεβασμού. 'Οσάκις έφάνησαν τώ συζύγω παρακούου- 
σαι, ανηλεώς ύπό τούτου έδάρησαν καί χωρίς νά ταϊς έπιτραπή απο
λογία, έπί τή παραμικρά αφορμή, άπεπέμφθησαν τοΰ συζυγικού οίκου.

Ό Μωάμεθ χωρίζει ηθικώς τά δύο φύλα' άναγνωρίζει εις τό §ν 
απόλυτόν έπί τοΰ έτέρου ύπεροχήν καί κύριον τούτου τό καθιστή, άν- 
τιστρατευόμενος ούτως είς τόν άναμφισβήτητον τής φύσεως νόμον,οτι 
τά δύο φύλα όμοΰ, έν ΐσότητι καί συμβιώσει, άποτελοΰσιν 
ολον.

?ν ηθικόν

Καί μετά θάνατον δέ διώκει τήν γυναίκα ή σκληρά τοΰ Προφήτου 
αύστηρότης. Ή θύρα τοΰ παραδείσου κλείεται ένώπιόν της, καί θέλει 
ύποστή τήν πικράν δοκιμασίαν, νά βλέπη διά τοΰ περιφράγματος τοΰ 
αιωνίου κήπου, τόν σύζυγον αύτής είς τάς άγκάλας τών άειπαρθένων 
Ούρί μεθυσκόμενον.

Παράδοξον όντως πώς, νομοθεσία αρχήν καί τέλος αύτής τήν γυ
ναίκα έχουσα, διά ταύτης ζητούσα νά προσεταιρισθή οπαδούς καί μό

νην έπί γής καί έν ούρανώ ευδαιμονίαν τήν κτήσιν εύσάρκου καί ά- 
βράς γυναικός θεωρούσα, έδημιουργησεν αυτή τοσοΰτον ταπεινήν υπαρ- 
ξιν καί κατεδίκασεν είς διαρκή παντός άγαθοΰ στερησιν.

Ή μόνη δυνατή έξήγησις τής παραδόξου ταύτης αντιθεσεως ηθε- 
λεν Ισως φανή, άν ίσχυρίζετό τις, δτι ό Μωάμεθ, μεσιρ πολυγάμου λαού 
γεννηθείς, αύτός δέ ύπέρ πάντα άλλον πολύγαμος ύπάρξας, έσχημα- 
τισε τήν πεποίθησιν, δτι ϊνα ή πολυγαμία συντηρηθή, δέον τό ύποκυ- 
πτον φΰλον νά ύπαχθή είς τήν άπόλυτυν τοΰ έτέρου έξουσίαν.

*Η έτέοα τής πολυγαμίας μορφή, ή πολυανδρία, εις μικρόν αριθμόν 
χωρών άπαντα. Είς τινας τών βορείων τών Ινδιών τόπων και παρα 
τισιν άλλαις Ίνδικαϊς φυλαΐς έν Άσίιγ διεσπαρμέναις.Ή γέννησις ταύ
της, άποδίδοται είς γεγονός, μύθου αξίαν καί ακρίβειαν εχον.

.Έν ημέρα πανηγύρεως, ώρίσθη ποτέ ύπό τοΰ βασιλεως φυλής τίνος 
ώς βοαβεϊον διά τόν άριστον τών τοξοτών αντικείμενον, το οποίον 
δέν ήθελε γίνει γνωστόν,είμή άμα τώ πέοατι τοΰ αγώνος. Τρεις αδελ
φοί, υιοί γείτονος ήγεμόνος, συνήψαν τήν συμφωνίαν,οστις δήποτε αυ
τών άνεδείκνυτο νικητής νά διανεμηται μετά τών έτερων δυο την 
αμοιβήν. Βραβεΐον ήτο ή πολυθέλγητρος βασιλοπούλα, ό δέ νικητης 
έκ τών άδελφών, τηρών τό συναφθέν συμβόλαιον, παρέσχε τοΐς λοιποϊς 
ίσην μεοίδα έν τή απολαύσει τοΰ ζώντος πολυτίμου γέρατος.

Αύτο ύπήρξε, κατά τήν παράδοσιν, τό πρώτον τής πολυανδρίας 
παράδειγμα. Συνήθως ό πρωτότοκος, συναπτών γάμον, υποχρεοϊ εις 
τούτον καί τούς επομένους αδελφούς, ουχ ήττον ευνοητον εινε, ότι ου- 
δέν παρακωλύει, δπως πολλάκις καί ξένος δλως άνήρ συμπεριληφθή έν 
τφ άδελφικώ τούτω γαμικώ συνδέσμφ. Άγνωστον βεβαίως κατα πο- 
σον ή αφθονία αύτη τών συζύγων ευαρεστεί τή ισχυρά εκείνη γυναικι, 
ήτις κατορθοΐ ν’ άντέχη είς τόσων όμοΰ άνδρών τάς θωπείας και ιδιο- 
τοοπίας έν ταύτφ' οπωσδήποτε όμως ευτυχέστερα δέον να θεωοηθή 
αύτη πάσης άλλης, ήτις ήθελε προορισθή ώς ένος μόνου ανδρος σύζυ
γος. Διότι ώς ή πιθανωτέρα τοΰ τής πολυανδρίας εθίμου αιτία θεω
ρείται ή έν ταϊς χώραις έκείναις ανεπάρκεια τοΰ ανδρος, όπως αν- 
τέχη μόνος είς τάς τής οικογένειας πολυειδεϊς άνάγκας’ ώστε πολλών 
ίσως απολαύσεων τοΰ βίου ήθελε στερεϊσθαι ή γυνή έκείνη, ήτις θά ήο- 
κεϊτο είς τούς γλίσχρους ενός μόνου συζύγου.

Έν τή Δύσει, ώς άνωτέρω έσημείωσα, ή πολυγαμία δέν ήδυνήθη νά 
έγκληματισθή. Άν δέ που άναφαίνωνται ίχνη αύτής,είσίν έπί ώρισμέ- 
νης τάξεως ατόμων καί ούχί έπί ολοκλήρων λαών. Άναφέρεται, δτι,
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παρά Γαλάταις καί Γερμανοί?, οί προϊστάμενοι έκάστη? φυλής ήδύ- 
ναντο νά εχωσι πλείονας τής μιάς συζύγους, άλλ’ ή τοιαύτη έλευθε- 
ρία ήτο προνόμιον, μή έξικνούμενον μέχρι τών τάξεων τοΰ λαοΰ.

Έν τούτοις καί συνηγόρους καί θαυμαστά? οΰκ ολίγους εσχεν ή πο
λυγαμία έν ταϊς κοινωνίαις τής Δύσεως. ’Εσχάτως δέ άκόμη, έν έτει · 
1848, γάλλος τις πολίτης, δι’ άναφοράς πρός τήν Συνέλευσιν τής πα- 
τρίδος του, έξγτήσατο τήν τής πολυγαμίας άποδοχήν έν Γαλλία ώς. 
νομίμου σχέσεως. Άλλ’ έννοεΐται, ότι ή Συνέλευσις μόλις έπείσθη νά 
έπιτρέψη τήν άνάγνωσιν τής ακολάστου ταύτης αίτήσεως.

Τοιαύτη έν συντόμω περιλήψει, ή τής πολυγαμίας έμφάνισις καί 
διαβίωσις. Ευτύχημα διά τήν άνθρωπότητα δέον νά θεωρηθή, ότι 
ούχί μόνον έπίτασις τής κοινωνικής ταύτης νόσου δέν παοατηρεϊται, 
άλλά τουναντίον ίύφεσις αυτής καταπληκτική.

Έν αύταϊς ταΐς μεγάλαις τής ’Ανατολής πόλεσιν ό αριθμός τών 
χαρεμίων όσημέραι έλαττοϋται, καί ό τής Δύσεως πολιτισμός παντα- 
χοΰ έκτείνει τήν σωτήριον αύτοϋ έπιρροήν, μέλλων ΐ'σως ημέράν τινα 
νά καταρρίψν) πάσαν πρόληψιν καί πάντα θεσμόν βάρβαρον, έπί του 
κορανίου μέν στηριζόμενον, άδυνατοΰντα όμως νά βιώσ-ρ έπί πλέον, 
μέσω τής προβαινούσης άναπτύξεως τών ’Ανατολικών λαών. ·

’Ιούλιος. 1886· ΔΗΜ. ^ΙλΙΟΠΟΤΛΟΣ

ΕΙΣ ΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΑΕΩΣ
[φ ωτεζόμενα, διά πυρσών]

I
ΙΣ ταράττει τήν γαλήνην 
θείου βράχου ένθα μένει

ή Ελλάς ήρειπωμένη, 
ή αρχαία μας Ελλάς ; 

Τις φωτίζει μέ ρητίνην, 
μέ καπνίζουσαν λαμπάδα, 
τήν πεντελικήν παστάδα, 
οπού ώκει ή Παλλάς ;
’Άν λατρείας λύχνος ήνε, 
είνε εύτελής λατρεία* 
Ήρκ’ ή Φοίβη ή γλυκεία, 
ήρκ’ ή αίγλη’ ή αττική.

Λάμπουν κάλλιον βητίναι 
προ τής Φοίβης τής μεγάλης ; 
Άμιλλαται φως βεγγάλης 
πρός τό φως της το γλυκύ ;

“Επρεπεν ό,τι ώραΐον 
εΤδον οΐ ώς χθές αιώνες, 
’Ερεχθεϊα, Παρθενώνες, 
τής εύκλειας ή κοιτίς.

Κέντρον τελετών ματαίων 
κ’ επιδείξεων νά γίνη ;
νά καπνίζη ή ρητίνη 
έπί δόξης λαξευτής;

’.Ή δέν έχει τι νά δείξη 
ή Ελλάς ή πριν μεγάλη, 
νέαν δόξαν, νεα κάλλη 
καί πατραγαθεϊ φαίδρα ;

Τάς όδούς της περιβρέχει, 
όταν πρίγκηπας ξενιζη, 
τά ερείπια καπνίζει 
κ’έ'νθους εκφωνεί «Ούρρά!»

II

Άφετε τόν βράχον πλέον 
ήσυχο ν, έστερημένον 
τελετών βεβιασμένων 
μ’ αναμνήσεις σεβαστας.

Κενοτάφιον ώραΐον 
εύκλεών ημών προγονών, 
έπιζήσαν τών αιώνων, 
άς έλκύη θαυμαστά;.

Άφετέ τον· ειρωνεία 
ό υιός εις παν του βήμα 
νά δεικνύη πατρός μνήμα, 
μόνον δόξαν πατρικήν.

Ποΰ ή ζώσα ιστορία ; 
ποΰ τά τώρα τρόπα,ια μας ; 
ποΰ ή ένδοξος Ελλάς μας ; 
— εις ακτήν φαληρικήν ! . . .

III

Τά ερείπια άφήτε· 
είνε σεβαστά κ’ έν σκότει· 
'Η 'Ελλάς έκεΐ υπνώττει, 
τά έπάτει ή Παλλάς !
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Έν νυχτί νά τά ιδήτε 
θέλετε’, άντι Ρητίνης 
φως προσμείνατε σελήνης. .. 
έχει Φο'ιβην ή Ελλάς.

[Έχ τών Μυρσινών, Συλλογής ’Ανεκδότου. 1886].

^ΓίΜΟΛΕΩΝ ί^ΜΠΕΛΑΣ

”e>Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ
_^3>£8Ο5'&-

ΥΝΕΒΑ1ΝΕ πρό τών τελευταίων πολεμικών γεγονότων. 
Άπό τοΰ ύψηλού θεωρείου τών κυριών,κεκλιμένη έπί του 

άπαλού έρείσματος, ρίπτει άνυπομόνως τό βλέμμα προς την 
σκιεράν αίθουσαν τής Βουλής. "Ηδη άπό δύο ωρών, ακόμη πρό τής εν- 

συνεδοιάσεως, κάθηται έκεΐ κεχωσμένη έντός τής πλούσιας 
καί παρατηρεί έν δλη τή αίγλη τής πρώτης άπόψεως να 
έαπρός της ή βουλευτική έκείνη σκηνή.
άρχή σοβαράν τινα μορφήν γέροντος, τόν όποιον πάντες έ- 

έπί τών ταπιτοσκεπών βαθμιδών μεγά- 
,ς καί ν’ άποκουβή ολόκληρος έντός πολυτελούς 

έμπροσθεν σειράς όρθιων ύπηρετών. "Επειτα ήκουσε μικρόν 
ς, καί εις τόν ήχον εκείνον νά συνω- 

συζητοΰντες, γελώντες, χαιρετώμενοι καί 
ί τών μελανών των καθισμάτων. Ήσαν 

. Τινές έπυκνώθησαν, θεώμενοι παρά τά ογκώδη μαρ- 
άλλοι άνήλθον έπί τού μεγάλου ικριώματος, έμπρός 

έφ’ ών έσωρεύοντο έντυπα, γραφίδες, χαρτία . . . 
γοργά γοργά άτελείω- 

άσθενές 
προσεϊδε κατά διαλείμματα 

καί άλλην μετ' έκείνην μορφά; νά κατέρχωνται τών 
κινών- 
αΰτής 
όποιον 
Άντε- 

έπρόκειτο περί 

*

άρξεως τις 
της έσθήτος 
έκτυλίσσητ’

Είδεν έν
χαιρέτιζον, ν’ άνέλθη ήρέμα 
λου καουίνου ΐκριώματο: 
εδωλίου, 
κώδωνα νά ήχήση παρατεταμένως 
θώνται πολλοί καθ’ ομίλου 
νά σκορπίζωνται νωχελώς έπ' 
οί βουλευταί . . 
μάρινα βάθρα' 
εΰρέων γραφείων, 
Μία φωνή ήκούσθη μετ’ ολίγον άπαγγέλλουσα 
τον σειράν άλλοκότων ονομάτων την οποίαν διέκοπτε κάποτε 
τι Παρώ*·. Καί έπειτα, έν μέσφ σιωπής, 
μίαν, καί άλλην, 
κλιμακωτών έδωλίων, καί έκεϊ, άπό μικρού γυμνοϋ βήματος νά 
ται, νά ρητορεύωσι, νά χειρονομώσιν' ολα δέ φθανοντα μεχρις 
συγκεχυμένα, ακατάληπτα ώσεί έν βομβώδει ψιθυοίσματι, τό 
διεσπάτο καί έχάνετο ύπό τήν εύρεϊαν χουσωμένην οροφήν . . . 
λήφθη μόνον άμυδρώς οτι, έν τώ τραγική έκείνω τόνω,

*

ένός παυθέντος διακεκριμένου . . . κλητήρος’ δτι μικροσκοπικοϋ τινός 
φάρου μιας νήσου τό έλαιον ίϊχεν έκλείψεΐ’ δτι έξετραγωδεϊτο σοβαρά 
τις—πέντε νομίζει ορνίθων — ζωοκλοπή έν άποκέντρω τής Μεσσηνίας 
χωρίω, καί δτι έπεζητεϊτο ή έκδοσις συγγράμματος, δέν ένθυμεΐται 
τίνος παταγώδους περιηγητοϋ . . .

*
¥ ¥

Άλλ' δλα ταϋτα ποσώς δέν ένδιαφέρουσιν έκείνην. Καί απορεί μά
λιστα, έν τή ΐδεώδει είκόνι,ήν έχει ή φαντασία της προσχηματίσει περί 

‘ Βουλής : μέ τάς σεβαστάς καί έπιβαλλούσας μορφάς, τήν εΰγενή στά
σιν, την μεγαλοπρέπειαν, τό ύφος, απορεί πώς έπιτρέπεται τοιαύτη 
μετάπτωσις εϊς τοιαϋτα ευτελή θέματα, ήτις τή ένθυμίζει άριστοκρά- 
τιδα κυρίαν, κατερχομένην μέχρι τών κρομμύων καί τοΰ άλατος τού 
μαγειρείου της : Μά τί ζητούσιν έπί τέλους, έσκέπτετο, όλοι αυτοί μέ 
τούς φανούς των καί τούς φυγοδίκους καί τάς έκδρομάς των ! Δέν θά 
τελειώσωσι ποτέ μέ αύτήν τήν φλυαρίαν των. ”Ω ! , . Καί έστενοχω- 
ρεϊτο φοικωδώς έν τή θέσει της έκείνη καί ή ώραία μορφή της έσυννε- 
φώνετο μέ διαπτυχάς ακουσίων μορφασμών. Κάποτε ήνοιγε τό μικρόν 
άλυσόδετόν της ώρολόγιον καί παρετήρει άνησύχως τήν διαφεύγουσαν 
ώραν' έπειτα προσέκλινεν άποτόμως πρός τήν καθημένην πλησίον της, 
έτοιμη νά τή έκστομίση, ώς άν ήτο γνωστή, τάς ιδέας της καί προσε- 
πάθει νά διασκεδάση δλην αύτήν τήν αγωνίαν της διά τού μετάξινου 
ριπιδίου, δπερ ήνοίγετο καί συνεσπειροΰτο καί έκτυπάτο μηχανικώς 
έπί τών δακτύλων της, ή άπερρόφα διά γοργών υποκλίσεων τόν ιδρώ
τα, οστις άνέθρωσκεν ήρέμα έπί τού μετώπου της ...

*
¥ ¥

Ά ! Πόσον έχει δίκαιον ν’ άνυπομονή και νά προσβλέπη δλ’ αυτά 
ένώπιόν της πεζά, ταπεινά, ανυπόφορα 1 Έάν καί ύμεϊς έγνωρίζατε ! 
. . . Άλλά— δέν γίνεται ! — βέβαια, βέβαια θά τό γνωρίζετε, αφού 
το πρωί τό ανήγγελλε καί μία γνωστή έφημερίς εις τάς Ειδήσεις της, 
έν αίς άνεγινώσκοντο καί κάτι άλλα επίσημα ονόματα τών έγκριτω- 
τέρων μελών τής Βουλής. Θά ί'δετε βέβαια έκεϊ άναγραφόμενον μέ 
ζωηρά χρώματα καί έπαίνους ποιος έπρόκειτο νά όμιλήση σήμερον.’Ητο 
ακριβώς είς την πρώτην σελίδα... Έ ! αυτός λοιπόν «ό νεαρός... εύ-



ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ 77

φοαδής... φίλτατος βουλευτής» είναι σύζυγός της. Θά τόν ξεύρετε δά 
— δεν είναι δυνατόν !... — τόν σύζυγόν της, τόν αίσθηματίαν δικη
γόρον, πού έλαβεν άλλοτε άριστα μετ’ επαίνων εις τάς έξετάσεις του, 
καί άμισθεί έτελείωσε τόσας έογασίας πτωχών εκλογέων, καί δστις 
πρώτος, κατάφορτος μέ τάς εΰχάς κ’ ελπίδας τών συνδημοτών του, 
άνεδεί'χθη εις τάς έκλογάς της επαρχίας των. Καί τώρα άκόμη, νά, 
μετ’ ολίγον μέλλει πάλιν νά διακριθή . . . άλλ’ είναι τόσω φλύαροι 
αυτοί οί ευλογημένοι ρήτορες μέ τάς θεατρικάς κινήσεις των εκεί, επά
νω εις τό βήμα ! Καί αισθάνεται ήδη δτι αρχίζει ολους αυτούς νά 
μίση ; Νά ήξεύρη δτι έπακολουθή τόσφ ώραία μουσική, καί νά τήν 
άναγκάζωσι ν’ άκούη τόσω άηδή προανακρούσματα ! ”Ω, καί νά έδύ- 
νατο νά έγερθή τής θέσεώς της καί νά φανεοώση δυνατά εις πάντας 
έκεΐ κάτω, οΐ όποιοι άκροώνται μέ προσήλωσιν, πόσον χάνουν μέ αυ
τήν των τήν βραδύτητα, ένω έκεϊνος έχει τόσα άλλα νά τοϊς κελα- 
δήσγι μέ τήν συμπαθή φωνήν του—διότι είναι κοάσματα, βέβαια, κοά- 
σματα δσα τώρα άκούει ! — τόσα άλλα, τά όποια θά τούς συγκινή- 
σωσι καί θά τούς πληρώσουν έλπίδων, ενθουσιασμού !... Νά ίδής πόσον 
εύμορφα άρχίζει έκεϊνος !... "Α, ναί, ναί! . , : «Δαφνοστεφής ή πα-
τρίς...», καί όχι ώς αυτός : «ό ύπαστυνόμος...» ξηρά-ξηοά, ή «ό κύ
ριος ύπουργός τών Οικονομικών...» Διότι είναι πολιτικός, καθαρώς 
πολιτικός ό λόγος του. Έκεΐ — θά ΐδήτε — όμελεΐ πρώτον περί τής 
παρελθούσης αίγλης τής Ελλάδος καί τών αΐματοβαφών άγώνων του 
είκοσιένα μας' έπειτα περί τής σοβαράς θέσεώς μας έν’Ανατολη· τής 
φιλοπατρίας του Έλληνας' τής παρασκευής στόλου, δστις νά έκπλεύση 
ύπερηφάνως εις ’Ανατολήν καί ν’ άποπλύνη τήν ϋβριν του Χόβαρτ- 
τής άνυψώσεως τοΰ στρατού μας, καί έπί τέλους — ά ! τί ένθουσια- 
στική που είναι ή είκών εκείνη ! — περί μιας μεγάλης, έλευθέρας Ελ
λάδος μέ Κρήτην καί Μακεδονίαν καί ’Ήπειρον καί Κωνσταντινούπο
λή ! . . . Όλα δέ αύτά μέ ποιαν νευρώδη δύναμιν καί ποια ολοζών
τανα χρώματα, άξια νά τόν άνυψώσωσιν ευθύς εις τήν τάξιν τών 
πρώτων ρητόρων : ’Ακόμη βομβούσιν εις τά ώτά της αί μεγάλαι έκεϊ- 
ναι σοβαραί προτάσεις, αί όποΐαι έκήλουν γοογαί γοργαί, ώς κελάρυ- 
σμα ρεύματος, τήν άκοήν της, καί τή έρχονται τώρα εις τόν νουν αί 
λαξευταί, αί άκατάληπτοι δι’ αυτήν λέξεις, παρόμοιας τών όποιων 
ενθυμείται δτι άνεύρισκεν εις τούς βαθεϊς συγγραφείς τοΰ σχολείου της 
καί τάς διύλιζε πάντοτε διά τοΰ λεξικού . . . Διότι τόν γνωρίζει, τόν 
ήκουσεν ήδη αυτή δλον τόν λόγον του άκριβώς χθες τό εσπέρας, δταν 

έπί τέλους μ’ έν έπιφώνημα «Α ! . .» πλήρες χαράς καί άνακουφίσεως, 
ό ’Ιωάννης της άπέρριπτεν έπί τού γραφείου τήν γραφίδα του...

”Α, πόσον έκοπίασε διά τόν λόγον εκείνον ! : Έπί μίαν καί πλέον 
έβδομάδα, άκόμη πρό τής λήξεως τού δείπνου του τόν παρετήρει σύν- 
νουν, άνήσυχον ν’ άποσύρηται έν τω μικρώ δωματίω του, δπου καί εις 
άλλας ωοας έκλείετο,καί έκεϊ, κλίνων έπί τοαπέζης κατάφορτου βιβλίων 
καί χαρτιών καί έφημερίδων,ΰπό τό φώς δύο κηρίων, νά γράφη, νά γρα
φή, νά γραέφγι . . . Κάποτε, διά τών άραιών παραπετασμάτων τού πα
ραθύρου,τόν παρηκολούθει διά τού βλέμματός της έγειρόμενον καί,έν τή 
σιωπή τής νυκτός, άπαγγέλλοντά τι μορμυρωδώς... Τή είχεν είπεϊ πρό 
ολίγων ήμερων,οτι έσκέπτετο ,καΐ αυτός νά όμιλήση...Θά ήτο ό πρώ
τος λόγος του έν τή Βουλή, καί έπρεπε νά ήναι ισχυρός, νά κάμη αί- 
σθησιν . . . ”Α I έσυχαίνετο έκεϊνος τάς εύτελεϊς, τάς τετριμμένας άγο- 
ρεύσεις περί ενός κλητήρος ή ενός όδοκαθαριστού τής έπαρχίας του. 
Έπόθει ν’ άποπνέη ό λόγος του ειλικρίνειαν, φιλοπατρίαν, άληθείας. 
Καί διά τούτο έμελέτα θερμώς . . . Χθές έπί τέλους — εύρίσκετο εις 
τό δωμάτιόν του διορθούσα τήν άνάστατον βιβλιοθήκην του — άκούει 
τήν μικράν εκείνην άναφώνησιν τής εύχαριστήσεως καί μετά τούτο 
γοργά γοργά, άλλά δυνατά δσω νά φθάνη ,μέχρις αύτής ή άντίληψις, 
τόν Ίωάννην της άναγινώσκοντα. Εκείνη προσεποιεϊτο δτι διηυθέτει, 
καί κατεβίβαζε καί ΐστατο καί έπανεβίβαζε τά βιβλία, τά όποια ήλ- 
λασσον είκοσι θέσεις διά νά καταλήξωσιν έπί τέλους εις μίαν. Άλλά 
δέν τή διέφευγε τίποτε. Καί δταν, εις τό τέλος τής μακράς άναγνώ- 
σεως, τον ήρώτησε δειλά, μέ τήν γλυκεϊαν φωνήν της :

— Μά τι είναι αύτό, ’Ιωάννη ; . . .
Έκεϊνος, έγειρόμενος πορφυρούς τής θέσεώς του, τή άπεκρίνατο μη

χανικώς συρράπτων τά διεσπαρμένα φύλλα :
— Αύριον θά ιδής εις τήν Βουλήν, θά ΐδής ! . . .

*
* *

Διά τούτο άπό τού ύψηλού θεωρείου τών κυριών, κεκλιμένη έπί τού 
άπαλού έρείσματος, ρίπτει άνησύχως τό βλέμμα έν τή σκιερά αιθού
ση τής Βουλής, καί άναμένει . . .

Αίφνης ό μικρός κώδων πάλιν ήχεϊ, καί έν μέσω έπικρατούσης σιω
πής, άπό τού βάθους ενός τών εδωλίων τής άριστεράς πτέρυγος, ά
κούει μίαν γνωστήν της φωνήν ν’ άνυψοΰται ·’
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— Κύριε πρόεδρε, τόν λόγον.
Είναι ό σύζυγός της- ώ ! τήν αναγνωρίζει καλώς, πολύ καλώς την 

φωνήν έκείνην ! Κλίνει ολίγον καί έν φρικασμώ αγωνίας παρατηρεί διά 
μέσου τοΰ κλιμακωτού διαδρόμου τών δύο πτερύγων έκεΐνον άσκεπή, 
ωχρόν ολίγον νά κατέρχηται βραδέως, σοβαρώς πρός τό βήμα μέ δέ
σμην όλόλευκον χαρτιών, την οποίαν κρατεί ύποτρέμων εις την χεϊ- 
ρά του.

Δέν βλέπει πλέον τίποτε . . . Στηριγμένη έπ'ι τοΰ έρεισινώτου τοΰ 
καθίσματος της, αισθάνεται γλυκεΐάν τινα αίμωδιαστικήν παραζάλην 
νά τή ώχραίνη τό μέτωπον καί νά την βυθίζη εις ήρεμον νάρκην έζυ- 
φαίνουσαν, ώς έν διαυγεΐ πανοράματι, τό ποθητόν, τό φαντασιώδες ό- 
νειρόν της: Την Βουλήν πυκνήν, ακίνητον προσέχουσαν έν ιερά προση
λώσει πρός τήν γλαφυράν ομιλίαν του- κάποτε, κατά τά αραιά δια
λείμματα τοΰ λόγου του πρός αναψυχήν, μετά πατριωτικήν ιδέαν, έκ- 
στομηθεϊσαν έν τεχνικωτάτγ γλυπτικότητε ύφους, έδώ καί έκεΐ νά 
διασταυοώνται φιλικότατα «Εύγε!» Καί έπειτα, εις τό τέλος τοΰ μα- 
κροΰ έκείνου λόγου, όλην τήν Βουλήν ένθουσιώσαν, άνάρπαστον νά έκ- 
ρήγνυται εις ζωηράς έπευφημίας καί συγχαρητήρια, ένώ έκεΐ απέναντι, 
άπό τών ανοικτών θεωρείων τών πολιτειών διακόσιαι χεΐρες άλληλο- 
κρουόμεναι θά πλαταγώσι παρατεταμένως, παταγωδώς. Ούτως έσχη- 
μάτισε τό ιδεώδες αυτής έκ τών αναγνώσεων. Όταν δέ τήν ακόλου
θον, ό μικρός εφημεριδοπώλης τής όδοΰ των θά διέρχεται σπεύδων 
ύπό τό παράθυρόν της μέ τό νωπόν άκόμη δέμα τών πρωινών έφημε- 
ρίδων, θ’ άκούη έν αύταρεσκέία τήν παιδικήν έκείνην φωνήν, εις τήν 
σειράν τών άλλων ονομάτων ν’ άναγγέλη — ώ, καί θά τό άκούουν 
μαζύ δλοι οί παρερχόμενοι—δυνατά δυνατά:

— Ή Έφημερίς «.................» καί ό λόγος τοΰ .... Καί ό λόγος
τοΰ . . . ! Καί θά τή συνιστα ό μικρός ν’ άγοράσγ, ώς πάντοτε, τήν 
έφημερίδα έκείνην χωρίς νά γνωρίζγι έν τή παιδική άφελεία του, ότι 
τή συνιστα τόν σύζυγόν της, τήν δόξαν των !...

Αίφνης έγείοεται . . . ’Απρόοπτος θόρυβος τήν άποσπά άποτόμως 
τοΰ ώοαίου ονείρου της. Στρέφει πρός στιγμήν, καί, άπό τών μελανών 
έδωλίων παρατηρεί δεξιή, άοιστερά, έπάνω, κάτω νά έγείρωνται βαρύ
θυμοι οί βουλευταί καί νά άποσύρωνται μετά θορύβου έξω διαγκωνι- 
ζόμενοι, σπεύδοντες. Οί ολίγοι έναπομείναντες βυθίζονται εις τήν ά- 
νάγνωσιν κάτι κυανών ομοιομόρφων χαρτίων, ή έξαπλοΰνται νωχελώς 
έν τή θέσει των ή συνομιλοΰσιν ή γράφουσιν. Τινές περιπατοΰσι βρον- 

τωδώς έπί τοΰ στενού διαδρόμου τής αιθούσης, όπισθεν τών στύλων, 
καί άλλοι συνωθοΰνται έν όμίλοις παρά τήν θύραν καπνίζοντες, συζη- 
τοΰντες, καγχάζοντες. Κάτω ταραχή, κωδωνισμοί, χάος- έπάνω, άπό 
τών δημοσίων θεωρείων, έριδες, βηξήματα, γέλωτες- καί έν μέσω τοΰ 
φοβερού αυτού κροτοθορύβου, έκεΐνον. ...τόν Ίωάννην της, συγκεχυμέ- 
νον, έκπληκτον νάόμιλή.,.νά όμιλή...

Ένόμισεν ότι παρέβλεπεν. Όλη έκείνη ή άπαισία πραγματικότης 
μετά όνειρον τόσο νανουριστικόν, τή έφάνη ώς κεραυνός, οστις έπιπτεν 
αίφνης άπό ουρανού διαυγοΰς, γαλαζίνου. ’Επί μίαν στιγμήν έπίστευ- 
σεν, ότι ή ήσυχία θ’άπεκαθίστατο καί ή έκτίμησις δέν θά ήογει νά έκ- 
δηλωθή. Δέν έδύνατο, δέν ήθελε νά φαντασθή τοσαύτην περιφρόνησιν, 
καταρρίπτουσαν έν μια στιγμή καί ρυπαίνουσαν τό λαμπρότατον είόω- 
λον τών έλπίδων, τών πόθων της. Μία φωνή, έκστομήσασα βροντω- 
δώς» Εις τό ζήτημα ! Εις τό ζήτημα! . .» τήν έξήγαγε μετά πόνου 
τής πλάνης της. Έπειτα ήκούσθη καί άλλη . . . καί άλλη;

— Τ’ είναι αύτά ; Τ’ είναι αύτά ; ! . .
—— Δέν έχουν σχέσιν . . .
— Άνεμώλια βάζει, άνεμώλια ...
Καί ένθυμεΐται τότε άμυδρώς ότι έν τή συγχύσει έκείνη, εις αύθα- 

δέστερος πολύ τών λοιπών έχώρισε, έπάνω σχεδόν τών βαθμιδών τοΰ 
βήματος καί διά μυρίων σχημάτων καί μορφασμών και έπιφωνήσεων, 
εις άς ύπεχώρει ό ήχος τοΰ κώδωνος, σχεδόν τόν έξώθει έκεϊθεν, τον 
κατεβίβαζεν . . . ένώ έκεϊνος, συντομευων διά σιγανών ψελλισμάτων 
πνιγομένων έν τφ λάρυγγι, συνέπτυσσε μέ παράπονον τάς διεσπαρμένας 
σελίδας τοΰ λόγου του καί πάλιν άπεσύρετο πρός τήν θέσιν του μόνος, 
συντετριμμένος, κάθιδρως . . .

‘Η Βουλή έπανευρίσκετο έν τή συνήθει αύτής τροχιά . . .

*
* ¥

Τήν ιδίαν έσπέραν, άπογοητευμένη άκόμη έκ τών έντυπώσεων, είσήρ- 
χετο εις τό μικρόν τοΰ συζύγου της δωμάτιον , . .

”Ω ! Τό έθεώοει άλλοτε καί ή ιδία ώς καύχημά της, ώς δόξαν της, 
άκόμη άπό τής έποχής τής μνηστείας των, όταν αύτή, φαιδρά καί 
πλούσια κορασίς τοΰ έξωτερικοΰ, έξήρχετο δεκαεπταέτις τοΰ σχολείου 
της, καί εκείνος ζωηρός, άκούραστος τή έγραφεν είς’έπιστολάς μυοω- 
μένας μέ χίλια ελκυστικά χρώματα τάς βουλευτικάς του προετοιμα-
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σίας,—τό έθεώρει ώς καύχημά της, ώς δόξαν της, δτι θά ήρχετο μίαν 
ημέραν έδώ, εις ’Αθήνας στηριζομένη, αΰταρέσκως έπί τοΰ βοαχίονος 
— ένός βουλευτού . . . Ποσάκις, κατά τάς άφελεϊς, έρωτικάς αποκαλύ
ψεις των, τό έξεδήλωσε μέ χαράν, μέ ύπερήφανόν τινα έπίδειξιν εις τάς 
παιδικάς αυτής φίλας, και ποσάκις κατά τάς στιγμάς τών σιγηλών 
εξομολογήσεων τής καρδίας της ήσθάνθη μυστικά, οΐονεί ρμετά κού
φιας αΐδοϋς, δτι ό τίτλος έκεϊνος έβάρυνε, πολύ παοαπολύ, εις τήν άπό- 
φασίν της, εις τήν αγάπην της I . . .

Πλήν τώρα ; . . .
Συνειθισμένη έν τή· ειρήνη τοΰ οικογενειακού βίου, τού όποιου άλλο 

πρότυπον δέν είδε, δέν έφαντάσθη ή τήν πατριαρχικήν συμβίωσιν τών 
ήσύχων γονέων της, μέ δλην τήν γλυκύτητα τής οικογενειακής αγά
πης, τήν οποίαν αΰγάζουσιν αί απερίσπαστοι χαραί, οί άφρόντιδες πε
ρίπατοι, αί συχναί συναναστροφαΐ, αί ατελεύτητοι συνδιαλέξεις έπί 
τού σοφά τό έσπέρας, αί έλαφρότητες τών σκέψεων, εύρέθη αίφνης, 
νυμφευθεϊσα, έν άτμοσφαίρα ξένη, βαρεία δι* αυτήν, ύφ’ ήν ήσθάνετο 
δτι έδεσμεύετο, έπνίγετο. Προσέβλεπεν δτι εκείνη ή ανησυχία τού συ
ζύγου της, ή άφαίρεσίς του δταν αυτή τφ ώμίλει περί τόσων άλλων 
τρυφεροτήτων, αί άπουσίαι του, αί άγρυπνίαι, αί μετά τών αηδών ε
κείνων φουστανελλοφόρων μακραί συνεντεύξεις του, τή ύπέκλεπτον, τή 
έκμηδένιζον δλα τά γλυκά όνειρα, τά όποια έσχημάτισαν άλλοτε : τήν 
ΐδικήν της ησυχίαν, τήν χαράν της, τάς ομιλίας, τον ύπνον των . . .

Άλλ’ έσιώπα, διότι έφαντάζετο—καί. δέν ήτο έπαρχιώτις ’Εκείνη. 
. , . — δτι ύπάρχωσιν άλλα σπουδαία, ύψηλότερα διά τον βουλευτήν 
καθήκοντα, 
πατήρ της μέ σϋγκίνησιν, — τής πατρίδος. Πλήν τούτου, 
εις τό βάθος όλων αυτών τών σκέψεων, ύπέφωσκε δειλά δειλά και 
δεν έλκυστικωτέραν χροιάν εις τήν εικόνα, ή γλυκεία διάλαμψις 
φεγγοβολούντος αξιώματος. Καί ήτο γυνή ! . . .

Άλλ’ δταν άπό τού θεωρείου έκείνου έν μια στιγμή προσεϊδε 
απότομον διάψευσιν όλων τών ιδεωδών της .· τάς περί πατρίδος 
μεγαλείου ιδέας της, φαεινάς πρό ολίγου ώς τάς είχεν αποκρυσταλλώ
σει ή άπόστασις καί αί διηγήσεις τού πατρός, ώχρουμένας τώρα μίαν 
πρός μίαν πρό τών ρυπαρών συμφερόντων τής έπαοχίας,τού χωρίου,τού 
ατόμου,όταν ζυγίσασα τού άξιώματος τήν αίγλην — ώ! καί τίαίγλην ! 
είχεν ίδεϊ καί τούς άλλους βουλευτάς...—καί τής άνωνυμίας τήν γα
λήνην, τούς κόπους καί τ’ αποτελέσματα' τής σιωπής τήν άγωνίαν καί

I

ι

απέναντι τής μεγά.Ιης μητρός, ώς την άπεκάλει συχνά ό 
τό είπομεν, 

έ'δι-
τού

τήν
καί > ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ

Ο ΕΝ Μ•ΑΣΣΑΛΙΑ1 ΕΠΙΦΑΝΗΣ

— ΌφΟαλμσϊατοός, —
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τής έκμυστηρεύσεως τόν πόθον,κατεΐδε τήν άνισον μεταξύ των άπόστα- 
σιν, σκοπελώδη έκεϊ καί έδώ ήρεμον, τότε αύτη ή ξένη, τι α.'γαπίύβχ., ή 
νεόνυμφος, έν ταχεία νευρική πάλη, καθ’ήν άπεπνίγετο πάσα άλλη ευ
αισθησίας ·7\ φιλοδοξίας φωνή, έλαβε τολμηρώς τήν άπόφασίν της, καί 
μέ τήν άπόφασίν αύτήν, ήσυχος τώρα εΐσήρχετο είς τό δωμάτιον τοΰ 
Ίωάννου της. Ή κοινή σύζυγος ένίκα έν αύτη τήν σύζυγον τοΰ βου- 
λευτοΰ...

★
* ¥

Τόν είδεν έκεϊ, κλίνοντα πάλιν ώς χθές ύπό τό φως τών κηρίων του, 
σιγηλόν, μέ τήν κεφαλήν έν μέσω τών χειρών του καί τό βλέμμα α
πλανές έν ώρισμένω σημείω, ώσεί νά παρηκολούθει πέραν θλιβερά έξ- 
ατμιζόμενον κανέν μακρυνόν έν όνείρφ όραμα. Τόν έπλησίασεν ήσύχως- 
καί διακόπτουσα μ’ έν ηχηρόν φίλημά της άποτόμως τούς βαθεϊς ρεμ
βασμούς του.

— ’Ιωάννη, τφ είπε μέ γλυκεϊαν, περιπαθή τρυφερότητα, ’Ιωάννη 
. . . όχι ! δέν θέλω νά σέ βλέπω τόσω λυπημένον. Τό ήξεύρω' κρύ
πτεις μίαν μυστικήν πληγήν έδώ μέσα εις τά στήθη σου, καί έγώ δέν 
τό έπιθυμώ, δέν τό έπιθυμώ’ διότι μέ πονεϊ καί έμέ έξ ίσου, ’Ιωάννη 
μου. Άκουσέ με’ έχω μίαν παράκλησιν μεγάλην, ώ πολύ μεγάλην, όση 
ή άγάπη μας, νά σου κάμω. Θά τήν έκπληρώσης, δέν είναι ; . . . 
Άλλά τί ; σοβαρός λοιπόν καί σ’ έμένα ; . . . Ά ! μά δέν θέλω έγώ, 
σου τό είπα, δέν θέλω νά σέ βλέπω μέ αύτά τά θαμβωμένα σου μά
τια . . . ”Ελα γέλασέ μου μία στιγμή, γέλασέ μου . . . Μπά ! ’Σάν 
νά είμεθα δύο μαλωμένα αικρόπαιδα.—Θεέ μου ! . . Καλέ τί είναι 
αύτά ; . . . ’Ά, μάλιστα, τώρα ναι είμεθα σύμφωνοι: φθάνει, ότι ήρ- 
χισε νά μισοχαράζη τό γελοίο είς τά χείλη σου. Άλλά θέλω νά μοί 
τό ύποσχεθής πρώτον, δέν είναι ; Θά μου τό ύποσχεθής, ’Ιωάννη, άν 
μέ άγαπας,’Ιωάννη μου δέν θά γίνης πλέον βουλευτής, έ, δέν θά γίνης! 
. . . ”Ω ! αύτή ή Βουλή ! . . . ’Έπρεπε νά ήσαι μέσα έδώ ’στήν καρ
διά μου διά νά ίδής πόσον τήν ζηλεύω, τήν μισώ. Νά, ’σάν νά ήτο 
άλλη έρωμένη σου ! . . Καί έγώ δέν θέλω νά μου κλέπτη άλλη, νά 
μου μοιράζεται τήν ησυχίαν, τήν άγάπην, τόν ύπνον σου ! . . Τόσον 
καιρόν, άπό τής πρώτης ημέρας τοΰ γάμου μας όλα αύτά τά παρά
πονα μικρά μικρά ’ςτήν άρχήν, ήρχισαν νά γεννοβολούν, νά πληθαί- 
νωνται, καί τώρα γυρνούν, ώσάν φειδία, έδώ μέσα είς τά στήθη μου 
καί μέ βαθύνουν καί μέ ζεσχίζουσι. Άλλά δέν σου έφανέρωνα τίποτε·• · ρ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡΣΕΝΗ ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ υ
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ομιλιας μας, 
ματα' διότι 
υιαξύ σου καί

καί έπνιγα τόν πόνον μου βαθειά βαθειά, νά μή έκχυθή ποτέ είς τάς 
είς τούς εναγκαλισμούς μου, εις τά γλυκά μου φιλή- 

σύ τό -ήθελες, ’Ιωάννη, καί διότι ήλπιζες καί ήλπιζα 
έγώ . . . ώ 1 τί νύκτας αγωνίας ποϋ έπέρασα, όταν κα- 

θημένη έδώ πέραν μόνη, όλόμονος ύπό τό ήσυχον φως, την ώραν 
κατά την οποίαν σείς μέσα είς την Βουλήν, είς τόν πνικτικόν καπνόν, 
συνεδριάζατε, έκλινα την κεφαλήν μου σιωπηλά καί σέ έπερίμενα έπί 
πολύ, σέ έπερίμενα . . . Συχνά έπερνοΰσε πλέον ή ώρα του δείπνου μας, 
καί έκεϊ έπάνω, άπό τοΰ τοίχου, τό μονότονον τίκ-τάκ του ώρολο- 
γίου έξηκολούθει σιγά-σιγά νά κτυπίΖ, νά κτυπά, ωσάν νά ήθελεν άπό 
πείσμα νά μεγαλώσγ, νά διπλασιάσγ τά λεπτά τά όποια έφευγον ή
συχα ήσυχα,..’Εμπρός μου, ή θέσις σου ήτο γυμνή.’Σάν νά έλειπε κάτι 
άπ’ έπάνω μου . . . καί ή ώρα παρήρχετο, παρήρχετο. Καί όμως διά 
πόσαις χαραίς, τί απολαύσεις δέν μου ήτο προωοισμένη ή ώρα έκείνη ! 
Σύ δέν τό έσυλλογίζεσο, δέν είμποροΰσες νά τό συλλογισθής, μέσα είς 
τόν θόρυβον έκεϊνον τών συζητήσεων, είς έκείνην τήν θέρμην, μαζύ 
μέ τόσους, τόσους άλλους τριγύρω σου. Άλλ’ έγώ 1 . . ώ ! Έγώ, ή ο
ποία ξεύρεις πόσω σέ ήγάπησα, πόσω ! . .

Καί είς τάς λέξεις αύτάς της, έν περιπαθεϊ ώς έν μέθτ) έκχυσει, 
άπαλύνασα έλαφρά έλαφρά είς θωπεύματα τήν όλόλευκον χεΐρά της, 
τήν άφήκε νά πλανηθή έπί τής άτάκτου του κόμης, ή οποία, ορθή, 
έζόφου έτι μάλλον τήν σκυθρωπήν αύτοΰ δψιν' ένώ τό συμπαθές πρό- 
σωπόν της, μέ τήν ήμίδακρυν θέαν τών μαύρων όμμάτων της, έπλη- 
σίαζε σιγά πρός τήν κύπτουσαν μορφήν του, καί tv μακρόν στεναγμώ- 
δες, ώσεί ή καρδία νά τό άνέδιδε, φίλημα συνήνου, όμοΰ μέ τα χείλη, 
τόν πόνον αύτής πρός τόν πόνον του . . .

__Ά 1 Καί όταν έξαφνα, είς τό βάθος τής νυκτερινής σιωπής, 
καμμία παιδική φωνή ήκούετο νά σκορπίζν) εις τόν άνεμον. «Τό παράρ
τημα τής Βουλής, τό παράρτημα» πώς ήσθανόμην βαθειά, (σάν παρή- 
γορον) τήν φωνήν έκείνην, καί μέ τί λαχτάραν τό έλάμβανα, καί τό 
άνεγίνωσκα ολον,όλον μήπως ίδώ που κα'ιτό ίδικόν σου τό όνομα. Εΐμπο- 
ροΰσε νά ήναικαί είς καλόν, δέν ήξεύρω, άλλά καί πάλιν ανησυχούσα, 
έδειλίαζα . . . ’Έπειτα άκολουθοΰσεν ή απελπισία, ή πλήξις: Πόσαις 
φοραϊς είς αύτήν έδώ τήν θέσιν, έκλινεν ή κεφαλή μου μέ παράπονον, 
βαρυμένη άπό τήν μοναξίαν καί τήν κούρασιν, καί μέ τό σιγανόν 
τοΰ λύχνου νανούρισμα, είς τά σκληρά έδώ ξύλα, μέ κατέλαβεν ό ΰ- ' 
πνος διακεκομμένος, ανήσυχος, διά νά έξακολουθήση είς αλλόκοτα δ- 

νειρα τους άτελειώτους λογισμούς μου. Ά ! ό ύπνος, δ ύπνος τόν ό
ποιον, την ιδίαν στιγμήν, άλλοΰ καί είς άλλας μαλακάς, άγαπημένας 
μου αγκαλας, ολόθερμος, έπρεπε ν’ απολαμβάνω, νά χαίρωμαι ! Καί 
ποσά αλλα ακόμη, ποσά άλλα ! . . . Ολα δέ αύτά διά τίποτε. Διά 
μίαν λεξιν, ένα ονειρον, μίαν πρόληψιν . . . Ώ, αύτή ή Βουλή, αύτή ή 
Βουλή !... ’Ιωάννη μου έλα, άφησέ την, λησμόνησε καί νά ίδής τί χρυ- 
σάς, τί άνευρέτους απολαύσεις ή αγάπη μου θά εύρισκεν, δπως σέ χα- 
ροποιή τήν ώραν πού έκείνη θά σ’ έλύπει, θά σ’ έπίκραινεν . . .

Ο ’Ιωάννης τήν προσέβλεψεν. Ή τρυφερά, ή ειλικρινής αύτή πα- 
ράκλησις συναντηθεϊσα μέ τάς πλήρεις άπογοητεύσεως σκέψεις του, 
τόν συνεκίνησεν άποτόμως καί τόν κατέπληξεν. ! Ύπέφερε λοιπόν καί 
αυτή ; . . . Ούδέποτε μέχρις ώρας τό έσκέφθη . · . Καί όμως αί λέ
ξεις έκεΐναι, δσω άπεδείκνυον πλειότερον τό ίδικόν της μαρτύριον,τόσφ 
έμαστίγωνον ισχυρά τήν ίδικήν του συνείδησιν, καί ώς νά διέπραξεν 
άμάρτημα, ήσθάνετο τόν έαυτόν του συνεσταλμένον, ύπόχρεων . . . 
’Εκείνος δέ πάλιν ; Τώρα τ’ άναμετρεϊ διαυγέστερον . . . Είχε δοκι
μάσει καί άλλοτε μέ τόν αισθηματικόν του χαρακτήρα τοΰ πολιτικού 
βίου τάς πικρίας . . . Καί ό ένθουσιασμός του ήρξατο άπό καιρού νά 
έξατμίζηται. Άλλ’ ή πρό ολίγου έκείνη σκηνή άπό τοΰ βήματος, άφ’ 
ού παραπαίων κατήλθεν, έκείνη — τό έννοεΐ πολύ καλώς—τώ έπέφεοε 
βαθύν, πολύ βαθύν κλονισμόν, ό όποιο; συνετάρασσεν ήδη, ώς κελύφη, 
τάς έλπίδας, τούς πόθους του. Καί άπγτεϊτο tv έξωτερικόν, δυνατότε- 
ρον κτύπημα διά νά κρημνίση κάτω είς έρείπια, τό σαθρόν άπαν οικο
δόμημα. Τοΰτο έγίνετο . . .

Ίστατο . . . ’Ενώπιον του έπρόβαλλεν, ώς έν καλειδοσκοπίφ ολη ή 
γοητευτική καί άμέριμνος ζωή, τήν οποίαν ώνειρεύετο έν τώ ίδεώδει 
πατριαρχικώ αύτής κόσμω ή άφελής, ή έλάχιστ’ άθηναία έκείνη 
γυνή. Τήν ζωήν αύτήν δέν εΐχεν αίσθανθή αύτός ακόμη μέ ολην τήν 
μέχρις έξαντλήσεως άπόλαυσιν τών έρωτικών τρυφεροτήτων' μέ τήν 
πλήρη νάρκης λησμοσύνην είς μακρινά μελιτώδη ταξείδια' μέ τήν θαλ- 
περάν άνάπαυσιν άπό τάς φροντίδας τοΰ βίου' καί μέ τήν αφρώδη 
πλήμμυραν έκείνην τής χαράς, τών ήδονών, τών εύχαριστήσεων, αί 
οποϊαι παρακολουθοΰσι τήν αγάπην δύο νεονύμφων. Καί άντεκαθίστα 

» πάντα ταΰτα άνοήτως έν τφ βίφ του δι’ άγωνιών, μόχθων, συγκινή
σεων, είς τό τέλος τών όποιων ήρχετο έπώδυνος, ώς άκάνθινον στεφά
νωμα, κατά τήν ίερωτέραν περίστασιν, ό χλευασμός, ή περκρρόνησις, 
τό «Κάτω ...»
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Την ήτένιζεν άκόμη έν άφαιρέσει", κρει ή η ωραία μορφή της μέ την 
λάμψιν τών μαύρων όμμάτων της, την ροδαλότητα τών παρθενικών, 
ένόμιζες, έτι παρειώντης, καί τό τρέμον πικρομειδίαμα τών χειλέων, 
τά όποια έχρωμάτιζε συμπαθώς η παράκλησις, όλοέν τφ έπεβάλλετο, 
τώ έπεβάλλετο . . . Αίφνης δι’ ίσχυράς, άποτόμου κινήσεως της κε
φαλής του, ώσεί ν’ άπεδίωκεν έκεΐθεν βαρύ τι φορτίον, τό όποιον τον 
έπίεζεν, άνέκυψε' καί λαμβάνων αύτήν σφιγκτά εις τάς άγκάλας του, 
ένφ έκείνη έξέχυνετήν ευγνωμοσύνην αυτής εις φιλήματα.

— Σο'ι τό υπόσχομαι τή είπε, Μαρία, σοι τό ύπόσχομαι . . .

* *
¥

Την άκόλουθον μεταξύ τών άραιών έπιβατών, οί όποιοι έπλανώντο 
έπ'ι τοϋ καταστοώματος της Κα.Ιυψοϋς και παρηκολούθουν διά τοϋ 
βλέμματος την φεύγουσαν φαληρικήν παραλίαν, διεκρίνοντο, έν θερμώ 
τών βραχιόνων συμπλέγματι, δύο ολόχαροι μορφαΐ, αΐτινες άφινον ν’ 
άποκαλυφθτί ή μυστική ευτυχία των εις έρωτύλους άκκισμούς καί 
χαριτολογίας καί γέλωτας.

ΤΗσαν οί δύω νεόνυμφοι, οΐτινες άπήρχοντο εις Ευρώπην, διά νά πα- 
ρατείνωσιν έπί πολύ τόν μήνα τοϋ μέλιτός των. . .

9Er ΆΘηναις rrj 20 ΊουΛίον 4886,
Τ^ΙΧΑΗΛ 5^ΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟΣ

Φ12ε Κύριε ' Αρσίνη.
’Έλαβου τήν ύμετέραν έπιστολήν δι' ής ζητείτε νά εισφέρω 

κα'ι έγώ τήν συμβολήν μου είς τήν «Ποικίλην Στοάν» τοϋ 1887. 
Άναγνωρίζων οτι τό δυσχερές έργον τό όποιον έπεχειρήσατε 
πρό τινων έτών,διά τής ύμετέρας φιλότιμου φιλοπονίας καί τής 
εύσταθοϋς έπιμονής κατ’ έτος τελειοποιείται,ότι δι" αύτοϋ,προ- 
καλοΰνται άξιαι λόγου φιλολογικά! μελέται,προάγεται ό πνευ
ματικός βίος καί διαδίδονται αί ώφέλιμοι γνώσεις, ότι δέ τοι- 
αΰτα έργα χρήζουσιν έμψυχώσεως, εύχαρίστως δέχομαι νά κα
ταθέσω καί έγώ τόν μικρόν μου έρανον έν τή «Ποικίλη Στοά» 
τοϋ προσεχοΰς έτους.

Έπί τούτω, πέμπω πρός ύμας διατριβήν μου περί τής έν Μα- 

ραθώνι μάχης, σκοπών διά τής άφηγήσεως ταύτης νά,άποδείξω, 
ότι έκ τών κόλπων τοΰ ελληνικού έθνους, δέν άνεβλάστησαν 
μόνον τά γράμματα, ή υγιής φιλοσοφία, οί σοφοί νόμοι, οί κα
νόνες εύκοσμου καί εύρύθμου διοικήσεως, ή ποίησις, ή ευγλωτ
τία, αί καλαί τέχναι, άλλά καί ή τακτική έν πολέμω, ήν πρώ
τος έφήρμοσεν έν τή έκλαμπροτάτη μάχη τοϋ Μαραθώνος, ό 
περιδοξος Μιλτιάδης, ό άρχηγός τών δεκακισχιλίων ήρώων, ών 
τό σύνθημα ύπήοξεν ούχί έν λόγοις, άλλ’ έν έργοίς, ή «έλευ- 
θέραζωή, ή ύπέρ τής ελευθερίας θάνατος.»

Έν ’ Αθήναις τη 1 Αύγουστου 1886 Έρρωσθε
J. Α. ^ΟΤΤΣΟΣΗ ΕΝ ΜΑΡΑΘΩΝΙ ΜΑΧΗ

490 π. X.

άκριβής άφηγησις τών πολεμικών έργων καί έπιχειρήσεων 
άρχεται κυρίως άπό της μάχης τοϋ Μαραθώνος· αύτη ή 
λαμπρά καί περίδοξος μάχη είνε ή πρώτη περί ής οί ι

στορικοί παρέχουσιν ήμϊν όπωσοϋν λεπτομερείς πληροφορίας, ού μόνον 
περί τοϋ άριθμοϋ καί τοϋ ολου καταρτισμού τών διαγωνισθέντων
στρατών, άλλά καί περί τής θέσεως τοϋ άγώνος καί περί τής, ένεκα 
τών τοπικών περιστάσεων αίσιας έκβάσεως αύτοϋ καί περί τών οριστι
κών αύτοϋ άποτελεσμάτων.

Καί περί μεν τοϋ καθορισμού τοϋ πεδίου τών έν Φαρσάλω λ. χ. καί 
έν Φιλίπποις μαχών, ένθα ήγωνίσθησαν έπιφανέστατοι άντίπαλοι περί 
τής ηγεμονίας τής κοσμοκράτορος 'Ρώμης, ύφίστανται εΐσέτι τινες 
αμφιβολίαι, άλλά περί τοΰ ώς έγγιστα καθορισμού τής θέσεως τής 
πρώτης έν Ευρώπη γενομένης ήρωϊκής συγκρούσεως τών 'Ελλήνων πρός 
τούς ’Ασιανούς, ώς καί περί τινων γενικωτέρων τοϋ άειμνήστου έκεί- 
νου άγώνος συμβεβηκότων, αί πληροφορίαι ημών είσί καί πληρέστερα', 
καί άκριβέστεοαι.

’Αληθές ότι δ Ηρόδοτος είς δν κυρίως οφείλεται ή περί τοϋ άγώνος 
τούτου άφηγησις, έγεννήθη έξ μόνον έτη πρό τής μάχης, ήτοι τφ 484 
π. χ., άλλ’ ούχ’ ήττον ύπήρξε σύγχρονος τών άνδρών τών προκινδυ- 
νευσάντων έν Μαραθώνι.

Ή άφηγησις αύτοϋ είνε μέν όπωσοϋν ξηρά καί άνεπαρκής, καθόσον
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ουδόλως έ^ αυτή μνημονεύονται καί έτεραι λεπτομέρειαι τοΰ άγώνος, 
αϊτινες ήθελον πληρέστερον διαφωτίσει τά κατά τήν μάχην ταύτην 
διαδραματισθέντα, άλλ’ ώς θέλομεν κατωτέρω αποδείξει, καί έκ τών 
συνοπτικών τούτων ειδήσεων,δυνάμεθα νά κατανοήσωμεν του περιδόξου 
τούτου δράματος τάς περιπετείας καί τήν επιτυχή έκβασιν, συνδυά-- 
ζοντες διαφόρους περιστάσεις καί πληροφορίας,άς παρέχουσιν ήμϊν πρώ
τον μέν ώς έρρήθη, ό πατήρ τής ιστορίας Ηρόδοτος καί δεύτερον οί 
μετ’ αυτόν συγγραφείς καί ιστορικοί.

Ή κατάλυσις τής Λυδικής μοναρχίας ύπό τοΰ Κύρου 516 π. X. ύ- 
πήγαγεν ώς γνωστόν, τάς έλληνικάς τής ’Ασίας πόλεις ύπό τήν Περ
σικήν κυριαρχίαν μετά τάς κατακτήσεις δέ τοΰ Καμβύσου, ή Περσία 
άνεδείχθη δύναμις ναυτική. Διά δέ τής κατά θάλασσαν ύπεροχής τών 
Περσών, κατεστάλη τελευταϊον, ή ανταρσία τών τής ’Ιωνίας έλλήνων 
καί αί κυριώτεραι νήσοι τοΰ Αιγαίου ήναγκάσθησαν νά ύποταχθώσι 
τοϊς νικηταΐς.

Ό Μιλτιάδης προβλέπων ότι οί Πέρσαι, οί εις τήν Σκυθίαν έπιδρα- 
μόντες πρότερον, θέλουσιν εισβάλει εις τήν Μακεδονίαν, όπερ καί έγέ- 
νετο τω 492 π. X., έγκατέλιπε τήν Θρακικήν χερσόνησον, ένθα έζη 
ώς ήγεμών καί γαμβρός Θρακός ήγεμόνος καί μετέβη εις 'Αθήνας, 
αϊτινες είχον προκαλέσει τήν μήνιν τών Βασιλέων τής Περσίας, ένεκα 
τής συνδρομής ήν παοέσχον εις τούς τής ’Ιωνίας έπαναστάτας καί τοΰ 
ύπ’ αυτών εμπρησμού τών Σάρδεων.

Τφ όντι κατ’ εκείνους τούς χρόνους δυσμενέσταται διαθέσεις έπεκρά- 
τησαν έν τή αυλή τής Περσίας κατά τής Ελλάδος, διεξηγοΰσαι άπο- 
χρώντως τά παρορμήσαντα αίτια τόν Δαρεΐον νά έπιχειρήση τήν κατά 
τής Ελλάδος έκστρατείαν. Δι’ αυτής, δ κραταιός έκεϊνος Μονάρχης 
έσκόπει νά έξασφαλίση τά σύνορα τοΰ εύουτάτου Περσικού κράτους καί 
νά ματαίωση διά παντός, τάς παράτολμους έπιδρομάς τών ’Αθηνών 
καί τής Σπάρτης' άλλά καί οί έξ ‘Ελλάδος πρόσφυγες, οί διατρίβον- 
τες τότε έν Περσίρι, έτι μάλλον συνετέλουν πρός ένίσχυσιν τών κατά 
τής 'Ελλάδος πολεμίων προθέσεων τών Περσών, παρέχοντες μέν αύ- 
τοΐς άξιολόγους περί τής καταστάσεως τής ‘Ελλάδος πληροφορίας, 
ραδιουργοΰντες δέ τούς δυναμένους νά έπιδράσωσιν έπί τής θελήσεως 
τοΰ Μεγάλου Βασιλέως. Κυριώτατος δέ πάντων τών προσφύγων τού
των ήτο, δ διωχθείς άπό τών ’Αθηνών τύραννος Ιππίας, υιός τοΰ Πει- 
σιστράτου. Τούτων ένεκα, μετά παρέλευσιν έτών τεσσάρων άπό τής 
καταστολής τής έπαναστάσεως τών Ίωνίων πόλεων, οί τών Περσών 

στρατηγοί Δάτις καί Άρταφέρνης κύριοι όντες τής θαλάσσης έξεστρά- 
τευσαν εις Ευρώπην, ηγούμενοι στρατιάς πολυαρίθμου.

Καί πρώτον μέν πλεύσαντες εις Εύβοιαν έπολιόρκησαν τήν Ερέ
τριαν. «Προσβολής δέ γενομένης καρτερής ώς άφηγεΐται δ 'Ηρόδοτος, 
πρός τό τείχος, έπιπτον έπί έξ ημέρας πολλοί μέν άμφοτέρων, τή δέ 
έβδομη δύο άνδρες τών αστών δόκιμοι, προδιδοΰσι τοϊσι Πέρσησι, οι 
δέ ε’.σελθόντες εις τήν πόλιν,τούτο μέν τά ίρά συλήσαντες ένέπρησαν, 
αποτινόμενοι τών είς Σάρδεις κατακαυθέντων ίρών, τούτο δέ τους 
ανθρώπους ήνδραποδήσαντο κατά τάς τοΰ Δαρείου έντολάς' χειοωσά- 
μενοι δέ τήν Ερέτριαν έπλεον εις τήν ’Αττικήν, δοκέοντες ταύτά 
τούς ’Αθηναίους ποιήσειν, τά καί τούς Έρετριέας έποίησαν.»

Παρατηρητέον ήδη δτι άπό τοΰ χρόνου τής άπό τής ’Αττικής έ- 
ξώσεως τών τυράννων, μέχρι τοΰ τής έπιδρομής τών βαρβάρων, κατά 
τών έλληνικών πόλεων έν Ευρώπη, είκοσι είχον παρέλθει έτη, τό δέ 
δημοκρατικόν πολίτευμα τό ύπό τοΰ Σόλωνος ίδρυθέν, έτι μάλλον έ- 
παγιώθη διά τών συμπληρωτικών νομοθετημάτων τοΰ Κλεισθένους' έν 
τφ διαστήματι δέ τούτφ, ή πολιτεία ούσιωδώς άναμορφωθεΐσα ύπο 
τήν ζωογόνον αύραν τής έννόμου έλευθερίας, έκτήσατο τάς πολιτικάς 
καί ήθικάς άοετάς καί δυνάμεις, τήν συναίσθησιν λέγω, τοΰ δικαίου 
καί τής ατομικής άξίας, άς άπεργάζεται μόνη ή πολίτικη έλευθερία 
καί ό πολιτικός βίος" άλλ’ έκτος τών πολιτικών τούτων αρετών αϊ
τινες διαμορφωθεϊσαι μετά τήν ευτυχώς τελεσθεϊσαν μεταπολίτευσιν, 
ένέπνεον θάρρος, δρμάς εύγενεΐς καί φρόνημα άκατάβλητον κατά τών 
έξωθεν έπιδρομέων, ή'δημοκρατική ένέργεια κατά τήν άξιομνημόνευ- 
τον έκείνην έποχήν, έτι μάλλον έπετείνετο, ένεκα τοΰ φόβου μήπως ο 
έξωσθείς τύραννος έπανακάμψη διά τίνος έσωτερικής άντιδράσεως, ώς 
έπανέκαμψε πρό αύτοΰ, καί δ πατήρ αυτοΰ Πεισίστρατος' ο δέ φοβος 
ούτος ήτο εύλογος, καθόσον έν τή πόλει ένέδρευε φατρία τις ριψοκίν
δυνος καί έπιχειρηματική, περισταλεϊσα μέν τότε, καραδοκούσα δέ 
καιρόν άρμόδιον, δπως έπιχειρήση άντεπαναστατικόν τι τόλμημα, ο- 
πεο ήθελεν ώς έν Έρετρίφ, κατά κράτος καταστρέψει και τήν πόλιν 
καί τά μνημεία καί τά ιερά καί τούς κατοίκους αύτής. Τό τής ’Ερέ
τριας τρομερόν πάθημα έγένετο διδακτικώτατον καί σωτήριον μάθημα 
τοΐς Άθηναίοις. Τφ όντι άμα πληροφορηθέντες οί ’Αθηναίοι ότι οί 
Πέρσαι άπό τής Εύβοιας μετέβησαν εις Μαραθώνα, άπεφάσισαν νά άν- 
τιταχθώσιν αύτοΐς έπί τοΰ αύτοΰ πεδίου, εύλόγως έλπίσαντες, δτι διά 
τής γενναίας καί ανδρικής ταύτης άποφάσεως θέλουσι δυνηθή νά άνα- 
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στείλωσι τήν πρόοδον τών βαρβάρων καί διαφύγωσι συγχρόνως τον 
κίνδυνον τής προελεύσεως αυτών μέχρι τής πόλεως, ένθα ένέδρευεν ή 
έπονείδιστος φατρία, ή καραδοκούσα τόν κατάλληλον καιοόν πρός έκ- 
τέλεσιν ένοχου άντιδράσεως κατά τών καθεστώτων.

Δύω δέ ήσαν αί άγουσαι οδοί άπ’ ’Αθηνών είς τό πεδίον τοΰ Μα- 
ραθώνος’ ή μέν εΰχερεστέρα καί όμαλοτέρα ήτο ή παρά τήν θάλασσαν 
γραμμή, άνατολικώς τών ’Αθηνών, έπέκεινα τών κατωφερεστέρων κλι- 
τύων τοΰ Πεντελικοΰ- τήν οδόν ταύτην ήδύναντο νά διανύσωσι διά 
πορείας, επτά ή οκτώ ωρών. Τήν οδόν ταύτην διήνυσεν δ Πεισίστρα- 
τος έπανελθών είς ’Αθήνας, μετά τήν έκ τής πόλεως εζωσίν του καί 
άνακτήσας τήν τυρρανίαν ήν διετήρησε μέχρι θανάτου. Ή έτεοα οδός 
ή πρός βορράν, βραχύτερα μέν τής πρώτης κατά 6 χιλιάμετρα, ήτο 
ή μάλλον δύσβατος, καθό λίαν ανώμαλος καί ορεινή.

Οί ’Αθηναίοι έσπευσαν διανύσαντες τήν βόρειον ταύτην οδόν, νά ύ- 
περβώσι τάς στενοπορείας καί νά καταλάβωσι χώρον, οστις ένεκα τής 
ύπερόχου θέσεως αύτοΰ, τής άπ’ αύτοΰ εύρείας άπόψεως καί άλλων 
τινων περιστάσεων άπετέλει άρίστην άμυντικήν θέσιν. Έκ διαφόρων 
δέ μαρτυριών συνάγεται, ότι τά περί τόν Μαραθώνα ήσαν κατ’ έκεί- 
νους τούς χρόνους σύνδενδρα καί δασώδη- ό τε Σενέκας έν τφ Ίππο- 
λύτω, 17' καί ό Νόννος XIII. 189 έπαναλαμβάνουσι τήν άρχαιοτά- 
την ποιητικήν παράδοσιν «τέμενος βαθύδενδρον έλαιοκόμου Μαραθώ- 
νος.» «Vos qua Marathon tramite laevo saltus aperit.» Τό φυ
σικόν δέ τοΰτο πρόσκομμα κατά τών έχθρικών έπιθέσεων, ήτοι τό βα
θύδενδρον τοΰ Μαραθώνος άπέβαινε λίαν λυσιτελές είς τήν σχετικώς 
μικράν τών ’Αθηναίων δύναμιν, ήτις ποολαβοΰσα ώς έροήθη, κατέλαβε 
θέσιν άξιόλογον, δι' ής καί ή συγκοινωνία διετηοεΐτο έλευθέρα καί ή 
όπισθοχώρησις ήσφαλίζετο καί ή άμυνα καθ’ οίασδήποτε έπιθέσεως ήτο 
εύχερεστάτη.

Έκεϊσε δέ παρά τό τέμενος τοΰ ΜαραθωνείουΉοακλέους συνετάχθη- 
σαν τοΐς Άθηναίοις οί ΓΙλαταιεϊς- ώστε πάντες όμοΰ έκτος τών δού
λων, άπετέλεσαν τήν έκ δεκακισχιλίων οπλιτών ήρωϊκήν στρατιάν 
τών άθανάτων Μαραθωνομάχων. Ναι μέν όπως ένισχυθή ό μικρός ού- 
τος στρατός έπέμφθη ύπό τών στρατηγών είς Σπάρτην, ό κήρυζ Φει
διππίδης ήμεοοδρόμος, όπως παρακαλέση τούς Σπαρτιάτας νά σπεύ- 
σωσιν είς βοήθειαν αύτών καί νά μή πεοιίδωσι «πόλιν άρχαιοτάτην 
έν τοΐσι έλλησι, δουλοσύνη περιπεσοΰσαν πρός άνδρών βαρβάρων'· άλλ’ 
οί Σπαρτιάται ήρνήθησαν νά λύσωσι τόν παρ’ αύτοϊς ίσχύοντα νόμον, 

καθ’ δν δέν έπετρέπετο αύτοϊς «έζελεύσεσθαι ού πλήρεος όντος τοΰ κύ
κλου τής Σελήνης- ήν γάρ ίσταμένου μηνός ένάτη'» αύτη ή τής Σπάρ
της άονησις άποστολής ταχείας έπικουρίας, ένεθάρρυνέ τινας τών 
στρατηγών νά γνωμοδοτήσωσιν ύπέρ τής άναβολής τής μάχης- αλλ ό 
μεγαλόφρων Μιλτιάδης έπεισε τόν πολέμαρχον Καλλίμαχον νά παρα- 
δεχθή τήν γνώμην τής κατά τών βαρβάρων άνευ άναβολής έπιθέσεως, 
όπως μή δοθή καιρός είς αύτούς νά συνταχθώσι προσηκοντως επί τοΰ 
πεδίου τό όποιον κατέλαβον καί πρός άποφυγην έσωτερικής τινός στά
σεως. παρατηοήσας ότι «ήν μή συμβάλωμ,εν, ελπομαι τινα στάσιν μεγα- 
λην έμπεσοΰσαν, διασείσειν τά ’Αθηναίων φρονήματα, ώστε μηδίσαι-1» 
ήμέρα δέ τής συμπλοκής ώρίσθη ύπό τοΰ Μιλτιάδου, ή ημέρα καθ ήν 
ή άρχηγία τοΰ στρατοΰ είς αύτόν έκ τών δέκα στρατηγών, κατα νο- 
μον, περιήρχετο. ’Αλλά ποϊον τό κατά πιθανώτεοον λόγον όρος αφ 
ού έζορμήσαντες οί "Ελληνες κατά τών βαρβάρων κατηνάγκασαν αυ
τούς διωχθέντας νά καταφύγωσιν είς τά πλοία ;

Οί Έλληνες κατά τούς χρόνους έκείνους συνέττατον τόν στρατόν 
αύτών έπί τάζεως βαθείας- δήλα δή έτάττοντο κατά βάθος μέχρι lb 
άνδρών κατ’ άνώτατον όρον- έπειδή δέ ή στρατιά τών Ελλήνων εν 
Μαραθώνι συνέκειτο έκ δεκακισχιλίων οπλιτών, έπεται ότι ό στρατός 
ούτος διαιρούμενος διά 16, είχε μέτωπον 600 μέχρι 700 άνδρών- ε- 
πρεπε λοιπόν νά έξευρεθγ γραμμή παρατάζεως, ουχί κατά πολύ ευρυ- 
τέρα τοΰ άπαιτουμένου μετώπου, τής μικράς ταύτης στρατιάς, όπως 
οί πολέμιοι καίτοι άσυγκρίτω τώ λόγω πολυαριθμοτεροι, αναγκασθώσι 
νάέζισώσωσι πρός έκείνην τό μέτωπον τής παρατάζεως αύτών. Τοιαύτη 
δέ γραμμή δέν ύπάρχει άλλη έπί τοΰ πεδίου τοΰ Μαραθώνος παρ’ έκεί
νην,ήτις έκτείνεται μεταζύ τής λίμνης Προβαλίνθου (Πληρεζίζης) καί 
τοΰ ύπερκειμένου ορούς Άγριλικίου έκ μέτρων ώς έγγιστα οκτακόσιων.1

’Ιδού δέ ή κατά τόν 'Ηρόδοτον πρό τής μάχης παράταζις τοΰ 
στρατοπέδου τών Ελλήνων, εζισουμένου τφ Μηδικώ. Τό μέν μέ
σον έζ ολίγων συνέκειτο, ήτο δ’ ώς έκ τούτου άραιόν καί άσθενέ-

1. Αντί τοΰ ονόματος Άργαλικίου, παρεδέχθην τό τοΰ Άγριλικίου, ήτοι όρους άγριων 
έλαιών ταυ «βαθυδένδρου καί έάαίοαομο» Μαραθώνος.» Κατ’άλλους, ή γραμμή τής πα- 
ρατάξεως τών 'Ελλήνων δέν ήτο ή μεταξύ Προβαλίνθου καί Άγριλικίου· προήχε δέ άπό 
Σταυροκορακίου μέχρι τοΰ όρους Άργαλικίου, ή Άγριλικίου, δηλ. έπί ε’κτάσεως ώς γνω
στόν πολλών χιλιάδων μέτρων· άλλ’ έπί τοιαύτης γραμμής, άπέβαινεν όλως άνέφιχτος ή 
έκτέλεσις τοΰ σνεδίου τοΰ Μιλτιάδου, σκοποϋντος διά τής τοποθετήσεως αύτοΰ νά άναγ- 
κάση τούς πολυαριθμοτέρους Πέρσας νά περιστείλωσιν τό μέτωπον αύτών, άναλόγως τοΰ 
μετώπου τής μικρας στρατιάς τών Ελλήνων. 
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στατον, τό δέ κέρας έκάτερον ήτο πυκνότερον καί ΐσχυρότερον, καί τοΰ 
μέν δεξιού κέρατος ήγεϊτο ό πολέμαρχος Καλλίμαχος, τό δ' εύώνυμον 
είχον οί Πλαταιεΐς' άμα δέ τφ προστάγματι, οί ’Αθηναίοι «δρόμφ 
'ίεντο εις τούς βαρβάρους»,τό δέ μεταίχμιον τών δύο στρατοπέδων ήτο 
στάδιοι οΰκ έλάσσονες τών 8, ήτοι 800 περίπου μέτρα' οί Πέρσαι 
βλέποντες τούς "Ελληνας ολίγους καί τούτους δρόμφ έπειγομένους, 
άλλ’ ούτε ιππικόν έχοντας ούτε τοξότας, ένόμισαν αυτούς κατεχομέ- 
νους ύπό μανίας ολέθριας, παρεσκευάσθησαν έπομένως νά δεχθώσι αυ
τούς καρτερικώς. Άλλ’ οί ’Αθηναίοι άθρόοι προσμίξαντες τοϊς βαρβά- 
ροις έμάχοντο άξίως λόγου' πρώτοι μέν Ελλήνων πάντων παρατηρεί 
ό ’Ηρόδοτος «δρόμω εις πολεμίους έχρήσαντο»' πρώτοι δέ άνέσχοντο 
έσθήτα Μηδικήν όρώντες, καθότι καί τ’ όνομα μόνον τών Μήδων ήτο 
φοβερόν τοϊς Έλλησιν· ή μάχη διήοκεσε χρόνον πολύν καί εις μέν τό 
μέσον τοΰ στρατοπέδου όπου έτάσσοντο οί Πέρσαι καί οί Σάκαι ένίκων 
οί βάρβαροι, ρήξαντες δέ τάς έν τω μέσφ τάξεις έδίωκον τούς ’Αθη
ναίους εις τήν μεσόγαιαν- εις έκάτερον όμως τό κέρας ένίκων ’Αθη
ναίοι καί Πλαταιεΐς, νικώντες δέ, τούς μέν τετραμμένους τών βαρβά
ρων δέν κατεδίωκον, άλλά συναγαγόντες τά κέρεα άμφότερα κατά 
τών ρηξάντων βαρβάρων τό μέσον, έμάχοντο καί ένίκων οί ’Αθηναίοι- 
φεύγοντες δέ οί βάρβαροι, πρός τά πλοία κατεκόπτοντο, καί έν τή 
τροπή ταύτη, δ μέν πολέμαρχος Καλλίμαχος φονεύεται, ωσαύτως δέ 
καί ό στρατηγός Στησίλαος ό Θρασύλεω καί Κυνέγειοος δ Εύφορίωνος, 
δ έπιλαβόμενος τών άσφάλτων νεός καί άποκοπείς τήν χεϊρα' έν ταύτη 
τή έν Μαραθώνι μάχη άπέθανον τών μέν βαρβάρων έξακισχίλιοι καί 
τετρακόσιοι, περιπεσόντες οί πλεϊστοι κατά τόν Παυσανίαν, εις χωρία 
ελώδη ένεκα τής περί τούς τόπους άπειρίας, τών δέ ’Αθηναίων έκα- 
τόν έννενήκοντα καί δύο.

’Εν τή συνοπτική ταύτη άφηγήσει τοΰ Ηροδότου έκτίθεται μέν 
εύκρινώς τό σχέδιον τής μάχης, άλλά δέν άποδίδεται δ προσήκων έξ- 
αίρετος έπαινος ε’ις τόν πεπειραμένον στρατάρχην, τόν συλλαβόντα καί 
έκτελέσαντα τό σχέδιον τούτο καί έξασφαλίσαντα τήν έπιτυχή έκβα- 
σιν αύτοΰ.

Τω όντι, ώς δμολογεϊται αί πολεμικαί έπιτυχίαι, ή νίκη, πολλάκις 
ούτε έκ τοΰ άριθμοΰ τών πολεμιστών έζαρτάται, ούτε έκ τής άτομι- 
κής άνδρείας αύτών, άλλ’ είνε κυρίως τό παοαγόμενον όρων τινών καί 
στοιχείων τέχνης καί έπιστήμης, έκ τοΰ συνδυασμού τών όποιων κα
ταρτίζονται οί τελειότεροι καί φοβερότεροι στρατοί. Τοιοΰτοι opot, τοι- 

»

αΰτα στοιχεία εΐσίν ή μακρά και πολυχρόνιος άσκησις τών άνδρών, ή 
πειθαρχία τών ύποδεεστέοων πρός τούς άνωτέρους, ή άτομική ούτως 
εΐπεϊν αύταπάρνησις αύτών, καί δ Λρακτικός νοΰς, ή περίνοια, ή ψυ
χραιμία καί οξυδέρκεια, καί ή περί τήν τακτικήν δεξιότης τοΰ στρα
τάρχου καί τοΰ έπιτελείου αύτοΰ.

Έν τή έν Ίσσώ μάχη, δ ’Αλέξανδρος κατετρόπωσε τήν πολυαριθμο- 
τάτην στρατιάν τοΰ Δαρείου,διά τής αύτής τακτικής τής τοΰ Μιλτιά- 
δου, μή παρασχών κύκλωσιν, άλλά διά τής ύπερκεράσεως τφ δεξιω 
ύπερβαλών τό εύώνυμον. Έν δέ τή έν Άρβήλοις ή Γαυγαμήλοις μάχη 
ήν ό Zurien clela Graviere παραβάλλει πρός τήν μάχην τοΰ Aus
terlitz, δ Μέγας άληθώς ’Αλέξανδρος ού έφάμιλλοι άνεδείχθησαν δύω 
μόνοι μετ’ αυτόν, δ Καϊσαρ καί δ Ναπολέων, αρχών έπτακισχιλίων 
ιππέων καί τεσσαράκοντακισχιλίων πεζών, κατέστρεψε μέγαν στρατόν, 
κεκτημ,ένον καί όργανα πολέμου φονικότερα, οΐον δρεπανηφόρα άρματα, 
έλέφαντας κτλ. καί περιλαμβάνοντα τάς άνδρειοτέρας φυλάς τής ’Α
σίας, τόν κατετρόπωσε δέ διά τής τακτικής.

Έν Άρβήλοις, ώς γνωστόν, ή Μακεδονική φάλαγξ παρετάχθη έν 
τφ μέσφ. Τό μέν δεξιόν κέρας αύτής έπροστατεύετο ύπό τών εταίρων 
τοΰ Κλείτου καί ύπό τών ίλών τοΰ Φιλώτα' οί δέ Άργυράσπιδες ύπό 
τήν άρχηγίαν τοΰ Νικάνορος έκάλυπτον τό άριστερόν κέρας αύτής. 
Άλλ’ όπισθεν τοΰ στρατού τούτου παρετάσσετο έν έφεδρείγ, ό Άμύν- 
τας μετά πολυαρίθμων δπλιτών καί τών ξένων στρατών, ών ήρχεν ό 
Πολυσπέρχων' οΰτω δέ διά τής έφεδρείας, δ σχετικώς μικρός ούτος 
στρατός τοΰ Αλεξάνδρου έξησφάλισε καί τήν άμυναν καί τήν νίκην 
καί ύπέταξεν έν μια ημέρα, τήν Ασίαν εις τόν τροπαιοΰχον Μακεδόνα. 
Τοιαύτη ύπήρξεν ή πρόοδος τής έν πολέμφ τακτικής έπί Αλεξάνδρου.

Τήν έξοχον ικανότητα τοΰ Μιλτιάδου άναγνωρίσαντες πρό τής μά
χης, οί όμοταγεΐς αύτοΰ έννέα στρατηγοί, άνέθεντο αύτώ τήν άρχη- 
γίαν' άλλ’ ό Ηρόδοτος άπέφυγεν ίσως νά έξυμνήση προσηκόντως τόν 
άνδρα, όπως μή ένθυμίση εις τόν εύμετάβολον έκεΐνον λαόν, ότι δ νι
κητής τοΰ Μαραθώνος, ένεκα τής μετά ταΰτα άτυχούς κατά Παρίων 
εκστρατείας, άπέθανε βεβαρημένος μέ τήν χρηματικήν ποινήν τών πεν- 
τήκοντα ταλάντων, ά δέν ήδυνήθη νά άποτίση ζών.

Δικαιοτέοα όμως τοΰ ’Ηροδότου άνεδείχθη ή γράψασα χειρ έν τή 
«Ποικίλη Στοή,» έκ τών έπιζησάντων στρατηγών αυτόν μόνον τόν 
Μιλτιάδην «τελευταϊον δέ τής γραφής είσΐ λέγει δ Παυσανίας, οί μα- 
χεσάμενοι Μαραθώνι' τών μαχομένων δέ δήλον μάλιστα εΐσίν έν τή 
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γραφή Καλλίμαχος κα'ι Μιλτιάδης τών στρατηγούντων, ήρως τε Έχε- 
τλος καλούμενος.»

Έν τή άφηγήσει ταύτγι ό Ηρόδοτος μνημονεύει οτι πρώτοι οί ’Α
θηναίοι έκ πάντων τών Ελλήνων «ϊεντο δρόμω κατά τών βαρβάρων» 
εί και όπωσοϋν άπίθανον φαίνεται, ότι όπλϊται φέροντες βαρυτάτην 
πανοπλίαν έδυνήθησαν νά διανύσωσι «δρομαίοι» οκτώ σταδίων ή ο
κτακόσιων μέτρων άπόστασιν, ούχ’ ήττον δέον νά παραδεχθώμεν ότι 
τών Αθηναίων ή έπίθεσις άν ούχί δρόμω, έγένετο γοργοτάτω τώ βή- 
ματι, πρός τόν σκοπόν του νά έκτεθώσιν όλιγώτερον εις τά βέλη τών 
πολυαρίθμων τοξοτών τών βαρβάρων, έν ω ούτοι τοΰ όπλου τούτου 
ήσαν άμοιροι.

Ό Ηρόδοτος όπως καταστήσή έπιφανεστέραν τήν ανδρείαν τών έν 
Μαραθώνι κινδυνευσάντων ’Αθηναίων, άξιοι ότι πρό τοΰ άγώνος τού
του καθ’ δν οί ’Αθηναίοι, δρόμω έπετέθησαν κατά τών πολυαριθμοτέ- 
ρων βαρβάρων, τό όνομα μόνον τών Μήδων ένέπνεε φόβον εις τούς "Ελ
ληνας· άλλ’ ή ύπόθεσις αύτή δέν άντιφάσκει όπωσοϋν πρός δ,τι ρη- 
τώς ούτος μνημονεύει έν 49 τής ιστορίας του’ «δτε ό ’Αρισταγόρας 
μετέβη εις τήν Σπάρτην όπως έκλιπαρήσνι τόν βασιλέα Κλεομένην νά 
προσβοηθήση τούς Ιωνάς κινδυνεύοντας νά δουλωθώσιν ύπό τών βαρ
βάρων, έλεγε πρός τόν βασιλέα τάδε περί Περσών «ούτε μέν οί βάρ
βαροι άλκιμοι ε’ισ'ιν ή τε μάχη αύτών έστί τοιάδε, τόξα καί αιχμή 
βραχέα- άναξυρίδας δ’ εχοντες έ'ρχονται είς τάς μάχας και κυρβασίας 
έπί τήσι κεφαλήσι- ούτω εΰ.ταζΆζ· χειρωθήναι slot.

Ή έν Μαραθώνι μάχη ήν έν συνάψει άφηγήθημεν είνε ό έπιφανέστα- 
τος άγων έξ όσων μνημονεύει ή ιστορία’ αύτη είνε ή πρώτη μάχη έν 
ή διετρανώθη ή υπεροχή τής Ευρώπης πρός τούς βαρβάρους τής ’Α
σίας· έν αύτή άνέλαμψεν ή τοΰ πνεύματος καί τής τέχνης ύπεροχή 
έπί τής ύλης καί τοΰ πολλοΰ συρφετοΰ λαών έτεροφύλων έν αύτή έμ- 
πράκτως έβεβαιώθη ή ύπεροχήτοΰ έλευθέρου πολίτου, τοΰ είδότος διατί 
μάχεται καί ύπέρ τίνος μάχεται, τοΰ προτιμώντος τόν θάνατον τής 
δουλείας, έπί τοΰ κύπτοντος δουλικόν αύχένα ύπό ζυγόν δεσποτικόν 
καί κινουμένου δίκην άψύχου οργάνου, ύπό χειρός άλλοτρίας. Ναι ή έν 
Μαραθώνι μάχη θέλει έσαεί μνημονεύεσθαι έν τή ποικίλν) στοά τής ι
στορίας, ώς ό εύγενέστερος άγών έξ όσων ήγωνίσατο ή άνθρωπότης, 
«qua pugna nihil adhuc est nobilius *» καθόσον αύτοϋ ένεκα ή Ευ
ρώπη άπηλλάγη τής μολυσματικής έπαφής τής ’Ασίας, διεσώθη δέ ή

1. Corn. Nepos.

άπαράμιλλος πολιτεία τών ’Αθηναίων, ής οί θεσμοί, ή τέχνη, ή ποίη- 
σις, ή φιλολογία, ή γλώσσα είνε καί έσται τό έπαγωγότερον έντρύφημα 
τών εύγενών πνευμάτων. ’Επειδή δέ άπαντα τά μεγάλα συμβεβηκότα 
τοΰ βίου τών έθνών έχουσί τι μυστηριώδες καί ύπερφυσικόν έν τή μοι
ραία άνελίξει αύτών, καί ή μάχη αύτη ώς έκ τής θαυμαστής έκβά- 
σεως αυτής, έδωκε χώραν είς μυθιστορικά διηγήματα,είς έθνικάς πα
ραδόσεις διεξηγούσας πώς δεκακισχίλιοι άνδρες έδυνήθησαν νά τρέψω- 
σιν εις φυγήν στρατόν πολυάριθμον, μονάρχου κραταιοτάτου, ού ή 
κυριαρχία έπεσκίαζε χώρας άπεράντους άπό τής ’Ινδικής μέχρι τής 
Αίγύπτου..

’Ιδού δέ ή πρό τής ήττης τών βαρβάρων διαδοθεϊσα τότε κατά τόν 
'Ηρόδοτον, φήμη περί τής ίδιαζούσης συνδρομής, ήν παρέσχεν ό Πάν 
τοϊς Άθηναίοις, κατά τήν κρίσιμον ταύτην περίοδον τοΰ βίου αυτών.

Φειδιππίδης δ ’Αθηναίος πεμφθείς πρό τής μάχης εις Σπάρτην, ό
πως έπικαλεσθή τήν βοήθειαν αύτής, άνήγγειλε τοϊς Άθηναίοις έπα- 
νελθών, ότι περί τό Παρθένιον όρος τό ύπέρ Τεγέης, έπεφάνη καθ’ ο
δόν δ Πάν, όστις καλέσας όνομαστί τόν Φειδιππίδην, έκέλευσεν αύτφ 
νά άναγγείλγι τοϊς Άθηναίοις, ότι ένφ αυτός είνε εύνούστατος αύτοϊς 
καί πολλαχοΰ έγένετο αύτοϊς χρήσιμος, εσεται δέ χρήσιμος καί έν τώ 
μέλλοντι, αύτοΐ ούδεμίαν έπιμέλειαν ποιούνται αύτοϋ. «Καί ταΰτα Α
θηναίοι (λέγει δ Ηρόδοτος) πιστεύσαντες είνε άληθέα, ίδρύσαντο ύπό 
τή Άκοοπόλει Πανός ίρόν καί αύτόν άπό ταύτης τής άγγελίας θυ- 
σίησι έπετέησι καί λαμπάσιν ίλάσκονται.» 'Ωσαύτως δέ δ Μιλτιάδης 
έσπευσε μετά τήν μάχην νά δηλώση τήν εύγνωμοσύνην αύτοϋ πρός 
τόν εύνουν τοϊς Άθηναίοις Θεόν,έγχαράξας έπί άναθηματικοΰ τοΰ Πα
νός άγάλματος, τό συνταχθέν ύπό Σιμωνίδου «Τόν τραγόπουν έμέ 
Πάνα τόν Άρκάδα τόν κατά Μήδων, τόν μετ’ Αθηναίων στήσατο 
Μιλτιάδης.» Άλλ’ όποιαν τινα παρέσχεν δ Πάν τοϊς Άθηναίοις έπι- 
κουρίαν έν τώ πρός τούς Μήδους άνισοτάτω άγώνι ; Οί περί τής μά
χης ταύτης πραγματευθέντες (παρατηρεί ό AVatklSS Loyd, έν τή δια
τριβή αύτοϋ, The battle of Marathon1) έντελώς ήμέλησαννά έξετά- 
τάσωσιν έμβριθώς το ζήτημα τοϋτο, εΐ καί έκ τής λυσεως αυτοΰ δια
φωτίζεται άποχρώντως ή έ'κβασις τοΰ άειμνήστου τουτου άγώνος, έξ 
ής έξηρτάτο ή σωτηοία τοΰ εύρωπαϊκοΰ πολιτισμού* αλλ ή τοΰ Πανός 
έπίδρασις έν ταϊς μάχαις δέν ελαθε τόν παρατηρητικόν νοΰν τοΰ Θου- 
κιδίδου, ύποδείξαντος τήν πρός έ'κπληξιν καί αΐφνιδίαν φυγήν ψυχο-

1. Όρα journal of Hellenic studies.
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λογικήν ροπήν τών πολυαρίθμων στρατών. Θουκιδ. IV. 125.—«Νυ- 
κτός τε έπιγενομένης, λέγει, οί μέν Μακεδόνες και τό πλήθος τών βαρ
βάρων ευθύς φοβηθ^ντις (δπερ φιλεϊ μεγάλα στρατόπεδα έκπλήγνυ- 
σθαι) καί νομίσαντες πολλαπλασίους μέν ή ήλθον έπιέναι, δσον δέ 
ουπω παρεϊναι, καταστάντες είς αίφνιδίαν φυγήν έχώρουν έπ’ οίκου.» 
Ή δέ φορά αύτη είς αίφνίδιον φυγήν είνε φυσικωτάτη, οσάκις οί με
γάλοι στρατοί ούς μνημονεύει ό Θουκιδίδης, δέν συγκροτούνται έξ ο
μογενών στοιχείων, άλλ’ έξ ομάδων παντοδαπής φυλής, μη συγκρα- 
τουμένων ύπό ισχυρού τινός κοινού αισθήματος, οίον τής άφοσιώσεως 
πρός τήν πατρίδα, ή ύπό στρατιωτικού φρονήματος ύψηλοτέρου κτλ, 
ώστε ή επικουρία ήν ό Θεός Πάν παρέσχε τοϊς Αθηναίοι? έν τή 
μάχη τού Μαραθώνος , εξηγείται άποχρώντως , έκ τού καταλα- 
βόντος πανικού φόβου τάς δύω πτέρυγας τού Περσικού στρατού ών 
ή σύγχρονος φυγή καί ή καταστροφή έν έλώδεσι χωρίοις, κατέ-» 
στησαν άνωφελή τήν άπ’ άρχής νίκην τών Περσών έν τω κέντρω καί 
τήν ύποχώρησιν τών Αθηναίων.

Άλλά και δ ’Οβίδιος είς τήν έπίδρασιν τού Πανός αποδίδει τήν 
ύπό τών ’Ολυμπίων Θεών κατατοόπωσιν τών Τιτάνων :

"Ως έρρήθη δέ, στρατοί συγκεκροτημένοι έκ παντοδαπών βαρβάρων, 
μή έμφορουμένων ύπό ηθικού τίνος φρονήματος εύγενεστέρου καί μή 
θαρρούντων είς έαυτούς, είσί μάλλον καταφέρεις είς τόν πανικόν φόβον 
περί άπροσδοκήτου τινός έπιθέσεως τών πολεμίων, ή περί τής μή έγ
καιρου προσελεύσεως τής προσδοκωμένης επικουρίας, ή περί καταλή- 
ψεως ύπό τού έχθρού τής γραμμής τής ύποχωρήσεως, ή περί πλαγίας 
τινός έχθρικής έπιθέσεως κτλ. Τού πανικού δέ τούτου φόβου τήν ψυ
χολογικήν στιγμήν καραδοκών ό Μιλτιάδης, έπετέθη θαρραλέως κατά 
τών βαρβάρων, πριν ούτοι λάβωσι καιρόν νά άναπτύξωσι προσηκόντως 
τάς τάξεις αυτών έπί τού πεδίου τής μάχης- ούτω δέ έξηγεϊται, πώς 
οί Έλληνες ολίγοι μέν δντες τόν άοιθμόν, στρατηγούμενοι δέ ύπό πε- 
ρινουστάτου στρατηγού τού Μιλτιάδου , έδυνήθησαν νά δαμάσωσι 
τούς βαρβάρους ’Ασιανούς καί νά άποσκορακίσωσιν αυτούς άπό τής 
Εύρώπης.

Άλλά καί ό μέγας Αλέξανδρος άναγνωρίζων τήν πολλάκις έν τοϊς 
στοατοϊς έπιπολάζουσαν φοβεράν συναίσθησιν «πρό τής έν Άρβήλοις 
μάχης, τών Μακεδόνων άναπαυομένων, αύτός πρό τής σκηνής μετά 
τού μάντεως Άριστάνδρου, ιερουργίας τινάς άπορρήτους ίερουργούμε-

νος τω φόβω έσφαγιάζετο.» Άλλ’ αί παραδόσεις περί έπεμβάσεως ύ
περφυσικών δυνάμεων, έν τω συναφθέντι πρός τούς βαρβάρους άγώνι 
έν Μαραθώνι, διεσώθησαν καί πολλάς μετ’ αυτόν έκατονταετηρίδας- 
«συνέβη ώς λέγουσι, μνημονεύει ό Παυσανίας, άνδρα έν τή μάχη πα
ρεϊναι, τό είδος καί τήν σκευήν άγροϊκον, ούτος τών βαρβάρων πολλούς 
καταφονεύσας άρότρω, μετά τό έ'ογον ήν άφανής-» ό Παυσανίας οστις 
έζη ώς γνωστόν έπί Άδριανού Αύτοκράτορος, μνημονεύει προσέτι έτέ- 
ραν τινά παράδοσιν έπικρατούσαν ετι φαίνεται, καί έπί τών χρόνων 
αυτού, καθ’ ήν «ενταύθα έν Μαραθώνι άνά πάσαν νύκτα καί 'ίππων 
χρεμετιζόντων καί άνδρών μαχομένων έστίν αίσθέσθαι.» Καί τής έ- 
πιφανεστάτης δέ έν Σαλαμϊνι μάχης τήν ευτυχή έ'κβασιν, οί "Ελλη
νες απέδιδαν είς θείαν τινα καί ύπερφυσικήν άντίληψιν, καθότι διαρ- 
κούντος τού άγώνος, «φώς μέν μέγα άνέλαμψεν Έλευσινόθεν, ήχος δέ 
καί φωνή κατέσχε τό Θριάσιον πεδίον ώς ανθρώπων πολλών τόν μυστι
κόν έξαγόντων ’Ίακχον- φάσματα δέ καί είδωλα έπεφαίνοντο ενόπλων 
άνδρών, ούς είκαζον Αίακίδας παρακεκλημένους ίύχαϊς πρό τής μάχης 
πρός βοήθειαν.» Άλλά καί κατά τόν τελευταΐον έ'νδοξον μέν, πολυώ- 
δυνον δέ ημών άγώνα, τόν τής άναστάσεως τού έ'θνους άπό τού τάφου 

, τής δουλείας, ό ύπέρ τής άναγεννήσεως τού γένους πυρετώδης ένθου-
σιασμός τής ήμετέρας φυλής καί ή θρησκευτική πεποίθησις, ότι ό Παν
τοδύναμος Θεός δέν θέλει έγκαταλείψει άβοηθήτους, τούς κατά θηριώ
δους καί άπανθρώπου κατακτητού ύπέρ πίστεως καί πατρίδος άγωνι- 
ζομένους, άπετέλεσαν τό ψυχολογικόν, ούτως είπεϊν, σύνθημα τού με
γάλου έκείνου άγώνος καί τό ίερόν λάβαρον τών τε πρωταθλητών τοΰ 
μοναδικού έν τή ιστορία έλληνικού δράματος τού 1821 καί τού παν
ελληνίου.

Άλλά καί σήμερον ύπό τών αύτών έμφορούμενοι αισθημάτων καί 
έλπίδων, τής άπελευθερώσεως τών δεδουλωμένων καί άναξιοπαθούντων 
ημών άδελφών, μή άψυχώμεν, διότι αί έθνικαί ημών αξιώσεις έναυά- 
γησαν, άπέναντι τού ύπέρ τής ίδρύσεως μεγάλης άντιρωσσικής Βουλ
γαρίας άποκλειστικού συνασπισμού τών μεγάλων τής Εύρώπης δυνάμε
ων· μή άψυχώμεν, διότι αί κραταιαί αύται δυνάμεις έπιλήσμονες τών 
ιδίων αύτών πράξεων κατέκριναν ώς παραλόγους, «extravagantes* καί 

> μετά άκατανοήτου δυσμενείας άπεδοκίμασαν τάς ήμετέρας άξιώσεις, ών
το κύρος πηγάζει έκ πανηγυρικής πράξεως, διατυπωθείσης έν γεραρώ 
εύρωπαϊκώ συνεδρίφ* έλπίσωμεν μάλιστα οτι τήν τεχνητήν καί βεβια
σμένων ταύτην καθ’ ημών ευρωπαϊκήν ομοφωνίαν θέλει μετ’ ού πολύν

t
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χρόνον, διασπάσει έπ’ άγαθώ τής Ελλάδος, ή τών άνατολικών πραγ
μάτων μοιραία άνέλιζις, ώς κα'ι ή άντίθεσις τών συμφερόντων τών ό- 
μοφωνησάντων Κρατών.

’Αληθές οτι ή Ελλάς ύπέστη έσχάτως μεγάλας ζημίας, άλλά πρός 
τά παθήματα καί πρός τάς ύλικάς ταύτας ζημίας άς ύπέστημεν, δέν 
δυνάμεθα άρά γε νά άνεύρωμεν καί τινα παραμυθίαν καί τι ανταλ- 
λαγμα έστω καί ανεπαρκές ; *Οτε ή εθνική ημών ένέργεια άπό τών ει
ρηνικών έργων είς ά άποκλειστικώς καί έκθύμως έπεδόθημεν πρό ήμι— 
σείας έκατονταετηρίδος, έστράφη πρός 2ργοε γενναιότερα, τά τοΰ πο
λέμου, ών ά'νευ οΰδέν έθνος έν τφ κόσμφ έμεγαλούργησεν, εί'δομεν μετά 
τίνος έθνικης ύπερηφανίας 60 μέχρι 70 χιλιάδας άνδρών ακμαίων, 
καοτερικώς καί έν άκρ^ πειθαρχία ύποστάντων έπί 6 καί 7 μήνας, τούς 
πόνους, τάς κακουχίας, καί τάς ταλαιπωρίας, αϊτινες παρομαρτοΰσιν 
είς την έπιστράτευσιν ιδίως έν Έλλάδι, στερουμένη πλείστων πραγμά
των, ών εΰμοιροϋσι τά ευρωπαϊκά Κράτη’ έν τούτφ δέ τώ διαστηματι 
τών άπειλητικών διακοινώσεων της Ευρώπης, τών περί τοΰ πρακτέου 
οδυνηρών ημών δισταγμών καί της έθνικης άγωνίας καί άμηχανίας, ή 
ηχηρά της δημοσιογραφίας σάλπιγζ έν Έλλάδι καί έν Ευρώπη, δέν έ- 
παυσεν άνακηρύττουσα καθ’ άπαντα τόν πεπολιτισμενον κόσμον,οτι υ
πάρχει ζήτημά τι ελληνικόν, άναγνωρισθέν καί διατυπωθέν ύπ’ αυ
τών τούτων τών δυνάμεων, αϊτινες τελευταιον, είρηπκως ώς ήξίουν, 
άποκλείσασαι τούς ήμετέρους λιμένας, συνελάμβανον μέν αύθαιρέτως, 
καί αύτά τά μεταγωγικά τροφίμων ελληνικά πλοία, κατεπάτουν δέ 
δι’ ένοπλων άνδρών, τήν ήμετέραν χώραν, κατά παράβασιν τής μόνον 
κατά θάλασσαν έπισήμως άναγγελθείσης ένεργείας αύτών. Μεθ’ δλας 
δέ ταύτας τάς δεινάς ημών περιπέτειας, πλανώνται οί κεκηρυγμένοι ή 
μή πολέμιοι τής ήμετέρας φυλής, έάν πιστεύωσιν ότι τό έθνικόν ήμών 
φρόνημα κατεβλήθη’ όχι. Τό θεάρεστον, τό εύγενές καί φιλάδελφον 
φρόνημα τής ’Αντιγόνης δέν κατεβλήθη ύπό τών άπαγορευτικών δια
τάξεων τοΰ Κρέοντος’ ή δέ έζαιρετική έπιείκεια τώνΜεγάλων Δυνάμεων 
ύπέρ τών έπί βλάβη τοΰ Πανελληνίου άθετησάντων τήν συνθήκην τοΰ 
Βεοολίνου, τή άνοχή καί τή έπινεύσει τοΰ Κυριάρχου, καί αί βιαιοπρα- 
γίαι κατά τοΰ έπικαλουμένου λαοΰ τήν έκτέλεσιν τών ύπ’ αύτών δια- 
τυπωθεισών ύπέρ αύτοϋ παραχωρήσεων, άντΐ νά ύψώσωσι τό γόητρον 
καί νά κρατύνωσι τό ηθικόν κΰρος τών άνεκκλήτων άποφάσεων τής 
συνησπισμένης Εύρώπης, ούδέν άλλο άπειργάσατο έν τή συνειδήσει τής 
ήμετέρας φυλής, εΐμϊ τήν θλιβεράν συναίσθησιν, ότι έγεννόμεθα θΰμα 

τών χριστεπω- 
πρός τούς άθε- 
έπί παραβιάσει 

καί δικαίωμα

τοΰ ίσχυροτέρου. Θεωροΰντες ούτω ώς μέγα άδίκημα τήν καθ’ ήμών 
ά'μετρον αύστηοότητα τών ύπερτάτων θεμιστοπόλων 
νύμων έθνών, άπέναντι τής άμέτρου έπιεικείας αύτών 
τήσαντας τήν συνθήκην, ής ή άκριβής τήρησις καί ή 
παραδειγματική έπανόρθωσις αύτοϊς προσήκεν, έχομεν
καί καθήκον νά μή παύσωμεν έπιζητοΰντες τήν έπίτευξιν τών έθνικών 
ήμών άξιώσεων, άς δυστυχώς αί Μεγάλαι Δυνάμεις ού μόνον,πρό μικροΰ 
άποτόμως ήρνήθησαν νά δικαιώσωσιν, άλλά καί άπεκήρυξαν ώς «πα
ραλόγους καί άνυποστάτους» ίσως όπως καταπνίξωσιν έν τή βεβαρη
μένη ψυχή ήμών καί αύτήν Ιτι τήν παρήγορον ελπίδα κρείττονος 
μέλλοντος.

’Er Άθηναις τη 1 Αύγουστον {886.

<Ιωαννης ^οττςος

Η ΠΡΩΤΗ ΑΓΑΠΗ

Μικρός μικρή σ’ αγάπησα 
μέ τρυφερό τό στήθος· 

’πέρασαν χρόνια πλήθος, 
κι' ακόμα σ’ αγαπώ.

. ’Άν και ψυχρός ’κατάντησα 
εις τήν χαρά, 'ς τήν λύπη, 
τό πρώτο καρδιοκτύπι 
ποτέ δέν λησμονώ.

'Πήγε ό καιρός, αγάπη μου, 
και πλειό δέν θά βρεθούμε, 
όμως γλυκά θυμούμαι 
πού ’στέναξα για σέ.

’Ά τότε πού μας άναβε 
ή σπίθα έκείν’ ή πρώτη, 
έλέγαμε πού ή νειότη 
δέν θάφευγε ποτέ I

Έν’Αθηταις, Σεπτέμβριος iSSG·
Γ. ξΜΑΡΤΙΝΕΛΗΣ
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ΓΑΩΣΣΙΚΑΙ ΠΑΡΑΚΡΟΥΣΕΙΣ
ΜΕΡΟΣ ΝΕΠΤΕΡΟΝ

Κυρίαε τής τομής

12 έστι κύριος ; Ό έχων 
κυριότητα, εξουσίαν ό κυ- 
ριεύων τίνος, ό έξουσια- 
στής τίνος.

Λοιπόν, λέγοντες «ού- 
τος κύριος της τιμής του 
δεινός» τί λέγομεν; «Ού- 
τος κυριεύει, ούτος εινεέ- 
ξουσιαστής της τιμήςτοΰ 
δεϊνος.» Πράγμα όλέθριον 
και οδυνηρόν πρός εκείνον, 
ούτινος ή τιμή έξουσιάζε- 
ται ύπό άλλου !

Καϊ άρα«κυρία της τι
μής της βασιλίσσης» λέ- 

γοντες βαττολογοΰμεν· ύβρίζομεν ό, τι ύπέρτιμον έν τή καθ’ τιμάς 

κοινωνία.
Ό πρώτος οστις έτόλμησε τοιοϋτο νά προφέρη αναιδές, τοιοϋτο ένα- 

γές λόγιον, έξάπαντος ύπήρχεν αμαθέστατος, έπειδή αδύνατον τό νά 
έπρόφερεν αυτό έν γνώσει της φυσικής σημασίας. ’Ήθελε νά σημάνη κυ
ρίαν άπονέμουσαν τιμάς, κεκλημένην πρός περιποίησιν τιμών παρά τή 
βασιλίσση, έν'ι λόγφ δέσποιναν η δεσποινίδα τιμητήριον της βασιλίσ
σης, καϊ έκακολόγησεν είπών «κυρίαν της τιμής της βασιλίσσης.»

Ήγνόει τήν τε γλώσσαν αύτοΰ, και τήν γαλλικήν έξ ής όλως άδαώς 
μετεγλώττισεν. Οί Γάλλοι λέγουν dame d’honneur (κυρία τιμής), 

αυτός δέ τό έξέλαβεν ώ; dame del’honneur (κυρία τής τιμής), 
τοΰτο δέ τό άρθ ρον ΤΗΣ παρεμόρφωσε καϊ άνέτρεψε τά πάντα.

Τουλάχιστον, είς τόν πληθυντικόν άν έτρεπε τόν ένικόν τοΰ τιρι-ή ! 
’Αν, φέρ* είπειν, έλεγε «κυρία των τιιιων τής βασιλίσσης» δέν θά ήσέ- 
βει, διότι άλλο δύναται νά δηλοϊ τιιιή βασιλίσσης, καϊ άλλο τιμαι βα
σιλίσσης· διό καί ύπάρχει έπ'ι οικοσήμου κάλλιστόν τι ανδρος προτιμών
τας τήν τιμήν τών τιμών λακωνικόν απόφθεγμα, έχον ούτω- τεμ,ήν 

τιμάς.
"Ωστε διαφέρουν τά δύο ταΰτα ούσιωδώς’ ό δ’ έχων ώτα άκούειν 

άκουέτω.

Λεσποενές, δεσποσύνη

Δίδεται μέν νά λέγωμεν δεσποσύνην ή καϊ δεσποινίδα πάσαν θυγα
τέρα οικοδεσπότου, εινε δέ χαριέστερον τό δεσποινίς, ώς ύποκοριστι- 
κόν τοΰ δέσποινα’ αιΚ\' όταν ή κόρη προβή είς ηλικίαν, καϊ συμβη νά 
μείνη άγαμος μέχρι τοΰ τεσσαρακοστού, πεντηκοστοΰ ή καϊ όγδοηκο- 
στοΰ έτους αύτής, το νά έξακολουθή προσαγορευομένη δεσποινίς, μι
κρά δηλαδή κόρη, καταντά παρωδία δίδουσα αφορμήν είς γέλωτα. 
Διά τοΰτο μέ φαίνεται ότι συμφέρει είς τάς κόρας νά προσαγορεύων- 
ται i/.άλλον δεσποσύναι άπό τής τρυφεράς αυτών ηλικίας, ώστε νά μή 
ύπάρχη όριον χρόνου άφ’ ού νά παύωσι προσαγορευόμεναι δεσποινίδες.

Όδαλεσζη

Οί ’Οθωμανοί ονομάζουν όδαΜχ (έκ τοΰ δδα, δώματος ή θαλάμου) 
τάς θαλαμηπόλους ή άβρας (filles de compagnie), άς οί ευπορότεροι 
αύτών άγοράζοντες έχουν είς τού; γυναικωνίτας των. Ταύτας οί έν 
Κωνσταντινουπόλει ήμέτεροι προφέρουν όδα,Ιίκισσας, τούς ήμετέρους 
δ’ άκούσαντες νά λέγωσιν όδο.Ιίχισσα (κατά τό βασίλισσα), οί γάλλοι 
περιηγηταϊ ή πρεσβευταϊ, καϊ μηδόλως δόσαντες προσοχήν είς τήν πα
ραγωγήν τής λέξεως, άντϊ νά γράψωσιν Odalicpiisse, ή, όρθότερον, 
odalique, έγραψαν odalisque, παραθέσαντες ούτω τό σ τής ελληνικής 
προφοράς.Έκ τών γάλλων περιηγητών έλαβον αύτό οί γάλλοι ποιηταϊ, 

• έκ τούτων δέ οί καθ’ ημάς, γράφοντες τυφλώς όδα.Ιίσχην την όδα.ΙΙ-
χισσαν. Καί κερδαίνουν μέν ούτω μίαν συλλαβήν έν τω στιχουργεϊν, 
έξελέγχονται δ’ ώς ψιττακίζοντες καί αύτάς τάς γλωσσικάς παρακρού- 
σεις τών Γάλλων.
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Ώς γείτονες τών ’Οθωμανών, μάλιστα δέ καί συγχρώμενοι αΰτοΐς 
οί πλεϊστοι, ειμεθα μάλλον ασύγγνωστοι ή οί Φράγκοι έν τη άγνοίρε 
ήν πάσχομεν, θέλοντες έστιν δτε ν’ άναφέρωμεν τουρκικήν τινα φρά- 
σιν ή λέξιν ή απόφθεγμα. Πολλάκις έγέλασα ίδών γεγραμμένον, αντί 
ίαγΝίς όΛδου (λάθος έγινε) γιαγΛίς ό.Ιόοΰ^ σημαίνον ,ΙαδοδονΙειά 
έγινε.

Τά Έί«βκεπτήρεα ΙΙεττάκεα

Συγχωρήσατε ν’ άποκαλέσω μισόκαλον το παράδοξον έθος τών 
κυριών ήμών, δσαι κα'ι έπ'ι φερόντων όλόγραφον τό ονομά των έπισκε- 
πτηρίων μεταχειρίζονται τά γαλλικά στοιχεία, αντί τών έλληνικών.

Τί θέλουν οΰτω νά σημάνωσιν ; δτι κα'ι έπί τούτων χαριέστερα τών 
έλληνικών είνε τά λατινικά στοιχεία ; άλλά δέν βλέπουν δτι τοΰ αυ- 
τοΰ γραφικού είδους είνε τά τε λατινικά καί τά έλληνικά, και έπομε- 
νως τήν αυτήν έχουν έπίδειξιν ·, Πλήν τών C, D, G, J, Q, R, S, U, 
πάντα τ’ άλλα γράμματα τοΰ λατινικού αλφαβήτου είνε τά αυτά τοϊς 
έλληνικοϊς, A, Β, Ε, Η, I, Κ, Μ, Ν, Ο, Ρ, Τ, X, Υ, Ζ.

’Αλλά καί τό C είνε ήμισυ Ο, τό F δέν διαφέρει τοΰ ήμετέρου Γ, 
εΐμή καθ’ δτι είνε οιον διπλοΰν Γ, ή δίγαμμα- τό L δέ πάλιν είνε Γ 
άνεστραμμένον" τό Q, δχι, δέν είνε χαριέστερον τοΰ ήμετέρου Ω" τό V 
τί άλλο είνε ή Λ άνεστραμμένον ; Έχομεν δ’ ήμεϊς έπειτα τό Φ, τό Δ, 
τό Θ, τό Ξ, τό Σ, τό Ψ, κάλλιστα, ύπό τήν έποψιν τής άρτιότητος 
καί συμμετρίας. "Ωστε ό καλλιγραφικός λόγος είνε πρόφασις- διακο
σμούνται δέ καί ποικίλλονται καί τά έλληνικά στοιχεία έν μονογραμ- 
μασι (chiffres) καθώς τάλατινικά’ούδέ περί τούτου ύπάρχει αμφιβολία.

Ή θέλουν νά είπωσιν; δτι τιμητικότερα είνε τά λατινικά, ώς γαλ
λικά μάλιστα ;

Άλλοίμονον ’. δταν 1ν έθνος αίσθανθη έν έαυτώ τόσην ταπείνωσιν, 
ώστε νά θεωρή ώς αίρετωτέραν τής ιδίας σημαίας μίαν ξένην,—έπειδή 
τί άλλο διακριτικώτερον έθνους ή ή γλώσσα ;—ήδη άπημπόλησαν έ- 
αυτό τό έθνος τούτο, ή είς έκείνην εΰρίσκεται τήν ολεθρίαν οδόν. Άν- 
τικρυς άλλοφοονεΐ πρός τούς προγόνους του, οΰ μόνον έκείνους οΐτι- 
νες ύπήρξαν τής οικουμένης πυρσοί, άλλά καί τούς έπί τών μέσων αι
ώνων τής παχυλής άμαθείας τοΰ γένους, δτε καί Xiot καί Κρήτες καί 
'Ρόδιοι καί ή Πελοπόννησος δλη έμάχοντο κατά τής διεφθαρμένης 
φραγκικής έπικρατήσεως. Έτήρουν καί τότε ώς κόρην οφθαλμού τά 
έθνικά των γράμματα- καίτοι δ’ είχον άπολέσει άπό τής γλώσσης των 

καί αυτήν τήν λέξιν βασίλειον, έλεγον μέν αντί τούτου ρηγάτοκ, έ- 
πειδή καί ρήγας άπεκάλουν τούς βασιλείς, άλλά τάς ξενόφωνους λέ
ξεις ταύτας έγραφον τουλάχιστον γράμμασιν έλληνικοϊς φείποτε.

"Αλλως, άν πρός ταϊς άλλοτρίαις λέξεσι μετεχειρίζοντο καί τά άλ- 
λότρια γράμματα άντί τών ιδίων, πάν άλλο σήμερον ή "Ελληνες θά 
άπεκαλούμεθα οί άπόγονοί των. Καί ίσως μέν οί τόγε νΰν έχον ποεούν- 
τες χρήσιν τών γαλλικών μάλλον στοιχείων έν τοϊς έπισκεπτηρίοις 
οΰδαμώς περί τούτου φροντίζουν, ουδέ πονούν, άλλά πονοΰμεν ήμεϊς 
οί άλλοι, καί ήμεϊς οί αΛ2οι δηλοϊ, ήμεϊς οί ά.ΙΛοι έχει νά σημάνη 
τό ’Έθνος.

"Η φρονούν δ'τι τά γαλλικά γράμματα καθιστώσιν εύφωνοτέραν τήν 
προφοράν τών ονομάτων, τρέποντα αυτήν έπί τό γαλλικώτερον ; Ωραία 
ευφωνία 1 Πάν πράγμα καθίσταται καλόν έν οΐκείω τόπω, έν δ’ άλλο- 
τρίω σκαιόν καί άνάρμοστον. Αυτή καθ’ έαυτήν ή διά γαλλικών στοι
χείων προφορά τών έλληνικών ονομάτων διαμαρτύρεται κατά τού προει
ρημένου φρονήματος.

Πώς δύναται ν’ άρέση τό νά λέγηται, παραδείγματος χ,οέριν, ή κυρία 
Βαρδαλάχου,madame Vardalachos (προφερόμενον Βαράα2ακδς\ ή ή 
κυρία Σαρημιχάλη madame Sai’imichalis (πρόφερε Σαρημικα.Ι'ις') ή ή 
κυρία Καλονάχη madame Calonaclli (πρόφερε ΚαΛονακϊ ή Ka.lora- 
chl), ή, τέλος, ή κυρία Καοατσάλη madame Carazalli (πρόφερε Καρα- 
ΐ,αΛΛή, διότι, ώς γνωστόν, τό Ζ παρά τοϊς Γάλλοις προφέρεται ώς τό 
ήμέτερον καί δχι, ώς παρά τοϊς Ίταλοϊς, τσ). Ταΰτα, λέγω καί έ- 
ρωτώ, πώς δύνανται νά φανώσιν εΰφωνα ;

Καί άν δ’εΰηρέστουν ούτω πως έστρεβλωμένα είς τινας άκοάς, πρέ
πει άρά γε νά γίνωνται ; Ποϊος "Αγγλος τό κάμνει ; ποϊος Γερμανός ; 
ποιος ’Ιταλός ;

Τί πράγματα είνε αυτά ! τί μωρία λογισμών ! τί κούφη φιλοτιμία 
έν κροταλισμφ παραχόρδφ !

Παραπλαττόμεθα- δέν έννοεϊτε δτι παραπλαττόμεθα, καί δτι πα- 
ραπλαττόμενοι σμικρυνόμεθα, γελοιοποιούμεθα, χανόμεθα ;

Άλλ’ είς λόγος ύπολείπεται. Μήπως διότι άφίνονται τοιαύτα έπι- 
σκεπτήρια πιττάκια καί είς οΐ'κους αλλόγλωσσων ξένων έν Άθήναις, 
ούτοι δέ ώς αλλόγλωσσοι θά ήγνόουν τίνος όνομα διαλαμβάνεται έν 
αΰτοΐς. άν υπήρχε σημειωμένον έλληνικοϊς γράμμασι, μήπως διά τούτο 
αναγκάζονται είς τούτο ;

Ακούσατε. Κ’ έγώ ό άναίσθητος είς τό αξιοπρεπές τής παραπλά- 
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σεως περί τις είπα, κ’έγώ ό άφιλότιμος έξεμέτρησα έν παντοίαις τής'Ε- 
σπερίας πόλεσι καί μόνος καί μετά τών έμών οικείων βίον πολυν" καίτοι 
δ’ έτυχα οπουδήποτε άντεπισκέψεων προς πρόσωπα, αληθώς πρόσωπα, 
άπέσχον τοϋ ν’ αλλάζω τά γράμματα τών πιττακιδίων έν οίς έσημαί- 
νετο τό όνομά μου' είδα δε ότι τοϋτο ουδόλως έφαινετο άτοπον, ου
δόλως παράδοξον, οΰτε άπορον πρός τούς άλλογλώσσους μεθ ών αί αν- 
τεπισκέψεις· τουναντίον μάλιστα (θέλετε νά μέ πιστευσετε;) ευηρεστει, 
ώς είχα παρατηρήσει. Ήθελον οί μεθ’ ών έλάμβανα σχέσεις οίκοι να 
εχωσι μεταξύ τών πολλών άλλων πιττακίων, φεροντων όνοματα έγχώ- 
ρια διά τών συνήθων έγγωοίων γραμμάτων, καί εν πιττάκιον γραμμέ- 
νον έλληνιστί, καί μάλιστα ήγάπων νά τό έκθέτωσιν οίονεί επιδεικτι- 
κώς,— έλαίαν μεταξύ καστάνων, ή ΐσχάδα μεταζύ γεωμήλων.

— C’est clu grec.
— Ah.! c’est clu. grec ! oh ! que c’est joli.
Τό εύοισκον joli. Δέν απορείτε 1 δέν φρίττετε ! δέν σάς άνορθοϋνται 

αί τρίχες ! δέν πτύετε είς τόν κόλπον σας τρις 1 Jolis οί ελληνικοί χα
ρακτήρες ! Jolis τά στοιχεία τής μετ’ Εύκλείδην γραμματικής 1 Jolis 
τά γράμματα, άτινα ήσαν χρήσιμα είς άνδοας έγείροντας Παρθενώνας 
καί Έρεχθεϊα, ή λαλοϋντας άπό τής πνυκός ;

Μά τό ναι, δέν ψεύδομαι. Τό «011 ! que c’est joli» ήτο καθώς σάς 
τό λέγω. Καί δύο τότε καλοί οφθαλμοί, ών άλλως ούδεμιάς θά ήζι- 
οϋτο προσοχής τό όνομά μου, διά χρυσών όπλιζόμενοι διόπτρων, παρε- 
τήρουν αύτό μετά περιεργείας . . . μυωπικής, τής περιέργειας έκείνης, 
ήτις δίδει είς τήν κεφαλήν συμπαθητικήν τινα κλίσιν, δι’ ήν ή οξυδέρ
κεια φθονεί πολλάκις τήν μυωπίαν ώς χάριν, καί τό έλάττωμα ουτω 
καθίσταται έπίζηλον τω προτερήματι.

Θά μ’ έρωτήσητε καί τί έκ τούτου ;—Τίποτε' είπα έγώ ότι έκέρ- 
δαινα έκ τούτου τίποτε ; Μόνον έπεβεβαίουν καί ούτω την ύπαρξιν μου 
τήν εθνικήν, τήν όκτότητά μου τήν έλληνικήν, ταυτό ε’ιπεϊν την σε
μνήν, ώς ένόμιζα, καταγωγήν μου.

Ναι, χάριτές μου σείς' ναι, σέμνωμά μου σείς' ναι, έθνος μου σεις, 
σιωπάτε 1 Σιωπάτε, διότι ύπ’ ούδενός λόγου δικαιούται ή τοιαύτη 
έθνική αύταπάρνησις, άφοϋ έν άνάγκγ δύναται καί νά χειρογραφηθή 
διά μολυβδίδος ξένοις γράμμασιν ύπό τό έντυπον τό όνομα καί πάν
των καί πασών.

Χφαερα ώς

Σφαίρα είνε πράγμα σφαιρικού σχήματος έξ οίασδήποτε ύλης· άν τό 
πράγμα είχε κυλινδρικόν σχήμα, δέν δά ήτο πλέον σφαίρα: άν δέ κω
νικόν, ούτε' ούδέ τοϋτο θά ήτο σφαίρα.

Σφαιρικόν σχήμα εΐχον τά βλήματα τών πυροβόλων οπλών έως ού 
έδόθη είς αύτά τό κυλινδροκωνικόν· καί άρα,ώς κυλινδροκωνικά, ταϋτα 
τά βλήματα έπαυσαν έκτοτε τοϋ νά ήνε σφαΐοαι. Άλλ’ όμως πολλοί 
έξακολουθοϋν νά γράφωσιν «ή σφαίρα (τοϋ πυροβόλου) τόν έκτύπησεν 
εις τό στήθος, είς τό μέτωπον'» φαντάσθητε άν καί Γάλλος τις έλεγε 
«la sphfere l’a frappe au front !» ΙΊώς θά ήπόρουν οί άκούσαντες 
ομοεθνείς του ! Τουλάχιστον θά τόν έξελάμβανον ώς άστεϊζόμενον.

Γινώσκετε τί μόνον έ'χει σφαιρικόν σήμερον τό τυφέκιον τοϋ στρα
τιώτου ; Εκείνο τό σιδηροϋν σφαιρίδιον, δπερ αυτός λαμβάνων διά τής 
δεξιάς καί κινών περιστροφικώς ανοίγει τό κάτω τοϋ αυλού, ϊνα είσ- 
άξγ είς αυτόν νέον γόμον' άλλά διά τοϋ σφαιριδίου τούτου ό στρατιώ
της δέν προσβάλλει τούς έναντίους, έκτος άν έπί άψιμαχίας μετεχει- 
οίζετο τό τυφέκιόν του ώς ρόπαλον.

Άλλά καί όταν ήσαν τά βλήματα σφαιρικά, ούχί όρθώς ώνομάζοντο 
σφαϊραι ύπό τών φιλοτιμουμένων νά διορθώνωσι τήν χυδαίαν γλώσσαν. 
Ή χυδαία γλώσσα έγίνωσκε νά όνομάζγ τά βλήματα ταϋτα όρθότερον 
τής τών δημοσιογραφούντων λογίων, λέγουσα βό.Ιι τό βλήμα (έκ τοϋ 
βά.Ι.Ιω, βο,Ιη άμφότερα)· ώστε καί νϋν δτε τών βλημάτων τό σχήμα 
ήλλαξεν άπό σφαιρικού είς κωνοειδές, βό.Ιι λέγουσα πάλιν λέγει όρθώς, 
έπειδή τό βό.Ιι δέν έπαυσε τοϋ νά ήνε βό.Ιι, δηλαδή βλήμα, είτε άν 
ήνε σήμερον κυλινδροκωνικόν, είτε άν αύριον κατεσκευάζετο κυβικόν ή 
ρομβοειδές.

Κ,άννη

Ακούω δέ καί νά ονομάζεται κάννη, έκ τοϋ γαλλικού canne, ό σι- 
δηροϋς τοϋ τυφεκίου σωλήν. Καί τί σημαίνει canne ; Κυρίως σημαί
νει κάλαμον. Άλλ’ είνε άρά γε κάλαμος ό σιδηοοϋς σωλήν οίουδήποτε 
πυροβόλου ; "Οχι. Διατί λοιπόν οί Γάλλοι ' τόν ονομάζουν κάλαμον ; 
Μόνον διότι έχει τό σχήμα τοϋ καλάμου καί είνε διάτρητος ώς αυτός· 
άλλά πρέπει λοιπόν καί ήμεϊς διά τοϋτο νά τον λέγωμεν καθώς ε
κείνοι, μάλιστα δέ μεταχειριζόμενοι καί αύτήν τήν γαλλικήν λέξιν 
άντί τής ελληνικής τούλάχιστον ;

ι
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ΑύΛόν ώνόμαζον οί αρχαίοι, ού μόνον τό γνωστόν μουσικόν δργανον, 
άλλά καί έν γένει (μδε λεξικόν Σ. Βυζαντίου) «παν σωληνάρι ή καλάμι 
κα'ι χάθε τι σωΛηνοειδές' δθεν, αυλών, στάδιον, φλέβα, κρουνός, διώ- 
ρυξ, υδραγωγός, ή τρύπα τοΰ θηλυκωτηριού, τό μασούρι της φυσού- 
νας κτλ.»

Τό μασούρι τής φυσούνας εϊνε πάντοτε έκ μετάλλου, συνήθως δέ έκ 
σιδήρου’ λοιπόν τί άλλο θέλομεν ;

Τέλος, ό λεξικογράφος προσθέτει’ «παράβαλε τήν λέξιν πρός τά σύ- 
ριγξ καϊ κάλαμος’» ώστε ιδού καϊ δ κάλαμος (ή κάννη δηλαδή) έν τή 
λέξει αΰ.Ιός.

"Αν άνεξετάστως άπομιμώμεθα τούς Γάλλους εις δ,τι άν πράττωσιν 
ή λέγωσι, κινδυνεύομεν καϊ νά σταυροκοπώμεθα ώς έκεϊνοι, ούχϊ συνά- 
πτοντες τούς τρεις μόνους δακτύλους τής δεξιάς,άλλά καϊ τούς πέντε, 
καϊ άγοντες αυτούς, μετά τό μέτωπον καϊ τό στήθος, ούχϊ πρός τόν 
δεξιόν ώμον πρώτον, ώς θέλει ή ελληνική έκκλησία, άλλά πρός τόν ά- 
ριστερόν, τοΰτο θεωροΰντες ώς χαριέστερον.

ΙΙροσωπεια καί προσωπίδες

Κωδωνάτοι (Κουδουνάτοι) ονομάζονται έν πολλαϊς χώραις δπου δια
μένουν Έλληνες οί κατά τάς ήμέρας τών Άπόκρεων μεταμφιαζόμενοι 
καϊ προσωπιδοφοροΰντες’ μασκαράδ ες δέ άποκαλοΰνται αύτοϊ ούτοι έν 
τή έλευθέργ Έλλάδι. Και κωδωνάτοι μέν έκ τών κωδωνίσκων οΰς έ- 
πέσειε τό ποικιλόστροφον καί αΐολόχρουν ίνδαλμα τής ’Αφροσύνης 
παρά τοΐς άρχαίοις 'Ρωμαίοις- μασκαράδες δέ έκ τοΰ ιταλικού masclie- 
ra (γαλλιστί δέ masque) τουτέστι προσωπείου.

'Ώστε κωδωνάτοι μέν δηλοϊ κωδωνισκοφόροι, μασκαράδες δέ προ- 
σωπιδοφόροι, πλήν τής σημασίας εις ήν μετέπεσεν ή λέξις, δηλοΰσα 
καϊ άνθρώπους καταγελάστους ή άναισχύντους1 άλλά πώς λοιπόν ν’ ά- 
ποκαλώνται οί προσωπιδοφόροι είς τήν καθαρεύουσαν γλώσσαν, άφοΰ 
καϊ τό κωδωνάτοι ξενίζει, καϊ τό μασκαράδες έτι χείρον ;

Φρονώ οτι έκ τοΰ ιε' τών Ειδυλλίων τοΰ Θεοκρίτου έ'χομεν έπί τούτφ 
νά όδηγηθώμεν άσφαλώς’ έκεϊ, τελουμένης πανηγύρεως τοΰ Άδώνιδος 
έν ’Αλεξανδρεία, συναπαντώνται δύο γυναίκες Συρακούσιαι, ών ή έτέρα 
λέγει πρός τήν φίλην της’ «Είδα κ’ επαθα, άδελφή, καθ’ οδόν έως νά 
έλθω είς την οικίαν σου. Τί κόσμος ! τί πλησμονή τεθρίππων ! Παν
τού κρηπίδες, χλαμύδες παντού ! ή οδός καταντά άδιάβατος.»

Ώς κρηπίδες καϊ ώς χλαμύδες νοούνται οΐ στοατιώται, ών οί μέν 
πεζοί (κ'ρηπιδοφόροι), οί δέ ιππείς (χλαμυδοφόροι)' καί ιδού λοιπόν βλέ— 
πομεν πώς δυνάμεθα νά όνομάζωμεν τούς προσωπιδοφόρους, άποφεύ- 
γοντες τάς λέξεις κωδωνάτοι καϊ μασκαράδες. ’Αφού έλέγοντο συνεκ- 
δοχικώς κρηπίδες οί κρηπιδοφόροι, διατί δχι καί προσωπίδες οί προ- 
σωπιδοφόροι ;

Άλλά θά έρωτηθώ. Καί τότε πώς θά διαφέρη ή άπλή καί μή φο- 
ρουμένη προσωπϊς άπό τοΰ προσωπιδοφοροΰντος ; Αποκρίνομαι, δτι καί 
οί Γάλλοι λέγουν masques, τάς τε προσωπίδας καί τούς φοροΰντας 
αύτάς· «Viens, beau masque; ecoute-moi, beau masque,» ώς καί 
οί ’Ιταλοί, άμφότερα άποκαλοΰντες maschere.Τοΰτο πρώτον- δεύτερον 
δέ, δτι ή 'Ελληνική γλώσσα έχει καί τήν λέξιν προσωπεϊον,έν ούδετέρω 
γένει ταύτην, καί επομένως ούδέν εμποδίζει τοΰ νά όνομάζωμεν ήμεϊς 
τούς μέν προσωπιδοφόρους προσωπεία, κατά τό μορμολύκεια,άνδρείκε- 
λα, κτλ., τάς δέ κενάς προσωπίδας ν’ άφήσωμεν νά λέγωνται προσω
πίδες, ώς λέγονται. Καί τότε δλα ράστα’ θ’ άκούωμεν δέ τήν οικοδέ
σποιναν ή τόν οικοδεσπότην λέγοντα πρός τινα τών παρ’ αύτφ προσ
κεκλημένων προσωπιδοφόρων,— «Καλόν προσωπεΐον, θά σέ στενόχωρη 
ή προσωπίς σου' δέν τήν άφαιρεϊς ;» Καϊ πλέον θά λείψωσι τά χυδαία, 
«Μασκαρά, δέν ’βγάζεις πλέον τή μουτσοΰνά σου !»

Bal masque

Ό δέ bal masque, πώς άρά γε νά λέγεται ; Είνε ορθόν νά λέγεται 
χορός μετημφιεσμένος ώς λέγεται ;

Ουδόλως τοΰτο τό κατά λέξιν, καθό όθνεΐον, πρός δέ καϊ άκατάλ- 
ληλον’ ό μεταμφιεσμός άναφέοεται ούχϊ είς τόν χορόν αύτόν καθ’ εαυ
τόν. άλλ’ είς τούς τών προσκεκλημένων μετημφιεσμένους. Άχρις ού έ- 
πινοηθή καταλληλοτέρα τις προσωνυμία, ό μέν bal masque δύναται 
νά λεχθή χορός έν προσωπείοις’ποικιλόστολος δέ ό bal costume, μετά 
ή άνευ προσωπίδων.

Κοατίζεε.

Φαίνεται ώς άν μή εΐχομεν οί Έλληνες πώς νά έκφράσωμεν τό ιτα
λικόν ρήμα costare (γαλλ. COUter), καί διά τοΰτο ξενογλωσσοΰντες 
λέγομεν κοστίζει. Εϊνε άληθές δτι τινές άντικαθιστώσι τό ρήμα στοι
χίζω’ άλλά στοιχίζω σημαίνει τοποθετώ τι κατά στοίχον μήλα, κε- 
φαλάς, πασσάλους, κτλ. τό χυδαϊστί λεγόμενον άραδιάζω.
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Οί αρχαίοι, άντί τοΰ πόσον κοστίζει, έλεγον «πόσου τιμάται». Πό
σον κοστίζουν τά μαρούλια ; «Πόσου πιπράσκονται θρίδακες», καί 
«οβολού» άπεκρίνετο ό πωλητής. Του έκόστισεν έκατόν δραχμάς’ 
• άνάλωσεν είς τοΰτο δραχμάς έκατόν». Αυτό κοστίζει, «τούτο δαπά
νης δεΐται». Τό κοστίζοζάκριβά (χυδαϊστί κοστίστικον! !) εκείνοι ελε- 
γον «ύπερτίμιον ή τιμιώτατον». Αυτό μού κόστιζε ι πολύ, «έχω, άπο- 
κτήσας τούτο, πολλής τιμής». Ό πόλεμος κοστίζει, πολλά’ «δαπανη- 
ρότατον ό πόλεμος». “Απειρα τού έκόστισεν ή λύτρωσίς του’ «έλύθη 
χρημάτων μεγάλων». Κοστίζει ολίγον, η είνε εύθηνόν' «εΰωνον τούτο». 
Δέν κοστίζει σχεδόν τίποτε’ «ευτελές». Τίποτε δέν σού έκόστισε' 
«προίκα έλαβες καί αμισθί». Άπό ολα τά κοσμήματα αύτό κοστίζει 
όλιγώτερον’ «τών κοσμημάτων τό άδαπανώτατον». Χωρίς νά κοστίση 
τι’ «άνευ δαπάνης». Κοστίζει ζωήν- «θανατηφόρον». Ή πολλή του 
παρρησία τού έκόστισε τήν ζωήν' «ή άγαν παρρησία τούτον ώλεσε». 
Τό ολίγον τούτο κέρδος τού έκόστισε τήν ύγείαν" «τού κέρδους άπημ- 
πόλησε τήν έαυτού υγείαν». Αύτό τό άμάρτημα έχει νά σού κοστίση 
δάκρυα πολλά’ «πολλών σοι δακρύων αίτιον έσται». κοστίζει όπου 
σέ λυπώ’ «άκων σε λυπώ». Αυτά κοστίζουν κόπους καί έξοδα- «δεϊ
ται ταύτα καί κόπου καί δαπάνης». Αυτά ολα κοστίζουν διά νά επι
τευχθούν’ «ούκ άνευ κόπου προχωρεί τά πράγματα». Ή νίκη ακριβά 
τούς έκόστισε" «έκράτησαν ού μήν άκονιτί». Κοστίζει διά νά εύρεθή’ 
«δυσεύρετον» ’ διά νά κατορθωθγ, «δυσεπίτευκτον» ή « δυσεπιχείρη- 
τον»’ διά νά όμολογηθή, «δυσομολόγητον» — καί πλεΐστα άλλα τοι- 
αύτα έκ συνθέσεως.

Βλέπετε ότι δέν έχομεν σπάνιν φράσεων ή λέξεων, θέλοντες νά έκ- 
λέξωμεν τήν καταλληλοτέραν αύτών άντί τού κοστίζω" άλλ’ άς ίδω
μεν τίνες εύχρηστότεραι. Άν, φέρ’εΐπεϊν, θέλουσα κόρη τις σήμερον νά 
έρωτήση, — Πόσον σού έκόστισε αύτό τό καπελλϊνον, έλεγεν «άντί 
πόσου έχεις αύτό τό καπελλϊνον», πιστεύω ότι καί θά ένοεΐτο άμέσως, 
καί δέν θά ένεπαίζετο ότι μετεχειρίσθη έ,Ι.Ιηνικοϋραις.

Άλλο. Έν τω αύτφ Είδυλλίω τού Θεοκρίτου, δ προανέφερα, ή μία 
τών δύο γυναικών θαυμάζει τό φόρεμα τής άλλης, καί τήν έρωτα' 
«Πόσου κατέβη σοι τό έμπερόνημα» άντί τού «πόσον σού έκόστισε ή 
κατάπτυχος αύτη έσθής». Μή δέν είνε λοιπόν εΰκολον καί είς ημάς 
σήμερον νά λέγωμεν «Εις πόσον σού κατέβη αύτό το έπιπλον, αύτό 
τό σκεύος ή αύτό τό φόρεμα» " Μέ φαίνεται εύληπτότατον.

Διατί δέ τό καταβαίνει είς τήν σημασίαν τού κοστίζει ; Διότι άναμ- 

φιβόλως τά δαπανηθέντα δι’ αύτό τό πράγμα, γεγραμμένα εν πρός έν 
κατά στήλην, παριστώσι τό άθροισμά των είς τά κάτω τής στήλης 
διά τής προσθέσεως. ’Έτι καί σήμερον, άκούοντες πολλά, καί θέλοντες 
νά μάθωμεν τό συμπέρασμα, λέγομεν κοινώς, «Τό κάτω, κάτω είπέ με 
ν’ άκούσω».

Λοιπόν έδαπανήθησαν, παραδείγματος χάοιν-
Διά τό ύφασμα μια» έσθήτος..........................
Διά τά διακοσμήματα αύτής (garnitures) · ·
Διά κομβία .......................................................
Διά ραπτικά ......................................................

δραχ. 150
» ’ 45
» 8
» 25

’Ιδού τό κάτω, κάτω είνε δραχ. 218
Είς τόσον κατέΰη (τόσον έκόστισεν) ή έσθής.
Άλλα καί τό «άντί τόσου έγινε» ή «άντί πόσου θά μέ τήν κάμγς» 

βεβαίως εινε ορθότατα, καί δέν θά έπροξένουν κόπον ούτε είς τήν γλώσ
σαν τού λέγοντος, ούτε ε’ις τήν άκοήν τού προς ον ό λογος’ θά έξω- 
στοακίζετο δέ τό έξώλες κοστίζω διά παντός. ’Ολίγη τις καλή θέλη- 
σις, μικρά τις εύδοκία άπαιτεϊται, ύπό τών κυριών μάλιστα τών μή 
ξενοζήλων, καί ή ορθοέπεια έπανήλθεν είς τόν τόπον τη;.

Χεδερονω, κολλάρω

Πολλάκις ήλθα είς άδημονίαν (έλαφράν εύτυχώς) μή δυνάμενος ή 
μή έχων νά έκφράσω άλλως πως είς τήν πλύστριαν τούθ’ οπερ έξυ- 
πακούοαεν έκ τών ρημάτων σιόέρωσε, κο.Ι.ίάρισε τά υποκάμισά μου. 
Τί εύχή Κυρίου I άν οί άρχαϊοι δέν μετεχειρίζοντο τό άμυλον έπί τών 
υφασμάτων, άλλά θά ειχον έξάπαντος τρόπον ή μηχανήν τινα πρός 
πάτησιν, όμαλισμόν ή καί λέανσιν αύτών.

Ειχον τόν λεγόμενον ΐ.-tov (ψιλούμενον καί δι’ ενός μόνου π πρός διά
κρισήν άπό τού ίππου) όστις, κατά τούς λεξικογράφους, ήτο «μάγγα
νο; όπου έπατώντο τά ρούχα διά νά ίσάσωσι.»

Πολύ καλά’ τοιαύτην μηχανήν έχομεν καί σήμερον, άλλά μόνον διά 
τάς όθόνας τάς μή άπαιτούσας καί κόλλαν. Άλλά έργαλεϊα είς τούτο 
χρήσιμα διά τούς χιτώνας καί τά λεπτά μαντίλια ή τά ταραντινίδιά 
των δέν ειχον ;

Ειχον όμαΛιστήρα καί όμα.Ιίστραν καί ό/ιά.έιστρον, ειχον δέ καί 
^εαντήρα. Είς τί άρά γε ταύτα τούς έχρησίμευον ; Άν συμβουλευθής
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τά λεξικά, .Ιεαντηρ έλέγετο μέν καί ό λεαίνων, ίσάζων, όμαλύνων, έ
λέγετο δέ καί τό έργαλεϊόν του. Καί τί ήτο τό έργαλεϊόν του ; «τρί
φτης, κόπανος, ’γδόχερον» σέ λέγουν τά λεξικά.

*Έστω- ό τρίφτης δέν χρησιμεύει ήμϊν έπί τοΰ έν λόγω ζητήματος, 
άλλά τό ’γδόχερον καί ό κόπανος είναι δύο πράγματα έξ ών παράγε
ται αποτέλεσμα παρεμφερές πρός τό τοΰ λεγομένου ύπό τών πλυντριών 
ήμών σίδηρου, περιφερομένου έπί τών ύφασμάτων. Καί έ'χομεν λοιπόν 
όμά,Ιιστρον «έργαλεϊόν δι’ ού ώμάλιζον» καί άεαντήρα, έ'τερον έργα- 
λεϊον καθιστόν λεϊα τά ύπ’ αύτό. Τά δύο ταϋτα κρατών είς χεϊρας, 
τό μέν διά τής δεξιάς, τό δέ διά τής άοιστεράς, σκέπτομαι ότι, διά 
μέν τοΰ όμαλίστρου θά ήδυνάμην νά καταστήσω ύφασμά τι ομαλόν, διά 
δέ τοΰ λεαντήρος καί νά τό λεάνω- ώστε τό μέν θά μ’ έχρησίμευε νά 
σιδερώσω, τό δέ καί νά χοΙ.Ιάρω' έπειδή δέ τό όμάλιστρον καί λεαίνει 
ένταύτφ, δταν το ύφασμα βαπτισθή είς κόλλαν, ό λεαντήρ μέ είνε 
πλέον περιττός' άς τόν άφήσωμεν νά χρησιμεύγ είς άλλην έργασίαν.

Λοιπόν όμάΐιστρον τό δή λεγόμενον σίδηρον θά ήτο εύκολος ή λέ- 
ξις καί παρά τώ χυδαίφ’ αυτός θά λέγν) μά-Ιιστρο' μάλιστα, άλλά 
προτιμότερον τούτο τοΰ σίδερο.—Βάλε τό μάΛιστρο ς’ τή φωτιά, κτλ. 
’Αντί δέ τοΰαιδερόνω, ομαλίζω. Ή μήπως ή γαλλική γλώσσα διά τοΰ 
ονόματος fer καί τοΰ ρήματος repasser, τοΰτέστι ξαναπερνώ, έξη- 
γεϊ σαφέστερον τά πράγματα ;

Τώρα’ ή κόλλα τών ύφασμάτων (ό νισεστές) εινε τό άμυλον τών άρ- 
χαίων (άμυλον δέ διότι δέν διέρχεται διά μύλου, καθώς τό άλευρον)’ 
διατί νά μή λέγωμεν άμυλώ, έ'στω καί άμυΛόνω, άντΐ τοΰ σολοίκου 
χοΛΛάρω (empeser), καί διατί νά μή λέγωμεν άμυλότεγκτα τά ώμα- 
λισμένα μετά κόλλας, δηλαδή τά χοί-ίαρισμένα ύφάσματα ;

’Ελπίζω νά μή προσοχθήσν) πρός ταϋτα ή γλώσσα ήμών καθαρεύουσα’ 
άλλ’ άν παρά πάσαν έλπίδα προτιμηθν) καί μεθ’ όλα ταϋτα τό σιδε- 
ρόνω (τοΰθ’ δπερ κυριολεκτικώς δέν δύναται νά σημαίνν) ή μεταβάλλω 
τήν ύπόστασιν ή τήν δψιν ουσίας τινός είς σίδηρον, καθώς είς χρυσόν 
τό ρήμα χρυσόνω) άς έλέγομεν τουλάχιστον σιδηροπατώ, δι’ ού ρήμα
τος θά έξεφράζετο σαφέστερον ή έννοια τοΰ πράγματος.

Ποδοπατώ

Οΐ γράφοντες ποδοπατώ φρονούν άρά γε ότι, άν άντί τοΰ άνυπάρ- 
κτου παρά τοϊς άρχαίοις ρήματος τούτου έγραφον καταπατώ, ρήμα

τής τε νεωτέρας καί τής παλαιάς, δέν θά έσήμαινον δ,τι θέλουν νά 
σημαίνν) τό ποδοπατώ ; "Η νομίζουν ότι τό καταπατώ δέν έχει την 

■ δύναμιν τοΰ ποδοπατώ·, Πρέπει άρά γε νά ύπάρχωσιν έν τή συνθέσει
τής λέξεως καί οί πόδες, όπως σημανθή οτι διά τών ποδών καί ούχί 
άλλως πατεϊ τις ποάγμά τι ; Λανθάνονται- πατέω σημαίνει πατώ διά 
τών ποδών- fouler aux pieds έξηγεΐται καί άπλοΰν τό ρήμα πατέω, 
πατώ ύπό τών γάλλων λεξικογράφων, πολλώ δέ μάλλον έχει δύναμιν 
τό πατώ διά τής προσθήκης τής κατά προθέσεως.

Λοιπόν, διατί προστίθεται τό παρέλκον ποδο ; έξάπαντος διότι οί 
πρωτόπειροι μεταφρασταί, βλέποντες τούς Γάλλους προσθέτοντας μετά 
τό fouler τάς λέξεις aux pieds. Καταλαμβάνετε τήν άθλιότητα ; 
Εκείνων τό fouler έχει χρείαν τής προσθήκης aux pieds, διότι άλ
λως θά έσήμαινε καί θλάσιν, κάταγμα, στραγγάλισμα, παράρθρημα 
(foulure), ένφ ήμεϊς,λέγοντες παεώ,άμέσως έξυπακούομεν έπίθεσιν τοΰ 
ποδός καί ουδόλως έξάρθρωσιν αυτού ή θλάσιν- ή δέ κατά εχει παρ’ η- 
μϊν τήν σημασίαν τής καταφρονήσεως ή τής συντριβής μετ’ άποστρο- 
φής καί βδελυγμίας.

H οκκα, η οκκας·
►

Άν ή μνα τής μνας κλίνεται πληθυντικώς αί μναι τών μνών, δια- 
τί ή όκκά τής όκκας νά μή κλίνεται αί όκχαΐ τών όχχών

Διότι αί όχχαΐ τών όν-κών κτυπά κακώς είς τό ούς ; Πώς λοιπόν 
κτυπγ κάλλιον είς τό ούς ; Αί όκχάδες τών όκκάδων ; Πολύ καλά’ 
άλλά ΐνα ώμεν συνεπείς, άνάγκη νά λέγωμεν καί είς τόν ένικόν ή όκ- 
χάς τής όκκάδος, κατά τό ή ό-Ικάς τής όΛχάδος, είχάς, εϊκάδος κτλ. 
Δυοΐν θάτερον.

Λοιπόν προτιμήσατε καί άποφασίσετε.
’Ίσως τις εΐπ-/), ότι ούτω καθιέρωσεν ή συνήθεια. Ή συνήθεια! ή 

συνήθεια εινε πολλάκις φθορά" συνήθεια τοΰ σχοινιού είνε τό νά φθείρη 
τό μαρμάρινον τοΰ φρέατος στόμιον ολίγον κατ’ ολίγον’ συνήθεια δέ 
καί τοΰ σιδήρου είνε ή σκωρία. Πρέπει λοιπόν νά στέργωμεν τήν φθο
ράν καί ούτω νά προβαίνωμεν φθείροντες ; 'Υπήρξε, ναι, έποχή καθ’ήν 

* τά πάντα τοΰ ελληνικού έθνους άφίνοντο σκωριώντα έπί μάλλον καί
μάλλον- άλλ’άπό τής παλιγγενεσίας αυτού όφείλομεν νά καθαρίζωμεν 
δ,τι καί όσον δίδεται’ σήμερον τόσον μόνον, αύριον πλειότερον, άπό 
γενεάς είς γενεάν. Ουδέ τις τών έπερχομένων θά κατακρίν-ρ τήν γε-
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νεάν τών άναστησάντων τήν Ελλάδα δτι δέν άνέστησαν συγχρόνως 
και την καλήν της άρχαίαν γλώσσαν, καί δτι σήμερον γράφομεν άκα- 
ταστάτως ώς γράφομεν, ούδέν θεσπίζοντες σταθερόν' άλλά θά δικαιώ- ·
σ·/) ημάς βλέπων δτι άγαθήν μέν ε’ϊχομεν κατά τοΰτο προαίρεσιν κα’ι 
τάσιν, άδύνατον δέ ήτο νά κατορθωθγ ευθύς άπό τοΰ νΰν δ,τι άπέ- 
κειτο εις μέλλον άπώτερον.

Τήν όκκάν γράφω διά δύο κ, επειδή ούτως ήκουσα πάντοτε αυτήν 
προφερομένην ύπό τών Τούρκων τής Μικρασίας' εϊνε δέ ή λέξις τουρ
κική, ώς εικάζω, άφοΰ δέν εϊνε ελληνική.

Τρελλός η Τρελός.;

Πρό πολλών ετών ήδη μεταφράσας έκ τοΰ γαλλικού δράμά τι έ- 
πιγραφόμενον Elie est folle διά τών λέξεων Εϊνε Τρεί'ί}, είχα δόσει 
αυτό είς τούς καθ’ ήμάς ήθοποιούς πρός διδασκαλίαν άπό τής σκηνής· 
είς δέ τούτων, ενώ τό δράμα έδοκιμάζετο, έτύγχανα δέ παρών, μοι 
άπέτεινε τήν παρατήρησιν, δτι έγραφα τό τρε.Ιη δι’ ένός μόνου λ, θέ- 
λων ίσως και ούτω νά επιτείνω τήν τής τρέλας έννοιαν.

Έσπευσα νά διαμαρτυρηθώ κατά τής έπιεικοΰς προς τήν άμάθειάν 
μου έρμηνείας ταύτης, άλλά ματαίως· επειδή οί πλεΐστοι γράφουν ά- 
νεξετάστως καϊ άβασανίστως τήν τρέλαν διά δύο λ, ό ελεγκτής μου έ- 
μεινεν άμετάπειστος, δτι ή τρέλα άπαιτεΐ δύο λ' έπομένως και εις τάς 
τοιχοκολληθείσας άνακηρύξεις τής παραστάσεως ώφθη καϊ άκοντός μου 
τό λ διπλοΰν έν τώ «Εϊνε τρελή» καϊ μέχρι σήμερον, οσάκις έπαναφέ- 
ρεται είς τήν σκηνήν τό αυτό τοΰτο δράμα, πάντοτε διά δύο λ γρά
φεται, ποοστιθεμένης και ούτω τής ύπογραφής τοΰ ονόματος μ.ου ώς 
μεταφραστοΰ.

Μά τήν γραμματολογίαν θέλουσαν τόν σκύλον όχι σκύΛΛον, και τόν 
μυελόν καί (διά Χριστόν) σαλόν, δχι μυεΛΛόν και σαΛΛον, καϊ τόν 
τρελόν όχι τρεΛΛόν, καί μά τούς καθ’ ήμάς σεβαστούς γλωσσολόγους, 
άπό τοΰ Κοραή μέχρι τοΰ Σκαρλάτου Βυζαντίου, κάγώ τόν τρελόν ώς 
τρελόν χαρακτηρίζω δι’ ένός μόνου Λ, άγνοών διά ποιον λόγον άνα- 
τρέποντα τούς τών εΐρημένων άνδρών νά τόν γράφω τρεΛΛόν.

Ουγώ, Φεγαρώ, ρεζεδας, ΙΙαναμ,ας

Καλή εϊνε ή γαλλική γλώσσα’ κ’ έγώ τήν άγαπώ ώς γλώσσαν εύ- 
χαριν καί τής πρώτης άνάγκης, προκειμένου περί μαθήσεως ξένης τίνος 

γλώσσης· άλλ’ εϊνε εύχαρις είς τάς ιδίας αύτής λέξεις· ευθύς δμως ώς 
πειραθή νά προφέρτ) ξένας,άς μέ συγχωρήσ·/),—καθίσταται γελοιοτάτη.

Παραδείγματος χσέρεν, τίς ποτέ έδωσε προσοχήν είς τήν προφοράν 
ίερέως γάλλου, άπαγγέλλοντος τάς λατινικάς εύχάς έν τή έκκλησία 
του, καί δέν έγέλασεν άκούων τό Πάζερ τόσζερ (Πάτερ ήμών) προφε- 
ρόμενον ύπ’ αύτοΰ Παζερ τοσζερ, καί έπειτα τό Πάτεμ τόστρουμ κου- 
οζιδιάτουμ (τόν άρτον ήμών τόν έπιούσιον) πατϊμ νοστρδμ κιονοτι- 
διατόμ ;

Διατί ό Γάλλος προφέρει ούτω ; Διότι ή γλώσσά του, κατά φυσικόν 
αύτής κανόνα, τονίζει τάς λέξεις, οικείας είτε ξένας, πάσας είς τήν λή
γουσαν. Καί περί μέν τών ιδίων των λέξεων, ή καί τών δσας έξεγάλ- 
λισαν έρανισθέντες έκ τών άλλων γλωσσών, οί Γάλλοι εϊνε κύριοι, ο
φείλει δέ καί πάς μή Γάλλος ούτω νά προφέργ καί νά τονίζη αύτάς' 
άλλά περί τών ξένων λέξεων δσας γράφουν άπαραλλάκτους, μάλιστα δέ 
τά’κύοια ξένα ονόματα,ταΰτα,άν ό Γάλλος δέν δύναται νά προφέργ ή νά 
τονίση ώς αύτά άπαιτοΰν, ήμεϊς οί άλλοι, οί δυνάμενοι τοΰτο, μωρόν 
καί άτοπον εϊνε νά συμμορφώμεθα μετά τής γλωσσικής παρακρούσεως 
τοΰ Γάλλου, παραπαίοντες μετ’ αύτοΰ κατά τόν τονισμόν.

Ή λατινίς φωνή θέλει Λάτεμ νόστρουμ ίοζ. προφέρωμεν, ήτοι νά το- 
νίζωμεν έπί τής παραληγούσης τάς λέξεις panem nostrum, λέξεις είς 
αύτήν άνηκούσας καί ύπό τών ΐταλών ούτω προφερομένας μέχρι σήμε
ρον' λοιπόν άνάγκη νά προφέρωμεν καί ημείς πάνεμ τόστρουμ^ καί δχι 
καθώς οί γάλλοι πατεμ τοσζρόμ. Ούτω δέ καί άν οί Γάλλοι προφέρωσι 
τόν έξιταλισθέντα Ζακύνθιον ποιητήν Ούγον Φόσκολον, Ονγω Φοσκο.1δ, 
τήν Πανάμαν, Παταματ,τήν οίνάνθην ρεσδέαν ή ρεζέταν, ρεζεδάτ, τόν 
Φίγαρον, Φιγαρω καί αύτόν τόν Βίκτωρα Ούγόν των Ούγω, (άν δχι 
Hugues) οί "Ελληνες όφείλομεν νά προφέρωμεν, δχι καθώς οί Γάλλοι 
οί φυσικώς άδυνατοΰντες νά παροξυτονώσι τά παροξύτονα, άλλά κα
θώς τονίζει αύτά τό έθνος είς δ πάσα λέξις άνήκει.

Οί 'Ισπανοί ώνόμασαν πρώτοι Πανάμαν (είς θηλυκόν γένος) την πό- 
ί τοΰ όμωνύμου ίσθμοΰ τής μέσης ’Αμερικής' Γία- 
ίσπανιστί τόπον άφθονοΰντα ιχθύων' άλλ’ ήμεϊς 

ίς τοΰτο, δέν έλάβομεν τήν προφοράν καί τό γένος 
τών πρώτων όνοματουργών, άλλ’ έκ τοΰ στόματός 

νά προφέρωσιν όρθώς, ώς έκεΐνοι. ’Επειδή οί 
■ής γλωσσικής άνεπιτηδειότη- 

έν τή γεωγραφία παντός έλληνικοΰ σχο-

λιν, ήτις κεϊται έ· 
τάμα δέ σημαίνει 
άπροσεκτήσαντες εί 
έκ τοΰ στόματος 
τών μή κατορθούντων 
Γάλλοι τήν Πανάμαν τονίζουν, ένεκα τ' 
τός των, έπί τής ληγούσης, έ
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λείου έπεβλήθη είς τούς αθώους μαθητευομένους έλληνόπαιδας ή πχ- 
ραπαίουσα τών Γάλλων προφορά’ — νά λέγωσιν ό Παναμας, άντί τοΰ 
όρθοΰ ή Πανάμα, ή ό ισθμός ή ό κόλπος της Πανάμας. Τό αύτό ώς 
άν έτονίζετο καί ή Γουατεμάλα Γονατεμα-Ιαο, έπειδή καί ταύτην είς 
αρσενικόν γένος μετέβαλε καί ούτω τονίζει ή γαλλική γλώσσα (le 
Guatemala). Άλλά μήπως ή ευλογημένη αυτή γλώσσα δέν μεταβάλ
λει και πολλών ελληνικών λέξεων τό τε γένος καί τόν τονισμόν ; Μή 
δέν λέγει τήν θυμέλην τών αρχαίων θεάτρων, le thymele ; — le, πρός 
θεοϋ, άντί la !

Πολύ ύποπτεύω μή καί ό Καναδάς επαθε τό αύτό, έκ τοϋ πορτο- 
γαλλικοΰ θηλυκού ονόματος Canada (ή κακάδα τής καζάίας·), δ έστί 
μέτρον μήκους έν χρήσει παρά τοϊς Πορτογάλλοι.ς· έπειδή πόθεν άλ- 
λοθεν ; Ύπήρζέ ποτέ φιλόσοφός τις έν τή ’Ινδική Καναδάς καλούμενος, 
άλλ’ έξάπαντος οί Πορτογάλλοι δέν έσκέφθησαν νά τιμήσωσιν έκείνου 
τό όνομα.

Καί όμως θά έξακολουθώσιν οί γεωγραφίαν διδάσκοντες είς τά έλ- 
ληνικά σχολεία νά λέγωσιν είς τούς μαθητάς των ό Καναδάς, καί όχι 
ή Κανάδα ! ό Παναμάς, καί όχι ή Πανάμα, θύοντες ούτως είς τήν 
γαλλικήν προφοράν.

Τόν αύτοκράτορα οΐ ’Ιάπωνες ονομάζουν mikado- ούτω γράφουν 
τήν λέξιν οί Γάλλοι, οΐτινες καί προφέρουν μικαdό. Τώρα, τίς δύνα
ται νά δώσγ πίστιν είς τήν γαλλικήν προφοράν ; Μικάδον άρά γε τόν. 
προφέρουν οί ’Ιάπωνες, μικάδον, ή μικάδον κατά τούς Γάλλους ;

Τόν Hamlet τοΰ Σαικεσπήρου, όνομα δανικόν προφερόμενον "Αμλετ 
ύπό τε τών Δανών καί τών ’Άγγλων,οΐ Γάλλοι προφέρουν Άμ-Ιέτ' καί 
ήμεϊς δέ, τυφλώς στοίχοντες τή γαλλική προφορή, μεταφράζομεν καί 
άναβιβάζομεν έπί τής σκηνής τόν Άμλέτον ώς Άμλέτον. Καί έξακο- 
λουθοΰμεν Άμλέτον νά τόν όνομάζωμεν, τόν ταλαίπωρον, άφοΰ τό δη
μόσιον ούς έφθάοη ήδη είς τοϋτο ύπό τοΰ πρώτου άνεξελληνίστου g.\- 
ληνος μεταφραστοΰ, δστις καί κατ’ άλλο ήμαρτεν είς τήν γραμματι
κήν, ότι μ σύν λ δέν συμπροφέρονται έν τή ελληνική γλώσσή, άπαι- 
τούση τήν παρένθεσιν τοΰ π, ώς ΆμΠΛέτος, καί ούδέποτε ΆμΛέτος’ 
ή τό όρθότεοον ΆμΠΑετος καί ούδέποτε ΆμΛετος.

Στοιχεία ταϋτα καί άλλα καί αύτών τών πρωτοπείρων τής ελληνι
κής γραμματικής’ ό δ’ άμαθής είς τοσοϋτον, έξάπαντος άμοιρεϊ ένός 
τών καλών συστατικών τής εύγενείας τοΰ άνθρώπου καί ύπόκειται είς 
τό νά έξελεγχθή ώς ούτε μέν λογιώτατος, άλλ’ ούτε όσον λόγιος πρέ-

ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ Β·
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πει νά ήνε πας άνθρωπος κόσμιος, τι (ώς συνήθως λέγεται) άνθρω
πος τοΰ καλού κόσμου. Βεβαίως, τοΰ λοιποΰ δεν θά λογίζεται ώς 
πρόσωπον τής καλής έν τγ κοινωνία τάξεως ό μη λάλων την ιδίαν 
αύτοΰ γλώσσαν όρθώς, καθ’ ά σήμερον έχει ή γλώσσα, καί άμα άνε- 
πιτηδεύτως.

ΙΙλατεεα έν Οεάτρω
’Ανωτέρω είπα θυμέΛητ ,-κοιλ έμνήσθην έκ τούτου ότι πλεϊσται λέξεις 

άναφερόμεναι εις τό θέατρον τών αρχαίων και άποτεθησαυρισμέναι έν τοϊς 
λεξικοϊς μένουν άχρηστοι μέχρι τοΰδε παρ’ήμϊν,ένω έρανιζόμεθα τάς τών 
νεωτέρων ευρωπαϊκών γλωσσών διά τάς χρείας τών ήμετέρων θεάτρων.

Ούτω, πλατείαν λέγομεν (έκ τοΰ ιταλικού platea), τόν χώρον δστις 
παρά τοϊς άρχαίοις ώνομάζετο όργήστρα. Ώς υπάρχει γνωστόν, έν τφ 
μέσω της ορχήστρας ήγείρετο βωμός τοΰ Διονύσου, ούτινος πέριξ 
ΐστατο ό χορός άδων καί έστιν δτε όρχούμενος- έξ ού καί ορχήστρα δ 
τόπος. Σήμερον, δτε δέν άπαιτεϊται βωμός, δ δέ χορός άνεβιβάσθη είς 
τήν σκηνήν όπου καί οί άλλοι ήθοποιοΐ, έλειψεν ή ορχήστρα, τον δέ 
τόπον αυτής κατέλαβον έν μέρει μέν οί μουσουργοί, τόν πλεϊστον δέ οί 
θεαταί, οΐτινες κατά τούς αρχαίους χρόνους έκάθηντο είς τό λεγόμε
νον κοϊλον.

Ώστε άφοΰ τό κοϊλον κατέλαβε καί τήν ορχήστραν μέχρι τών μου
σουργών,κοϊλον δύναται νά όνομασθή, καί ή platea (γαλλιστί parterre), 
θαυσίκρι.ον δέ τό άνω τοΰ κοίλου ικρίωμα, τό μή διγοημένον είς θεω
ρεία (ώς ύπάρχει τοιοΰτος χώρος είς τά γαλλικά θέατρα, κατά τοΰτο 
διαφέροντα τών ιταλικών) θεωρεία δέ τά θεωρεία αυτά.

Δέν ύπάρχει πλέον λόγος νά ονομάζεται ορχήστρα, είμη τό μέρος ό
που γίνονται ορχήσεις. Πού γίνονται αύται ; Έπί τής σκηνής αυτής. 
Λοιπόν ή σκηνή νά όνομασθή καί ορχήστρα ;—Όχι, νά έξακολουθήσγ) 
λεγομένη σκηνή, ν’ άποσιωπηθνϊ δ’ ή ορχήστρα μέχρις ου οί Ελληνες 
έπανέλθωμεν (άν ποτέ κατορθωθή νά έπανέλθωμεν) είς τό άρχαΐον θέα- 
τρον- καί έως τότε λοιπόν, δ,τι λέγουν οί Φράγκοι orchestra ήμεϊς να 
όνομάζωμεν θυμέλην τών μουσουργών, ή άπλώς θνιιέλην' τό δέ ρήμα 
Orchestrer (σημαίνον «διευθετώ τήν μουσικήν πρός τά όργανα τής ορ
χήστρας») νά μεταφράσωμεν ,π^οσορχαζώ, ή δ,τι άν δόξη ώς πιστότε- 
ρον άποδίδον τήν έννοιαν τοΰ orchestrer (όρχηστρώ) παραδόξου ρή_ 
ματος, έξ ού καί orchestration, ήτοι .προσορχάζωσις·.

Έν Άθήναις ΊοΰΛιοζ iSSG.
<1. ^ΣΙΔΩΡΙΔΗΣ ^ΚΤΛΙΣΣΗΣ
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ΕΙΣ ΤΟ ΛΕΥΚΩΜΑΚΟΡΗΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ
Τά λεύκωμά σου συναντώ, ώς τ’ ό'μμα διαβάτου 

Σεμνόν έρημοχχλήσιον τυχαίως συναντά, 
Πλήν ανακόπτει έξαφνα τό πλάνον βάδισμά του 
Και ή ψυχή του πρός στιγμήν εις προσευχήν πέτα.

Κάτι ώραΐον, ύψηλόν, ή θέα του εμπνέει· 
Τόν διαβάτην ό ναός μίαν στιγμήν συνδέει. . .

Ούτω πρό τοΰ λευκώματος έδώ κόρης αγνώστου 
Προσκυνητής μίαν στιγμήν τό βλέμμα σταματώ. 
Μέ φαίνεται σεμνός ναός· τις εΤνε ό Θεός του ; 
Ποια Ιέρεια οίχεΐ τό τέμενος αΰτό ;

Κάτι ώραΐον, υψηλόν και άγιον μ’ έμπνέει, 
Καί ώς πρός άγνωστον θεόν άρρήτως μέ συνδέει.

Μέ εΤπον οτι είσαι σύ· άλλά δέν σε γνωρίζω. 
Καλλιτερον τό άγνωστον βαθύτερον έλκύει. 
Όπόταν είς τό άπειρον τό βλέμμα μου βυθίζω, 
Τό άγνωστον μέ συγκινεΐ κ’ είς εκτασιν μέ λύει.

Αδιαφορώ; βλέπει τις παν δ,τι κεΐτ’ εμπρός του, 
Καί μόνον τόν μεταρσιοΐ ή δίψα τοΰ αγνώστου.

Τί εΤνε τό ιδανικόν καί ή αθανασία, 
Ή επιστήμη, ό Θεός, ή ά'κρα τελειότης, 
Παν δ,τι πλάττει εξοχον, βαθύ, ή φαντασία 
Κ έπί αιώνας άπληστος ποθεί ή άνθρωπότης ;

Καί τί ζητεί ό άνθρωπος, τις εϊνε ό θεός του,
Εάν δέν ήν’ ή δύναμις, ό πόθος τοΰ αγνώστου ;

Καί σύ, ώ κόρη άγνωστος μέ συγκινεΐς ακόμα· 
Σέ βλέπω μέ τό αϋλον ψυχής διψώσης όμμα, 
Σέ πλάττ ή φαντασία μου, και ώς νά σε γνωοιζη, 
Τελείαν τήν εικόνα σου μου άπινδαλματίζει.

Και μία μυστική φωνή μέ λέγει θεσπεσία, 
Οτι ή τελειότης σου δέν εϊνε φαντασία . . .

[1886]
<Κωνςτ. Φ. ^κοκος ί>

Φ12τατε κ. Ί. Άρσέκη,

Άποστέλλων ύμΐν πρός δημοσίευσίν έν τώ καλλίστω καί 
άξιολογωτάτω Ήμερολογίω, όπερ έπί τοσαΰτα έτη μετά τοσαύ- 
της φιλοκαλίας καί έπιμελείας έκδίδετε, τό κατωτέρω διήγημα, 
όφείλω νά συγχαρώ ύμΐν διά τήν έκάστοτε λίαν έπιμόχθως καί 
αφιλοκερδώς τελουμένην διεξαγωγήν τοϋ σπουδαίου έγχειρή- 
ματος, όπερ άνελάβετε, καί νά εύχηθώ δπως έξακολουθήσητε 
καί έν τώ μέλλοντι μετά τής αύτής άκριβείας καί αύταπαρνη- 
σεως καί τής αύτής δραστηριότητος καί δεξιότητος, έκπληροϋν- 
τες τό έργον τοΰτο, όπερ παρέχει μεγίστην εύαρέσκειαν, καί ού 
σμικράν ωφέλειαν τή ήμετέρα κοινωνία.

Έν Άθήναις, 17 Σεπτεμβρίου 1886

Διατελω μεθ’ ΰπολήψεως
ΕίΛικρινΆς ’ΐμετερος 

^TlMESON

ΕΙΣ ΕΡΩΣ ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΩι

ΙΗΡΧΟΜΗΝ τόν τέταρτον μήνα της έν Λονδίνω διαμονής μου.
Σφενδονισθείς άποτόμως άπό της μεσημβρινοτέρας 

εσχατιάς της Ευρώπης, εις μίαν τών βορειοτέρων γω
νιών αυτής, καί άπό της άπλης καί άτελοϋς της χώρας 

■ήμών κοινωνίας, ην παρίστα έν τώ πνεύματί μου άπλουστέραν καί 
άτελεστέοαν ό πεοιωρισμένος καί μονότονος τοΰ σπουδαστοΰ βίος, δν 
άρτι κατέλιπον, εύρεθεις δι’ ένός άλματος έν τώ άδιεξόδω καί άνεξι— 
χνιάστω Λαβυρίνθω της θορυβωδεστέοας και πολυπλοκωτέρας τών 
πρωτευουσών τοΰ κόσμου, διετέλουν έν τη άορίστω έκείνη ψυχολο
γική καταστάσει, ύφ’ ην τά πάντα φαίνονται συγκεχυμένα, τό πνεύμα 
καί αύταί έτι αΐ αισθήσεις άποπλανώνται περιδινούμεναϋ, τεθαμβω- 
μέναι, ώς έν όμιχλώδει κύκλφ, καί ή άτομικότης άπόλλυται έν μέσφ
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τής ξενικής συμφύρσεως κα'ι συστροφής, ήτις αποτελεί τόν έν τινι με
γαλοποιεί βίον.

Δέν ήδυνάμην νά κανονίσω τά πρωτόπειρα βήματά μου έν τω 
απεράντω Λαβυρίνθω έν ω αίφνιδίως έρρίφθην, ουδέ κατώρθουν νά 
ευρώ νήμα τι, δυνάμενον νά μέ όδηγήση διά τών μ,υρίων ελιγμών καί 
καμπών αύτοΰ. Δέν ύπήοχεν εΐσέτι άντικείμενόν τι πρό έμοΰ, όπως 
άπορροφήση έντελώς τήν ΰπαρξίν μου, καί δημιουργήσή αποκλειστι
κόν τινα μικρόκοσμον έν τή μεγίστη έκείνη κοινωνίγ. Ουδέ ειχον ένα- 
σχόλησίν τινα δυναμένην νά έπανάγη έκάστοτε έν τάξει, κα'ι νά προσ- 
ηλοϊ εις ώρισμένόν τι μέρος, το αιωνίως άποστατοΰν και άσκόπως 
πλανώμενον πνεϋμά μου.

Οί φίλοι μου, ήσαν ώς όλοι οί φίλοι, μεθ’ών συνδέεται τις, άμα άφι- 
κνούμενος έν ξένη τινι κοινωνία, διά του εύχερεστάτου, άλλ’ ήκιστα 
έπιβοηθητικοΰ μέσου τών συστατικών έπιστολών. Μο'ι έδιδον συνεν
τεύξεις, έν αις μετέβαινον μετά τής εύλαβεστάτης ακρίβειας έραστοΰ, 
αναμένων συνήθως αυτούς μάτην έπί μακρόν διάστημα χρόνου, όπερ 
διηρχόμην έν χαύνω προσδοκία, κα'ι απερχόμενος άνευ μεγίστης αδη
μονίας, καθότι έκ τών προτέρων ώπλιζον έμαυτόν διά σκληοάς βεβαιό- 
τητος περί τής ατυχίας τοΰ αποτελέσματος τών τοιούτων συνεντεύ
ξεων. ’Ενίοτε — οσάκις κατά τύχην διερχόμένοι παρά τό όρισθέν μέ
ρος, ανεμ^μνήσκοντο τής ύποσχέσεώς των, ή μ’ έβλεπον έν τή ο’ικτρα 
καί νωθρή προσδοκητική μου στάσει — μέ παρελάμβανον προστατευ- 
τικώς, μ’ έροιπτον μεθ’ έαυτών, έν Tivt τών πολυταράχων ’Αγγλικών 
λεωφορείων, καί άφ’ ού έπί τινα χρόνον ύφιστάμην τάς ήκιστα άναπαυ- 
τικάς, διά τους μή πρός αύτάς έξφκειωμένους δονήσεις, τών τετράτρο
χων κιβωτών τούτων, ώφειλον νά παρακολουθώ αύτούς πιστώς έν τή 
διεξαγωγή τών υποθέσεων των, αϊτινες αείποτε μο'ι έπέβαλλον φρικώδη 
ανίαν, ή έν τή άνελίξει τών ιδιαιτέρων διασκεδάσεών των, αΐτινες 
συνήθως μο'ι παοήγον μεγίστην πλήξιν.

Έπί τέλους άπελπισθείς οΰτω έκ τής αρωγής τών άλλων, άπεφά- 
σισα ν’ αποτάξω τόν ούδόλως προστατευτικόν, καί λίαν ένοχλητικον 
ζυγόν αύτών, καί νά βοηθήσω αύτός έμαυτόν. Κατέστρωσα λοιπόν 
δεόντως ένα κανονικώτατον πίνακα τής άπασχολήσεως τών ώρών μου, 
καί ήρξάμην ούτω μετά τίνος άνακουφίσεως τής έκτελέσεως τοΰ τα
κτικού δρομολογίου τοΰ βίου μου.

Έξεγειρόμην τήν έννάτην τής πρωίας. Μετά ήμίσειαν ώραν έκαθή- 
μην παρά τό πρόγευμα. Άπό τής δεκάτης μέχρι τής ένδεκάτης έβυ- 

»

θιζόμην εις τήν άνάγνωσιν τών έφημερίδων. Είτα έξερχόμενος, μετέβαι- 
νον εις τό Χάΰδ-Πάρκ, ένθα διηρχόμην τάς μέχρι τής στιγμής τοΰ ά- 
ρίστου ώρας, έξαπλούμενος πάντοτε έπί τοΰ αύτοΰ εδωλίου, και εν 
έκστάσει αείποτε θεωρών τάς μεγαλοπρεπείς διαστάσεις τοΰ κολοσσι
αίου εφίππου άνδριάντος τοΰ Ούελλιγκτώνος. Μετά το άριστον ενε- 
τρύφων ε’ις τούς στίχους τοΰ Βύρωνος, ή τοΰ Μουρ, μέχρις ου επηρ- 
γετο ή διά τάς μεγαλοπόλεις λαμπρά, τρυφηλοτάτη, άπολαυστικο- 
τάτη ώρα τοΰ δείλι, έν ή τελείται ή έν ταΐς κεντρικωτέραις καί ζωη- 
ροτέραις όδοΐς γενική τοΰ πολυτελούς, περικαλλούς, κα'ι κομψού κό
σμου περιπολία. (Fl^nerie).

Τότε άνέτελλον καί δι’ έμέ άκτϊνές τινες αληθούς ευδαιμονίας, δια- 
λύουσαι έν μέρει τόν ζόφον τής πλήξεως, οστις περιέβαλλε τον βιον 
μου. Άμα ώς έσήμαινεν ή τετάρτη μετά μεσημβρίαν, ήσθανόμην εύά- 
ρεστόν τι σκίρτημα, έλάμβανον τήν ράβδον μου, καί ετρεχον μετ ευ- 
θύυ,ου σπουδής, ΐνα συμφυρθώ έν τω ζωηρώ καί φαιδρώ πλήθει, όπερ 
παρήλαυνε πρό τών πολυτελών καταστημάτων, πεζή ή έν κομψοϊς δί- 
φροις, ή έν λαμπροΐς οχήμασιν, όπως θαυμάση καί θαυμασθή, όπως ε
πίδειξή τά πλούσια κοσμήματά του, ή θεωρήσή μετά κριτικού βλέμ
ματος τά ύπό τά κρυστάλλινα ύελώματα εκτιθέμενα κομψοτεχνήματα, 
όπως τέλος άποτελέση διά τής ποικιλίας τών φυσιογνωμιών καί τών 
αμφιέσεων, τών συνιστώντων αυτό προσώπων, καλλιτεχνικόν τι Μω- 
σα’ίκόν, έν ω ή αίγλη τής καλλονής, το νέφος τής αδιάφορου μορφής, 
καί ή σκιά τής ασχήμιας, έσχημάτιζον συμπαρατασσόμενα, εύάρεστον 
συνδυασμόν, άνακύπτοντα άρμονικώς ύπό τό έφ’ άπάσης τής εικονος 
ταύτης άφθόνως έπικεχυμένον στίλβωμα τής πολυτελείας.

Ύπό τοιούτους όρους ό έν Λονδίνφ βίος κατά πρώτον ήδη ήρξατο 
άναπτύσσων πρό έμοΰ ήδέα θέλγητρα. ’Ησθανόμην πλέον έμαυτόν, άν 
ούχί εύδαίμονα, τούλάχιστον άναπεπαυμένον. Διηρχόμην ούτω άπο- 
λαυστικώς δύο έως τρεις ώρας τής ημέρας. Αΐ λοιπαί διέρρεον επίσης 
εύαρέστως, έν τή αναπολήσει τοΰ μεγαλοπρεπούς θεάματος, όπερ καθ 
έκάστην μετά νέας ποικιλίας έξελίσσετο 
κία τής νέας άπολαύσεως αύτοΰ.

ς, έν τή αναπολήσει τοΰ μεγαλοπρεπούς θεάματος,
πρό έμοΰ, καί έν τή προσδο-

β'

Παοήλθον ούτω άστοαπιαίως πολλαί 
Άλλ’ ή άνθρωπίνη φύσις είναι πάντοτε 

Εξοικειωθείς πρός τό ήρεμον είδος τής

έβδομάδες.
ακόρεστος καί ανήσυχος, 

ό ήρεμον είδος τής τοιαύτης κανονικής καί ούτως

*.
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είπεΐν διαιτητικές τρυφές, ήρζάμην πόθων νέας απολαύσεις, ζωηροτέ- 
ρας, καί δραστικοτέρας. Μέ κατέλαβεν ή ακατάσχετος έκείνη μανία 
τών ισχυρών διεγέρσεων, τών αιφνίδιων συγκινήσεων, τών απροόπτων 
συμβάντων, ήτις κατά γενικόν κανόνα αναπτύσσεται παρά τοϊς διεο- 
χομένοις τακτικόν καί άτάραχον βίον.

Κατήργησα λοιπόν έντελώς τόν μετά τοσαύτης έμβριθείας καταρ- 
τισθέντα, καί μετά τοσαύτης εύλαβείας έπί τινα χρόνον τηρηθέντα 
κανονισμόν τού βίου μου, καί άπό τές πρωίας μέχρι βαθείας νυκτός, 
καταλιμπάνων τόν οίκόν μου, έποιούμην ύπό τόν Λονδίνειον αιθέρα 
μακράς έκδρομάς πρός άγραν διεγερτικών έπεισοδίων.

Μίαν ημέραν εύρισκόμενος έν τγ άριστοκρατικωτάτν) όδώ Πικκαδίλ- 
λυ, παρετηρησα μεγιστον αριθμόν οχημάτων ιδιωτικών καί άγοραίων 
σταθμευόντων παρά την πύλην καί έντός τές εύρυτάτης αυλές κολοσ
σιαίου τινός κτιρίου, ού τάς μαρμαρίνας βαθμίδας άνηρχοντο συνεχώς 
καί κατήρχοντο πληθύες προσώπων παντός φύλου καί πάσης ηλικίας.

Τούτο έξέψε την περιέργειάν μου. Ήρώτησα περί τού χαρακτήρας 
τού κτιρίου, παρατυγχάνοντά τινα ’Άγγλον, καί έμαθον παρ’ αύτού 
ότι εϋρισκόμην πρό τού ιδρύματος τές Βασι.Ιιχης 'Ακαδημίας, ού έν 
ταΐς εύρείαις αίθούσαις, έζετίθεντο πρός θέαν τού κοινού άπό τές δευ- 
τέρας Μαίου τά καθ’ έκαστον έτος έκτελούμενα έργα τών διασημοτέ- 
ρων συγχρόνων "Αγγλων καλλιτεχνών τών δη Βασιλικών ’Ακαδημαϊ
κών καλουμένων.

Ήσθάνθην άκατάσχετον έπιθυμίαν, δπως είσέλθω έν ταϊς αίθούσαις 
ταυταις, αλλά δεν δύναμαι νά ορίσω, έάν ή έπιθυμία μου αύτη ώφεί- 
λετο εις καλλιτεχνικάς όρμάς, ή παρηχθη έκ τές θέας τών είς την έκθε- 
σιν εκείνην τοσουτων, ζωηρώς, έν τοσαύτν) έδυπαθεΐ συνωθήσει είσβαλ- 
λόντων κομψών καί περικαλλών δντων.

Οπωσδήποτε, έπληρωσα καί έγώ έν σελλήνιον, την τιμήν τές εισ
όδου, καί έρρίφθην έν τώ ρεύματι τών ποικίλων έπισκεπτών, ού ύπό 
τές ευαρέστου δίνης, ήσθάνθην έμαυτόν ήδέως παρασυρόμενον.

Εζεβράσθην έν μια εύρείοι αίθούσγ, ής οΐ τοίχοι ήσαν κεκαλυμμέ- 
νοι ύπό διαφόρων εικόνων παντός μεγέθους καί είδους. Άλλά τάς ει
κόνας ταύτας μόνον άορίστως έζ άποστάσεως διέκρινον, καθότι τοσού- 
τον πλέθος συνωθεϊτο περί αύτάς,ώστε ή προσέγγισις ήν αδύνατος.

Μεταβ αίνω εις ετέραν αίθουσαν. Ή αύτή συνώθησις. Εισέρχομαι έν 
άλλ·/). Ούδεμία διαφορά.

Άπελπισθείς ούτω, έζηκολούθουν άσυνειδήτως περιτρέχων τά δια

μερίσματα τού πολυπληθούς τούτου Λαβυρίνθου, ούδεμίαν άλλην ήδο- 
νήν αισθανόμενος ή τήν προερχομένην εκ τές απο καιρού εις καιρόν 
αιφνίδιας συγκρούσεως τού βραχίονας μου, μετά τρυφεράς τίνος ωλένης 
ή προπετούς στήθους.

’Επί τέλους άνέπνευσα. Έκ τές άσκοπου έκείνης πεοιπλανήσεώς μου 
κατέληζα έν τινι έκτεταμένφ διαμερίσματα εν co επεκρατει εντελής γα
λήνη, καί ήρχε πλήρης ηρεμία. Ην ή αίθουσα τές γλυπτικές, ήν εν 
τώ άκράτφ αύτών πρός τά τές ζωγραφικές έργα θαυμασμφ, παρημέ- 
λησαν έντελώς οΐ έπισκέπται.

Έρρίφθην, άναδίδων στεναγμόν άνακουφίσεως έπί τίνος άναπαυτι- 
κωτάτου εδωλίου, έκ μαλθακές βύρσης, τεταγμένου έν τι γωνίρι τού 
θαλάμου καί έκεΐ, κλείσας τούς οφθαλμούς, καί τήν κεφαλήν στηρίζων 
έπί τές παλάμης, έβυθίσθην έν άορίστφ ρέμβγ], παρέχων ουτω ευάρε- 
στον άνάπαυσιν είς τό καταπονηθέν έκ τές προηγηθείσης μηχανικές 
περιπλανήσεως σώμά μου, καί έπιβάλλων ήδεϊαν αδρανειαν εις το εκ 
τές αύτές αιτίας καταβληθέν πνεύμά μου.

Δέν ήδυνήθην νά διαμείνω έπί μακρόν χρόνον έν τή τρυφηλή ταύτη 
νωθοότητι, καθότι μετά παρέλευσιν ένός τετάρτου, έλαφρός κρότος, ή- 
ρέμα έντός τές αιθούσης ίθυνομένου βήματος, μέ άπέσπασεν έζ αύτές· 
Διευθύνας τό βλέμμα μου πρός τό μέρος ένθεν ό κρότος άνεδίδετο, διέ- 
κρινα νεάνιδά τινα, μετά προσοχές παρατηρούσαν καί έζετάζουσαν Sv 
έκαστον τών έν τώ γώρω έκείνφ έκτεθειμένων μαρμάρινων καλλιτεχνη
μάτων. Είχε τά νώτα πρός με έστραμμένα, ώστε δέν ήδυνάμην νά ίδω 
είμή τό κομψότατον αύτές σώμα καί τήν ώραίαν κεφαλήν, ής οί βό
στρυχοι κεκαρμένοι όντες, μάλα έζικνούντο μέχρι ^ού λευκοτάτου τρα
χήλου, πρός δν άντιτιθέμενοι έν τφ μελανωτάτφ χρώματί των,παρέγον 
θελκτικωτάτην έντύπωσιν. Προσέβλεπε τά διάφορα αγάλματα, έτήρει 
σημειώσεις έν τινι βιβλιαρίφ, έπεσκόπει τά πάντα μετά κριτικού ήθους 
έκ ποικίλων αποστάσεων, καί άπό καιρού είς καιρόν έζέπεμπεν έπιφω- 
νήσεις τινάς ή μονοσυλλάβους εκφράσεις, θαυμασμού, επιδοκιμασίας, 
αδιαφορίας καί περιφρονήσεως.

Ή σκηνή αύτη, ένεϊχε δι’ έμέ άπαράμιλλον θέλγητρον. Ή μόνωσις, 
τά πέριζ άντικείμενα, τό έπικρατούν ημίφως, καί ιδία ή παράδοζος έ- 

4 κείνη γυνή, ή άποσπασθεϊσα έκ τοΰ συρφετού τών .άλλων αιθουσών,καί
πλανωμένη ήρέμα έν τώ θαλάμφ έκείνφ, ου τα εκθέματα μετά τοσαυ- 
της εύχερείας έπέκρινε, έζήγειοον έπ’έμοί μέγιστόν τι ρωμαντικώτατον 
ένδιαφέρον. Καί προσήλουν τό βλέμμα μου ατενώς, έπιμόνως έπ’ αύ-
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τής, ώς έάν έπειρώμην διά τούτου νά στρέψω την μορφήν της πρός τό 
μέρος μου, ϊνα συμπληρώσω η μειώσω τάς ενθουσιώδεις εντυπώσεις μου.

Άλλ’ έκείνη έξηκολούθει έπί πολύ έτι έπισκοπούσα κα'ι στρέφουσα 
πρός έμέ τά νώτα.

Στιγμήν τινα, έστη μετ’ αποφασιστικού ήθους πρό μιας θαυμασίας 
προτομής του Βύρωνος εύρισκομένης έν τώ μέσω της αιθούσης. Παρε- 
τήοησε αύτήν έπί τινα λεπτά μετά προσοχής, καί είτα, αΐφνιδίως 
πληττουσα μ.εθ’ ορμής τό δάπεδον διά τοΰ μικρού ποδός της, ήρξατο 
έκρηγνυμένη εις άργιλον πυρώδη μονόλογον :

— ’Ά ! προέφερεν έν αγανακτήσει. Αύτός ό Μπέλτ ! . . Είναι αισχρά 
άπατη ! . . Είναι ατιμία ! . . Δέν υπάρχει πλέον ούτε είς την καλλιτε
χνίαν συνείδησις ! . . . Δέν υπάρχει τιμή ! . . . Τά πάντα έξηχοειώθη- 
σαν ! . . Τά πάντα ! . . Τά πάντα ! . .

Καί κλονιζομένη ύπό τάς σφοδράς έκρήξεις ταύτας, έποιήσατο με
ταβολήν τινα, και έστρεψε πρός τήν γωνίαν μου τό πρόσωπόν της.

"Εμεινα κατάπληκτος.
Ουδέποτε είδον κατακτητικωτέραν φυσιογνωμίαν, ζωηροτέρους καί 

ήδυτέρους οφθαλμούς, άγνοτέραν καί λευκοτέραν έπιδερμίδα, Θελκτι- 
κώτερα χείλη, ών ή έκ τής άγανακτήσεως παραχθεϊσα, καί έτι διαρ- 
κοϋσα τρεμώδης σύσπασις, έφαίνετο ποοερχομένη έξ ηδυπαθούς τίνος 
μανίας.

Άλλά δέν άπήλαυσα έπί πολύ τού μαγευτικωτάτου τούτου θεά
ματος.

Ή μορφή τής νεάνιδος έπυρπολεϊτο ύπό ΐσχυρωτάτου έρυθήματος. 
Ή δεξιά χειρ της συνέστοεφεν άνηλεώς τό άτυχές βιβλιάριών της, ή 
δέ άριστερά έστηρίζετο άπειλητικώς έπί τού γόμφου. Καί τό βλέμμα 
της πλήρες οργίλου πυράς, καί δεσποτικής ισχύος, κατέβαλε διά τής 
πρώτης συγκρούσεως ταπεινωτικώς τό βλέμμα μου.

— Μέ ήκούσατε ; ήρώτησεν έπιτιμητικώς μετά βραχύ σιγηλόν διά
στημα.

Έτόλμησα νά ύπεγείρω τό καταβληθέν βλέμμα μου, άλλ’ ούδέ λέ" 
ξιν ν’ άρθρώσω ήδυνήθην.

'Η μεγίστη σύγχυσις έν ή διετέλουν, καί ή άκρα συντριβή,ήτις άπει- 
κονίζετο έπί τού προσώπου μου, κατεπράύνον άμέσως τήν παραφοράν 
τής νεάνιδος. "Ηδη τό βλέμμα της ένέφαινεν οίκτον, καί έλαφρόν τι 
μειδίαμα συμπάθειας έξελίσσετο έπί τών χειλέων της.

— Δέν πειράζει, έπήνεγκε μετά συγκαταβάσεως. Ό,τι έλεγον μόνη, 

δύναμαι νά τό έπαναλάβω καί ήδη. Αύτός ό Μπέλτ είναι είς ουτιδα
νός άπαταιών, είς άσυνείδητος. "Εχει Γερμανόν τινα γλύπτην οστις 
έργάζεται παρ’ αύτώ έπί μισθφ, καί ού τά έργα σφετερίζεται. Καί δύ
ναμαι νά τό άποδείξω. Νά ! Αύτός έκεϊ ό Βύρων είναι τού Γερμανού. 
Διακρίνω άριστα εις τάς γλυφάς τήν Βαυαρικήν σμίλην. Αίσχος ! . . . 
Αίσχος ! . . .

Καί περάνασα τούς λόγους τούτους, έξεγείραντας αύθις έν αύτή τήν 
προτέραν παραφοράν, άπήλθε βιαίως τής αιθούσης, καταλιπούσά με έν 
βαθυτάτ·/) έκπλήξει.

Τό έπεισόδιον τούτο έξήγειοεν ΐσχυρώς τάς φανταστικάς μου δυνά
μεις, καί παρήγαγεν έν τώ πνεύματί μου ρωμαντικωτάτας διαθέσεις. 
Τό μυστήριον, δπερ έθήρευον πρός τόνωσιν τού χαλαρού βίου μου, η 
διεγερτική άπασχόλησις, ήν έπεζήτουν,πρός διασκεδασιν τής ανίας μου, 
άνέκυπτον ήδη άμφότεοα πρό έμού καί ύπεο εμού.

Άνεπήδησα έκ τού εδωλίου μου, καί διαγκωνίζων απροσέκτως τους 
πάντας, διήλθον έν όλίγαις στιγμαϊς τήν σειράν τών καλλιτεχνικών 
αιθουσών, διεσκέλισα άνά δύο τάς βαθμίδας τής κλίμακας, και ευρε- 
θην είς τόν ούδόν τής αύλείου πύλης.

Γ'

Έρριψα άνήσυχον τό βλέμμα μου έπί τής οδού.
Ή νεάνις ειχεν είσέλθει έντός άγοραίου δίτροχου οχήματος, καί 

έλάμβανε τήν πρός τό Χάύδ Πάρκ διεύθυνσιν.
Είσεπήδησα αυθωρεί έντός όμοιου οχήματος καί διέταξα τόν αμα

ξηλάτην ν’ άκολουθήση τόν δίφρον τής άγνώστου.
Διήλθομεν καλπάζοντες τό Πικκαδίλλυ, παρεκάμψαμεν τήν γωνίαν 

τού Χάϋδ Πάρκ, έκυλινδήθημεν έπί τής γεφύρας τών 'ιπποτών, διη- 
λάσαμεν κατά μήκος τών κήπων τοΰ Κένσιγκτων, έστρεψαμεν πρός 
τήν Βελγγραίβιαν, καί έξακολουθούντες τήν ταχυτάτην πορείαν, άφί— 
χθημεν είς ήρεμόν τινα οδόν, ής κατά μήκος παοετάσσοντο κομψό
τατοι οίκίσκοι μετά χλοεοωτάτων κηπαρίων. Πρό ένός τών οίκίσκων 
τούτων, ευρισκομένου άκριβώς έν τή γωνία τής οδού, έστη ό δίφρος τής 
νεάνιδος, ό δέ άμαξηλάτης μου λίαν έπιδεξίως συνέσχεν άμέσως τους 
ίππους του, τηρήσας εύλαβεστάτην άπόστασιν.

‘Η νεάνις εί’λκυσεν τόν παρά τήν θύραν τού οίκίσκου κώδωνα. Αύτη 
μετά τινας στιγμάς ήνεώχθη, καί υψηλός τις θεράπων, φέρων μέλαι-
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πάν δείλι τό τέϊον, συνδιαλεγόμενο;

ναν στολήν, καί λευκότατα; περιχειοίδα;, έπεφάνη έν τή ούδφ, καί 
βαθέω; ΰπεκλίθη πρό τή; αγνώστου είσεοχομένη;.

— Πώ; λέγεται ή συνοικία αΰτη ; ήρώτησα τόν άμαξηλάτην.
— Πίμλικο, άπήντησεν ούτο;, ατένισα; υ.ε δι’ αισθηματικού βλέμ- 

ματο; καί πονηρού μειδιάματο;.
Ή έκφρασι; αυτή, ήν έλαβεν έν τή άπλουστάτη έρωτήσει μου ή φυ

σιογνωμία τοΰ αμαξηλάτου μοί έφάνη ακατανόητο;. Άλλα κρίνα; 
περιττόν νά πολυπραγμονήσω έπί τούτου, διέταξα αυτόν νά διευθυν- 
θή πρό; τήν Όδόν Πόρτσεστερ, ένθα διέμενον.

Άφιχθεί; έκεϊ, καί είσελθών έν τή αιθούση, εύρον άναμένοντά με 
τόν κ. Οΰέδερελλ, κωφόν τινα, οστεώδη, πλήν νοημονέστατον κληρικόν 
Σκώτον, μεθ’ ού έλάμβανον κατά 
έκ τή; ’Αγγλική; φιλολογία;.

— Χαλώωω, άνεφώνησεν άμα 
ψεω; καί ανησυχία;. Τί τρέχει ;

Τόν παοετήρησα πρό; στιγμήν 
τή; ισχνή; άλλά πνευματώδου; μορφή; του, μοί έ'

— Γνωρίζει; τήν συνοικίαν Πίμλικο ; τόν ήρώτησα.
Οί χαρακτήρέ; του άνέλαβον αΰστηράν τινα έκφρασιν σεμνοσοφία;, 
ω αί κνήμαι του συνεταράσσοντο έκ στενοχώρια;.

■— Ναί, άπήντησε μετά τινο; δυσχερεία;.
— Τί ειδο; άνθοώπων διααένει έν τή συνοικία ταύτη ·,
— Ά ! Αύτό 1 . . Νά σά; εϊπω ώρισμένω; δέν δύναμαι ! . . ’Εννοώ 

ότι δέν γνωρίζω. . . έξ ιδία; άντιλήψεω;. . . Άλλ’ όμω; έχω ακούσει...

ΐδών με εΐσελθόντα πλήρη περισκέ-

άπλανώ; καί άφηρημένω;. Ή θέα 
ένέπνευσε μίαν ιδέαν.

εν

— Τί;
— "Οτι έκεΐ διαμένουσιν ώ; έπί τό πλεϊστον γυναΐκέ; τινε;, λίαν 

περικαλλεΐ;, λίαν κομψαί, λίαν ζωηραί, λίαν χαρίεσσαι, λίαν πολυτε- 
λεΐ;, άλλά καί . . . λίαν γνωσταί.

— Δηλαδή ;
— Λίαν γνωσταί. . . Πώ; νά σά; έκφρασθώ. Έχουσαι διαφόρου; 

ύψηλά; άλλ’ οΐκειοτάτα; σχέσει;. ’Επί τέλου;, είναι γυναΐκε; έλευθε- 
ρίων ηθών.

Καί ταύτα ε’ιπών ό Πουριτανό; κωφό;, ήρυθρίασεν έλαφρώ;, καί έ- 
ταπείνωσεν αίδημόνω; τού; οφθαλμού;.

— Εΐπετε ώς έπί τό π.Ιεϊστον, παρετήρησα έξακολουθοΰν τήν έν- 
διαφέρουσαν άνάκρισίν μου, καί ούδόλω; τήν ύπερτάτην αίδημοσύνην 
τοΰ σώφρονο; κληρικού ευλαβούμενο;.

— Ναί· δ ιότι έν τή αύτή συνοικία κατοικοΰσι καϊ διακεκριμέναι 
τινέ;, άξιοπρεπεΐ;, άριστοκρατικαί οίκογένειαι. Είναι παράδοξο; δ συν- 

> δυασμό;.
'Η προσθήκη αύτη άνύψωσεν άσμένω; τό έκ τών προηγηθεισών πλη

ροφοριών καταβληθέν ρωμαντικόν γόητρον, όπερ έν τή συναντήσει μου 
έκείνη διέβλεπον.

— ’Εάν ήτο άριστοκράτι; ! . . διελογιζόμην, Άλλ’ έάν άνήκεν ε’ι; 
τήν άλλην τάξιν . . . Οΐα άπογοήτευσι; 1 . . Έπειτα . . . πιθανόν νά 
μή κατοική έν τή οικία έκείνη . . . πιθανόν νά μετέβη έκεΐ πρό; έπί- 
σκεψιν.

Έπί τή έλπίδι κοείττονο; διαυγάσεω; τή; ύποθέσεω;, προέβην εΐ; 
τήν λεπτομερή άφήγησιν άπάντων τών λαβόντων χώραν μεταξύ έμοΰ 
καί τή; αγνώστου.

.— Ά ! είπε μετά τό τέρμα τή; άφηγήσεω; ό αγαθό; Σκώτο;, στη- 
ρίζων τό μέτωπον εΐ; τά; παλάμα;. Δέν είναι δυνατόν νά ήναι τοιού- 
του εί'δου; ! . . Οί τρόποι τη; ήσαν λίαν αύστηροί. . . Άλλ’ ούτε άρι
στοκράτι; δύναται νά ήναι . . . Έάν ήτο τοιαύτη, δέν θά ε’ισήρχετο 
εί; άγοραΐον όχημα . . . Έάν δέν διαμένη έκεϊ ! . . . 'Όταν ήνεφχθη 
ή θύρα τή; οικία; είπέ τι πρό; τόν υπηρέτην ;

— ’Όχι ! Αύτό; ύπεκλίθη, καί έκείνη έν σιγή άντιπαρήλθε.
— Τότε άναμφιβόλω; έκεΐ κατοικεί. Έσημειώσατε τήν όδόν καί 

τόν άοιθμόν τή; οικία; ;
— Βεβαίω;.
— Ανάγκη λοιπόν νά καταφύγητε ε’ι; τόν κλητήρα τή; συνοικία;. 

'Ρίπτετε δύο σελλήνια έν τή παλάμη του, καί έχετε παρ’ αύτοΰ άπά- 
σα; τά; δυνατά; πληροφορία;.

Τήν έπομένην πρωίαν, έξεγερθεί; πολύ ένωρίτερον τοΰ συνήθου;, καί 
έσπευσμένω; προγευμάτισα;, διηυθύνθην εί; Πίμλικο.

"Αμα άφιχθεί; εί; τήν ένδιαφέρουσάν με όδόν, είδον παρά τήν γω
νίαν αύτή; προκύπτουσαν τήν γαλήνην φυσιογνωμίαν τοΰ κλητήρα;.

Διηύθυνα τό βήμά μου πρό; αύτόν.
— Δύνασθε νά μοί. εϊπητε, ήρώτησα άμα πλησιάσα;, τί; κατοικεί 

έν τή οικία ταύτη ;
« Καί έν ω διά τή; μιά; χειρο; έδείκνυον τήν οικίαν, διά τή; έτέρα;

έρριπτον τό στΐλβον άογυροΰν νόμισμα έν τή παλάμη τοΰ κλητήρο;.
— Ά ! είπεν ούτο; ’ιθύνων άταράχω; τό βλέμμα του πρό; τήν έν-
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δεικνυομενην οικίαν, Αριθμός 36 Έχει μένει ή κυρία Έβελίνα Κα
μέρων,

— Τί είναι ή κυρία αυτή,
— Δέν γνωρίζετε τήν κυρίαν Καμέρων ! . . έπεφώνησε μετ' έκπλή- 

ξεως ό κλητήρ. Τήν περίφημον καλλιτέχνιδα ! . . Τό γνωστότερον μέ
λος τής έπί τής προστασίας τών ζώων επιτροπής ! . . Δέν είδατε τάς 
εικόνας της είς τό Πικκαδίλλυ !.. Τό όνομά της εις τάς εφημερίδας.... 
ΤΑ .' έχετε δίκαιον ! . , Είσθε ξένος . . .

-— Καλλιτέχνις ! έπανέλαβεν μ,ηχανικώς.
Διαυγής τις ιδέα, ώς αστραπή διήλθε τοϋ πνεύματός μου, έπί τή 

λέξει ταύτγ).
Άνεμνήσθην τοϋ φίλου μου Ίωάννου Πατρικίου, τοϋ διακεκριμένου 

ζωγρα'φου, τοϋ ενθουσιώδους πατριώτου, τοϋ γνωστού καί προσφιλούς 
παρ’ άπασι τοϊς "Ελλησι τοΰ Λονδίνου.

Μετέβην εις τό σπουδαστήριόν του έπί τής οδού Μόσχας, καί εύρον 
αυτόν έν τή συνήθει αύτοϋ στάσει, πρό τίνος λαμποάς τοπογραφίας, έφ’ 
ήςέπλάνα τόν χρωστήρα του, άπαγγέλλων συνάμα έν τών ήδέων άσμα- 
τίων τοϋ Πετράρχου.

— ΤΑ ! άνεφώνησε μετ’ έγκαρδίου χαράς άμα ίδών με, μάς ένεθυμή- 
θης έπί τέλους.

Καί έξακολουθών τό έργον του, ουδόλως ταραχθείς έκ τής φιλικότα
της ταύτης διαχύσεως, ένέχυνε διά μιας κινήσεως τοϋ χρωστήρος τό 
πράσινον χρώμα ένός δένδρου, καί έξήνεγκε περιπαθώς τόν τελευταΐον 
στίχον τοϋ σοννέτου:

Che va dicento all’ anima, sospira ! . . .
Έξφκειωμένος πρός τήν τοιαύτην τοσοϋτον άδιάφορον, καί τοσοϋ

τον ένθερμον ύποδοχήν, έρρίφθην έπί μιάς κολοσσιαίας βυρσίνης έδρας, 
καί άνευ περιστροφών, μετέδωσα είς τόν αισθηματικόν καλλιτέχνην ά- 
πάσας τάς λεπτομέρειας τοϋ επεισοδίου μου. .

— Έβελίνα Κάμερων ! . . . άνεφώνησεν ούτος, μετ’ έκπλήξεως καί 
τίνος συγκινήσεως, άμα άκούσας τό όνομα τής νεάνιδος.

Καί καταθέσας τόν χρωστήρα, έθηκε τάς χεϊρας έν τοϊς θυλακίοις 
τής περισκελίδος, καί έστη απέναντι μου,

— Θέλεις νά γνωρίσγς τήν Έβελίναν Κάμερων ; έξηκολούθησεν. Εί
ναι δύσκολον . . . Είναι σχεδόν αδύνατον.

— ’Αδύνατον ; έπανέλαβον. Ούδέν είναι αδύνατον έν τφ κοσμώ τού- 
τφ, προσέθηκα μετά πομπώδους αποφθεγματικού ήθους.

— Καί έν τούτοις είναι αδύνατον. Δέν εξέρχεται τής οικίας της, 
είμί όταν μεταβή είς τάς Πινακοθήκας. ’Ενίοτε . . . Ά ! άνέκραξεν, 
αΐφνιδίως, μοί ήλθε μία ιδέα , . . Μεθαύριον θά παρευρεθή έν τή καλ
λιτεχνική έσπερίδι τής κυρίας Μάκ-Πέρσων . . . Είμαι καί έγώ προσ
κεκλημένος . . . ’Αλλά σύ . . .έπήνεγκεσύννους,δέν είσαι καλλιτέχνης!..

— Άτυχώς όχι ! έπεϊπον μετά τραγικωτάτου στεναγμού.
— Τότε, τί νά πράξωμεν . . . Ά ! . . Μία άλλη ιδέα ! . . . Γνωρί

ζεις τόν κ, Γλάδστωνα . . .
— Έγώ . . . τόν κ. Γλάδστωνα ! . . . είπον συσπειρούμενος μετά δέ

ους έν τώ κολοσσιαίφ έδωλίφ μου. "Έπειτα τί σχέσιν έχει ό Γλάδστων 
μέ τήν ύπόθεσίν μας ;

— ’Έχει σχέσιν, καί στενωτάτην μάλιστα . . . τόν αγαπάς τουλά
χιστον ;

— 'Όπως πάντες οί 'Έλληνες.
Σημειωτέον ότι ή σκηνή αυτή έλάμβανε χώραν άκριβώς μετά τήν 

προσάρτησιν τής Θεσσαλίας, καί πολύ πριν ή έπέλθγι τό Βουλγαρικόν 
πραξικόπημα καί ή έπακολουθήσασα τούτο Ελληνική ιλαροτραγωδία.

— Αισθάνεσαι αληθή ενθουσιασμόν ύπέρ αύτοϋ ;
— Βεβαίως.
— Καί δύνασαι νά διερμηνεύσγς τόν ενθουσιασμόν σου τούτον, κα

ταλλήλως γράφων έν τή ’Αγγλική ;
— Ελπίζω . . . Τούλάχιστον θά προσπαθήσω . . . Άλλά τί εννο

είτε δι’ όλων τούτων.
— Άκουσον ! 'Η κ. Μάκ—Πέρσων είναι έκ τών φανατικωτέρων ο

παδών τοϋ κ. Γλάδστωνος. Τόν θαυμάζει. Τόν λατρεύει. Είναι ιδιαι
τέρως συμπατριώται, διότι καί αύτη κατάγεται ώς καί ό κ. Γλάδστων 
έκ Μιδλοθίας. Έκτος τούτου ό κ. Μάκ-Πέρσων, ό άποθανών σύζυγός 
της, διατελέσας μέλος τοϋ Κοινοβουλίου, κατελέγετο μεταξύ τών ίδι-

,αιτέρων πολιτικών φίλων τοϋ Πρωθυπουργού. "Ωστε, έννοεϊς, ότι πάν 
δ,τι σχετίζεται πρός τόν κ. Γλάδστωνα, ποοκαλεϊ ζωηρώς τό ενδιαφέ
ρον τής κυρίας Μάκ - Πέρσων.

— Άλλ’ έγώ ούδόλως σχετίζομαι πρό τόν κ. Γλάδστωνα.
— Θά σχετισθής. Καί ιδού ό τρόπος. Λαμβάνων αφορμήν έκ τής 

άρτι έπιτελεσθείσης προσαρτήσεως τής Θεσσαλίας είς τήν Ελλάδα, θά 
συντάςγς κατάλληλόν τινα αισθηματικήν καί ενθουσιώδη έπιστολήν 
ύπέρ τοϋ κ. Γλάδστωνος, ώς Έλλην. έκφράζων τά ίδιά σου αισθή
ματα, καί διερμηνεύων καί τά τών συμπολιτών σου. Τήν έπιστολήν ταύ-
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την θά διευθύνης είς τούς Καιρούς. Έάν ήναι καλώς γεγραμμένη, ώς 
πιστεύω, θά δημοσιευθή μετά τής ύπογραφής Σου. Καί ή δημοσί- 
ευσις αύτη θά σοί χρησιμεύση άφεύκτως, ώς ισχυρότατος τίτλος εισό
δου έν τή καλλιτεχνική έσπερίδι της κυρίας Μάκ-Πέρσων.

— Άλλ’ άφ* οΰ δέν είμαι καλλιτέχνης ....
— Δέν σημαίνει. Τά όρια της καλλιτεχνίας ειναιλίαν ελαστικά. Δύ- 

ναται ενίοτε, έπεκτεινόμενα νά περιλάβωσι καί τούς δημοσιογράφους.
Άνεπήδησα ζωηρώς έκ τής έδρας μου, έθλιψα ίσχυρώς τήν χεΐρα 

τοΰ εύεργετικωτάτου φίλου, καί έξορμήσας ώς βέλος διά τής θύρας, ήρ- 
ξάμην κατερχόμενος έν κινδυνωδεστάτγ σπουδή τάς βαθμίδας τής κλί
μακας.

— Άκουσον έδώ, μοί έφώνησεν ό συμπολίτης καλλιτέχνης έν τώ 
ούδώ τής θύρας ίστάμενος. Μή λησμονήσγς νά προσθέσγς είς τήν ύπο- 
γραφήν σου τά στοιχεία L. L. D.

— Τί έμφαίνουσι ταΰτα ;
— Τόν τίτλον σου. Λιδάχϊώρ τά Νομικά. Ίσχύουσι πολύ οί έπι- 

στημονικοί τίτλοι ένταϋθα.

Δ'.

Έπανελθών έν τή οικία διέταξα νά μοι φέρωσιν άφθονον τέϊον. Έ- 
ξήντλησα διά τής διαδοχικής κενώσεως τεσσάρων άλλεπαλλήλων κυ
πέλλων άπαν τό περιεχόμενον τής τεϊοδόχης, καί κατέφυγον είτα εις 
τινα φιάλην ίσχυροτάτου τριαστέρου βράνδυ.

Καί είτα έκάθησα παρά τό γραφεϊόν μου.
Έκλονιζόμην δλος έκ τής προηγηθείσης διεγερτικωτάτης δαψιλούς 

ποσεως. Τό νευρικόν μου σύστημα ίσχυρώς έδονεΐτο. Ή κεφαλή μου 
έφλέγετο. Είχον μεταβληθή είς ήφαίστειον.

Άλλ’ ή γραφίς ώλίσθαινε μετά τής χειρός μου έν θαυμασία οργή 
καί ταχύτητι έπί τοΰ χάρτου, ή δέ φαντασία μου έπέτα ακαταπόνη
τος είς ίλιγγιώδη ύψη ένθουσιασμοΰ καί αίσθηματικότητος.

Έν τοιαύτγι σφοδρά διεγέρσει, καί υπερφυσική έξάψει διατελών,έγρα- 
φον έπί μίαν ώραν.

Άμα περάνας τήν έπιστολήν, κατηνάλωσα μίαν έτι ώραν, δπως συμ
πληρώσω τάς άτελείας, αΐτινες φυσικώς ώφειλον νά προκύψωσιν έν 
τοιούτω έργω, ύπό τοσοΰτον παραδόξους δρους, έν ξένγι γλώσση, σπα- 
σμοδικώς γενομένου.

Μετά τοΰτο έθηκα τήν έπιστολήν έντός φακέλλου, έπέγραψα αύτήν 
πρός τόν Εκδότην τών Καιρώχ, καί μεταβάς εις τά μεγαλοπρεπή Γρα
φεία τοΰ παγκοσμίου φύλλου, ένεχείρησα αύτήν δ ίδιος.

Τήν έπομένην ημέραν έξηγέρθην περί τήν μεσημβρίαν. Καθ’ δ'λην τήν 
νύκτα δέν ήδυνήθην νά ύπνώσω, διατελών ύπό τήν μεγίστην διέγερσιν 
τής προτεραίας, τήν δέ πρωίαν έβυθίσθην έν μακρφ ληθάργω.

Έσήμανα βιαίως τόν κώδωνα, καί έζήτησα άνυπομόνως τούς Και
ρούς. Διέδοαμον μετ’ άπλήστου καί αγωνιώδους βλέμματος τάς μα- 
κράς στήλας τοΰ κομισθέντος μοι φύλλου, καί μετά τινας στιγμάς άνη- 
σύχου έρεύνης, τό βλέμμα μου προσηλώθη άτενές, διεσταλμένον, ώς 
έάν ύπέστη αίφνιδίαν τινα άκατάβλητον γοητείαν, έπί τίνος χώρου τής 
αχανούς έφημερίδος.

Ίσχυροτάτη φρικίασις εύφοοσύνου συγκινήσεως διέδραμεν άπασαν 
τήν σπονδυλικήν στήλην μου.

Ύπό τόν τίτλον ‘Ελλάς καε Γλάδστων είδον μετά ζωηροτάτης 
χαράς, καί ύψίστης ύπεριφημανίας, έξελισσομένην έν ταϊς στήλαις τοΰ 
περιφήμου οργάνου, τήν ένθουσιώδη έπιστολήν μου, τό πρώτον Αγγλι
κόν δημοσιογραφικόν έργον μου.

Δέν έλαβον καιρόν νά έντρυφήσω έπί μακρόν έν τή έξόχφ ήδυτάτν) 
ταύττ; απολαύσει, καθότι έσπευσμένον κροτάλισμα έπί τάς θύρας μέ 
άπέσπασεν αύτής.

— Εμπρός I είπον μετά τίνος δυσαρέσκειας.
Ή θύρα ήνεώχθη, καί ζωηρά, φαιδροτάτη διεγράφη ή συνήθως 

γαλήνιος μορφή τοΰ Πατρικίου.
— Θαυμάσια ! άνεφώνησεν ούτος εισερχόμενος. Ούδέποτε θά ήδυ- 

νάμην νά φαντασθώ δτι θά έγραφες τόσον έπιτυχώς. Ή κυρία Μάκ- 
Πέρσων είναι κατενθουσιασμένη. Θέλει νά γνωοίστι, μ’ είπε, «τόν έν
θουσιώδη Έλληνα».

— Τήν είδες ; ήρώτησα έξαλλος έκ χαράς.
— Βεβαίως ! "Αμα είδον τήν έπιστολήν σου είς τούς Καιρούς, έλα. 

βον τό φύλλον, καί έσπευσα παρ’ αύτή. Άλλά ! . . προσέθηκε μετά 
τίνος χροιάς μελαγχολίας, μοί έστοίχισεν ακριβά, ή φιλική αύτη έκ- 
δούλευσις. Έχασα μίαν πρωίαν, Ιν αονκύτο τοΰ Πετράρχου, καί μίαν 
λίμνην τής τοπειογραφείας μου. 'Οπωσδήποτε . . . άνέλαβεν αύθις εύ- 
θύμως, δέν ύπέστην δλας τάς στερήσεις ταύτας, άνευ αποτελέσματος. 
Καί . . . ιδού.

Καί έξαγαγών έκ τοΰ θυλακίου του ορθογώνιόν τι τεμάχιον στιλ-
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πνοΰ χάρτου μετ’ έπιχρύσων άκρων, έθηκεν αυτό μετ’ ευλαβούς επιση
μότατος έν τή προταθείση παλάμη μου.

— Είναι ή πρόσκλησις, εΐπεν.
Οί οφθαλμοί μου έξήστραψαν έξ ευδαιμονίας.
— Θά ύπάγωμεν όμοϋ ; . . . ήρώτησα. Αύριον ; . . .
— Άνα[ζ.φιβόλως.Θά διέλθω, όπως σέ παραλάβω. Τήν έννάτην τής 

εσπέρας πρέπει ν’ άναχωρήσωμεν εντεύθεν. Νά μέ άναμένης.
Καί ταύτα εΐπών ό εξαίρετος φίλος άπήλθε, καταλιπών με πλήρη 

ευδαιμονίας καί άνυπομονησίας.
Ήγνόουν πώς νά διέλθω τό παοεντιθέμενον μέχρι τής κρίσιμου ώρας 

τής έπισκέψεως χρονικόν διάστημα. Άνέγνωσα έκατοντάκις τουλάχι
στον τήν δημοσιευθεϊσαν επιστολήν μου, περιεπλάνησα είτα έπί άρκε- 
τόν χρόνον έν θαυμασμφ καί έκστάσει τό βλέμμα μου έπί τοΰ συνόλου 
αυτής καί τέλος εύρον άπολαυστικήν ένασχόλησιν έν τη καταμετρήσει 
τών γραμμών, καί τή άπαριθμήσει καί τών εικόνων καί παραβολών,αϊ- 
τινες περιείχοντο έν αυτή.

Άλλ’ έπειδή ουδέ διά τοΰ μέσου τούτου διέρρεε ταχέως ό χρόνος 
άπεφάσισα νά μεταβώ διά τοΰ σιδηροδρόμου είς ’Ρίτσμονδ, όπως 
έν τή γοητευτικωτάτη ταύτη έξοχή διέλθω ήττον άγωνιωδώς τό βρα
χύ διάστημα, όπερ ή άνυπομονησία μου παρίστα ώς άτελεύτητον.

Έπανήλθον είς Λονδϊνον περί τό δείλι τής επομένης ημέρας, καί 
άφοΰ κατηνάλωσα μίαν ώραν έν τω κουρείφ, διήλθον τόν υπόλοιπον, 
μέχρι τής ώρας τοΰ γεύματος χρόνον, έξαντλών άπάσας τάς καλλω- 
πιστικάς δυνάμεις μου, πρό τοΰ κατόπτρου.

Μετά τό γεΰμα ήρξάμην καί πάλιν, έντρυφών εις τήν άνάγνωσιν τής 
πολυπλάγκτου έπιστολής μου, έν ή ή έκ τής πρωτοπειρίας προερχο- 
μένη αΰταρέσκειά μου,νέα θέλγητρα, καί νέας ύπεροςάς έν έκάστη έπα- 
ναλήψει, άπεκάλυπτεν.

Τέλος περί τήν έννάτην άκριβώς ήκούσθη έν τή όδώ τό κυλίνδημα 
οχήματος, οπερ έστη πρό τής θύρας τής οικίας μου.

- Έρριψα τελευταϊον βλέμμα έπί τοΰ κατόπτρου, έλαβον τόν πίλον 
καί τήν ράβδον μου, καί έξήλθον.

Έν τω όχήματι άνέμενεν δ Πατρίκιος.
— Άγωμεν, μοί εΐπεν, άνοίξας τήν θυρίδα, μή χάνωμεν καιρόν !
Καί άφοΰ εΐσήλθον έν τω δίφρω, άπετάνθη πρός τόν άμαξηλάτην :
— 24, Ατραπός τοΰ 'Άλσους, εΐπεν.
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Ό άμαξηλάτης έθιξεν έν άκοω σεβασμφ διά της χειρός τόν στίλβον 
τα υψηλόν πϊλόν του.

— ’Ατραπός τοϋ "Αλσους 1 έπανέλαβον έγώ πλήρης δέους. Ή κ. 
Μάκ-Πέρσων διαμένει έν τή άριστοκρατικωτέργ όδώ τοϋ Λονδίνου ;

— Διατί όχι ; άπήντησεν άταράχως ό φίλος μου. "Εχει τόσον ύψη- 
λάς σχέσεις, καί είναι τόσω πλούσια . . .

Άκουσίως πως τό βλέμμα μου περιεπλανήθη έπί της ένδυμασίας 
μου. Μοί έφάνη ότι αύτη άπώλεσεν αΐφνιδίως άπασαν την κομψότητα, 
άπασαν την αξιοπρέπειαν της, καί ήσθανόμην έμαυτόν πλήρη δειλίας 
καί άδεξιότητος.

Έν τούτοις ό δίφρος διελάσας κατά μήκος τής Δυτικής πλευράς 
τοϋ Χάϋδ Πάρκ, παρέκαμψε τήν γωνίαν τής Μαρμαρίτηζ 'Λτ/τίόος·, καί 
είσήλθεν εις τήν ’Ατραπόν τοϋ "Αλσους.

Μετά τινας στιγμάς έστη πρό μεγαλοπρεπούς, λαμποώς φωταγω- 
γημένου μεγάρου, πρό τοϋ οποίου μακρά σειρά ιδιαιτέρων πολυτελών 
οχημάτων παρετάσσετο. Οΐ φενακοφόροι άμαξηλάται, έκάθηντο έν η
γεμονική αταραξία έπί τοϋ έδωλίου των. Οΐ χρυσοποίκιλτοι θεράπον
τες, έτάσσοντο παρ’ αυτούς, μέ τήν κανονικήν μορφήν των καί τήν κο- 
νιόπαστον κόμην των. Οί αγέρωχοι θυμοειδείς κέλητες έκρότουν ζωη- 
ρώς τάς όπλάς των έπί τοϋ ξυλοστρώτου έδάφους.

Ε'.

Κατελθόντες τοϋ δίφρου,διεσχίσαμεν τό πρό τοϋ μεγάρου έκτεινόμε- 
νον περικαλλές κηπάριον, άνήλθομεν τής εΰρείας μαρμάρινους βαθμίδας, 
διήλθομεν πρόδρομόν τινα, κατακλυζόμενον ύπό φανταστικών λάμψεων, 
έκπεμπομένων ύπό πολλών ποικιλοχρόων κρυστάλλινων λαμπτήρων,άπό 
τής οροφής άνηρτημένων, καί κατελήξαμεν είς λαμπράν τινα, εΰρυτά- 
την, πλήρη αίγλης καί πολυτελείας αίθουσαν.

’Άμα είσήλθομεν έν αύτη, μεγαλοπρεπής τις δέσποινα μετ’ αριστο
κρατικού ήθους καί ηγεμονικού παραστήματος,έχουσα άπαντα τά στοι
χεία τής έπιβλητικής ωρίμου καλλονής τής μέσης ήλικίας, καί ήμφιε- 
σμένη αύστηράν έκ μέλανος συρικοϋ, διά γαγατών πεποικιλμένην έ- 
σθήτα, προσέδραμε μετά γλυκυτάτου μειδιάματος πρός ημάς.

— Οϊα σύμπτωσις ! είπε τείνουσα είς τόν Πατρίκιον τήν χεϊρα, ήν 
ούτος μεθ’ ίπποτικωτάτης εύλαβείας έφερεν εις τά χείλη του. Τήν στι
γμήν ταύτην ακριβώς έγίνετο λόγος περί ήμών. Ό κ. 'Ρόβερτς μάς 
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έλεγεν, οτι άνεκαλύψατε ένα περίφημον ΤιντορΕτον, τόν όποιον μάλιστα 
άπεκτήσατε αντί ευτελέστατου ποσοΰ. Σάς συγχαίρω διά τήν διορα
τικότητα σας.

__ Μάλλον πρέπει νά μέ συγχαρήτε διά την τύχην μου, κυρία. Πρό 
τινων ήμερων διερχόμενος έκ τίνος άθλιας όδοΰ τής συνοικίας Σόχο, 
είδον διά τών κονιορτωδών ύέλων οίκτροΰ τίνος ρακοπωλείου, μίαν ρυ- 
παράν, άμαυράν σχεδόν,έσβεσμένην,έν σκωληκοβρωτω πλαισιφ τεταγμε- 
νην εικόνα. Έπ* αυτής ύπήρχε τεμάχιόν τι χάρτου, έφ’ ού έσημειοϋτο 
ή τιμή. "Εν σελλήνιον. Διέκρινον τήν άρχαιότητα τής είκόνος, καίπερ 
δέ οΰδέν ώρισμένον γνωοίζων περί αύτής, ήμην βεβαιότατος, οτι πάν
τοτε θά ειχεν άξίαν μείζονα τής ένδεικνυμένης τιμής. Κατέβαλον αυ
θωρεί τό σελλήνιον, καί παραλαβών αύτήν είς τό σπουδαστήριόν μου, 
ήρξάμην νά τήν καθαρίζω. Μετά τινα ξέσματα .... φαντάσθητε τήν 
έξαλλον χαράν μου .... άνεκάλυψα ότι ειχον πρό έμοΰ .... ένα τών 
λαμπρότερων Τιντορέτων ! . . .

— Λαμπρά τύχη ! . . . έξοχος ευδαιμονία ! . . . έπεφώνησεν έν ά- 
δόλφ ένθουσιασμώ ή μελανείμων επιβλητική δέσποινα. -—- Άλλά . . . έ- 
πήνεγκεν είτα μετάτινος άνησυχίας, ρίψασα έπ’ έμοΰ τό βλέμμα, καί 
κατανοήσασα τήν στενοχώριαν έν ή διετέλουν, έγκαταλειφθείς άπαρα- 
τήρητος, μέ τόν καλλιτεχνικόν διάλογόν μας, έλησμονήσαμεν τόν φί
λον σας.

— ’Αληθώς, ειπεν ό Πατρίκιος, ρίψας βλέμμα συμπάθειας, έπί τής 
συνεσταλμένης στάσεώς μου, έγώ έλησμόνησα τά φιλικά καθήκοντά 
μου. Κυρία Μάκ-Πέρσων, έπήνεγκεν άναλαμβάνων έπίσημον ήθος, έπι- 
τρέψατέ μοι νά . . .

— Είναι περιττόν ! Είναι περιττόν ! διέκοψε, τείνουσά μοι τήν χεΐ
ρα μετά φιλικωτάτου μειδιάματος ή λαμπρά δέσποινα.'Ο κύριος είναι... 
άν δέν άπατώμαι . . . ό φίλος σας περί ού μοί ώμιλήσατε χθές . . . Ό 
Ενθουσιώδης '' Ε.ΙΙην.

— ’Ακριβώς, κυρία μου, ύπέλαβεν ό Πατρίκιος, έν ω έγώ ύπεκλινό- 
μην μετά βαθυτάτου έρυθήματος, ούδέ λέξιν ν’ αρθρώσω δυνάμενος.

— Καί έλπίζω, έξηκολούθησεν ή κ. Μάκ - Πέρσων μετά τοΰ αύτοΰ 
ήδυτάτου μειδιάματος, ότι δύναμαι νά προσθέσω : Ό Ενθουσιώδης θαυ
μαστής τοΰ κ. Γ.ίάδστωνος.

— Βεβαίως, κυρία μου 1 είπον ζωηρώς, ένθαρρυνόμενος ύπό τής 
ακράτου, ειλικρινούς, έγκαρδιωτάτης έκείνης φιλοφροσύνης.

— Ά ! τότε συναντώμεθα . . . Κύριε Πατρίκιε, ειπεν είτα άποτει- 

νομενη είς τόν Έλληνα καλλιτέχνην, θά σάς ΰποκλέψω τόν φίλον σας. 
Εχομεν πολλά νά εί'πωμεν. Σείς, προσέθηκε, μετ’ έλαφοοΰ γέλωτος, 

περιβαλοΰσα, διά τοΰ βλέμματος άπαν τό πλήθος τών προσκεκλημέ
νων καλλιτεχνών, δέν θά πλήξητε βεβαίως έλλείψει καταλλήλου συνο
δείας . . .

Καί νεύσασά μοι δπως τήν ακολουθήσω, άπεσύρθη εις τινα γωνίαν, 
εν 7) καθεσθεΐσα επί τίνος κλιντήρος, καί προσυποδείξασά μοι θέσιν 
παρ αυτή, ηρξατο μετ’ ευμενεστάτου ένδιαφέροντος άποτείνουσά μοι 
διαφόρους ερωτήσεις, περί τών κατ’ έμέ, καί τών κατά τήν Ελλάδα.

Ανακτήσας άπαν τό θάρρος μου, άπήντων είς άπάσας τάς έρωτή- 
σεις ταύτας, μετ’ άρκούσης έλευθερίας καί εύχερείας, ό δέ διάλογος 
προεβαινε καθιστάμενος οίκειότερος καί εύαρεστότερος.

Αίφνης, προέκυψεν έν τή συνδιαλέξει ταύτή τό δνομα τοΰ κ. Γλάδ- 
στωνος. Καί τότε ή κ. Μάκ-Πέρσων, άναλαμβάνουσα έ'κτακτον ζωη
ρότητα, και το βλέμμα έχουσα πλήρες πυρός, ηρξατο έκτυλίσσουσα, 
έν αυξομένη ένθουσιώδει παραφορά, ορμητικόν, άτελεύτητον πανηγυρι
κόν, ύπέρ τοΰ γηραιοΰ Πρωθυπουργού.

Επί μακρόν χρόνον έτεινον τό ούς είς τήν φλογέράν άγόρευσιν μετ’ 
άκαταπονήτου προσοχής καί βαθυτάτης εύλαβείας. Άλλ’ έπί τέλους 
ήσθάνθην έμαυτόν καταπονούμενον ύπό τής μονοτόνου έκείνης πανη
γυρικής προσλαλιάς, διεγειρόμενος δέ καί ύπό τοΰ άκατασχέτου πό
θου, όπως έκπληρώσω τόν κύριον σκοπόν τής έν τή συναναστροφή έκείνη 
εισαγωγής μου, άπέσυρον τήν προσοχήν μου έκ τών λόγων τής οίκοδε. 
σποίνης, καί περιεπόλουν τό βλέμμα μου έταστικόν έπί τών έν τή αι
θούση προσώπων.

Μετά τινας στιγμάς τοιαύτης έπισκοπήσεως, διέκρινα έν τή απέ
ναντι γωνία, είς αρκετήν άπό τής θέσεώς μου άπόστασιν, νεάνιδά τινα, 
παρατηροΰσάν με έπιμόνως διά τών διόπτρων της, έν ή παρ’ αύτήν 
δυο άνδρες, ό μέν είς μάλλον πρεσβύτης τυγχάνων, δ δ’ έτερος νεα- 
ρώτατος έ'τι ών, άπέτεινον άλληλοδιαδόχως τόν λόγον.

Επί τή θέα αύτής, κατελήφθην ύπό ίσχυράς ταραχής καί ζωηράς 
συγκινήσεως.

Είς τούς χαρακτήρας τής νεάνιδος έκείνης, άνεγνώρισα τήν άγνω
στον έπισκέπτιδα τοΰ Πικκαδίλλυ, τήν περίφημον καλλιτέχνιδα τοΰ 
Πίμλικο.

Ην άδύνατον ν’ άποσπάσω πλέον έκ τής θέσεως έκείνης τούς οφθαλ
μούς. Δετέλουν έν παραδόξω άκαταμαχήτω γοητείη. Καί έξηκολού- 
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θουν νά ποοσηλώ άτενώς τό βλέμμα καί την προσοχήν μου έπί της 
απέναντι γωνίας, αδιαφορών έντελώς πρός τούς ενθουσιώδεις της οίκο- 
δεσποίνης λόγους.

Λύτη, μεθ’ ολην την είς τό προσφιλές θέμα, όπερ άνέπτυσσεν, α
ποκλειστικήν άφιέρωσίν της, διέκοινεν έπί τέλους, την άποπλάνησιν έ- 
κείνην τοΰ πνεύματός μου.

— Ά ! μοί είπε προσλαμβάνουσα έπικλητιτικόν ήθος, ούτινος τήν 
ΰπόκρισιν έξουδετέρει έντελώς τό αιώνιον συμπαθές μειδίαμά της. Σάς 
συνέλαβον ! Δέν προσέχετε είς τούς λόγους μου ! Ένόμιζον ότι τό θέ
μα μου σάς ένεδιέφερε πλειότεοον !

— Σάς βεβαιώ . . . Μέ αδικείτε . . . Είπον έν χαλαρά διαμαρτυ
ρία, ένω τό βλέμμα μου έξηκολούθει διευθυνόμενον πρός τήν έλκυστι- 
κήν γωνίαν.

— Μή διαμαρτύρεσθε ! Σάς έννοώ. ’’Εχετε μέγα δίκαιον. Σάς κατε- 
πόνησα. ’Ίδωμεν ήδη έάν δυνάμεθα νά σάς άποζημιώσωμεν διά τήν 
βάσανον είς ήν σάς ΰπεβάλομεν . . . "Ας άνακαλύψωμεν έν πρώτοις, 
έξηκολούθησε τάσσουσα προ τών οφθαλμών της τά δίοπτρα, τί περι
σπά τοσοΰτον ίσχυρώς καί έπιμόνως τήν προσοχήν σας ... Ά ... άνέ- 
κραξεν εύθύμως μετά βραχεϊαν παρατήρησιν. Ή δεσποινίς Κάμερων ! 
"Εχετε βλέπω αρκετήν καλαισθησίαν. Τήν γνωρίζετε ;

— 'Απλώς έξ όψεως . . καί έξ ονόματος βεβαίως. . . άπήντησα 
διακεκομμένως, έν άκρα ταραχή διατελών.

— Ά ! πολύ καλώς- εΐπεν ή καλλίστη δέσποινα. ’Ιδού λοιπόν μία 
ευκαιρία άποζημιώσεως. Θά έπεθυμήτε νά σάς παρουσιάσω πρός αυτήν. 
"Η θά σάς ήνώχλει ίσως τούτο ; έπήνεγκε μετά πονηρού μειδιάματος.

— Θά ήμην πολύ ευτυχής, ύπέλαβον δειλώς, έάν έλάμβανον τήν .. 
τιμήν ταύτην.

— Έχει καλώς ! Άλλ’ άς άφήσωμεν ν’ άπομακρυνθώσιν οί δύο έκεϊ- 

νοι κύριοι.
— Τίνες ούτοι ;
— Δέν τούς γνωρίζετε ; άνεφώνησεν ή εύγενής οικοδέσποινα, δια- 

στέλλουσα έν έκπλήξει τούς οφθαλμούς.
— "Οχι ’. . . Εύρίσκομαι άπό τοσοΰτον ολίγον χρόνον έν Λονδίνω!..
— ’Έχετε έν μέρει δίκαιον. ’Ιδού λοιπόν ! Θά σάς τούς γνωρίσω 

έγώ . . . Ό πρός τά δεξιά τής δεσποινίδος Κάμερων, μέ τόν λευκό- 
φαιον πώγωνα . . . τόν βλέπετε ;

— Μάλιστα.

— Είναι ό σίρ Φρειδερίκος Λέϋτων, Πρόεδρος τής Βασιλικής ’Ακα
δημίας τών Τεχνών.

— Ά ! έξήνεγκον έν ύπερτάτω θαυμασμφ.
— Ό δεύτερος, ό πρός τ’άριστερά, μέ τούς σπινθηροβολοΰντας οφθαλ

μούς, καί τόν κομψόν μύστακα, είναι ό α. Μίλλαι, ό Βασιλικός ’Ακα
δημαϊκός, ό περίφημος προσωπογράφος.

— Ά ! έξήνεγκον καί δεύτερον, καταστάς έννεός έκ τοΰ θαυμα
σμού καί προσβλέπων μετ’ άρρητου εύλαβείας, ,δτέ μέν τούς δύο έκεί— 
νους Όλυμπίους, ότέ δέ τήν ύπέροχον νεάνιδα, πρός ήν μετά τοσού- 
του ένδιαφέροντος διελέγοντο ούτοι.

ΣΤ'

Ευτυχώς ή έκστασίς μου αύτη, ήτις μοί έδιδε τύπον 
τητος, δέν διήρκεσεν έπί μακρόν. Ή νεάνις ίδοΰσα ότι τό 
οίκοδεσποίνης προσηλοΰτο διαρκώς έπ’ αύτής, 
φρού τίνος μειδιάματος, έν είδει προσκλήσεως, 
της, καί καταλιποΰσα φιλοφρόνως τούς δύο ’Ακαδημαϊκούς, διηυθύνθη 
πρός ημάς.

’Αγνοώ οΐον αίσθημα μέ κατείχε τήν στιγμήν έκείνην. ΤΗν χαρά, 
έλπίς, δέος, άγωνία ; ’Άδηλον ! Τό βέβαιον είναι ότι οί οφθαλμοί μου 
έθαμβοΰντο, τά γόνατά μου έκάμπτοντο, τά χείλη μου ύπέτρεμον, καί 
άπαν το νευρικόν σύστημά μου ύφίστατο παράδοξόν τινα, πρωτοφανή 
συγκίνησιν.

Άμα προσπελασάσης τής νεάνιδος, ή κ. Μάκ-Πέρσων έλαβε μετά 
κινήματος τίνος αισθηματικής άνυπομονησίας, άμφοτέρας τάς χεϊράς 
της, καί έθλιψε ταύτας έν σιγή καί έν περιπαθεϊ τρυφερότητι.

Μετά τήν προκαταρκτικήν ταύτην διαχυτικότητα, άνέλαβε μετά 
τοΰ συνήθους φαιδρού ήθους της τόν λόγον.

— Έβελίνα, εΐπεν, έπίτρεψόν μοι νά σοι παρουσιάσω τόν κύοιον....
’Ενταύθα διεκόπη. Άλλά μετά τινα βραχεϊαν σύννοιαν, κατόρθω

σε νά προενέγκγι άλώβητον τό πολυσύλλαβον Ιίελοποννησιακόν όνο
μά μου.

Καί έν ω έγώ ύπεκλινόμην έν βαθυτάτν) εύλαβεία, ή νεάνις άντα- 
ποδίδουσα τήν ταπεινοτάτην ταύτην προσαγόρευσίν μου δι’ ένός έλα- 
φροΰ, ταχυτάτου, σχεδόν άδιοράτου νεύματος, προσήλωσεν έπ’ έμοΰ 
μετά τίνος χροιάς ειρωνείας τό βλέμμα της,όπερ δέν έννόει ν’ άποσπάση 

τινα ήλιθιό- 
βλέμμα τής 

συνωδευόμενον ύπό έλα- 
ήγέρθη έκ τής θέσεώς
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έκ της φυσιογνωμίας μου, ώς έάν ευρισ^εν άρρητον τρυφήν έν τη θέα 
τής συγχύσεως, έν ή διετέλουν, καί ήν έπέτεινε καθ’ ύπερβολήν, τό 
κριτικόν έκεΐνο, ερευνητικόν και σαρκαστικόν ήθος της.

— Ό κύριος είναι Έλλην, είπεν ή οικοδέσποινα, λύουσα τήν έπα- 
κολουθήσασαν τήν σύστασιν σιγήν.

Τό βλέμμα τής νεάνιδος έπλανάτο ήδη έπ’ έμοϋ μετά πλείονος 
περιεργείας.

— L. L. Δ. έξηκολούθησεν απαριθμούσα τάς ιδιότητάς μου ή εξαί
ρετος κυρία.

— L. L. Δ; έπανέλαβε μετά τίνος έκπλήξεως ή δεσποινίς Κάμερων, 
παρατηροϋσά με μετά πλείονος ενδιαφέροντος καί μείζονος εύμενείας.

Μεθ’ δλην τήν σύγχυσιν, έν ή διετέλουν, κατόρθωσα νά έννοήσω τήν 
αιτίαν τής αιφνίδιας ταύτης μετατροπής. Ό έπιβλητικός έκεϊνος τί
τλος, οστις τοσοϋτον δυσχερώς αποκτάται έν Άγγλίιγ, καί τοσαύτην 
αξίαν προδίδει εις τόν φέροντα αυτόν έν τή χώργ ταύτγι, περιβάλλων 
τήν ύπαρξίν μου έν τή νεαρές ήλικία, έν ή διετέλουν, διά τής άπλέτου 
αίγλης του, μέ άνύψου είς μέγα βαθμόν πρό τών οφθαλμών τής νεά
νιδος, άγνοούσης όπόσον εΰχερώς αΐ διδακτορικαί δάφναι κοσμοΰσι τά 
νωθρά μέτωπα τών νεωτέρων Ελλήνων.

Μετά τά προκαταρκτικά ταϋτα, έπηκολούθησε διάλογός τις μεταξύ 
τής οίκοδεσποίνης καί τής καλλιτέχνιδος. Κατά τήν διάρκειαν τούτου, 
ΐστάμην άκροώμενος σιγηλώς καί συνεσταλμένος, άλλ’ άποζημιούμε- 
νος άπό καιρού είς καιρόν διά τινων βλεμμάτων, άτινα ή τελευταία 
μοί διηύθυνε κατά τό τέλος έκάστης περιόδου τών λόγων της.

"Οπωσδήποτε διά τής παρατάσεως τοΰ διάλογου τουτου, έν ω, 
περιοριζομένω έπί προσώπων καί αντικειμένων άγνώστων μοι έτι, δέν 
ήδυνάμην νά λάβω μέρος, ή θέσις μου καθίστατο λίαν δυσχερής, καί 
συνεζήτουν καθ’ έμαυτόν διαφόρους, κατά τό μάλλον ή ήττον τολμη
ρούς, τρόπους απαλλαγής έκ τής στενοχώριας μου ταύτης, δτε, ευτυ
χώς, ή λύσις τής δυσχεοείας έπήλθεν αυτομάτως, διά τής άποχωρή- 
σεως τής οίκοδεσποίνης, καταλιπούσης ήμάς, δπως μεταβή παρά τφ 
Προέδοω τής Βασιλικής Ακαδημίας.

"Εμεινα μόνος μετά τής νεάνιδος.
Ή ευκαιρία αύτη, ήν τοσοϋτον ένθέρμως έπόθουν, καί μετά τοσαύ

της αγωνίας προσεδόκων, άντί νά μέ πληρώσγι ευδαιμονίας καί θάρ
ρους, έξ έναντίας έξήγειοεν έν τή ψυχή μου ισχυρόν τι αίσθημα ανη
συχίας καί δέους. Καί τό τοιοϋτον παράδοξον αίσθημα έπί τοσοϋτον 

μ’ έκυρίευσεν, ώστε ήρξάμην ευχόμενος τήν ταχεϊαν έπάνοδον τής οί
κοδεσποίνης.

Ήγνόουν πώς νά προσενεχθώ απέναντι τής ύπερόχου έκείνης καλλι- 
τέχνιδος. Έδειλίων ν’ ανοίξω τά χείλη μου, φοβούμενος μή αλλόκο
τοι ήχοι, καί παράδοξα έ'πη διαφύγωσιν έκ τοϋ έρκους τούτων. Καί 
δέν έτόλμων νά ποιήσω προκάταρξιν συνδιαλέξεως, δειμαίνων μή έν 
έκάστγ λέξει μου περιέχηται καί μία ανοησία.

Έκείνη ένόησε τήν αγωνιώδη στενοχώριαν έν ή διετέλουν, καί άνέ- 
λαβεν εύμενώς νά μ’ έξαγάγγ ταύτης.

— Καθήσατε, μοί είπε μετά ήρέμου ένθαορυντικής φωνής, ριπτομέ- 
νη έπί τίνος έδωλίου, καί δεικνύουσά μοι παρακειμένην τινα έδραν.

Κατέλαβαν έν σιγή, τήν ύποδειχθεΐσαν θέσιν.
’Ανάπαυλά τις έπηκολούθησε, καθ’ ήν έγώ μέν κατένευον τούς ο

φθαλμούς, ή δέ νεάνις προσήλου έπ’ έμοϋ έταστικόν τό βλέμμα.
— ’Αγαπάτε τήν ζωγραφικήν, άνέλαβεν αύτη, διακόπτουσα τήν σι

γήν έν ή διετελοϋμεν.
— ’Ώ! Καθ’ ύπερβολήν, άπήντησα, ύπεγείρων μικρόν τούς οφθαλ

μούς.
— Καί ένασχολεΐσθε είς αύτήν;
— Ένασχολοϋμαι...άλλά.. .δέν δύναμαι νά παραγάγω τι. Ουδέ νά 

σχεδιάσω καν δύναμαι.,.Άρκοϋμαι, θαυμάζων τ’ αριστουργήματα τών 
άλλων...ιδίως τών αρχαίων περιφήμων διδασκάλων.

— Έν τούτοις δέν άδ ιαφορεϊτε καί είς τήν άνέλιξιν τής νεωτέρας 
τέχνης. Σάς είδον προχθές, έάν δέν άπατώμαι, έν τή Βασιλική Άκα- 
δημίρμ

— Ναί, είπον άναλαμβάνων θάρρος, καί έκφέρων τούς λόγους μου 
μετά τίνος περιπαθείας. Ήμην τόσον ευδαίμων τήν ήμέραν έκείνην !..

— ’Αληθώς; έπήνεγκεν ή νεάνις μετά μικροϋ χαρίεντος γέλωτος, 
δεκαπλασιάσαντος τό άναγεννώμενον θάρρος μου. Έγώ όμως δέν ηύχα- 
ριστήθην πολύ.

Οί χ αρακτήρες τοϋ προσώπου μου ύπέστησαν απότομον συστροφήν, 
έμφαίνουσαν δυσαρέσκειαν άμα καί οδύνην.

— Καί εΐχον δίκαιον, έξηκολούθησε μειδιώσα ή δεσποινίς Κάμερων. 
Εΐχον σπουδαιοτάτους λόγους, δπως διατελώ δυσηρεστημένη . . . κατ’ 
έμαυτής.

— Καθ’ ύμών αύτών; ,
— Βεβαίως. Δέν ένθυμέϊσθε τόν παράφορον μονόλογον, όστις μοί δι- 
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εξέφυγεν έν τή αιθούση τής γλυπτικής, δτε ένόμιζον δτι ήμην μόνη, 
έν ω ύμεϊς συνεσπειρωμένος έν τινι παραβύστω γωνίγ, κατεσκοπεύετε...

— ’Ώ!... έξήνεγκον μετά τίνος άγανακτήσεως.
— Άς είναι! ειπεν ή νεάνις μέ τόν μικρόν γέλωτά της, ανακαλώ 

την λέξιν. "Ηθελον νά εΐπω δτι παρηκολουθήτε τά διαβήματά μου... 
Δηλαδή μ’ έβλέπετε καί μέ ήκούετε χωρίς έγώ νά γνωρίζω... Δηλαδή, 
έτυχε νά μέ βλέπητε καί νά μέ άκούητε, χωρίς νά γνωοίζητε, δτι έγώ 
δένέγνώριζον τοΰτο....Σάς άρέσκει ή τελευταία αύτη περίφρασίς μου;..

— Λαμπρά, ικανοποιητική, καί χαρακτηριστικωτάτγ, άπήντησα, 
αισθανόμενος άπαντα τόν παγετόν τοΰ δέους,δπερ μέ κατείχε μέχρι της 
στιγμής έκείνης άναλυόμενον ύπό της θερμότητος της θυμηδίας έκείνης.

— Λοιπόν, ένθυμεισθε τον μονόλογον έκεϊνον ;
— Βεβαίως.
— Περιείχε πολλάς, λίαν τραχείας καί προσβλητικάς, καίτοι αλη

θείς, καθ’ ένός έγκριτου καλλιτέχνου, φράσεις. Δέν έπεθύμουν νά περι- 
έλθωσιν είς ξένα ώτα αί φράσεις αύται. Έν πρώτοις, άντέκειντο πρός 
τούς κανόνας της πρός τούς συναδέλφους άβρότητος. ’Έπειτα ... θά 
ήδόνατο νά προέλθγ έκ τούτων, καί αγωγή τις περί συκοφαντίας, καί 
δίκη σκανδαλώδης, ήτις οπωσδήποτε καί άν άπέβαινε, δέν θά ήτο 
πολύ ευχάριστος δι’ έμέ.

— "Οσον τό κατ’ έμέ. . . είπον, άνεγείρων τήν κεφαλήν, μετά δρα- 
ματικοτάτης έκφράσεως αξιοπρέπειας καί ύπερηφανείας.

— Είναι περιτταί αί διαβεβαιώσεις, διέκοψε μειδιώσα ή δεσποινίς 
Κάμερων. ’Έχω άκραν πεποίθησιν έφ’ ύμών.

Ζ'

Ούτω τεθεισών τών βάσεων τής μεταξύ έμοΰ καί τής περικαλλούς 
καλλιτέχνιδος φιλίας, ό διάλογος ηρξατο πλέον περιστρεφόμενος έλευ- 
θέρως καί ζωηρώς, έπί διαφόρων αντικειμένων, έχόντων κατά τό πλεϊ- 
στον καλλιτεχνικόν χαρακτήρα. Έπί μακρόν χρόνον ό διάλογος ούτος 
είχε μάλλον τόν χαρακτήρα διδαχής, καθότι ή νεάνις μετά γλυκείας, 
ήρέμου καί κατακτητικής ευγλωττίας, έξετύλισσεν άβιάστως καί μετά 
θελκτικωτάτης χάριτος άπαντας τούς λαμπρούς θησαυρούς τών εύρειών 
αύτής καλλιτεχνικών γνώσεων, έν ώ έγώ, έν ήδεί^ έκστάσει διατελών, 
καί περιπλανών άπολαυστικώς τό βλέμμα μου έπί τής ζωηράς, ένθου- 
σιώδους μορφής της, άπήλαυον άπλήστως τοΰ αρρήτου γοήτρου, δπερ 
έξεπέμπετο έκ τών ροδαλών αεικινήτων έκείνων χειλέων.

Άλλ’ έπί τέλους ήλθε καί ή σειρά μου. Ή νεάνις ποιουμένη ιστορι
κήν τινα αναδρομήν περί τής καλλιτεχνίας, έξίκετο μέχρι τών αθανά
των χρόνων τής αρχαίας Ελλάδος. Ή εύκαιρία αύτη μοί έφάνη κα- 
ταλληλοτάτη., δπως παύσω πλέον παίζων τό ήκιστα πνευματώδες μέ
ρος τοΰ βωβού άκροατοΰ, καί αισθανόμενος λίαν στερρόν ύπό τούς πό- 
δας μου τό έδαφος, έφ’ ού μέ εΐλκυσεν ή καλλιτέχνις, ήρξάμην μετ’ 
ένθουσιασμοΰ καί ύπερηφανείας έκφέρων τάς περί τόν άρχαΐον έλληνι- 
κόν κόσμον γνώσεις μου.

Ή νεάνις καθ’ δλον τό διάστημα τής ομιλίας μου ταύτης μέ παρε- 
τήρει μετά τίνος έκπλήξεως, μεμιγμένης μετά προφανούς ένδιαφέρον- 
τος. Αί γνώσεις, άς έξέφερον, τοσοΰτον εύχερώς καί τοσοΰτον δαψιλώς, 
καί αϊτινες, φυσικώς, διά πάντα "Έλληνα σπουδαστήν, άποτελοΰσι 
μέρος τής στοιχειώδους καί απαραιτήτου παιδεύσεως, έμφαίνουσιν έν 
’Αγγλία, ώς καί έν άλλαις πεπολιτισμέναις χώραις, τόν έπιμόνως ά- 
σχολούμενον είς κλασικάς καί ύψηλάς μελέτας. Έάν Έλλην τις έξέ- 
μαθε τήν ιστορίαν τής πατρίδος του, δέν δύναται νά θεωρηθή ώς τε- 
λέσας μέγα φιλολογικόν άθλον. Άλλ’ έάν τις ’Άγγλος όμιλή έπί τοΰ 
θέματος τής αρχαίας Ελλάδος, ύπολαμβάνεται καί δικαίως, ώς άνήκων 
είς τάς λογιωτέρας καί πολυμαθεστέοας τάξεις. Καί διά τοΰτο ή μετ 
έμοΰ συνδιαλεγομένη περικαλλής Άγγλίς, μή λαμβάνουσα ύπ’ οψει τήν 
έθνικότητά μου, έφαίνετο έκπλησσομένη έκ τών ελληνικών γνώσεων, άς 
πρό αύτής έξετύλισσον,

Ή περίστασις αύτη μέ ανύψωσε καθ’ ύπερβολήν έν τώ πνεύματι 
αύτής. Τοΰτο έξεδηλοΰτο καταφανώς έκ τής μεταβολής τών πρός έμέ 
τρόπων της. Τό προστατευτικόν ήθος, καί τό συγκαταβατικόν μειδία
μα έξέλιπον έκ τής φυσιογνωμίας της, μετ’ έμβριθείας δέ καί σοβαρό- 
τητος μέ προσέβλεπε πλέον, όμιλοΰντα περί Άπελλοΰ καί Παρασσίου, 
περί Φειδίου, Πραξιτέλους, Παιωνίου, ’Ικτίνου, περί Άκροπόλεως 
καί ’Ολυμπίων, καί τών τοιούτων θεμάτων, άτινα είναι οίκειότατα 
καί είς τόν χαυνότατον τών μαθητών τών Ελληνικών Γυμνασίων.

Μετά τινα χρόνον ή νεάνις έσρτεψε τόν διάλογον καί αύθις έπί τών 
νεωτέρων χρόνων. Καί ώχυρώθην έγώ τότε έν τή σιγή, έν ω εκείνη 
άνέλαβε τήν γοητευτικήν εύγλωττίαν της.

Αίφνης έν ω ώμίλει περί τών διαφόρων Πινακοθηκών, διεκοψεν α- 
ποτόμως τόν ροΰν τών λόγων της, καί άποτεινομένη ζωηρώς πρός με:

— Έπεσκέφθητε τήν Πινακοθήκην τοΰ Άμιλτων; ήρώτησεν.
— "Οχι!... άπήντησα. Πώς ήδυνάμην !..
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— ΤΑ ! έχετε δίκαιον. Δέν γνωρίζετε τόν Δούκα. Άλλ’ ιδού αία 
λαμπρά ευκαιρία διά νά ίδητε την θαυμασίαν συλλογήν του. Θά με- 
ταβώμεν όμοϋ.

— Παρά τω Άμιλτων ;
— Βεβαίως. ’Αληθώς ό Δούξ δέν εύρίσκεται τήν εποχήν ταύτην έν 

Λονδίνφ. Διαμένει έν τή| έξοχή του. Άλλ’ έγώ δύναμαι νά έπισκέπτω- 
μαι τήν Πινακοθήκην του. Βλέπετε έ'χομεν καί ήμεϊς μερικά προνόμια.

Τό βλέμμα μου προσηλούτο ήδη πλήρες βαθύτατου θαυμασμού έπί 
τής νεαράς έκείνης καλλιτέχνιδος, πρό τής οποίας κατά πάσαν στιγ
μήν ήδύναντο ν’ άναπετασθώσιν αί πύλαι Δουκικών άνακτόρων.

— Αυριον θά μεταβώ έκεϊ, έξηκολούθησεν ή νεάνις, καί θά σάς παρα
λάβω μετ’ έμοΰ, έάν θέλητε. Έρχεσθε · . . .

— Οϊα ευδαιμονία ! έπεφώνησα εύφοοσύνως άντί πάσης άπαντήσεως.
— Αυριον, τήν ένδεκάτην τής πρωίας. Νά μέ άναμένητε.
— Πώς ; ειπον μετ’ έκπλήξεως. Νομίζω... δτι έγώ οφείλω . . . νά 

διέλθω...
— Θά μέ άναμένητε, έπανέλαβεν έκείνη μετ’ αΰστηρότητος. Ποία 

είναι ή διεύθυνσίς σας;
Ένεχείρησα αύτή εΰλαβώς τό έπισκεπτήριόν μου.
Τήν στιγμήν έκείνην ό Πατρίκιος μοί άπέστελλεν έκ τίνος άκρας 

τής αιθούσης έμφαντικόν τι νεύμα. Μέ προσεκάλει δπως άπέλθωμεν.
Άπεχαιρέτησα τήν παράδοξον καλλιτέχνιδα, εύχαριστήσας αυτήν 

διά τήν λαμπράν πρόσκλησίν της, καϊ ΰποσχεθείς, δπως άναμένω αυ
τήν τήν έπαύριον κατά τήν όρισθεϊσαν ώραν, διηυθύνθην παρά τω

— ’Εξαίσια ! μοί εΐπεν ούτος άμα έπλησίασα. Κατέστης τρομερός ! 
Νά κατορθώσγς ν’ άπασχολήσγς δύο ολοκλήρους ώρας τήν Έβελίναν 
Κάμερων!... Διήγειρας τήν περιέργειαν καί τόν φθόνον τών καλλιτε
χνών. "Ολοι σχεδόν μέ ήρώτων περί σού.

Διηυθύνθημεν πρός τήν θύραν, παρά τήν οποίαν 'ίστατο διαλεγομένη 
μετά τινων προσκεκλημένων ή οικοδέσποινα.

"Αμα ίδούσα ημάς ετοίμους πρός άναχώρησιν, προσέδραμεν δπως 
μάς τείνη τήν χεϊρα.

— Βλέπω, εΐπεν άποτεινομένη πρός με μετά τού αιωνίου μειδιάμα
τος της, δτι αί μετά τής δεσποινίδας Κάμερων σχέσεις σας, είναι λίαν 
φιλικαί... Χαίρω πολύ . . . Άλλά.. προσοχή !.. Είναι λίαν ιδιόρρυθμος 

γυνή...“Επειτα . . . ευτυχώς... δέν άνήκεις εις τήν τάξιν τών δντων, 
άτινα διά πάσης θυσίας προστατεύει.

— Ευτυχώς ; Έπανέλαβον μετ’ έκπλήξεως.
— Βεβαίως.! άνεφώνησε μετά πονηρού γέλωτος ή κ. Μάκ-Πέρσων. 

Τί; Αγνοείτε δτι ή δεσποινίς Κάμερων, είναι μέλος, τό φανατικώτεοον 
μάλιστα, τής έπί τής προστασίας τών ζώων έπιτροπής;

— Ά ! . . Ναί ! . . ειχον άκούσει ! . . είπον, κατανοήσας τό πνεύμα 
τών παραδόξων λόγων της καί καταλαμβανόμενος επίσης ύπό τής αύ
τής ζωηράς ευθυμίας.

Ηύχαριστήσαμεν τήν έξαίρετον οικοδέσποιναν διά τήν λαμπράν εσ
πέραν, ήν διήλθομεν παρ’ αύτή, καί έξήλθομεν.

Ό Πατρίκιος καταπεπονημένος ών, είσήλθεν εντός οχήματος, καί 
άφού μάτην προσεπάθησε νά μέ παραλάβγ μεθ’ έαυτού, διηυθύνθη μό
νος πρός τήν όδόν Μόσχας.

Έγώ διατελών έν σφοδρά συγκινήσει έκ τών άλλεπαλλήλων σφοδρών 
έντυπώσεων τής έσπέρας, δέν ήδυνάμην νά έπανέλθω ταχέως οΐκαδε, 
ένθα ήμην βεβαιότατος, δτι δέν θά κατώρθουν εύχερώς νά υπνώσω.

Περιεπλανήθην λοιπόν έπί άρκετήν ώραν έν τω Χάϋδ Πάρκ, διήλθον 
είτα τό Πικκαδίλλυ, καί κατέληξα εις τό Κ ριτήριον εις ού τήν πολυ
τελή καϊ πλήρη άπλέτου αίγλης αίθουσαν, έκένωσα κύπελλά τινα 
Γρόγ, καί κατηνάλωσα έν ρεμβώδει χαυνότητι ζεύγος ωρών.

Μετά τούτο έπανήλθον είς τήν οικίαν, άνέγνωσα έπί τινα χρόνον, 
έβυθίσθην είτα εις ήδεϊς διαλογισμούς έπί τή προσδοκία τής έπαύ
ριον καί τέλος κατελήφθην ύπό τοΰ ύπνου.

Η'

Τήν πρωίαν έξηγέρθην εις λίαν προκεχωρημένην ώραν. Μόλις έλα- 
βον καιρόν, ΐνα ένδυθώ καί προγευματίσω. Ή ένδεκάτη έσήμανε καί 
τό όχημα τής δεσποινίδος Κάμερων άνεφάνη έν τή γωνία τής οδού.

— Θαυμασία άκρίβεια ! έλεγον κατ’ έμαυτόν έξερχόμενος. Άλλά 
ποία ιδιοτροπία !.. Νά έρχηται αύτη δπως μέ παραλάβγ !..

— Λαμπρά πρωία ! μοί έφώνησεν εύθύμως ή δεσποινίς Κάμερων άπό 
τής άμάξης, είς ήν έσπευσα, άνευ πολλών διατυπώσεων νά είσέλθω. 
Θά έχωμεν άφθονον φώς, ϊνα θαυμάσωμεν τάς εικόνας. Θά ίδητε έκεϊ 
'Ραγαή.Ι, Τΐΐιατούς, Λ εονάρδυνε Λαβίττση, Τιττορέτους., ΜουρίΛ- 
.Ιούς, 'Ρούβενς^ 'Ρεμβράί'δ, Βάτ-Λάϋχ . . .
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Καί μοί άπηοίθμησεν άπασαν την μακράν σειράν τών μεγάλων ’Ιτα
λών, 'Ισπανών καί Φλαμανδών ζωγράφων.

Έν τφ μεταξύ τό όχημα έκυλίετο ταχέως έπί τής ασφαλτόστρωτου 
επιφάνειας τών οδών άς διηρχόμεθα.

Αίφνης έν ω έκάμπτομεν την γωνίαν μιάς τών οδών τούτων καί 
εΐσηλαύνομεν έν έτέρφ, ή νεάνις έρρηξε κραυγήν πλήρη άγανακτήσεως 
καί άλγους.

— 'Αμαξηλάτα ! Άμαξηλάτα ! έφώνησε ζωηρώς καί άνυπομόνως, 
είτα. Στάσου ! ’Αμέσως ! ’Αμέσως !

Τό όχημα έστη.
Καταπεπληγμένος έκ τής παραδόξου καί ακατανόητου διαγωγής 

τής συνοδού μου, έρριψα τό βλέμμα μου πρός τά έξω, πειρώμενος ν’ 
άνακαλύψω τήν αιτίαν τής έξάψεως ταύτης.

Έπί τής οδού έν ή εύρισκόμεθα, είς μικοάν άφ’ ήμών άπόστασιν, έ- 
κειτο έκτάδην ίππος τις, σφαδάζων, καί αγωνιών, δπως άποσείστ) τό 
πιέζον αύτόν ύπέρμετρον βάρος μιάς φορτηγού άμάξης, καί άνεγερθή.

Περί αύτόν τρεις ή τέσσαρες άνδρες, άνήκοντες είς τά κατώτατα 
τής κοινωνίας στρώματα, εχοντες είδεχθεστάτην φυσιογνωμίαν καί ά- 
θλητικότατον σώμα, προσεπάθουν, ύπεγείροντες τό βάρος, άλλά καί 
καταφέροντες άπό καιρού είς καιρόν καί τινα πλήγματα έπί τού έξ- 
ηντλημένου ίππου, ν’ άνεγείρωσιν αύτόν.

— "Αθλιοι! έκραύγασεν ή καλλιτέχνις άπό τής άμάξης. Βάρβαροι! 
Κακούργοι! Τέρατα! Δέν έχετε καρδίαν; Δέν λυπεΐσθε τό άτυχές ζώον!..

Άλλ’ αΐ παράφοροι αύται κραυγαί, άντί νά πραόνωσι τήν βιαιό
τητα τών αποτρόπαιων έκείνων χειρωνάκτων, άπ’ έναντίας έξήγειρον 
καί έπέτεινον πλειότερον αύτήν. Τά πλήγματα κατεφέροντο ήδη συ
χνότερα καί σφοδρότερα έπί τών κάθιδρων καί άχνιζουσών πλευρών 
τού ίππου, οΐ δέ άκατέργαστοι τύραννοι τού ταλαίπωρου ζώου, ήρ- 
ξαντο δεικνύοντες έπιθετικάς διαθέσεις καί καθ’ ήμών.

Ή νεάνις καταστάσα έμμανής έκ τής παραφοράς, έπειράθη νά έξορ- 
μήση τής άμάξης, άλλά συνεκρατήθη ύπ’ έμού.

— Πρέπει νά κατέλθωμεν ! έκοαύγασε μετ’ έπιτεινομένης οργής. 
Πρέπει νά τιμωρήσωμεν τούς άθλιους έκείνους κακούργους.

— Νά τούς τιμωρήσωμεν! Έξήνεγκα μετ’ έκπλήξεως, ποοσβλέπων 
τάς άπειλητικάς μορφάς, καί τούς ογκώδεις μυώνας τών χειρωνάκτων. 
Άλλά δέν δυνάμεθα.

Ή νεάνις μοί έρριψε κεραυνοβόλον βλέμμα, πλήρες ύπερτάτης άγα
νακτήσεως.

— Δέν δυνάμεθα !.. Δέν δύνασαι, είπε κάλλιον !.. Δειλιάς ! . . Θά 
κατέλθγς ;.. Ναί, ή δχι ;...

Ή θέσις μου κατέστη δεινοτάτη. Έάν δέν ένέδιδον είς τά κελεύσμα- 
τα τής συνοδού μου, θά έθεωρούμην ώς δειλός. Άλλ’ έάν ύπείκων είς 
τήν παράφρονα αύτής διαταγήν, θά ΰφιστάμην τόν έ'σχατον τών έξευ- 
τελισμών. Διά τόν κίνδυνον τής ζωής δέν μ’ έμελλεν έπί τέλους καθ’ 
ύπερβολήν. Άλλ’ όταν έφανταζόμην έμαυτον έξορμούντα μεθ’ ίπποτι- 
κωτάτου ήρωϊσμού έκ τής άμάξης,δπως ικανοποιήσω τάς εύσπλάγχνους 
διαθέσεις τής νεάνιδος, καί είτα έν μιή στιγμή, ύφιστάμενον ραγδαίαν 
βροχήν γενναίων γρονθοκοπημάτων έκ μέρους τών τρομερών άντιπάλων 
μου, καί κυλιόμενον οίκτρώς καί έλεεινώς, έν τή κόνει καί πρό τών 
ποδών τής κυρίας των Λογισμών μου, τότε έσχημάτιζον τήν άκρά- 
δαντον άπόφασιν τού νά προτιμήσω νά διακινδυνεύσω τά πάντα μάλ
λον ή νά ύποστώ τήν τοσούτον φρικαλέας συνέπειας δυναμένην νά έχγ, 
άπαισίαν έκείνην διαταγήν.

— Λοιπόν δέν θά μέ ακολουθήσεις; έκραύγασεν ή καλλιτέχνις κα- 
θισταμένη έπί μάλλον καί μάλλον παράφορος.

— Δέν πρέπει νά κινδυνεύσωμεν, άνευ έλπίδος αποτελέσματος, ει- 
πον πειρώμενος νά συγκρατήσω αύτήν.

— Ά! λοιπόν, είσαι αναίσθητος ! . . Είσαι δειλός ! . . έφώνησεν έ
κείνη, φρυάττουσα έκ μανίας.

Καί άποσπασθεϊσα διά βίαιου κινήματος τών χειρών μου, εύρέθη δι’ 
ενός άλματος έπί τού έδάφους.

Ή θέσις τών πραγμάτων μετεβλήθη ήδη. Δισταγμοί καί συλλογι
σμοί δέν έπετοέποντο πλέον.

Ήτοιμάσθην νά τήν άκολουθήσω.
— ’Ά ! "Οχι ! · · έκραύγασεν ή νεάνις ίδούσα τό κίνημά μου ! Θά 

μείνγς !... Δέν θέλω νά μέ άκολουθήσγς !..
Καί στραφεϊσα πρός τόν άμαξηλάτην.
— Νά ύπάγης τον κύριον είς τήν οικίαν του ! είπε μετά τρομεράς 

γαλήνης. Στάσου ! . . ’Ιδού ! έπήνεγκε βυθίσασα τήν χεϊρά της έντός 
τού περιστηθίου της καί έζαγαγούσα έκεϊθεν τό έπισκεπτήριον μου. 
36, 'Οδός Πόρτσεστερ. Βαιϋσουώτερ !..

Καί έ'ρριψε μετά μανίας τό έπισκεπτήριον έντός τής άμάξης.
Δέν έλαβον καιρόν νά διαμαρτυρηθώ ή νά κατέλθω. Καταπεπληγ-
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μένος έκ τής παραδοζοτάτης καί αίφνιδιοτάτης ταύτης σκηνής, ης 
τά ποικίλα έξεγερτικά στάδια τοσοΰτον όρμητικώς διεδέχθησαν άλ- 
ληλα, άπώλεσα πάσαν την ίσχύν της Οελήσεως, καί άπασαν την δρα- 
στηκότητα τών δυνάμεων.

’Άλλως τε ό άμαξηλάτης, ύπείκων πιστώς είς την δοθεϊσαν αύτφ 
έπιβλητικοτάτην διαταγήν, είχε στρέψει άκαριαίως καί βιαίως τούς 
ίππους καί μετά μέγίστης άρμης ήγεν αυτούς πρός την ύποδειχθεΐσαν 
διεύθυνσιν.

— Διάβολε ! εϊπον μετά τινα χρόνον άνακτησας έπί τέλους ύπό 
την δροσεράν ατμόσφαιραν του Χάΰδ-Πάρκ, δπερ την στιγμήν έκείνην 
διεσχίζομεν, μέρος της διαύγειας τοΰ πνεύματός μου. 'Ριχάρδος ό Γ' 
έδιδεν εν βασίλειον, δπως εύρν) ενα ίππον. Καί έγώ, έάν ήδυνάμην νά 
διαθέσω έν βασίλειον, θά τό έθυσίαζον σήμερον ευχαρίστως, δπως ά- 
ποφύγω την τοιαύτην συνάντησιν !..................

[1886]
^Γΐ ME S ΟΝ

4--------------------------------------------------------------------------------------------------------

εντυπώθηκε βαθέως άπό τές αρετές καί άπο τά ελαττώματα τής κοι
νωνίας, καί έκαμε ακολούθως θέμα τών σπουδών του τον άνθρωπον, 

ι* έχοντας καί τήν ειδικήν έκείνην ικανότητα τής χαραχτηρογραφίας,
ήμπορεΐ νά ’ξαναδώσνι τούς ανθρώπινους χαραχτήρες όποΰ είδε, οποί
ους τούς είδε.

’Έτσι, ό Χαραχτηρογράφος είς τό πέρασμά του στον Κόσμο, γρά
φει, καί άφίνει γραφιμένον καί παραστημένον τόν ήθικόν άνθρωπον 
όποιον τόν εΰρηκε’ σπουδήν καί δίδαγμα διά τές μέλουσες γενεές, είς 
τές όποιες ήμπορεΐ νά ’πή,

’Ιδού ό άνθρωπος τών ήμερων μου.
(1886).

5*\_νδρεας Λαςκαρατος

ΣΟΝΕΤΤΟ
Ό Σεβαστός ήμών φίλος χαί συνεργάτης τής ΠοιχίΛης Στοάς κ. Άνδρέας Λασκα- 

ρατος επεμψεν ήμΐν διά τόν παρόντα τόμον, τόν κατωτέρω δημοσιευόμενον μετ’ ανεκδότου 
ποιήματος αυτού εύφυέστατον Χαρακτήρα. Νυν παρέχεται ήμΐν ή αγαθή εύκαιρία, όπως 
άναγγείλωμεν εις τό Ελληνικόν Δημόσιον, ότι ό διαπρεπής ποιητής προβαίνει είς τήν εκ- 
δοσιν ώραίου αυτού καί ε’κτενούς έργου ΣυΧΛογης Χαρακτήρων.0 ΧΑΡΑΧΤΗΡΟΓΡΑΦΟΣ

Ό Χαραχτηρογράφος θάν ηναι βέβαια γέρος άνθρωπος, όποΰ στη 
μακριά ζωή του είδε, έπαθε, καί έμαθε πολλά :

«Πολλών δ’ ανθρώπων ΐδεν άστεα, καί νόον έγνω.»

Στό ύστερο δίνει μία μελαγχολική ματιά όπίσω του, θεωρεί τό με
γάλο του παρελθόν, τό αναθεωρεί, τό σπουδάζει, μαζώνει τές εντύπω
σές του, τήν πείρα του τήν άποχτημένη στήν συγκοινωνίαν τών ανθρώ
πων, καί γράφει τόν άνθρωπον όποιον τόν είδε στες διάφορες ψυχικές 
του κατάστασες, στες διάφορες ιδιοσυγκρασίες του, στές διάφορες κοι
νωνικές του θέσες.

Δέν είναι βέβαια κάθε γέρος άνθρωπος ποΰ ’μπορεί νά κάμγ τοΰτο’ 
ώς καί δταν άνεμίχθη πολύ μέ τούς ανθρώπους, καί έπαθε, καί έμαθε 
πολλά. Ό Χαραχτηρογράφος έχει πρός τούτοις καί μίαν ειδικότητα 
διά τοΰτο τό έργον. Έτσι, άφοΰ στήν διάρκειαν τής όλης ζωής του 

ΤΟ ανάθεμα, στό ανάθεμα νά ’πάνε 
Όλοι όσοι φιλοπόλεμοι προδότες 

Τό αίμα τών παιδιώνε μας ζητάνε, 
Καί τού ’Έθνους όλου τούς τίμιους ίδρωτες.

Μά τί . . . κι’ αύτό τό ’Έθνος τό άμποδάνε 
Στόνκριμνό! Πατριώτες Ίσκαριότες, 
Έσεΐς νά ’πάτε οί Τούρκοι νά σάς φάνε· 
’Εχθροί, τύραννοι, δόλιοι συνομότες,

Δώσ* τε καί σείς ψευτοήρωες μιά ρανίδα 
Άπό τό άπαίσιον αίμα τό ’δικό σας, 
Σεΐς πόχετε στό στόμα τήν Πατρίδα,

Καί στήν καρδιά τόν άθλιο εγωισμό σας, 
Μά σεΐς δέν εχετε άλλη επιθυμία 
Παρά τού γείτωνά σας τή ζημία ! . . .

(Σεπτέμβριος 1886)

3\.νδρεας Λαςκαρατος
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ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΔΑΚΡΥΑ
( Ε I Κ Ω Ν )

/.ώντα δέ νά

Άδάμ, άπελασθείς τοΰ Παραδείσου, ένεκα τοΰ άμαρτήμα- 
τος της συντρόφου του, διετέλει βεβαίως έν μεγίστη δυ- 
σθυμίρι. Φαντάζομαι αυτόν διερχόμενον πρό τοΰ φέοοντος 
την πυρίνην ρομφαίαν ’Αγγέλου κα'ι όδεύοντα, μη τολ- 
στρέψγ την κεφαλήν πρός τά όπίσω καί λέγοντα καθ’ εαυ

τόν, δτι δέν ήτο κατά πάντα ομαλόν τό εργον τοΰ συζύγου.
Εις τό έσχατον ό’μως δριον τοΰ Παραδείσου, άλλά μ,όνον έκεϊ, ένθα 

έπαύσατο φοβίζουσα αυτόν ή παρουσία τοΰ ’Αγγέλου τής θείας οργής, 
ό Άδάμ ένόησε τήν ασυνήθη σιγήν τής συντρόφου του, ήτις παοηκο- 
λούθει αυτόν έξ άποστάσεως συνεσταλμένη, ώστε μόλις ήκούετο ό θροΰς 
τοΰ πεφοβισμένου βήματος αυτής είς τήν πρό τών δύο προσφύγων έκ- 
τεινομένην έρημον.

— Σιωπά ! καί δικαίως’ τί δύναται νά εί'πνι ; έλεγεν ένδομύχως ό 
Άδάμ, δστις δέν θά δυσηρεστεϊτο μέν νά μάθϊ) όποιαν στάσιν θ’ άνε- 
λάμβανε ή γυνή, απέναντι τών συνεπειών του άμαρτήματός της, αλλ 
έξ όρμεμφύτου έθεώρει αξιοπρεπές ν’ άφήση τήν ένοχον είς τήν δυ
σχέρειαν τής λύσεως τής σιωπής.

Έτέρωθεν ή Εΰα, έν βαθεία σκέψει διατελουσα :
— Μέ αγαπά, ήρώτα έαυτήν, ό έγκαταλείπων με είς τήν θλίψίν 

μου κα'ι μή έπιχειρών τουλάχιστον νά μέ παραμυθήσγ ;
Στεναγμός δ’ έξήλθε του πιεζομένου στήθους αυτής.
Ή φύσις, τής οποίας τήν γαλήνην οΰδέν είχεν είσέτι διαταράξει, 

ήκουσεν έκπληκτος τό πρώτον τής πρώτης γυναικός παράπονου, ή γή 
έκλονίσθη έπί του άξονός της καί τά νέφη, πεφοβισμένα, έφυγον πρός 
τήν δύσιν.

Ούχ ήττον, ό Άδάμ δέν έστρεψε τό βλέμμα.
— Ά ! τούτο ύπερβαίνει τά δρια ! άνέκραξεν ή Εΰα έν άγανακτή- 

σει. Λυγμός δέ παραπόνου — περιέχων ’ίσως τόσην, οργήν ό’σην θλίψιν, 
όπως ή .αληθής λυγμός γυναικός — διέφυγε τά χείλη της, ένώ δάκρυα 
άνέβλυζον έκ τών οφθαλμών της.

Είς τόν ξένον καί άνήκουστον έως τότε ήχον τοΰ λυγμού, ό πρωτό
πλαστος άνεσκίρτησεν, ά'κων δέ συγκινηθείς, έφερε τήν χεϊρα έπί τής 
καρδίας του.

Τί γισθάνθη · Πο^ά τις ήτο ή έννοια τοΰ σπαραξικάρδιου έκείνου 
στόνου, δστις ένεποίησεν αΰτώ τόσον ήδεϊαν, άλλ’ ένταυτώ τόσον άλ- 
γεινήν αί'σθησιν ; Ό Άδάμ. ούδαμώς έδίστασε, άλλά, διά ταχυτέρου 
τής σκέψεως κινήματος, πλησιάσας καί λαβών τήν όδυρομένην Εΰαν 
έπί τών ρωμαλέων βραχιόνων του, ώς πατήρ τό τέκνόν του, έφερεν αυ
τήν είς τούς πρόποδας λόφου, εύρεθείς, κατά φυσικόν λόγον, πρό τών 
ποδών αυτής.

— Εΰα, άνέκραξε, φοβηθείς, ένεκα τών άλλοιούντων τούς γλυκείς 
χαρακτήρας τού ωραίου προσώπου τής περικαλλούς συντρόφου του,Εΰα, 
φιλτάτη Εΰα, τί έχεις ;

Άπέσταξαν δέ τών οφθαλμών τού προπάτορος ήμών δύο δάκρυα, 
δύο τών άγιων έκείνων δα’κρύων, τά όποια δέν δύνανται νά μένωσιν 
αιχμάλωτα έντός τών βλεφάρων τοΰ ύπό άληθούς στοργής συγκινου- 
μένου.

Τά πάντα ειχον λησμονηθή.
Ό μέν Άδάμ έγίνωσκεν ήδη τήν έπιείκειαν, ή δ’ Εΰα τήν δύναμιν 

τών δακρύων. Έκτοτε ώρίσθη ή τύχη τής άνθρωπότητος. Τό άφελές 
μειδίαμα τής συγχωρηθείσης Εΰας έδήλου σαφώς, δτι ή υπεροχή τού 
άνδρός είχεν άποπτή. ’Ήρκεσεν ή γυνή νά κλαύσγ, δπως, διά παντός, 
έκλίπωσι τά πλεονεκτήματα τής άξιουμένης ισχύος ήμών. Ή Εΰα, διά 
τών ολίγων δακρύων της, έπλήρωσε τήν διττήν άβυσσον τού αμαρτή
ματος καί τής άσθενείας αύτής.

Τό γεγονός τούτο ορίζει άκριβώς τόν χρόνον τής γενέσεως τών δα
κρύων και άποδεικνύει άναμφισβητήτως, δτι είς τό ώραϊον ή άσθενές 
φύλον οφείλεται ή τιμή έφευρέσεως, τής^όποίας τόσον έαυτφ ώφέλιμον 
έποιήσατο καί ποιείται χρήσιν.

(1886)
Λ μ.λ.

σι σι
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ΕΠΙ ΤΗι ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙ ΤΗΣ · ··
I

ύγή τις άποφράς θά άνατείλλη 
Και μάτην πανταχοΰ θά σέ ζητήσω 

Ταχεΐαν λιβυρνίδα θ' απαντήσω
Άπάγουσάν σε ποθητή μου φίλη.

Μάτην θά τείνω πανταχοΰ τό βήμα 
Σέ ποντιάς θά άναψύχη αύρα
Βυθίζουσαν τά ομματα τά λαύρα 
Είς τό άογυροκύανον τό κΰμα.

Ψεκάδων αλμυρών νέφος άτμώδες 
Τήν χιονώδη οψιν σου θά £αίνη 
Και έν έκστάσει θεία θά σ’ εύφραίνη 
Τό πνεύμα τοΰ Ζεφύρου τό ευώδες.

Τις οίδεν έν οδύνη άληθεϊ 
άν οπισθέν σου τότε βλέμμα τείνεις 
κ’ έπί τής μορφής τής μαρμάρινης 
Τις οϊδε άν ίν δάκρυ κυλιθή.

II
Κ’ έγώ είς άπαισίαν φρεναπάτην 
Θά σέ ζητώ όπου τοσάκις σ’ ειδον 
Έκλησουσών άνάπλεως έλπίδων 
Θά σέ ζητήσω πανταχοΰ πλήν μάτην

Βωβόν βωβόν τό κΰμα τοΰ Φαλήρου 
μακράν πώς σ’ είδε θέλει ψιθυρίσει 
καί εΐρων πάλιν θέλει μέ φωτίσει 
Ή Φοίβη έκ τοΰ κόλπου τοΰ απείρου.

Κ’ έγώ έπί τοΰ βράχου θά καθήσω 
Τήν άρρητόν μου πνιγών τήν οδύνην 
Κ είς τοΰ πελάγους απελπις τήν δίνην 
Τό ενδακρύ μου βλέμμα θά βυθίσω.

4-

1886.

Καί ούτω μόνον έν έκστάσει θεία
’Ίσως εις τοϋ όρίζοντος τό βάθος

■Τό άρρητον τό μέγα μου τό πάθος
Σέ φέρει πρό ε’μοϋ έν ο’πτασία

III
Τις οϊδεπλήν... —συγχώρει τήν πικρίαν — 
Όταν έγώ είς μάγους οπτασίας 
Σ’ έπιζητώ· άν φίλος νεανίας
Δέν σοϋ κινεί τήν ά'στατον καρδίαν.

Τις οϊδε άν τό βλέμμα σου δέν τείνεις 
Είς προσφιλούς Άδώνιδος τό βλέμμα 
ΕΤνε θερμόν τών γυναικών τό αίμα 
Καί πάλλετ’ ή καρδία μετά δίνης.

Ή π'ιστις μϋθος εΤνε παιδαρίων 
Χίμαιρας δέν διώκει ή νεότης 
ΕΤνε ό ερως αστατος θεότης 
Ψυχή πετώσα έπ’ανθών μυρίων.

’Ώ τό ήξεύρω τοϋτο· Ν’ άπαντήσω 
Ουδέ τολμώ, αγάπην αίωνΐαν 
Μίαν ζητώ τοϋ στήθους σου γωνίαν 
Μνήμης τολμώ ακτίνα νά ζητήσω.

Καί ή άκτ'ις αύτή έν τή σκοτία
Τοϋ γωρισμοϋ σου· προσφιλής Μαρία 
Θά θάψη τής καρδίας μου τήν πικρία 
Θερμή καί προσφιλής παρηγοριά.

^ΤΣΤΑΘΙΟΣ £Π. JOANNOT

r
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ'

Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚ ΤΗ ΑΡΧΛΙΟΤΗΤΙ
Ά&ο'Γφί φίΛε κ. ’/. Άρσε'νη,

’Απάντων εις τήν τελευταίαν Ύμών επιστολήν ευχαριστώ μεγάλως Υμάς τε διά τάς 
λίαν φιλόφρονας κρίσεις και εύγενεΐς εκφράσεις Σας ύπέρ ε’μοΰ και διά τήν εξαιρετικήν τι
μήν, ήν μοι περιποιεΐτε προσκαλοΰντές με αύΟορμήτως, όπως λάβω θέσιν παρά τούς δια
κεκριμένους καί λογάδας λογίους δε δοκιμασμένων καί πεπειραμένων καλάμων έν τή έξαι- 
ρέτω ανθοδέσμη τής «Ποικίλης Στοάς.»

Ή λίαν τιμητική αύτη πρόσκλησίς Σας μέ ένέβαλεν είς δικαίαν ανησυχίαν, μήτοι, ε
πιχειρών νά εκπληρώσω τήν έκφρασΟεϊσαν επιθυμίαν Σας, ύπελειπόμην κατά πολύ τής προσ
δοκίας τών ύμετέρων αναγνωστών, ούς πολυαρίθμους αριθμεί ή «Ποικίλη Στοά» μεταξύ 
τών μάλλον ανεπτυγμένων τάξεων τής ελληνικής κοινωνίας, παρέχουσα αύτοϊς κατ’ έτος 
εύχυμον, έπίλεκτον καί κρατίστην πνευματικήν τροφήν, δι’ ήν έπαξίως κατέχει διακε- 
κριμένην θέσιν μεταξύ τών αξιόλογων Ελληνικών περιοδικών δημοσιεύσεων, τιμώσα μεγά- 
λως τήν Ελληνικήν φιλολογίαν.

Ούχ ήττον ό συμπαθής καί λίαν άβρόφρων τρόπος, δι’ ού έγένετο ή πρόσκλησίς Σας 
μοί ένέπνευσε τό θάρρος, ϊνα προφρόνως άποστείλω Ύμΐν προς δημοσίευσιν δύο ενδιαφέ
ροντα κεφάλαια τής ανεκδότου περί Μουσικής πραγματείας μου «η Μουσική ύπο αι
σθητικήν έποψιν,» άπερ επίτηδες χάριν τής ΠοικίΛης Στοάς έπερατωσα, καταλλή
λως έπεξεργασΟείς ταύτα, εύελπιστών, οτι ή εύμένεια τών λογιών καί φιλομούσων ανα
γνωστών σας δέν θέλει άρνηθή τόν πτωχόν—όσον μουσικώς καί άν ήχή—οβολόν μου παρά 
τό πολύτιμον τάλαντον τόσο^ν διακεκριμένων συνεργατών τής εκλεκτής «Ποικίλης Στοάς.» 

"Εν Σύρω τη 5 5Ιουάίου 1886.
Διατελώ μετ’ έξαιρέτου ύπολήψεως πάντοτε πρόθυμος.

^Ω. ΦΟΥΣΤΑΝΟΣ

* Σ. Π. Σ. Ό ίν Σύρω νΰν δαμένων αξιότιμο; ιατρό; καί αληθής επιστήμων κ. ’Ιω
άννη; Φουστάνο;, τάχιστα διακριδεις και ε’ι; τδν κόσμον τών γραμμάτων δι’ ώραιων και 
εκλεκτών αχρι τοΰδε πραγματειών, δι’ έτέρα; κολακεοτικωτάτη; επιστολή; εύηρεστήΟη, "να 
θέση ε’ι; τήν διάθεσιν τή; Ποιχί.Ιης Στοάς ολόκληρον τήν τελευταίο? ύπ’αύτοΰ γραφεΐσαν, 
άληθώ; περίφημου μελέτην περί Μουσική; ύπδ πάσα; τά; έπόψει;. Ατυχώ; αι νεώτεραι 
σκέύει; ήμών, όπω; κατά τδ παρόν έτος άρκεσθώμεν ει; σμικροτέραν εκδοσιν, κατέστησαν 
αδύνατον τήν έν τώ παρόντι τόμω δημοσίευσιν τής όλη; λαμπρά; διατριβής.Κατά συνέπειαν 
δηοωσιεύοαεν τά δύο πρώτα ανεξάρτητα και ώραϊα κεφάλαια τοΰ ενδιαφέροντος τούτου 
άρθρου, λογιζόμενοι ευτυχεί; διότι τοΰ τοιούτου σπουδαίου έργου τήν ύλην φιλοξενίαν εύ- 
μενώ; διέθεσεν δ εύγενής συγγραφεύ; καί αγαπητό; ήμών συνεργάτη; μόνον διά τή; Ποιχί- 
Λης Στοάς.

Λ ·<ί

νήσει καί

ΕΝ ύπάρχει έθνος, δέν ύπήρξε λαός είς οίονδήποτε αιώνα 
καί ύπό οίονδήποτε κλίμα καί έν οίαδήποτε πνευματική 
καί εκπολιτιστική μορφώσει, οστις νά μή έχγ δημιουρ- 
καλλιεργήσει ίδιον σύστημα μουσικής, δι’ ού νά έκφράζ·/] 

καί διερμηνεύη τά μύχια αύτοΰ αισθήματα χαράς ή λύπης, ευτυχίας 
η δυστυχίας, ηδονής η πόνου καί νά έξυμνή πρό πάντων την ύπ’ αύ
τοΰ λατρευομένην άγνωστον Θεότητα ύπό οίανδήποτε μορφήν η προσω- 
ποποίησιν. Είς δέ έκ τών σπουδαιότερων καί μάλλον ασφαλών γνωμό
νων τοΰ βαθμοΰ τής έξημερώσεως, της άναπτύξεως καί τής προόδου 
έκαστου λαού εϊνε καί ή παρ’ αύτφ καλλιέργεια καί πρόοδος τΤίς μου
σικής.

Τοΰ πολιτισμού κατά πρώτον έν Άσίρ: άναπτυχθέντος, εύρίσκομεν 
την μουσικήν ιδιαζόντως τιμωμένην καί καλλιεργουμένην έκ τών αρ
χαιότατων χρόνων παρά τοΐς διαφόροις έν αύτή λαοΐς. Οί ’Ινδοί δέ, οί 
Σύνες καί "Αραβες πρό πάντων έπεμεληθησαν της μουσικής, τά μέγι
στα χρησίμου είς τάς θρησκευτικάς τελετά.ς και ίεοοτελεστίας τών 
ιερέων. Οί Αιγύπτιοι, οί Φρύγες καί οι Φοίνικες, ώς καί οί Λυδοί έπί- 
σης μεγάλως έκαλλιέργησαν αύτήν καί συνετέλεσαν μάλιστα οί Φρύ
γες καί Αυδοί είς τήν άνάπτυξιν της μουσικής, εύρόντες καί καθιερώ- 
σαντες καί ίδιους έθνικούς μουσικούς τρόπους, τόν Φρύγιο? καί ,Λύδιοτ.

Έκ τών τελευταίων τούτων λαών οί άρχαΐοι "Ελληνες παρέλαβον 
τήν μουσικήν έν τοΐς σπαργάνοις έτι εύρισκομένην καί ταχέως έκαλ
λιέργησαν, έτροποποίησαν αύτήν,σύμφωνα πρός τον ανεξάρτητον, ζωη
ρόν καί εύαίσθητον έθνικόν χαρακτήρα των καί άνεβίβασαν είς περιω- 
πήν τέχνης αξίαν θαυμασμού.

Άλλ’ οί "Ελληνες έπλάσθησαν λαός ευφυής καί ευφάνταστος’ τήν 
πρώτην αρχήν κα! γένεσιν τής μουσικής απέδωσαν είς τούς Θεούς. Είς 
τόν ’Απόλλωνα καί τάς έννέα Μούσας ώφείλετο, σύν ταϊς λοιπαΐς 
ώραίαις τέχναις καί έπιστήμαις, ή μουσική’ ή δέ ζωηρά και πάντοτε 
γόνιμος φαντασία τών προγόνων μας, έμπνευσθεϊσα έκ τών θέλγητρων 
τής μουσικής, έδημιούργησε πληθύν ωραίων καί γοητευτικών μυθολο
γικών ιστοριών, έν αίς παρίστανε τήν ύπερφυσικήν δύναμιν τής μου
σικής.

Ούτως ό Όοφεύς ό γεννηθείς έκ τών μελιπνόων Μουσών, ποώτος 
έδίδαξεν είς τούς θνητούς τήν μουσικήν. Διά τής πολυφήμου λύρας
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του, ού μόνον τά έπί της γης άγρια θηρία έξημέρου, άλλά κα'ι αυτά 
τά δένδρα συνεκίνει, ών οί κλάδοι ύπό τούς μελωδικούς κα'ι λιγυρούς 
ήχους της λύρας του έκινοϋντο έν ρυθμώ, διότι, ώς ό Αισχύλος ειπεν :

«... ηγε πάντ’ άπό φθογγής χοφα »·

Ή δύναμις της μουσικές τοϋ Όρφέως ήν τοσαύτη, ώστε κατελθών 
ποτέ ούτος καί εις τόν "Αδην αύτόν πρός άναζήτησιν τής άποθανού- 
σης προσφιλούς συζύγου, διά τής λιγυφθόγγου λύρας του κατεπράϋνε 
τόν φοβερόν καί άδυσώπητον Κέρβερον, τόν άγρυπνον τούτον φύλακα 
τής εισόδου τοϋ ”^.δου, ώστε έπέτρεψεν αύτώ έξαιρετικώς νά είσέλθγι 
έν αύτφ !

Έκ τής Τερψιχόρης έγεννήθησαν αΐ Σειρήνες, τά θαυμάσια ταϋτα 
θαλάσσια οντα, άτινα διά τής ήδύτητος τών ασμάτων αύτών κατε- 
γοήτευον τούς θαλασσοπλοοϋντας. Δυστυχία είς τούς άλλως θεωρου- 
μένους ευτυχείς θνητούς, οΐτινες ήθελον τύχει τής εύκαιρίας ν’ άκού- 
σωσι τοϋ γλυκυτάτου $σματος αύτών. Ή έκ τοϋ άσματος γοητεία 
έλέγετο τοιαύτη, ώστε άπαν τό πλήρωμα τοϋ πλησίον τών Σειρήνων 
διερχομένου πλοίου έμενεν έκθαμβον, παραδίδον τό πλοϊον έρμαιον είς 
τούς ανέμους, δπερ μετ’ ολίγον κατεσυνετρίβετο είς τούς παρακειμένους 
φοβερούς τής Σικελίας βράχους, άντηχοϋντας μετά τών λιγυρών φθόγ
γων τών Σειρήνων καί τούς γοερούς στόνους τών έν μουσική γοητείιγ 
ναυαγών 1

‘Ο ’Αμφίων δέ, έτερος διάσημος μουσικός, άνήγειρε τήν πόλιν τών 
Θηβών διά τών ήδυμελών καί ρυθμικών ήχων τής θεσπεσίου λύρας του. 
Οί λίθοι αύτοί, εύαίσθητοι είς τήν ήδύτητα τών μελών του, σενέρρεον 
μόνοι των αύθόρμητοι καί έτοποθετοϋντο οί μέν έπί τών δέ μετ’ αρ
χιτεκτονικής άκριβείας, δπως άπαρτίσωσι τά ύψηλά τείχη τής πό- 
λεως !

Ό διαβόητος μουσικός Άρίων είς τήν έκτακτον δύναμιν τής μου
σικής αύτοϋ ώφειλε τήν έκ τοϋ θανάτου σωτηρίαν του, ώς αναφέρει ό 
"Ηρόδοτος. Ό Άρίων μετά περιοδείαν έν ’Ιταλία, ένθα συνέλεξε μέγαν 
πλούτον, καταθέλγων διά τής μουσικής του τά πλήθη, έπέβη έπί 
πλοίου, δπως μεταβή είς Κόρινθον. Άλλ’ άμα τοϋ πλοίου άναχθέντος 
είς τό πέλαγος, οί ναϋται συνεννοούνται νά φονεύσωσι τόν μουσικόν καί 
νά διανείμωσι μεταξύ των τά πλούτη του, Ό Άρίων μαθών τήν άπό- 
φασιν ταύτην, προσφέρει αύτοϊς πάν δ,τι έχει καί παρακαλεϊ θερμώς 
νά τώ χαρίσωσι τούλάχιστον τήν ζωήν. Είς μάτην δμως αί παρακλή
σεις του, είς μάτην τά δάκρυά του’ οί άπληστοι καί θηριώδεις ναϋται 

συγκατανεύουσι μέν νά μή φονεύσωσιν αύτόν, άλλ’έπί τή συμφωνίιγ νά 
ριφθή ό ίδιος είς τήν θάλασσαν. Ό μουσικός τότε έντελώς άπελπισθείς 
περιβάλλεται τήν μεγαλοπρεπεστέραν αύτοϋ στολήν, λαμβάνει τήν λύ
ραν του καί ίστάμενος είς τήν πρύμνην τοϋ πλοίου μέλπει περιπαθέ- 
στατον άσμα, συνοδεύων αύτό καί διά τής λύρας, μετά τό τέλος τοϋ 
οποίου ρίπτεται είς τήν θάλασσαν. "Ο άγων δμως τοϋ άτυχούς μ,ουσι- 
κοϋ κατά τών κυμάτων τής θαλάσσης, δέν ύπήρξε μακρός· άν οί λιγυ- 
ροί φθόγγοι τής μουσικής του δέν ΐσχυσαν νά συγκινήσωσι τήν καρδίαν 
τών κακούργων, καίπερ άνθρώπων, εύρέθη δμως είς εύαίσθητος θαλάσ
σιος δελφίν, δστις γοητευθείς έκ τοϋ μέλους,λαμβάνει τόν μουσικόν έπί 
τής ράχεως του, ύψοϊ ύπεράνω τής έπιφανείας τοϋ ΰδατος καί φέρει 
μέχρι τοϋ Ταινάρου, άκρωτηρίου τής Λακωνίας καί έκεΐ άποβιβάζει 
αύτόν σώον καί άβλαβή μετά τής περιφήμου λύρας καί δλω,ν τών πο
λυτελών αύτοϋ ένδυμάτων !

*
Ή μουσική,—ήτις κατά τούς μακαρίους αύτούς χρόνους τής ποιη

τικής έποχής τών προγόνων μας έποίει τοιαϋτα θαύματα—ύπήρξε τό 
άντικείμενον τής σπουδής τών μεγαλειτέρων άνδρών. Άπαντες οί πρώ
τοι σοφοί τής άρχαίας Ελλάδος ήσαν καί διακεκριμένοι συνάμα μου
σικοί, καλλιεργήσαντες, άναπτύξαντες καί διδάξαντες τήν μουσικήν 
παραλλήλως τών γραμμάτων. "0 Όρφεύς, ό άδελφός αύτοϋ Λίνος, ό 
Εύμολπος, ό Πάμφως, ό Θάμυρις, ό Φιλάμμων, ό Μουσαίος, ό Χείρων, 
ό Δημόδικος, ό Ερμής, ό Φάμιος ήσαν έκ τών πρώτων διασήμων δι
δασκάλων, οΐτινες σύν τή μουσική, έδίδαξαν καί διέσπειραν τά φώτα 
τών τεχνών καί έπιστημών πανταχοΰ τής Ελλάδος.

Τοσαύτη δέ ήτο ή περί τήν μουσικήν άγάπη τών προγόνων μας, 
ώστε κατά τούς πρώτους χρόνους, τά γνωμικά, τά άξιώματα, αί πο- 
λιτικαί πράξεις, οί νόμοι καί αύτή ή ιστορία, έγράφοντο έν στίχοις με
λοποιημένος. Αί τελεταί, αΐ τε θρησκευτικά! καί πολιτικαί, συνωδεύ- 
οντο ύπό χορών καί φσμάτων οί χρησμοί τών μαντείων ήδοντο ύπό 
ιερέων ή ίερειών. Ή μουσική καί ή ποίησις ήσαν δύο δίδυμοι άδελφαί 
στενότατα συνδεδεμέναι καί άπήρτιζον έν τι, δπερ ήτο άπαραίτητον 
είς τόν καθημερινόν κοινωνικόν βίον, είς τήν θρησκείαν καί είς τήν πο
λιτείαν.

‘Η μουσική διαδιδομένη καί άναπτυσσομένη βαθμηδόν, κατέστη έν 
τών σπουδαιοτάτων προσόντων τής πνευματικής άναπτύξεως και τής 
έλευθερίου άνατροφής. Τά γράμματα καί ή μουσική έδιδάσκοντο έκ 
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παραλλήλου. Οί νέοι, οί καλώς καϊ εύγενώς άνατρεφόμενοι έμάνθανον, 
νά άδωσι κατά τόν αυτόν χρόνον, καθ’ ον έμάνθανον και νά άναγινώ- 
σκφσιν, ή δέ άγνοια της μουσικής έθεωρεΐτο ώς σημεϊον κακής καί 
ήμελημένης ανατροφής.

Οί μεγαλείτεροι καϊ διασημότεροι άνδρες της άρχαιότητος είτε έν 
τοϊς γράμμασιν, είτε έν τή πολιτείρι, άφιέρουν ικανόν χρόνον είς την 
ασχολίαν καϊ σπουδήν της μουσικής, ητις έθεωρεΐτο, ώς τό εύγενέ- 
στερον καί έκλεκτότερον προσόν τών πνευματικών γνώσεων καί ένα- 
σχολήσεων- «καί γάρ—κατ’ Άθήναιον—θησαυρός ήν καί βέβαιος μου
σική άπασι τοϊς μαθοΰσι, παιδευθεΐσι τε.»

Ό Πυθαγόρας, ό Πίνδαρος, ό Σωκράτης, ό ’Αριστοτέλης, ό Πλά
των καί πλεϊστοι διακεκριμένοι έπί σοφία άνδρες, έγνώριζον μουσι
κήν. Ό μέγας Περικλής μεταξύ τών πρωτίστων μελημάτων του 
διά τήν ανατροφήν καϊ έκπαίδευσιν τών δύο υιών του ΓΙαράλου καϊ 
Ξανθίππου, έθεώρησε καί τήν σπουδήν τής μουσικής. Ό ένδοξος Θη
βαίος στρατηγός ’Επαμεινώνδας έκοουε τά μουσικά όργανα μετά τής 
αυτής δεξιότητος καί τέχνης, μεθ’ ής διεχειρίζετο τό ξίφος καϊ τά 
πολεμικά όπλα. Ό δέ ’Αθηναίος στρατηγός Νικίας, οσάκις δέν είχε 
δημόσιον τινά έργασίαν, έμενεν οϊκοι καϊ ήτο τότε τοϊς πάσι δυσπρό
σιτος, διότι ήσχολεϊτο μετά πάθους εις τήν μουσικήν. Ό Κικέρων, ό 
περιφανής ρωμαίος ρήτωρ καί συγγραφεύς αναφέρει, ότι μεταξύ τών 
Ελλήνων, ούδείς έθεωρεΐτο ώς σοφός και ανεπτυγμένος, άν μή έγνώ- 
ριζε μουσικήν. Ό μέγας δέ ’Αθηναίος στρατηγός Θεμιστοκλής, δστις 
έσωσε τήν Ελλάδα έκ τοΰ Ξέρξου, άρνηθείς ποτέ είς τι έπίσημον συμ- 
πόσιον ν’ άνακρούση λύραν, έποίησε κακίστην έντύπωσιν είς τούς παρε- 
στώτας καϊ έχαρακτηρίσθη ώς χυδαίος καϊ κακοανατεθραμμένος, ενώ 
άλλοτε πάλιν είς κοινόν συμπόσιον ό στρατηγός Κίμων, έπιδείξας τήν 
μουσικήν αύτοΰ ικανότητα, έπγνέθη παρά πάντων, ώς δεξιώτερος 
τοΰ Θεμιστοκλέους.

Έξ όλων δέ τών μεγάλων άνδρών, μόνον ό ήρως ‘Ηρακλής άναφέ- 
ρεται ώς παραμελήσας τήν σπουδήν τής μουσικής, διότι έπιχειρήσας 
νά μάθη μουσικήν καί ύπείκων μάλλον είς τάς έξημμένας όρμάς τοΰ 
ρωμαλαίου σώματός του, έγκατέλειψε ταχέως αυτήν, άφοΰ έφόνευσε, 
πλήξας κατά κεφαλής διά τής κιθάρας, τόν μουσικοδιδάσκαλον του 
άτυχή Λίνον, ώς τολμήσαντα νά έπιπλήξη τον μαθητήν έπϊ δυσμα- 
θείρι, ’Επίσης δέ καί ό περιώνυμος διά τήν καλλονήν του ’Αθηναίος 
’Αλκιβιάδης, δστις έπιχειρήσας νά μάθν) πλαγίαυλον, παργιτήθη άμέ- 

σως αύτοΰ, διότι τυχαίως παρετήρησεν είς άπέναντι κάτοπτρον, δτι 
ό πλαγίαυλος διέστρεφε καϊ παρεμόρφου τούς ώραίους χαρακτήρας τοΰ 
πολυθελγήτρου προσώπου του.

*

Έσέβοντο καϊ έξετίμων μεγάλως τήν μουσικήν οί άρχαϊοι 'Έλληνες, 
τοσοΰτον μάλιστα, ώστε ν’ άποδίδωσιν καϊ εκτάκτους τιμάς είς τούς 
διαπρέποντας έπϊ μουσική ίκανότητι καϊ νά καλώσιν αυτούς είς άνώ- 
τατα τής πολιτείας άξιώματα.

Ό Τυρταίος ποιητής καϊ μουσικός άμα, καίτοι χωλός, έκλήθη είς 
Σπάρτην ώς στρατηγός καϊ παίζων δεξιώς τόν αυλόν, ώδήγει καϊ ένέ- 
πνεε τό θάρρος είς τον στρατόν. 'Ο Θηβαίος δέ Ίσμηνίας έστάλη πρέ- 
σβυς είς τήν Περσίαν, διότι έπαιζε δεξιώς τόν αυλόν. 'Οπου δέν 
ί'σχυον οί λόγοι, οί διπλωμάται τής εποχής έκείνης, φαίνεται, έφρό- 
νουν, δτι ί'σχυον τά γλυκύφθογγα μέλη τοΰ αύλοΰ.

Οί Λακεδαιμόνιοι έτίμων ιδιαζόντως τήν μουσικήν, δντες, κατά 
τόν Τέρπανδρον, πολεμικώτατοι άμα καϊ μουσικώτατοι.

«Ήρπε γάρ άντα τό καλώς κιθαρίσδεν τφ σιδάρω».
Ό σοφός νομοθέτης αύτών Λυκοΰργος έπίστευεν, δτι ή μουσική εί

ναι λίαν πρόσφορος είς τήν· άνάπτυξιν άφ’ ενός τοΰ πολεμικοΰ φρονή
ματος και άφ’έτέρου τών καλών καί έλευθερίων ηθών. « Ο γάρ Λυκοΰρ
γος — λέγει ό Πλούταρχος—παρέζευξε τή κατά πόλεμον άσκήσει τήν 
φιλομουσίαν, δπως τό άγαν πολεμικόν τφ έμμελεϊ κερασθέν συμφωνίαν 
καί αρμονίαν έχ·ρ.» Διά τοΰτο δέ ό Λυκοΰργος διέταξεν, δπως οί άρ- 
ρενες παϊδες άπό τών 5 ετών άρχωνται τής σπουδής τοΰ αύλοΰ. Καί 
αύτοί δέ οί νόμοι τοΰ ζλυκούργου έμελοποιήθησαν ύπό τών μουσικών 
Τερπάνδρου καί Θαλητά.

Οί ’Αρκάδες, κατά τόν Πλούταρχον καί Άθήναιον, διά νόμων 
ιδίων έθεώρησαν τήν σπουδήν τής μουσικής ύποχρεωτικήν μέχρι τών 
30 έτών. Οί Άργεϊοι έπέβαλλον αύστηράν ποινήν κατά παντός προσ
βάλλοντας τήν άξιοπρέπειαν τής μουσικής. Οί ’Αθηναίοι δέ, οί φιλο- 
μουσότατοι άπάντων τών Ελλήνων, νικήσαντες ποτέ τους Μεγαρεϊς, 
ένόμισαν, δτι μεγάλως έτιμώρουν αύτούς, άπαγορεύοντες αύστηρώς 
τήν παρ’ αύτοϊς σπουδήν καί μελέτην τής μουσικής.

Όλιγώτερον αύστηροί καί σκληροκάοδιοι τών ’Αθηναίων, ύπήοξαν 
οί Τύριοι, οϊτινες—κατά τόν Άριστοτέλην—δέν έμαστίγουν τούς αιχ
μαλώτους αύτών, είμή ύπό τόν ήδυμελή ήχον τών αύλών, θεωροΰντες 
—έν πνεύματι βεβαίως άκρας φιλανθρωπίας—δτι οί ραβδισμοϊ θά ήσαν 
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ευπροσδεκτοτεροι και ηδυτεροι, εάν έφιλοδωρούντο ρυθμικότεροι καί 
μουσικώτεροι.

Εν γένει ή μουσική έκαλλιεργεϊτο μετ’ εοωτος ύπό τών αρχαίων 
Ελλήνων. Πλήρεις θερμής φαντασίας καί πεπροικισμένοι δι’ έξαιρέτου 

ευφυΐας καί λεπτοφυούς αίσθήσεως τοΰ καλού οΐ αρχαίοι, ένετρύφων έν 
τή μουσική ώς έν άκορέστω τινι καί έναρμονίω ήδονή. Ή δέ ύπό θυ
μού καί πατριωτικού φρονήματος σφριγώσα νεολαία ένηλεκτρίζετο ύπό 
τήν άριπρεπή καί εΰκέλαδον τών ραψωδών άοιδήν τών ηρωικών καί 
πατριωτικών πράξεων, παρορμωμένη εις εΰγενή καίύψηλόφρονα φιλοδο
ξίαν καί επιθυμούσα δια λαμπράς τίνος καί εύγενούς πράξεως νά γείνη 
άντικείμενον τοιούτων ήδυμελών μσμάτων, έλκυόντων τάς έπευφημίας 
και τον θαυμασμόν τών άκροωμένων. Ή μουσική-διετήοει καί ύπεξέκ- 
καιε τήν εΰγενή άμιλλαν καί τάς πατριωτικάς άρετάς, ύπεκίνει τόν έ
ρωτα τής δόξης καί τό μέχρις ένθουσιώδους παραφοράς φιλόπατρι λαού 
μεγαλόφρονος, παραδειγματικού, πλήρους σθένους καί έγγύμονος μεγά
λων κατορθωμάτων.

Διά τόν λόγον δέ τοΰτον οΐ αρχαίοι κατά τούς πρώτους χρόνους 
έθεώρουν τήν μουσικήν ώς ΐεράν τινα τέχνην, έν ή πάσα καινοτομία 
έθεωρεΐτο ώς αύτόχρημα ιεροσυλία. Παρά ταϊς πλείστιας τών Ελλη
νικών πόλεων, ύπήρχον διατάξεις αΰστηραί καί νόμοι άπαγορεύοντες 
πάσαν καινοτομίαν ή τροποποίησιν εις τήν μουσικήν τέχνην, έκ τού 
φόβου, μή καθιστάμενη αύτη εΰαρεστοτέρα καί ήδυτέρα, έκθηλύνη τό 
πνεύμα, έκλύση τά ήθη καί διαφθείρη τό σώμα.

Οί Άργεϊοι έπεβαλλον ποινάς βαοείας εις τούς παρανομούντας έν τή 
μουσική καί έπιχειρούντας καινοτομίας.

Ό ’Εμπρεπής ’Έφορος έν Σπάρτη, έπειδή ποτέ ό διάσημος μουσικός 
Φρύνις μετεχειρίσθη έννέα χορδάς,άντί τών νενομισμένων έπτά,σκεπάρνω 
τάς δύο πλεοναζούσας άπέκοψεν εΐπών. «—Μή κακούργει τήν μουσι
κήν.» ’Άλλοτε δέ τού μουσικού Τιμοθέου άγωνιζομένου τά Κάρνεια 
εις τών Εφόρων τής Σπάρτης μάχαιραν λαβών ήρώτησεν αυτόν «έκ 
ποτέρου τών μερών άποτέμοι τάς πλείους τών επτά χορδών.»

Καί έν τούτοις μεθ’ δλας τάς αΰστηράς ταύτας διατάξεις, ή μουσική 
δέν ήτο δυνατόν νά μείνη στάσιμος καί νά περιορισθή είς τά μικρά 
άρχικά αύτής όρια. Οΰδέν κώλυμα ήτο ικανόν νά έπίσχη τήν πρός τήν 
πρόοδον πορείαν τού δαιμόνιου πνεύματος τών αρχαίων Ελλήνων. Μι
κρόν καί κατ’ ολίγον λαθραίως ούτως εΐπεϊν προέκυπτον αί καινοτομίαι 

καί τελειοποιήσεις εις τήν μουσικήν, αϊτινες ούτω δέν έβράδυναν νά κα- 
θιεροΰνται καί νομιμοποιούνται διά τής έξεως.

Έφ’ όσον δέ ή μουσική ΐστατο ύψηλά καί εις τήν αυτήν περιωπήν, 
είς ήν καί ή παιδεία, προσέφερε μεγίστην ύπηρεσίαν είς τήν έν γένει 
άνάπτυξιν καί πρόοδον τών Ελλήνων, άλλ’ άφ’ δτου περιήλθε κτήμα 
τών έν τοϊς τριόδοις καί καπηλείοις πλανοδίων μουσικών καί ακολά
στων αΰλητρίδων, ή μουσική έξέπεσε καί ήρχισεν έπίσης νά παρασύρη 
είς τήν πτώσιν της καί τό έθνικόν φρόνημα τών Ελλήνων, οΐτινες δέν 
έβράδυναν νά περιέλθωσιν είς τήν δεσποτείαν άλλων γειτόνων λαών.

*

Οΐ 'Ρωμαίοι λίαν βραδέως ήρξαντο νά καλλιεργώσι τήν μουσικήν 
καί έπεδόθησαν είς αυτήν, πρό πάντων έμπνευσθέντες έκ τών Ελλήνων 
μετά τήν κατάκτησιν ύπ’ αυτών τής Ελλάδος.

Οί ’Ιουδαίοι, ό κατ’ έξοχήν θρησκευτικός ούτος λαός, ενωρίς έκαλ- 
λιέργησε τήν μουσικήν καί τήν ωδήν· μάρτυρες είσίν,οΐ ύμνοι τοΰ Μωύ- 
σέως, τής Ίουδήθ, τού Δαβίδ, τοϋ Ζαχαρία καί Συμεώνος, οΐτινες η- 
δοντο ύπό πολυμελών χορφδιών, έντός τών μεγαλοπρεπών ναών τού 
Ίεχοβά, καί τέλος τά άσματα τών ασμάτων τοΰ Σολομώντος, άτινα 
μάλιστα, τινές θεωρούσιν καί ώς έπιθαλαμίους ύμνους τού γάμου τοΰ 
ίδιου Σολομώντος μετά τής θυγατοός τοΰ βασιλέως τής Αίγύπτου.

Ή μουσική δέ είς όλους τούς λαούς ήν πρό πάντων στενώτατα συν- 
δεδεμένη πρός τήν θρησκείαν αυτών1 καί ή χριστιανική θρησκεία επο
μένως ήκολούθησε τόν κανόνα αύτόν καί άμα τη έμφανίσει αύτής πε
ρίπου παρεδέχθη καί είσήγαγεν είς τάς ιεροτελεστίας αύτής τήν μου
σικήν, ήν κατά μέγα μέρος παρέλαβεν έκ τής αρχαίας ελληνικής.

2.ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ.
'Άμα ή Μουσική ήρξατο σπουδαίως άναπτυσσομένη, τό πνεύμα τών 

Ελλήνων δέν ήτο δυνατόν νά μή διακρίνη τήν ανάγκην τής διά συν
θηματικών σημείων ή δι’ ιδίων χαρακτήρων παράστασιν καί παρασή- 
μανσιν τής μουσικής. Οΰδείς δέ άλλος λαός είχε γραπτήν μουσικήν, 
τουλάχιστον οΐ ’Άραβες καί οΐ Σύνες, οΐτινες έν τή άρχαιότητι μεγά- 
λως έκαλλιέργησαν καί τήν παιδείαν καί τήν μουσικήν, δέν εΐχον ίδιους 
χαρακτήρας είς έγγραφον παράστασιν τής μουσικής. Μόνον δέ οί Πέρ- 
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ΰχι άναφέρονται, δτι προς διάκρισιν τών 48 ήχων, έξ ών συνίστατο ή 
μουσική των, έδιδον είς έκαστον ήχον άνά μίαν ονομασίαν τών πόλεων 
τής χώρας αύτών ή τών μερών τού ανθρωπίνου σώματος.

Είς μόνους επομένως τούς "Ελληνας εύρίσκομεν καταρτισθεΐσαν 
τοιαύτην γραπτήν μουσικήν. 'Ως σημεία δέ μουσικά μετεχειρίσθησαν, 
ώς καί διά τούς αριθμητικούς αυτών χαρακτήρας, τά γράμματα τοΰ 
έλληνικοΰ άλφαβήτου.

Άτυχώς, μολονότι πολλαχοΰ είς τούς Ιλληνας συγγραφείς γίνεται 
λόγος περί τών μουσικών τούτων χαρακτήρων, δέν έχομεν ακριβή καί 
πλήρη γνώσιν τοΰ δλου μουσικού συστήματος τών αρχαίων, καθ’ όσον 
κατά αακήν τύχην, ούδέν τέλειον σύγγραμμα, πραγματευόμενον είδικώς 
καί λεπτομερώς περί τής μουσικής ταύτης, ουδέ γραπτόν τι μουσικόν 
τεμάχιον, περιεσώθη μέχρις ήμών. Σώζονται μέν σήμερον έν τή μεγάλη 
βιβλιοθήκη τοΰ ’Ωδε ίου τών Παρισίων τέσσαρα δείγματα άρχαίας έλ- 
ληνικής μουσικής, άλλ’ ή γνησιότης αύτών αμφισβητείται. Ταύτα δέ 
εισίν, ή πρώτη στροφή τής ά τών Πυθιονικών τοΰ Πινδάρου καί τρεις 
ύμνοι είς τόν ’Απόλλωνα, τήν Νέμεσιν καί τήν Καλλιόπην.

Οΐ ‘Ρωμαίοι δέ είτα παραλαβόντες τήν μουσικήν, ώς ειπομεν, έκ 
τών Ελλήνων παρέλαβον καί το γραπτόν αύτών σύστημα, δπερ έπε- 
ξέτειναν έτι περισσότερον, είσαγαγόντες παρά τά έλληνικά γράμματα 
καί πολλούς λατινικούς χαρακτήρας.

Τής μουσικής ούσης,κατά τούς πρώτους χρόνους, απλής καί δμαλής, 
οί αλφαβητικοί χαρακτήρες έσήμαινον μόνον τό διάφορον ύψος τών 
ήχων. Επειδή δέ ή μουσική ήν στενώς συνδεδεμένη μετά τής ποιή- 
σεως, διά τούτο δέν είχεν άνάγκην ρυθμού, καθ’ δσον ούτος ήκολούθει 
τό μεΤροΓ τών στίχων. Ή γραπτή αύτη μουσική ούτως έδήλου μόνον 
τό διάφορον ύψος τών ήχων, καί έστερεΐτο τοΰ μελωδικού ρυθμού, 
δστις έκανονίζετο σύμφωνα πρός τό μέτρον τών στίχων τού ποιήμα
τος, μεθ’ ών ηδετο. ‘Επομένως ή μουσική τότε δέν είχε τάς πολλα- 
πλάς υποδιαιρέσεις τού χρόνου, άλλά περιωρίζετο μόνον είς τάς άπλάς 
ποδικάς αύτοΰ διαιρέσεις έν τοϊς στίχοις. Ούτως είχε μόνον τόν «α- 
ζρόζ καί βρα,χύτ χρόνον. Ή μουσική δέ αύτη ήτο ομαλή καί απλή 
κατά τον ρυθμόν, έπινοηθεϊσα μέν, ώς λέγεται, ύπό τοΰ Πυθαγόρα, έκ- 
θύμως δ’ ύποστηοιχθεΐσα ύπό τού Πλάτωνος καί τοΰ Άριστοφάνους. 
Ή μουσική δέ αύτη ΐσχυεν ιδίως μέχρι τών χρόνων τοΰ Αισχύλου καί 
Εύριπίδου.

Άλλά βαθμηδόν, καθόσον ή μουσική ήρξατο ν’ άποχωρίζηται 
τής ποιήσεως, νά λαμβάνη ανεξάρτητον ύπαρξιν καί ν’ άποτελη αύτο- 
τελή τέχνην, άνεπτύσσετο έπίσης καί έτελειοποιεϊτο καί ώς πρός τήν 
ρυθμικήν διαίρεσιν τού χρόνου καί ώς πρός τήν ποικιλίαν τών γρα
πτών σημείων τής μουσικής. Οί ολόκληροι τόνοι, άφ’ ένός ύποδιηρέθη- 
σαν είς ήμιτόνια, καί άφ’ έτέρου οί χρόνοι οί μαχροί καί οί βραχείς 
ύποδιηρέθησαν είς μικροτέρας μονάδας καί ούτω κατά μικρόν προέκυ- 
ψεν ή χρωματική κλίμαξ τής μουσικής, ήτις άπήτησε διά τήν έγγρα
φον παράστασιν αύτής ού μόνον άκατάπαυστον προσθήκην νέων αλ
φαβητικών γραμμάτων, άλλά καί συνδυασμούς αύτών διαφόρους καί 
θέσεις έπίσης διαφόρους, άναλόγως τοΰ τόνου, δνπερ έσήμαινον, τής 
αξίας αύτοΰ καί τού χρόνου, δνπερ παρίστανον. Ούτως, έκτος τών συν
δυασμών, τά διάφορα γράμματα έγοάφοντο ορθά, πλάγια, ύπτια, έπι- 
μήκη, ήκρωτηριασμένα, ώς π. χ. μόνον τό γράμμα Π έσημειοΰτο κατά 
πέντε διαφόρους τρόπους, δηλούντας πέντε διαφόρους ήχους ή τόν αύ- 
τόν ήχον, άλλ’ ύπό διάφορον ρυθμικήν άξίαν : Π, C , jj, Ρ, Π. "Ε
νεκα τοΰ τρόπου τούτου τής γραφής, οί μουσικοί χαρακτήρες ήσαν πο
λυάριθμοι, άναφερόμενοι μέχρι 1620 διαφόρων σημείων. Εύνόητον άρα 
πόσον ή μουσική παρά τοϊς άρχαίοις ήτο δύσκολος, άφοΰ μάλιστα καί 
ό Πλάτων αύτός παρατηρεί, δτι οί νέοι έπρεπε ν’ άφιερώσι τρία τού- 
λάχιστον έ'τη είς τήν μουσικήν, δπως έκμάθωσι μόνον τά στοιχεία 
αύτής !

*
Μετά τήν κατάκτησιν τής Ελλάδος ύπό τών 'Ρωμαίων, ή μουσική 

δέν έπαυσεν άναπτυσσομένη, ιδίως έν Άθήναις, ένθα έπί μακρόν έτι 
διετηρήθη ή έστία τών φώτων καί τών καλών τεχνών. Τό γραπτόν 
άλφαβητικόν μουσικόν σύστημα άδιαλείπτως συμπληοούμενον, μετε- 
δίδετο είς τήν ’Ιταλίαν, ένθα ούχ ήττον ύφίστατο κατά τόπους ποι
κίλας συναλλαγάς, καί είτα είς Βυζάντιον, μετά τήν διαίρεσιν τής 
'Ρωμαϊκής αύτοκρατορίας είς ’Ανατολικόν και Δυτικόν κράτος. Έπί 
τοΰ Βυζαντινού κράτους, ή μουσική έξηκολούθησε μέν άκαταπαύστως 
τελειοποιουμένη περί τήν ποικιλίαν τών ρυθμών καί τής μελωδίας, 
άλλά καί έκπίπτουσα έκ τής άρχαίας σοβαράς, διδακτικής καί δια
κεκριμένης θέσεώς. 'Η μουσική ήν τό κύριον έντρύφημα τών καπη
λειών, τών πολυαρίθμων κινητών μουσικών ομίλων έν εί’δει cafes-chan.- 
tants, καί τών ιπποδρομίων καί θεάτρων, ένθα έκτος τών άλλων έτι 
έτελούντο μεγαλοπρεπέστατα καί λίαν πομπωδώς καί αί θρησκευτικαί
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τελεταί καί έορταί τών εθνικών ή είδωλολατρών, έν αίς άντήχει μου
σική -ηδυπαθής, τερπνή, ευτελής καί συνοδευομένη ύπό άσέμνων και 
ακόσμων κορδάκων.

Έν τοιαύτη έποχή άναφανεϊσα καί ή Χριστιανική θρησκεία καί 
μεταδοθεϊσα καθ’ δλον τό Βυζαντινόν κράτος, παρεδέχθη διά τάς ιε
ροτελεστίας αυτής τήν μουσικήν, άλλ’ όσον οίόν τε κατ’ άρχάς άπλου- 
στέραν, όμαλωτέραν καί άρμόζουσαν εις τόν σοβαρόν καί ύψηλόν χα
ρακτήρα τής θρησκείας.

Τά πλήθη όμως τότε, έκβεβακχευμένα έκ τής μουσικής τοΰ θεάτρου 
καί τών τελετών τών έθνικών, συνέρρεον μετά προθυμίας πρός ταΰτα, 
παρασύροντα οΰ μόνον πολλούς χριστιανούς, άλλ’ έτι καί τους κληρι
κούς αύτούς. Τό κακόν τοΰτο οΐ πατέρες τής έκκλησίας τότε προσε- 
πάθησαν νά πολεμήσωσι διά σφοδρών διατάζεων καί έπιτιμίων λόγων 
καί άφορισμών. Πάντα ταΰτα όμως άπέβησαν εις μάτην, καί οί Πα
τέρες, δπως θέσωσι φραγμόν είς τό όσημέραι προοδεΰον κακόν, έπεί- 
σθησαν νά παραδεχθώσιν είς τήν έκκλησίαν άφ’ ένός μέν τήν έπίδει- 
ζιν τής έζωτερικής λατρείας, καί άφ’ έτέρου μουσικήν ποικιλοτέραν, 
άρμόζουσαν μάλλον πρός τάς άπαιτήσεις καί τήν καλαισθησίαν τής 
εποχής.

Τόν νεωτερισμόν καί τήν πρόοδον ταύτην, μετά τίνος μέτρου ιδίως 
είσήγαγεν ό Χρυσόστομος' άλλά καί πάλιν ό λαός έζηκολούθει νά συρ- 
ρέν) είς τά θέατρα, νά έντρυφγ είς τήν θεμελικην μουσικήν, καί τούς 
άσέμνους κόρδακας τών παραστάσεων, νά άδη έπίσης τούς έν τοΐς γά- 
μοις ύμνους τής ’Αφροδίτης, καί νά διατηρή καί έορτάζγ τάς πλεί- 
στας τών έορτών τών άρχαίων. Τοΰ Χρυσοστόμου δε έζορισθέντος εκ 
τής Κωνσταντινουπόλεως, δέν έβράδυνε νά είσαχθή είς τήν έκκλησίαν 
καί ή μουσική αύτή τοΰ θεάτρου μετά χειρονομιών μάλιστα πολλαχοΰ 
καί πάσης τής έζωτερικής πολυτελείας καί επιδεικτικής λατρείας τών 
είδωλολατρών.

*
Ή έκκλησιαστική μουσική τής Χριστιανικής θρησκείας ούτω προελ- 

θοΰσα έκ τής άρχαίας έλληνικής μουσικής, διετήοησε ιόν χαρακτήρα 
αύτής κατά πάσας τάς μετέπειτα μεταβολάς, άς ύπέστη.

Κατά τούς δύο ποώτους αιώνας, δέν υπήρχε συστηματοποιημένη 
έκκλησιαστική μουσική, ώς έκ τών άγώνων, οΰς ή θρησκεία κατέβαλ- 
λεν, δπως έζαπλωθή καί ύπερισχύσγ) τών άλλων θρησκειών. Κατά 
τόν γ'. δέ μ. X. αιώνα, πρώτος ό έπιφανής Κλήμης ό Άλεξανδρεύς 

εΐργάσθη υπέρ τής συστηματοποιήσεως καί μοοφώσεως τής σοβαράς 
καί ιεροπρεπούς έκκλησιαστικής μουσικής, άσπασθείς πρός τοΰτο τήν 
άρχαίαν Πυθαγόρειον μουσικήν, βάσιν δχουσαν τό τετράχορδον καί 
τήν άπλήν διαίρεσιν τοΰ χρόνου, ώς είπομεν, μόνον είς μαχρύν καί είς 
βραχύ?. Τό έργον τοΰτο έζηκολούθησεν ό διαπρεπής πατριάρχης Ά- 
λεζανδρείας 'Αγιος ’Αθανάσιος, δστις καί είσήγαγεν είς τήν’Αλεζανδρι- 
νην έκκλησίαν θρησκευτικούς ύμνους, μελοποιημένους έπί τοΰ Πυθαγο
ρείου τούτου μουσικού συστήματος. ’Ολίγον δ’ είτα κατά τόν δ’ μ. X. 
αιώνα ησπάσθησαν τήν μουσικήν αυτήν καί είργάσθησαν ύπέρ αύτής 
ό Βασίλειος ό μέγας, ό Χρυσόστομος, ώς εΐπομεν, καί ό *Αγιος Γρη- 
γοριος τής Νύσσης' έτι δέ ό "Αγιος Αυγουστίνος, επίσκοπος τής Ίπ- 
πόνης πόλεως τής Νουμηδίας ή νΰν ’Αλγερίας, καί ό "Αγιος ’Αμβρό
σιος, άρχιεπίσκοπος τοΰ Μιλάνου, άνήκοντες είς τήν Δυτικήν Έκκλη
σίαν, ήτις τότε είχε χωρισθή τής ’Ανατολικής ορθοδόξου.

*
Ούτω δέ βαθμηδόν συστηματοποιηθεϊσα ή έκκλησιαστική μουσική 

έν τφ Βυζαντινφ κράτει, διέπλασε καί ίδιον γραπτόν μουσικόν σύ
στημα, τέλειον, πλούσιον καί εύφυέστατον. Τό σύστημα τοΰτο συνί- 
στατο, — κατά τόν κ. Τζέτζην, πολλά άξιεπαίνως έρευνήσαντα καί 
περισπούδαστα γράψαντα περί τής Βυζαντινής έκκλησιαστικής μουσι
κής, — έξ έβδομήκοντα περίπου σημείων, σημαινόντων ού μόνον ώοι- 
σμένα διαστήματα καί ώρισμένον χρόνον, άλλά καί τάς διαφοράς τών 
φωνών καί τήν ρυθμικήν άζίαν. Τό σύστημα τοΰτο ούχ ήττον ύπέστη 
παντοίας συμπληρώσεις καί μεταβολάς καί παραλλαγάς καθ’ άπασαν 
την μέχρι τής ύπό τών Τούρκων άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως 
έποχήν, πλήρη περιπετειών καί άγώνων πρός τάς πανταχόθεν βαρβα- 
ρικάς έπιδρομάς τοΰ Βυζαντινού κράτους.

❖

Ενεκα τών άλλεπαλλήλων αύτών βαρβαρικών έπιδρομών καί πρό 
πάντων έκ τής Τουρκικής κατακτήσεως, ή έλληνική μουσική ύπέστη 
μεγίστην καταστροφήν. Έάν ή γλώσσα, ήτις είναι τό ούσιώδες δργα- 
νον τής καθημερινής συνεννοήσεως, ύπέστη τοσαύτην έπήοειαν καί 
μεταβολήν, άπωλέσασα πλείστους δρους καί γραμματικούς κανόνας, 
πλείστας δέ ονομασίας καί λέζεις κατά τήν λυπηράν αύτήν έποχήν 
τών βαρβαρικών κατακτήσεων, εύνόητον είναι, δτι καί ή μουσική τοΰ 
έλληνικοΰ λαού δέν ήτο δυνατόν νά διατηρηθν). ’Αφού καί μόνη ή έκ 
τής δουλείας ηθική κατάπτωσις καί μελαγχολία ήν ίκανή νά έξαλείψη
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σύν τή ευθυμία καί τά δημοτικά φ'σματα, κα'ι τάς θεατρικά; παρα
στάσεις, καί τούς κώμους τών αρχαίων και τάς λυρικάς ώδάς, πόσω 
μάλλον συνετέλεσεν είς τοϋτο καί ό απηνές έπί αιώνας ολοκλήρους 
διωγμός τών κατακτητών.

Έάν δέ έπί γενεάς γενεών διατελουσών ύπό τόν βαρύν ζυγόν τής 
δουλείας, αί ώραΐαι μελωδίαι τών προγόνων μας έπαυσαν ν’ άντηχώσιν 
ύπό τόν όρφνόν καί ζοφερόν ουρανόν τής Ελλάδος, πώς είναι δυνα
τόν νά διετηρήθησαν αί μελωδίαι αύται, άφοΰ ή γραπτή μουσική τών 
αρχαίων, σχεδόν καθ’ ολοκληρίαν κατεστράφη, ή δέ έκκλησιαστική 
μουσική έπίσης ήρζατο νά καταπίπτη καί νά χάνη τό γραπτόν αυτής 
σύστημα, μή ύπαρχούσης συστηματικής διδασκαλίας;

Είς μόνην τήν έκκλησιαστικήν μουσικήν εύροΰσαν ά’συλον εν τοϊς 
ναοϊς καί τοϊς μοναστηρίοις ήτο δυνατόν νά διατηρήση τόν άρχαϊον 
ελληνικόν χαρακτήρα τής μουσικής- άλλ’ άτυχώς ύπό τήν τουρκικήν 
δεσποτείαν έ'παυσε πάσα συστηματική καί έπιστημονική διδασκαλία 
αύτής, οί δέ ίεροψάλται τής έποχής έκείνης, ώς έκ τούτου μόνον έκ 
πείρας καί τής ακουστικής j/νήμης έζεμάνθανον τούς έκκλησιαστικούς 
ύμνους, ώς έκ τοΰ οποίου βαθμηδόν ή γραπτή μουσική κατέστη ακα
τάληπτος, τά δέ πλεϊστα μουσικά σημεία γριφώδη καί άκατανόητα, 
καί δέν ύπελείποντο γνωστά είμή όλίγιστα μουσικά σημεία τής Βυζαν
τινής μουσικής, τών οποίων μάλιστα ήγνόουν τόν χρόνον καί τήν ρυθ
μικήν άζίαν. Περί τούτων δέ ομολογεί, κατά τόν κ. Τζέτζην, καί ό 
γερμανός Sulyer, δστις άσχοληθείς ιδιαιτέρως περί τήν μουσικήν καί 
γνωρίσας έν 'Ρουμουνία κατά τό 1781 τούς άρίστους ελληνας ίεροψάλ- 
τας, δέν ήδυνήθη νά μάθη τι θετικόν περί τής Βυζαντινής μουσικής, 
καθ’ δσον καί αυτοί οί ίεροψάλται ήγνόουν κατά τό μέγιστον μέρος τά 
σημεία τής μουσικής των.

«Καί αυτοί οί άριστοι ειδήμονες τής μουσικής — ώς λέγει ό Sulyer, 
—μόλις έγίνωσκον τό δέκατον μόνον μέρος τών μουσικών σημείων καί 
όμολογοΰσιν, οτι άπώλεσαν παντελώς τήν σημασίαν τών σημείων, τοΰ 
χρόνου καί τοΰ ρυθμοΰ». Καί ό γάλλος Willeteau, έπίσης διδαχθείς 
τήν Βυζαντινήν έκκλησιαστικήν μουσικήν ύπό τοΰ πρωτοψάλτου τοΰ 
έλληνικοΰ πατριαρχείου έν Καίρω τής Α’ιγύπτου λέγει, οτι ό διδάσκα
λος αΰτοΰ δέν έγνώριζε νά έζηγήση αύτω τήν ρυθμικήν άζίαν πολλών 
σημείων.

Οΰτω δέ η Βυζαντινή εκκλησιαστική [χουσικη [χεταδιδομένη άπό

e

ίυντάγματο;

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ
Συνταγματάρχης του ιππικού

Διο ιχητήι

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΙΓΓΕΤΑΣ
Υποστράτηγος

(Κατά φωτογραφίαν παλαιάν)
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άκοής εις άκοήν διά της μνήμης ύπέστη άλληλοδιαδόχως βαθείας αλ
λοιώσεις. Εις τοϋτο δέ τά μέγιστα συνέτεινον οί πρωτοστατοΰντες καί 
έξέχοντες ίεροψάλται της Κωνσταντινουπόλεως, ο'ίτινες ώς έκ της φή
μης των,προσκαλούμενοι πολλάκις εις τά Σουλτανικά ανάκτορα—κατά 
τον Fetis και τόν Χρύσανθον — έχρησίμευον ώς άοιδοί (χανεντέδες) 
τών Σουλτάνων. Έκ τούτου δέ, δπως πλειότερον εύχαριστώσι τούς 
Σουλτάνους οί ίεροψάλται ούτοι, έξεμάνθανον διάφορα άσματα Τουρ
κικά, Περσικά καί ’Αραβικά, τών οποίων τούς μουσικούς τρόπους καί 
τούς Ιδιωτισμούς, εννοείται, είσήγον είτα καί είς τήν έκκλησιαστικήν 
μουσικήν, ήτις κατ’ ολίγον κατέστη κράμμα έκ τών διαφόρων αύτών 
μουσικών Ιδιωμάτων, πρό τών όποιων έξηφανίσθη καθ’ ολοκληρίαν πε
ρίπου ή προτέρα καθαρά Βυζαντινή μουσική.

Περί τάς άρχάς τοΰ παρόντος αίώνος, ύπήρχε πλήρης σύγχυσις έν 
τή έκκλησιαστική μουσική και απεριόριστος έλευθερία είς τόν μουσι
κόν οίστρον τών ιεροψαλτών, άφοΰ πλέον έκκλησιαστική μουσική γρα
πτή σχεδόν δέν ύπήρχε, κατά τήν άνωθι μνημονευθεϊσαν ομολογίαν 
τοΰ Sulyer καί τοΰ WilleteaU. Ένεκα τούτου δέ κατά τό 1816 έν 
Κωνσταντινουπόλει, ό Χρύσανθος, ό Χουρμούζιος καί ό πρωτοψάλτης 
Γρηγόριος έκ συνεννοήσεως κηδόμενοι ύπέρ τής άνιδούσεως πλήρους 
έκκλησιαστικής μουσικής, έδημιούογησαν τό σήμερον έν χρήσει ύπάρ- 
χον σύστημα τής έκκλησιαστικής μουσικής, ήτις έν τούτοις δέν είνε 
είμή απαύγασμα τοΰ ρηθέντος κράμματος έκ τής Βυζαντινής, Τουρκι
κής, Περσικής καί ’Αραβικής μουσικής. Οί τρεις ούτοι μουσικοί, στε
ρούμενοι ίκανών έπιστημονικών γνώσεων καί μαθηματικών κανόνων, 
προέβησαν εις τήν κατάρτησιν τής σήμερον έκκλησιαστικής μουσι
κής, ήτις ούδεμίαν ή λίαν άμυδράν σχέσιν δύναται νά έχη πρός 
τε τήν μουσικήν τών αρχαίων έλλήνων καί πρός τήν προτέραν πρό 
τής άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως Βυζαντινήν μουσικήν, ήτις το
σοΰτον έσχάτως είχεν άλλοιωθή. 'Υπό τοιαύτας δέ περιστάσεις καί 
ύπό τοιαύτας συνθήκας, πώς ήτο δυνατόν νά έπανιδρυθή πλήρης ή 
προτέρα Βυζαντινή μουσική, άφοΰ τά μουσικά σημεία αυτής κατά το 
πλεϊστον ειχον άπολεσθή, τά δέ όλίγιστα έναπομένοντα έτι ήσαν δυσ
νόητα καί δυσεξήγητα; Πώς ήτο δέ δυνατόν οί τρεις ούτοι ίδρυταί, οί 
μή κεκτημένοι καί εύρείας έπιστημονικάς μουσικάς γνώσεις, νά κα- 
τώοθωσαν ν’ άνακαλύψωσιν ολόκληρον τήν προτέραν Βυζαντινήν μου
σικήν, άφοΰ μάλιστα καί αυτός ούτος ό Χρύσανθος ομολογεί, δτι πάν-
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τες οί μουσικοί διδάσκαλοι τής έποχής του ήγνόουν τόν χρόνον τών 
μουσικών σημείων;

❖

Ένφ τοιαύτη έν συντόμφ ύπηρζεν ή ιστορία της μουσικές έν τη 
’Ανατολή μέχρι σήμερον και τοιαύτην ύπέστη αυτή άλλοίωσιν, ώς έκ 
τών ανωμάλων πολιτικών περιπετειών, έν Ιταλία ή Δυτική εκκλησία 
παοαλαβοΰσα τό άπλοΰν έκκλησιαστικόν σύστημα, δπερ έμόρφωσεν έκ 
της άρχαίας ελληνικής μουσικής ό πατριάρχης ’Αλεξάνδρειάς Άγιος 
’Αθανάσιος, βαθμηδόν ανέπτυξε καί έτελειοποίησε μεγάλως, καί έξ αυ
τού παρήγαγε την σήμερον ευρωπαϊκήν μουσικήν. Περί τής ιστορίας 
τής άναπτύξεως τής μουσικής ταύτης θέλομεν πραγματευθή άλλοτε, 
δτε ?σται λόγος περί τών διαφόρων Ευρωπαϊκών Μουσικών Σχολών.

Έν Σύρω κατά ’Ιούλιον τοΰ 1886.

^Ω. ΦΟΤΣΤΑΝΟΣ

Η ΟΡΦΑΝΟΥΔΑ

ιμά ’ς τά όρη 
έμμορφη κόρη 

μόνη θρηνεί·

ΔΕΝ ΛΗΣΜΟΝΙΕΤΑΙ

Δέν λησμονιέται ή παληά αγάπη, όχι, όχι :
Μία φορά όποιος πιασθή ’στοΰ έρωτος τό βρόχι.
Και ’στό χρυσό του δόκανο αφήσει κανα μέλος,
Θά τοΰ πονάη ή καρδιά ώς τής ζωής τό τέλος.
Ό ήλιος άν έ'δυσε φέγγει ’πίσω ’στη δύσι,
Κι’ ή αγάπη μου άν εδυσε δέν είμπορεϊ νά σβύση.
Για όσους αγαπήσαμε δέν εϊνε λησμοσύνη
Και κουφωκα'ιει ή παληά αγάπη μά δέ σβύνει.
Δέν λησμονιέται ή παληά αγάπη, όχι, όχι
Κι’ αφήνει τύπο αβγαλτο τοΰ έρωτος το βρόχι.

[1886]
ψ.

Νέος προβάλλει 
τής νέτας τά κάλλη 
τά συμπονεϊ·

ΊΊές μου τί έχεις 
καί μόνη τρέχεις 
’ς τήν έρημιά·

νΩ! λέγε, φως μου 
«φεύγω τοΰ κόσμου 
τήν απονιά».

— Μάνα δέν έχω 
ποιόν θ’ άπαντέχω 
νά μέ πονή ;

Κανείς δέν δίνει 
ελεημοσύνη 
’ς τήν ο’ρφανή.

Έδώ μέ διωχτούν 
έκεϊ μέ σπρωχτούν, 
ποΰ νά σταθώ ;

’Σ τόν κόσμο μόνη 
μέ τρών οί πόνοι 
καί θά χαθώ».

Σεπτέμβριος 1886.

— «Μά τόσο νέα 
καλή κι’ ώραία 
ώ ! όχι ! μή !

Γιατ’ εϊνε κρίμα 
νά γείνη θΰμα 
τέτοιο κορμί.

Σύ ο’ρφανοΰλα, 
χωρίς μανοΰλα 
είμαι κι’ έγώ.

’Έλα μ’ έμένα 
καί ’ταιριασμένα 
θά ζουμ’ οί δυο

Μόνη καί μόνος, 
βαρύς ό πόνος, 
αληθινά·

Δός μου τό χέρι 
’δικό μου ταίρι 
παντοτεινά·

Βλέπω τρομάζεις, 
γιατί δειλιάζεις 
κόρη καλή;

Πρίν σέ φιλήσω 
θά σοΰ χαρίσω 
γάμου στολή».

‘pVCAPIETTA ‘ΡΤξΠΕΤΣΟΥ.
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ΠΕΡΙΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΕΛΟΣ εύρον ολίγον χρόνον σχολής, όπως κάγώ 
ευχαρίστως μετάσχω τής συντάξεως της πρό ε
ξαετίας ήδη μετά πολλής έπιμελείας έκδιδομέ- 
νης Ποικί.Ιης Στοατ.

Άντί ολίγων περί ελευθεροτυπίας πολλά έπε- 
θύμουν νά γράψω περί τύπου έν γένει καί περί 
δημοσιογραφίας ιδίως παρ’ ήμϊν, διότι ολίγα

θέματα, κατά την έμήν κρίσιν, είναι τερπνά άμα καί ωφέλιμα, όσον 
τό περί τύπου κατά την πλατυτάτην της λέξεως έννοιαν. Άλλ’ ούτε 
έγώ εΐμί ό καταλληλότερος πρός τοϋτο, ούτε τό δικηγορικόν έπάγγελ- 
μα εινε τό έχον τόν περισσότερον χρόνον διαθέσιμον προς τοιαύτας ευ
χαριστήσεις" μόλις δέ καί μετά βίας θέλω δυνηθή ν’ άνταποκριθώ είς 
την ευχαρίστως δοθεϊσαν ύπόσχεσιν τοΰ νά γράψω τι διά τό κάλλι- 
στον καί κατ’ έτος βελτιούμενον έπαισθητώς ήμερολόγιον της Γίοι,κί- 
.Ιησ Στοάς, ήν δμως ολίγον αργά ένεθυμήθην—εξομολογούμαι την ά- 
μαρτίαν μου—καί διά τοϋτο παρακαλώ νά τύχω της έπιεικοϋς κρίσεως 
τών αναγνωστών διά τάς άτελείας τοϋ θέματος, είς δ άπλώς νύξιν 
ποόκειται νά δώσω. Τά περί τής τυπογραφίας έν γένει ώς καί τ’ άφο- 
ρώντα είς τόν ελληνικόν τύπον είνε άξια ιδίας καί έκτενοϋς συγγρα
φής, ήν τή άληθείγ απορώ, πώς ούδείς μέχρι τοΰδε έπεχείρησεν" όλίγι- 
στα, καθ’ όσον έγώ τουλάχιστον γνωρίζω, καί ταϋτα περί ειδικών μό
νον θεμάτων έγράφησαν, έξ ών τά μέν άτελή, τά δέ ολίγον προσιτά 
τοϊς πάσιν, είτε ώς έκ της παρελεύσεως τοϋ χρόνου, είτε διότι είς ξέ- 
νας έγράφησαν γλώσσας. Μετά τόν Αθανάσιον Σταγειρίτην, έκδότην 
της έν Βιέννη έλληνιστί έκδιδομένης τώ 1819 Έφημερίδος Κα.Ι.Ιιύ- 
πης, δστις είς τά δύο πρώτα φύλλα αύτής (1ϋ5 καί 15ί? Ίανουαοίου 
1819) συντόμως έκθέτει την έως τότε 'Ιστορίαν των 'Εφημερίδων, 

εύρίσκομεν είς τόν έν Ναυπλίω έκδιδόμενον ύπό τοϋ μακαρίτου Ίωάν- 
νου Φιλήμονος Χρόνον τώ 1833 τά κατά την Ελληνικήν δημοσιο
γραφίαν άπό τοϋ 1821 μέχρι τοϋ 1833, καί βραδύτερον είς τόν έν 
Παρισίοις γαλλιστί έκδιδόμενον τφ 1837 Χρόνον (Temps), έν έπι- 
φυλλίδι άνωνύμως (7 Φεβρουαοίου καί 5 Μαρτίου 1837) τά περί της 
καταστάσεως τοϋ Ελληνικού τύπου μέχρι τοΰ έτους 1837. Μετά πα- 
ρέλευσιν εικοσαετίας ό κ. Π. Λάμπρος έδημοσίευσεν έν τφ έν Άθή- 
ναις περιοδικώ XρυσαΛ.ΙΙς (1865—6) ιστορικήν πραγματείαν περί 
της άρχής καί προόδου της τυπογραφίας έν Έλλάδι, άλλ’ αύτη δέν 
δέν προχωρεί πέραν τοϋ 1821. Καί αύτά τά ημερολόγια, άτινα έπι- 
διώκουσι τοιούτου είδους ύλην, φαίνονται πτωχά ώς πρός τό θέμα 
τοϋτο, διότι έκτος τοϋ «Αττικού Ημερολογίου» τοϋ 1881, δπερ 
περιέχει τερπνήν άλλά σύντομον μελέτην τοϋ κ. Φ. Παρασκευαίδου 
ύπό τόν τίτλον «Τύπος — Έφημερίς — Βιβλίων καί συγγραφέων 
τύχαι», δέν συνέπεσε ν’ άναγνώσω άλλο τι. Έκ δέ τών μεταγενε
στέρων περιοδικών μόνον έν τή 'Εστία τοϋ 1886 έδημοσιεύθη επι
μελής έπιθεώρησις περί της έφημεριδογραφίας παρ’ έλλησιν, άτυχώς 
δμως καί αύτη δέν προχωρεί πέραν τοϋ 1821. Τά κενά δέν άναπλη- 
ροΐ ούτε η συντομωτάτη καί έν μέρει άτελης έκθεσις τοϋ κ. Κ.Φωστη- 
ροπούλου, ώς μέλους της διά την παγκόσμιον έκθεσιν της Βιέννης Ελ
ληνικής Επιτροπής «περί τοϋ Ελληνικού τύπου» (Notice sur la 
presse Hellenique), ούτε ή γαλλιστί δημοσιευθεϊσα μελέτη τοϋ κ. 
Queux St. Hilaire ύπό τόν τίτλον «La presse de la Grece mo- 
derne depuis l’independence jusqu’ en 1871,» διότι εινε μέν αύτη 
χρήσιμος έλλείψει πάσης άλλης, άλλ’ άτελεστάτη, καθ’ δσον ό συγ- 
γραφεύς φαίνεται δέν συνεβουλεύθη τά περί τοϋ αύτοϋ θέματος παρ 
άλλων γραφέντα καί ώς ξένος, μακράν τής Ελλάδος ζών, ολίγον ή- 
δύνατο νά γνωρίζη τά καθ’ ημάς. Ή έπίσης γαλλιστί δημοσιευθεΐσα, 
άλλά μεταφρασθεισα καί έν τή «Έστίφ», μελέτη τοϋ κ. Δ. Βικελα 
περί τής Ελληνικής δημοσιογραφίας κατά τό 1883, είνε λίαν ειδική, 
έξετάζουσα μόνον τά τοϋ 1883. Ούτω μέχρι τοϋδε έν τή πληθύϊ τών 
κατ’ έτος έν Έλλάδι δημοσιευομένων βιβλίων, ούδεμία έδημοσιεύθη 
μελέτη πλήρης περί τύπου, καθ’ δσον έγώ γνωρίζω, ούδ’ εινε γνωστή ή 
ιστορία τοϋ ελληνικού τύπου, ϊδίγ άπό τοϋ 1837 μέχρι τών ημερών 
μας. Έπολυλόγησα είς τά περί τών ύπαρχουσών πηγών έπί τή έλπίδι, 
δτι τ’ άνωτέρω θέλουσιν ίσως παρακινήσει τινά έκ τών δυναμένων καί 
έχόντων τά μέσα καί τον χρόνον νά μάς έφοδιάση διά τοιούτου χρη- 
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σιμωτάτου βιβλίου, διότι είνε άδικον νά ύπάρχγ κενόν τόσον μέγα έν 
τί) καθ’ έκάστην πλουτιζομέννι Έλληνικί) φιλολογία.

Όσον τό έπ’ έμοί θέλω περιορισθή έφ’ όσον είνε δυνατόν εις τ’ ά- 
φορώντα την Ελληνικήν νομοθεσίαν περί της έλευθερίας τοΰ τύπου καί 
ταύτα λίαν συνοπτικώς· άλλά πλήν τούτου θέλω μνημονεύσει τάς έν 
τή νυν έλευθέρα Έλλάδι έκδοθείσας εφημερίδας άπό του 1821 μέχρι 
τοΰ 1837, διότι μοί φαίνεται, δ’τι ή τοιαύτη μνεία έχει ικανόν ένδια- 
φέρον διά πάντα "Ελληνα.

Α'

Ευθύς μ ετά την έναρξιν τοΰ ίεροΰ άγώνος ημών άνεφάνη ή άνάγκη 
έφημερίδος. ’Ελλείψει όμως τυπογραφείου ήρξατο έκδιδομένη άτάκτως 
άπό τοΰ 1821 καί φαίνεται διατηρηθεΐσα μέχρι τοΰ 1823 έφημερίς 
χειρόγραφοί πρός τό δυτικόν μέρος της Στερεάς Ελλάδος ύπό τόν τί
τλον ’Εφήμερες Λετωλεζή Ή πρώτη άπόπειρα πρός έκδοσιν 
έντύπου έφημερίδος έγένετο τφ 1823 έν Καλάμαις, ένθα ήοξατο έκδι- 
δομένη ή Έλληνεζή ΖΒάλπεγξ, άλλ’ άπέτυχε μετά την έκδοσιν 
ένός ή δύο φύλλων, διότι ό Θ. Φαρμακίδης, δστις είχε κληθη ώς συν
τάκτης, άπέκρουσε την περί λογοκρισίας πρότασιν τοΰ Δ. Ύψηλάντου. 
Αύτη βεβαίως είνε ά πρώτη άπό της Ελληνικής ’Ανεξαρτησίας πρά- 
ξις πρός περιορισμόν τής έλευθερίας τοΰ τύπου, δ δέ Θ. Φαρμακίδης 
δ πρώτος ύπέρ αύτής στρατιώτης. Τω 1824 έφάνη έν Μεσολογγίφ 
έφημερίς δημοκρατική Τά Έλληνεζά χρονεκά, ήτις έξηκολούθει 
δημοσιευομένη, μέχρις οτου δ συντάκτης αύτής άπωλέσθη κατά την 
την έξοδον τών πολιορκουμένων τφ 1826. Ύπό τοΰ κόμητος Gamba, 
ύπό τά έμπνεύσεις δέ τοΰ λόρδου Βύρωνος καί άλλων ηρξατο έκδιδο- 
μένη τφ 1824 έν Μεσολογγίφ έφημερίς ό ‘Ελληνεκός Τηλέγρα
φος, συντασσόμενος ’Αγγλιστί, Γαλλιστί, Γερμανιστί καί Ίταλιστί, 
σκοπών την διάδοσιν τών ειδήσεων τοΰ άγώνος καί δημοκρατικών ιδε
ών, άποστελλόμενος δέ κυρίως είς τό έξωτερικόν. Ταυτοχρόνως πεοί- 
που (τώ 1824) είχεν άρχίσει έκδιδόμενος έν 'Ύδρα‘0 φίλος τοΰ νό- 
μου ή έφημερίς τής Διοικήσεως καί τής νήσου Ύδρας, έν Άθήναις δ’ 
ή ’Εφήμερες τών Αθηνών, ήτις ήτο άντιπολιτευομένη καί έναν- 
τίον τοΰ άριστοκρατικοΰ συστήματος, δι’ δ καί ύπεβλήθη ύπό τής Δι
οικητικής ’Επιτροπής είς περιορισμούς τινας, καί τώ 1825 έν Ναυ
πλίφ ή Γενεκή ’ Εφήμερες τής Ελλάδος, γραφομένη ύπό τάς 
έμπνεύσεις τών έκάστοτε προσωρινών Κυβερνήσεων.

Ή πορεία τής ΈφημερΙδος τών 'Αθηνών ήνάγκασε τήν τότε 
Κυβέρνησιν νά έκδώσιρ τήν ύπ’ άρθ. 80 διαταγήν, έν ή περιείχοντο 
όδηγίαι πρός τούς έκδότας τών Εφημερίδων περί τοΰ τρόπου, δι’ ού 
έδει νά γράφωνται αύται’ τό έγγραφον τοΰτο είνε τό πρώτον, δι’ ού 
έπειράθησαν έν τή άπελευθεοουμένη Έλλάδι περιστολήν τινα τής έλευ
θερίας τοΰ τύπου.

Τόν ’Ιούλιον τοΰ 1827 ήρξατο τό πρώτον έν 'Ύδρα ή Ανεξάρ
τητος Έφημερίς, ήτις βραδύτερον έξηκολούθησεν έν Αίγίνγ) μέχρι 
τής μεταβολής τοΰ 1828. Τφ 1830 έφάνη έν Ναυπλίφ ή Ήώς, ή 
έν αύτή δέ καταχώρησις τοΰ «Ψυχής ίατρεϊον άμισθον» έσυρεν είς τά 
δικαστήρια τόν συντάκτην αύτής, δστις μετά πολλής δυσκολίας ήθω- 
ώθη δυνάμει τών διατάξεων περί έλευθερίας τύπου, τών άναγεγραμμέ- 
νων είς τό σύνταγμα τής έν Τροιζήνι Συνελεύσεως.

Ή Ήώς ήτο άντιπολιτευομένη καί έπομένως κατεδιώκετο συ
χνά, δι’ δ καί πολλάκις διεκόπη. Ή πρώτη λοιπόν δικαστική κατα- 
δίωξις ήτο ή κατά τοΰ συντάκτου τής ’Ηοΰς, σωθέντος ώς έκ τών έγ- 
γυήσεων τοΰ πολιτεύματος ύπέρ τής έλευθεροτυπίας. Τφ 1831 ήρξατο 
ό Απόλλων, άκολούθως ό Ελληνεκός Καθρέπτης, έφημερίς 
άντιπολιτευομένη, έπ’ ολίγον δέ χρόνον έξεδίδετο έν Σύρφ ή ‘Ελλη
νική Μέλεσσα, καί ό Έθνεκός, έν Αιγίνγι τφ 1832 ήρξατο ή 
Άθηνά ύπό τοΰ Έμμαν. Άντωνιάδου, διατηρηθεΐσα μέχρι τοΰ 
1864, ό Χρόνος δ’ έν Ναυπλίφ ύπό τοΰ ’Ιωάν. Φιλήμονος. Τώ δέ 
1833 ό Χωτήρ ύπό τοΰ δικηγόρου Ν. Σκούφου, δστις έγράφετο ύπό 
τάς έμπνεύσεις τοΰ Κωλέττου κατ’ άρχάς, είτα δέ τοΰ Προέδρου τής 
Άντιβασιλείας “Αρμανσπεργ.

Ή δέ πορεία τοΰ Σωτηρος, γενομένου καί αύθις πολεμίου πρός τόν 
κόμητα ’Άρμανσπεργ, ήνάγκασεν αυτόν νά ίδρύσγι τόν ‘Ελληνεκόν 
Ταχυδρόμον, δστις έγράφετο ύπό τίνος γάλλου, άλλ’ ύπό τάς έμ- 
πνεύσεις τοΰ 'Ρίξου Νερουλοΰ,καΐ τήν Άναγεννηθεεσαν ‘Ελλάδα, 
γραφομένην ύπό τοΰ Π. Σούτσου, δστις τότε ήτο Γενικός Γραμματεύς 
τοΰ Συμβουλίου τής ’Επικράτειας. Κατ’έκείνην περίπου τήν έποχήν ήρ
ξατο έκδιδόμενος ύπό τοΰ ίατροΰ Κλάδου ό ΙΤρωενός Κήρυς. τήν 
δέ 7γ1ν ’Οκτωβρίου 1836 ή Έλπές ύπό τοΰ Κ. Λεβίδου, διατηρηθεΐσα 
μέχρι τοΰ 1868. Τό αύτό έτος ή Ταχύπτερος <1»ήμη, παύσασα 
κατά τό έτος 1853. Τώ 1836 έξεδίδετο ύπό τοΰ Χωματιανοΰ δ 
Κλέπτης. ’Από τοΰ 1833 ήρξ ατο ή μέχρι σήμερον έκδιδομένη ’Ε
πίσημος ’Εφήμερες τής Κυβερνήσεως, διά τήν δημοσίευσιν 
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τών νόμων, διαταγμάτων καί τών έπισήμων αγγελιών, ολίγον δέ βρα- 
δύτερον ή Έφημ.ερες τών Άγγελαών, ήτις έδημοσίευε δικαστικά 
έγγραφα π.χ. έκθέσεις κατασχέσεων,δηλοποιήσεις πλειστηριασμών κλπ.

Κατά την ιδίαν εποχήν (1836-37) έξε δίδοντο καί τινα περιοδικά 
περιέχοντα έπιστημονικήν καί φιλολογικήν ύλην, άλλά τινά έξ αυτών 
άνεμιγνύοντο καί εις τήν πολιτικήν. Ύπό τοΰ συντάκτου τής Αθήνας 
καί τοΰ ίατροΰ Νικολ. Φιλαδελφέως έξεδίδετο ή Ήώς' ύπό τοΰ ΐατροΰ 
τοΰ Βασιλέως AVibmer ίδρύθη ό Ά.αζλϊ]7ϊεος, οστις συνετάσσετο 
ύπό τοΰ καθηγητοΰ Κωστή· άπό τοΰ 1835 Ή Ευαγγελική 
Χάλττεγς,καί άπό τής W 'Οκτωβρίου 1836 ή ΙΙρόοδος ύπό τοΰ 
ΐατροΰ Π. Σοφιανοπούλου. Ή ΪΙλάστιγΐξ, έξεδίδ ετο ύπό τού ποιητού 
’Αλεξάνδρου Σούτσου, έν αύτή δ’ έδημοσιεύθησαν αΐ πολιτικαί σάτυ- 
ραί του’ ό θεατής συνετάσσετο ύπό τοΰ Μιχ. Σχινά, ήτο δέ «σύγ
γραμμα ηθικόν, οικονομικόν, φιλολογικόν καί θεσμοθετικόν».

’Έκ τίνος άρθρου τής Έ2πΙδος (τής 13ί5 Νοεμβρίου 1836) μανθά- 
νομεν, ότι τώ 1836 έξεδίδοντο έν Έλλάδι εφημερίδες πολιτικαί καί 
περιοδικά, αναμιγνυόμενα είς τήν πολιτικήν, έν δλφ δέκα, έξ ών οκτώ 
άντεπολιτεύοντο τήν Κυβέρνησιν καί τήν βασιλείαν.

Τίνες έφημερίδες άνεφάνησαν άπό τοΰ 1837 μέχρι σήμερον, έπί πό
σον καί πώς έβίωσαν, έάν καί τινες κατεδιώχθησαν, πόσον έπέδοασαν 
έπί τοΰ βίου τής έλευθερωθείσης Ελλάδος καί πόσον συνετέλεσαν εις 
τήν άνάπτυξιν τοΰ λαοΰ καί τήν ύπεράσπισιν τών έλευθεριών ήμών, 
εϊνε θέματα, άτινα πολύ μέν παρέχουσι τό ένδιαφέρον, άλλ’ έξέρχονται 
τών ορίων τής προκειμένης μελέτης. Χάριτες τή άληθείφ οφείλονται 
εις τόν κ. Τιμολέοντα I. Φιλήμονα, ιδρυτήν τής πολυτίμου έν τή Βου
λή βιβλιοθήκης, έναποταμιεύσαντα έν ίδιαιτέρω δωματίω αυτής καί 
τόν πολύτιμον θησαυρόν όλων σχεδόν τών ελληνικών έφημερίδων, έκ 
τής μελέτης τών οποίων δύναται νά καταρτισθή ή διδακτικωτάτη 
περί τοΰ έλληνικοΰ τύπου ιστορία.

Β

Έν τή Εθνική Συνελεύσει τής Έπιδαύρου, πριν ή γεννηθή δ τύπος 
έν τή έλευθερουμέν·/] Έλλάδι—έλλείψει τυπογραφίας—άνεγράφη ώς 
θεμελιώδης άρχή έν τφ άπό 13 ’Ιανουάριου 1822 συνταγμζτικώ 
χάρτγι ή πλήρης ελευθερία αύτοΰ, έπανελήφθη δ’ αύτη είς τά μετέ- 
πειτα συντάγματα τοΰ "Αστοους καί τής Τροιζήνος. Παρετηρήσα- 

μεν άνωτέρω, δτι ή Κυβέρνησις τοΰ Καποδιστρίου έπειράθη νά περιο- 
ρίστ) τόν τύπον, άλλ’ άπέτυχε' δτε δέ τώ 1831 ποοεκάλεσε τόν περί 
τούτου κανονισμόν, δ Άλέξ. Σοΰτσος έδημοσίευσεν ύπό τον τίτλον «ό 
περί έλευθεροτυπίας κανονισμός ή τό τυποκτόνον ψήφισμα τοΰ Ί. Κα- 
ποδίστρια», τήν σάτυραν, έν ή ύπήρχε καί ή έξής στροφή :

«Εΐν’ ελεύθερος ό τύπος, φθάνει μόνον νά μή βλάψης 
τής ’Αρχής τούς υπαλλήλους, 

τούς κοιτάς, τούς'Τπουργούς μας και τών Υπουργών τούς φίλους. 
ΕΤν’ ελεύθερος ό τύπος, φθάνει μόνον νά μή γράψης».

Ό 'Ελληνικός Ποινικός Νόμος, δημοσιευθείς τήν 1 8[30 Δεκεμβρίου 
1833 έν Ναυπλίω ύπό τής Άντιβασιλείας, συγκειμένης έκ τοΰ κόμη- 
τος "Αρμανσπεργ, ώς προέδρου, Μάουρερ καί Έϊδεκ, έλαβε την ισχυν 
αύτοΰ άπό 19 ’Απριλίου (1 Μαίου) 1834. Τό εικοστόν δε κεφάλαιον 
αύτοΰ (άρθρ. 344 - 353) έπραγματεύετο Ζ7«ρί τών ΐχ της χαταχρή- 
σιως τής ελευθεροτυπίας προερ γοιιένων κακουργημάτων και πλημμε
λημάτων. At κυριώτεραι διατάξεις είσίν αί έξής : Η κατάχοησις τής 
έλευθεοοτυπίας πρός έκτέλεσιν κακουργήματος ή πλημ,μελήματος έ- 
χαρακτηρίσθη ώς ιδιαιτέρα έπιβαρυντική αιτία καί έπεβλήθη έκτος 
τής φυλακίσεως καί χρηματική ποινή 50 - 200 δραχ. Τά τής έλευ
θεροτυπίας άδικήματα δέν έθεωρήθησαν τετελεσμένα πριν η τα δη
μοσιεύματα δοθώσιν είς έμπόριον ή τεθώσιν είς κυκλοφορίαν. Δαπανη 
τοΰ καταδικασθέντος διετάχθη ή είς τρεις εγχωρίους έφημερίδας, υπό 
τοΰ προέδρου όριζομένας, δημοσίευσις τής τελεσιδίκου αποφασεως ως 
καί έν τή έφημερίδι ή τφ περιοδικφ, τφ παρά τοΰ καταδικασθέντος 
έκδιδομένφ, τοΰτο δ’ έπί άπειλή ποινής προστίμου δραχ. 20 - 200 
Έν τή καταδικαστική άποφάσει διετάσσετο ή δήμευσις του κατασχε- 
θέντος συγγράμματος' έν ύποτροπή ώρίσθη δ άνώτατος ορος τής 
ποινής. Υπεύθυνος διά τά δημοσιευόμενα βιβλία ώρίσθη 1) δ συγγρα- 
φεύς, έάν δέν άποδείξτ), δτι ούτε είς τήν τύπωσιν, ούτε είς τήν έκδοσιν 
έλαβε μέρος, 2) δ έκδοτης έάν δέν παραστήσή δτι άλλος εϊνε δ συγ- 
γραφεύς καί δτι μόνον κατά παραγγελίαν αύτοΰ έπεχείρησε τήν έκδο- 
σιν, 3) δ κατ’ έμπορίαν έκδοτης, έάν δέν άποδείξη τόν συγγραφέα ή 
τόν κυρίως έκδότην, 4) ό τυπογράφος, έάν δέν άποδείξνι τόν συγγραφέα, 
τόν κυρίως ή τον κατ’ έμπορίαν έκδότην, 5) δ διαδίδων τό σύγγραμμα 
καί ό παοαγγείλας τήν διάδοσιν αύτοΰ, έάν δέν φανερώστ) τόν συγ
γραφέα τόν κυρίως ή τόν κατ’ έμπορίαν έκδότην ή τόν τυπογράφον.
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Και ο βιβλιοπώλης έθεωρήθη έπίσης ύπεύθυνος μέ τόν διαδίδοντα, έάν 
πωλνί βιβλίον άζιον καταδιώζεως, τό όποιον δέν παρέλαβεν ώς βίβλε— 
έμπορος, η τό όποιον δέν φέρει τό δνομα καί την κατοικίαν τοΰ συγ- 
γραφεως, τοΰ κυρίως η τοΰ κατ’ έμπορίαν έκδοτου η τοΰ τυπογράφου, 
ούτε την συνήθη χρονολογίαν τής τυπώσεως ή τοΰ οποίου έγνώριζε τήν 
ηδη γενομενην κατάσχεσιν. Είδικώτερον δέ διά τάς έφημεοίδας καί 
τα περιοδικά πρό παντός ώφειλε νά δώσγι λόγον ό υπεύθυνος συντά
κτης' εαν δ ό συντάκτης άπεδείκνυεν, οτι άνευ τής είδήσεώς του κατ- 
εχωρίσθη αξιοκατάκριτόν τι άρθρον, ύπεύθυνος ήτο ό έργολάβος, ό κυ
ρίως ή ό κατ’ έμπορίαν έκδοτης ή πας άλλος αίτιος τής καταχωρί- 
σεως. Η παρά τοΰ συντάκτου δμως έπαγομένη άπόδειξις τής άγνοιας 
ήν απαράδεκτος, έάν τό φύλλον τεμάχιον ή τετράδιον, εις 
περιείχετο τό άζιοκατάκριτον άρθρον, ύπεγράφη ίδιοχείρως 
τοΰ κατά τόν Νόμον καί είχε κατατεθή ,είς τό έπαρχεϊον. 
πτώσει αποδράσεως τοΰ υπευθύνου, ύπόλογος ήν ό άμέσως

Ο αυτός Ποινικός Νόμος διά τών άρ 
πταίσματα τοΰ τύπου καί τής βιβλιεμπορίας' 
ώς πταίσμα ή τύπωσις ή έκδοσις έντύπου τίνος 
τηδεύματος τοΰ τυπογράφου καί έπεβλήθη 
πρόστιμον 20 - 200 δραχ. καί κοάτησις δύο ημερών μέχρι δύο έβδο- 
μάδων, άμα δέ καί δήμευσις τών έκτυπωθέντων. Τήν αύτήν 
ποινήν έπέβαλεν ό νόμος είς τόν άνευ άδειας 
ρίαν ή διατηροΰντα άναγνωστήριον. 
απειλή ποινής προστίμου δρ. 10 - 300 νά κοατώσι περ 
τοϊς έναποταμιευμένων 
παρά τοΰ Έπάρχου τοΰ 
πρόσθετος ποινή κρατήσεως, 
έπίτηδες ύπάρχοντα συγγράμματα ή άνεφέροντο μέ 
έπιγραφήν. Είς τήν αύτήν δ’ ύποχρέωσιν 
γράφοι.

Διά τοΰ ίδιου νόμου ΰπεχοεώθησαν οΐ τυπογράφοι 
προστίμου 50 — 400 δραχ. άναφέρωσιν έπί παντό: 
μένου βιβλίου τό όνομα καί τήν κατοικίαν τοΰ 
την χρονολογίαν τής έκτυπώσεως. Εκτός δέ τοΰ 
έπεβλήθη καί κράτησις τούλάχιστον τοιών ήμ,εοών 
όστις ήθελε δημοσιεύσει ψευδώς τό δνομα,τήν κατοικίαν ή τόν χρόνον. 
Πρόστιμ,ον δραχ. 50__400 ήπειλήθ η κατά τών έμπορευομένων συγ

τό όποιον 
παρ’ αύ- 

Έν περι- 
έπόμενος.

θρ. 535 - 550 έκανόνισε τά 
ούτως έχαρακτηρίσθη 
άνευ άδειας του έπι- 

έν περιπτώσει παραβάσεως

περίπου 
μετερχόμενον βιβλιεμπο- 

Οΐ βιβλιοπώλαι ύπεχρεώθησαν έπί 
■ερΐ τών παρ' αύ- 

συγγραμμάτων κατάλογον μονογραφημένον 
τόπου τής κατοικίας των, έπεβλήθη δέ καί 

έάν παρελείποντο έκ τών καταλόγων 
έ παρηλλαγμένην 

ύπεβλήθησαν καί οί τυπο-

, δπως έπί άπειλή 
, παρ’ αύτών έκδιδο- 
τυπογράφου ώς καί 
άνωτέρω προστίμου 
εις τόν τυπογράφον,

γράμματα, έφ’ών έπεβλήθη κατάσχεσις ή άτινα δέν έχουσι τήν μνείαν 
τοΰ ονόματος καί τής κατοικίας τοΰ τυπογράφου ή τοΰ χρόνου τής 
τυπώσεως.

Άλλ’ ό σπουδαιότερος περιορισμός έπεβλήθη διά τοΰ άρθρ. 541 τοΰ 
Ποινικού Νόμου, δι’ ού διετάχθησαν ταϋτα : «ΓΙάσης έντός τοΰ Βασι
λείου έκδιδομένης έφημερίδος ή παντός περιοδικού συγγράμματος πρέ- 
»πει νά ύπάρχν) άδιακόπως ύπεύθυνος τις συντάκτης καί εις παν φυλ- 
»λον τεμάχιον ή τετράδιον έφημερίδος τινός ή περιοδικού συγγράμμα
τος πρέπει ν’ άναφέρηται τό όνομά του. Ό ύπεύθυνος συντάκτης πρέ- 
»πει νά καταβάλγ ώς έγγύησιν πέντε ·£ΐίίιάδας δραχμάς μετρητάς. 
»Έκ τής έγγυήσεως ταύτης λαμβάνονται τά πρόστιμα, τά έζοδα καί 
»αΐ άποζημιώσεις τών βλαφθέντων, είς τά όποια ό ύπεύθυνος συντά- 
• κτης καταδικάζεται. ’Εάν μειωθή ή έγγύησις δια τών τοιούτων κατα- 
χδικάσεων, πρέπει ν’ άναπληρωθή αύθις παραχοήμα καί έντελώς.»

Καί ή μέν έγγύησις αύτη παρεκατετίθετο είς τό δημόσιον χρεωλυ- 
τικον ταμεΐον έντόκως πρός 4 θ/θ έτησίως’ δ δέ άνευ τής καταθέσεως 
ταύτης έκδίδων έφημερίδα ή περιοδικόν έτιμωρεϊτο μέ πρόστιμον δρ. 
50 - 400.

Έζγρέθησαν τής έγγυήσεως οΐ συντάκται έφημερίδων φιλολογικών 
καί τεχνολογικών ή καί άπλώς είδοποιητικών, άλλ’ ύπεβλήθησαν ού- 
τοι είς πρόστιμον 100 - 500 δραχ. έάν έδημοσίευόν τι, μή άναγόμενον 
είς τήν φιλολογίαν,τήν τεχνολογίαν ή τάς ειδοποιήσεις καί προσέτι πα- 
ρημποδίζετο ή περαιτέρω έκτύπωσις τοΰ φύλλου μέχρι τής καταθεσεως 
τής έγγυήσεως τών πεντακισχιλίων δραχμών. Ώσεί μη ήρκουν δέ πάν- 
τες ούτοι οί πεοιορισμοί τής έλευθερίας τοΰ τύπου, ό τυπογράφος ύ- 
πεχρεώθη έπί άπειλή ποινής προστίμου δραχ. 20-200, ϊνα έξ έκά- 
στου φύλλου, τεμαχίου ή τετραδίου έφημερίδος ή περιοδικού συγγράμ
ματος καταθέτη πρό πάσης διανομής εν άντίτυπον, φέρον την ιδιόχει
ρον ύπογραφήν τοΰ ύπευθύνου συντάκτου μετά τής χρονολογίας. Προ
σέτι ό έκδοτης έφημερίδος ή περιοδικού, ύπεχρεώθη νά καταχωρίζη έπί 
άπειλή ποινής προστίμου δραχ. 10 - 100 είς τό μετά τήν παραλαβήν 
προσεχές φύλλον δωρεάν πάσαν επίσημον ή έπισήμως έπικεκυρωμένην 
έπανόοθωσιν, άφορώσαν τά δημοσιευθέντα, έπί δέ τώ συνήθει τής κα- 

* ταχωοίσεως δικαιώματι πάσαν άλλην πρός αύτόν πεμπομένην διόρθω-
σιν έκ μέρους προσβληθέντος ιδιώτου.

Είς πάσας τάς άνωτέρω ποινάς ύπεβλήθησαν οΐ συντάσσοντες έντός 
τοΰ Κράτους, τυπώνοντες δέ ή έκδίδοντες έκτος αύτοϋ έφημερίδα ή
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περιοδικόν χωρίς νά συμμορφωθώσι μέ τάς διατάζεις του νόμου. Πάντα 
τ’ άναγραφέντα ταύτα πταίσματα ήσαν τιμωρητέα χωρίς νά λαμβά- 
νωνται ύπ’ δψιν τά περιεχόμενα τών συγγραμμάτων. Έάν δ’ έπρόκειτο 
περί κακουργήματος ή πλημμελήματος, είς την έπιμέτρησιν τΤίς ποι
νής, το συγχρόνως ποαττόμενον πταίσμα έθεωρεΐτο ώς έπιβαρυντική 
αιτία. Έπί τελεί δέ ήπειλήθη κράτησις ή πρόστιμον κατά τού άνευ 
άδειας δημοσιεύοντος διά τού τύπου έγγραφα αδημοσίευτα καί πρό- 
στιμον κατά τού μετατυπόνοντος νόμους η διατάγματα άνευ παραγ
γελίας η ιδιαιτέρας άδειας τών δημοσίων αρχών.

Γ'

Αύτη έν συνάψει είνε ή νομοθεσία, ήν έπενόησαν οί ψύχραιμοι γερμα- 
νοί νομοθεται διά τάς θερμάς τών Ελλήνων κεφαλάς. Έν τουτοις ό 
τύπος δέν παρέλειψε νά έκπληρώσγ τό πρός τήν πατρίδα καθήκον του" 
τουναντίον μάλιστα τά διά τού νόμου τεθέντα προσκόμματα είς την 
διά τών έφημερίδων έκδήλωσιν τών διανοημάτων έκείνων, οιτινες επί 
σειράν έτών ήγωνίσθησαν κατά τών ’Οθωμανών χάριν τελείας έλευθε
ρίας, προΰκάλεσαν αγώνα ζωηρόν καί ένέπνευσαν πολιτικάς σατυρας, 
πλήρεις αττικού άλατος. Οΐ τήν Ελλάδα δέ διοικούντες Βαυαροί έπί- 
στευσαν, δτι ήθελον κλείσει τό στόμα τών Ελλήνων δημοσιογράφων, 
έάν ηύζανον τήν ιίοσιτ τών ποινών.«Οί εισαγγελείς, — έγραφεν ό’Αλεζ. 
Σούτσος έν τή ’Αγγελία τού Άτιθάσσου Ποιητού,—έχουσιν ώς άκα
ταμάχητα ρητορικά έπιχειρήματα τά κλείθρα καθύγρου φυλακής, ο
πού τό σώμα παραλύεται καί τό στόμα βιάζεται είς Πυθαγόρειον 
σιωπήν » Διά τούτο έζεδόθη ό άπό 23’"1’ Νοεμβρίου 1837 νόαος περί 
έζυβρίσεων έν γένει καί περί τύπου, δι’ ού έτροποποιήθησαν τά 
άρθρα 137 - 153, 158 - 163, 196, 334 - 353 καί 535 - 549 τού 
Ποινικού Νόμου. Έξ αυτού θέλομεν αναφέρει έν συνάψει μόνον πάν 
δ,τι άφορα τάς διατάξεις, αΐτινες έτροποποίησαν τόν περί τυπου νο
μόν, ήτοι περί τών άοθρ. 37 - 69.

Είς τόν υπεύθυνον συντάκτην, τόν έπί κακουογήματι μέν κατα- 
δικαζόμενον, έπεβλήθη ώς παρακόλουθος ποινή ή παντελής έκ τού 
έπιτηδεύματός του παύσις, έπί πλημμελήματι δέ κατά την πρώτην 
καί δευτέραν φοράν ήδύνατο νά έπιβληθή παύσις προσωρινή 1-3 μη
νών, κατά δέ τήν τρίτην άπαραιτήτως παύσις τουλάχιστον ενός έ'τους 
καί έν ύποτροπή παύσις διαρκής.

Διά τού άρθρου 54 ώρίσθησαν προσδχτα τού ύπευθύνου συντάκτου, 
διότι διετάχθη, δτι δέν είνε δεκτός ώς τοιούτος, 1) ό μή έχων κεκτη- 
μένον τό δικαίωμα τής ιθαγένειας, 2) ό μή συμπληρώσας τό 26ον έ
τος τής ηλικίας του, 3) ό ανεπίδεκτος καταλογισμού, ιδίως δ’ οί πα- 
οάφρονες ή πάσχοντες έξ άσθενείας, άποκλειούσης έντελώς τήν έλευθέ- 
ραν χρήσιν τού λογικού, οί βλάκες καί οί άπό ασθένειαν γήρατος άπο- 
βαλόντες τήν χρήσιν τού νοός των, 4) δ’στις ήτο φυσικώς ανίκανος νά 
ένεργή άφ’ έαυτού τά έργα τού ύπευθύνου συντάκτου, 5) δστις ήτο είς 
υπηρεσίαν ιδιωτικήν ύπό άλλον, 6) δστις δέν ήδύνατο νά άποδείξγ), 
δτι έδιδάχθη τουλάχιστον τήν άρχαίαν Ελληνικήν γλώσσαν είς όποιον 
δήποτε διδάσκαλον μετά παρέλευσιν δέ πενταετίας άπό τής έκδόσεως 
τού Νόμου, απαραίτητος ήτο ή άπόκτησις πανεπιστημιακού πτυχίου,
7) δστις δέν είχε ιδίαν ακίνητον περιουσίαν πεντακισχιλίων δραχμών 
τουλάχιστον, έλευθέραν πάσης ΰποχρεώσεως, οιον ύποθήκης κλπ. καί
8) ό καταδικασθείς άπαξ έφ’ οϊφ δήποτε κακουργήματι ή τετράκις έπί 
πλημμελήμματι τού τύπου.

Ό κάτοχος δλων τών άτελευτήτων τούτων προσόντων, άτινα έπε- 
νόησεν ή Βαυαρική τυραννία, ώφειλε νά έμφανισθή ένώπιον τού Διοι- 
κητού αύτοπροσώπως καί νά βεβαιώση προσηκόντως τούτο" ό δέ Scot- 
κητής, έάν είχεν άντίρρησιν, παρέπεμπε τήν συζήτησιν ταύτης είς τό 
άρμόδιον δικαστήριον ένώπιον τού οποίου έκαλεϊτο καί ό διοικητής, ή- 
κούετο δέ καί ό Είσαγγελεύς, άλλως έξεδίδετο ύπό τού διοικητού τό 
πτυχίον τού ύπευθύνου συντάκτου 1 Ό πριν τής διαδικασίας ταύτης 
τολμών νά έκδώση έφημερίδα ού μόνον παρημποδίζετο, άλλά καί έ- 
τιμωρεΐτο διά προστίμου 50 - 500 δραχ. Έπαύετο δέ τών έργων τού 
ύπευθύνου συντάκτου διά διαταγής τού διοικητού ή κατά πρόσκλη- 
σιν τού Είσαγγελέως ύπό τού δικαστηρίου, δστις έγένετο τυχόν δε
κτός, μολονότι δέν είχεν άρχικώς ή είχεν άπωλέσει βραδύτεοον τά προ
σόντα. Έν περιπτώσει καταδίκης τού ύπευθύνου συντάκτου έπαυε καί 
ή έκδοσις έφημερίδος μέχρις άναγνωρίσεως άλλου καί τούτο έπί απειλή 
ποινής προστίμου δραχ. 50 - 200.

Προς συμπλήρωσιν τών κατά τού τύπου σφυρηλατηθεντων δεσμών, 
άπηγορεύθη έπί ποινή φυλακίσεως ενός μέχρις έξ μηνών καί προστί
μου 50 - 500 δραχ. αί είς τάς έφημερίδας ή άλλα συγγράμματα έκ- 
θέσεις καί άλλαι παρατηρήσεις τών έπ’ ακροατηρίου συζητήσεων καί 
έν τώ συμβουλίφ διασκέψεων πάσης δίκης έπί έξυβρίσει καί προσβολή 
κατά τής τιμής. Έπετρέπετο δέ μόνον ή δημοσίευσις τής άποφάσεως 
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καί κατά αί'τησιν τοΰ παθόντος ή τής έγκλήσεως. Αί αύταί ακριβώς 
ποιναί ήπειλήθησαν και κατά παντός, άπευθύνοντος προσκλήσεις πρός 
τό δημόσιον ή συνάγοντος ύπογοαφάς πρός συνδρομήν ένεκεν άποζη- 
μιώσεως τών διά δικαστικής άποφάσεως έπιβληθέντων προστίμων, 
έξόδων, δαπανών και ζημιών, ή δημοσιεύοντας τά ονόματα τών συν
δρομητών ή τοΰ ύπογράφοντος είς κατάλογον τοιοΰτον συνδρομών, 
διετάχθη δέ καί ή δήμευσις τών ούτω συναθροιζόμενων χρημάτων.

Έάν είς τ’ άνωτέρω προστεθώσι καί τινες άλλαι τροποποιήσεις τοΰ 
προΰπάρχοντος νόμου, συντείνουσαι είς τήν όσον οίόν τε άσφαλεστέραν 
δέσμευσιν τής άνθρωπίνης διανοίας, δύναται ό αναγνώστης νά λάβη 
ιδέαν τινά τής νομοθεσίας, ήν συνεβούλευσαν τφ ’Όθωνι οΐ αυλοκόλα
κες ώς μέσον πρός έδραίωσιν τοΰ βασιλικού του θρόνου ! Σύμβουλοι δέ 
τοΰ στέμματος, ύπογοάψαντες τόν επονείδιστου τοΰμον νόμον ήσαν οί 
Ρούδαρτ, Σμάλτς, Α. Γ. Κριεζής, Ν. Γ. Μπότασης, Α. ΙΙολυζωίδης 
και Α. Πάϊκος.

’Ολίγον μετά τήν έκδοσιν τοΰ τυποδιώκτου νόμου, συνελαμβάνετο 
δ συγγραφεύς τοΰ Πεειπ.ίανωιιένϋυ καί ,-τγί/ έτι τής έκτυπώσεως τοΰ 
ποιήματος του- σατυρίζων δέ βραδύτερον ό Άλέζ. Σοΰτσος τόν κατα- 
διώξαντα αύτόν διοικητήν έγραφε ταΰτα, ώσεί λεγάμενα πρός τόν 
ποιητήν :

«Ό Τύπος εΐν’ ίλεύθερος, νά γράφης, νά τυπόνης 
Καί πριν δημοσίευσης τι νά μέ το φανερόνης· 
Σύ γράφεις, ή κατάσχεσις εγκαίρως ένεργεΐται, 
Ή γλώσσα διορΟόνεται, τδ έθνος ώφελεΐται ...»

Καί ταΰτα ώσεί λεγάμενα είς τόν ίδιον παρά τοΰ Είσαγγελέως :
«’Εμπαίζεις ; σκώπτεις ; κωμωδεΐς ; χλευάζεις ; σατυρίζει; ;
’Εγείρεις εις απείθειαν ; σαρκάζεις ; μυκτηρίζεις ; 
Εις ομιλίαν φανεράν ; είς σύλλογον ανθρώπων ; 
Είς ρύμας, δρόμους, άγυιάς ; είς ένα κι’ άλλον τρόπον ; 
Ή διά λόγων πτερωτών ή διά συγγραμμάτων ; 
Ή δι’ έξεικονίσεων ή καί διά σχημάτων ; 
Προδίκασις, έκδίκασις, άπόφασι; καί άρον 
Φυλάκισις τριών μηνών, φυλάκισις τεσσάρων 
Φυλάκισις μηνών έπτά, εννέα, ένός έτους 
Είς υπογείους φύλακας, πλατείας καί άνέτους . , . »

Δ

Ή ιστορία διδάσκει, οτι ή πρώτη έμφάνισις τοΰ δεσποτισμοΰ καί 
τής τυραννίας εϊνε ό περιορισμός τής ελευθερίας τοΰ τύπου’ άλλ’ έκ 
τής ιδίας Ιστορίας γνωρίζομεν, ότι καί είς τούς πλέον άπαθεϊς λαούς 

τάπρός παρακώλυσιν τοΰ τύπου προσκόμματα ύπήρξαν τό προοίμιον τών 
έπαναστάσεων, διότι ή ελευθερία τής διανοίας, - διά τοΰ τύπου τελε- 
σφόρως λειτουργούσα, — εϊνε εν τών τιμαλφεστέρων τοΰ ανθρώπου δι
καιωμάτων καί όταν τοΰτο ποοσβληθή, τραυματίζεται καιρίως αυτή 
αύτη ή ελευθερία, άμα δέ παρακωλύεται πάσα πρόοδος. Άναγνώ- 
σατε τήν ιστορίαν τοΰ τύπου όλων τών έθνών, καί θέλετε άπανταχοΰ 
εύρει τό αυτό φαινόμενον,—τήν έκρηζιν τοΰ ηφαιστείου τών έπαναστά
σεων, έκδηλουμ-ένην διά τών κατά τοΰ τύπου καταδιωγμών.

Άλλά καί πριν τής άζιοθαυμάστου άνακαλύψεως τοΰ Γουτεμβέρ- 
γου έν τφ άνατολικφ πολιτισμφ έλήφθη πρόνοια καί έξευρέθη τρόπος 
τής ύποδουλώσεως τής διανοίας σύν τή τοΰ σώματος. Οι δ’ έν τή Ίου- 
δαία προφήται εικάζεται, οτι ήσαν οΐ κατά τών ίσχυόντων αντιπολι
τευόμενοι, οΐτινες όμως διά τοΰτο πάντες διά βιαίου θανάτου έξεμέ— 
τρησαν τό ζήν. Καί ό Άρειος Πάγος τών ’Αθηνών κατεδίκασεν είς τό 
πΰρ τά τοΰ Πρωταγόρου βιβλία, τόν δέ συγγραφέα έξώρισε, διότι έν 
τή άρχή συγγραφής του τίνος ειπεν, ότι «ούκέχει είδέναι, εΐθ ώς είσι, 
είθ ώς ούκ είσι θεοί' πολλά γάρ τά κωλύοντα είδέναι, ή τε άδηλότως 
καί βραχύς ών δ βίος τοΰ άνθρώπου.»

Άλλ’ οί μεγάλοι καταδιωγμοί κατά τής έλευθερίας τής διανοίας 
χρονολογούνται, άφ’ ής έποχής ή τέχνη τοΰ Μαγουντίνου έργάτου 
διηυκόλυνε τήν κυκλοφορίαν καί διάδοσιν τών ιδεών, ιδίως δέ άπό τοΰ 
1553 έπί Ερρίκου Β’.

Ύπήοζεν έποχή, καθ’ήν έν Γαλλία έπεβάλλετο ή ποινή τοΰ θανάτου 
κατά παντός τυπογράφου βιβλιοπώλου, ή οίουδήποτε άλλου, οστις ή
θελε τολμήσει νά έκτυπώση πωλήση ή διανείμη έργον τι άνευ τής έπί 
τούτφ άπαιτουμένης άδειας, ήτις ήτο τό μονοπώλιον θρησκομανών 
καλογήρων, συμφέρον έχόντων νά μή δημοσιεύωνται τά παρ’ αύτών 
πραττόμενα αίσχη. ’Άπειροι συγγραφείς καί τυπογράφοι, διά σιδήρου 
πεπυρακτωμένου στιγματιζόμενοι, άνεβιβάσθησαν ώς κακούργοι έπί τοΰ 
ικριώματος, τά δέ καταδικαζόμενα έντυπα έκαίοντο πομπωδώς διά 
τής χειρός τοΰ δημίου δημοσία 1 Ό αμαθής καί άνεπιεικής κλήρος ά- 
νεβίβασεν έπί τήν πυράν τόν Ίορδάνην Βροΰνον, τόν Σαβοναρόλαν, τόν 
έκ Πράγης 'Ιερώνυμον καί τόν Ούσσιον- τον Γαλιλαίον δεινώς έβασά- 
νισεν έν τή ειρκτή, συντετριμμένον δέ τά μέλη έκεϊθεν έζήγαγεπρός βε- 
βιασμένην έζωμοσίαν.’Εντούτοις ουδέποτε ελειψαν οί μάρτυρες τής έλευ
θερίας,οΐτινες μέ τό μειδίαμα είς τά χείλη ήτένισαν θάνατον,δι’ού παρ- 
εσκευάζετο ή έκ τής τυραννίας άπελευθέρωσις τοΰ ανθρωπίνου γένους.
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Άλλά καί δταν συνεπείγ έπκναστάσεων έμετριάσθησκν αί ποιναί 
οΰκ ολίγοι άπηνώς κατεδιώχθησκν ώς ό Καρτέσιος, ό Άρνόλδος, ό 
Μοντέσκιος, ό Βυφφών καί τόσοι άλλοι.

Τό Διευθυντηρίου τής Γαλλίας έπί Ναπολέοντος έξώρισε διά μιάς 
120 δημοσιογράφους. Άπό δέ της 29 Απριλίου 1820 μέχρι τέλους 
Μαίου 1821 καταδικάσθησαν έν Γαλλίγ είς φυλάκισιν καί βαρέα πρόσ
τιμα 42 δημοσιογράφοι. Μακρόν είνε τό μαρτυρολογίου τοΰ γαλλικού 
τύπου', λίαν ένδιαφέρουσα ή ιστορία τών καταδιωγμών τοΰ Αγγλι
κού2 καί του Αμερικανικού τύπου3, άλλά μεγίστης δι* ημάς αξίας 
εινε, ή έν πάση λεπτομερείς έ'κθεσις τού πολέμου, δν έκήρυξε καί διεξή- 
γαγεν ή Βαυαροκρατία άπό τού 1833 - 1862. Άτυχώς στεοούμεθα 
τού προσήκοντος χρόνου πρός τοιαύτην μελέτην, δι’ δ ήναγκάσθημεν 
νά περιορισθώμεν είς τήν ξηράν μέν άλλ’ ίκανώς εύγλωττον ώς έκ τής 
αΰστηρότητος καί τής πληθύος τών ποινών άναγραφην τής σχετικής 
νομοθεσίας έν τή πεποιθήσει, οτι ό άναγνώστης έν τή συγκρίσει τής 
προϋπαρξάσης νομοθεσίας πρός τήν νύν ίσχύουσαν, θέλει παραδεχθή 
οτι, καί έάν δέν έπήλθον τά προσδοκώμενα έκ τών έλευθεριών άγαθά, 
ένεκεν λόγων, ών ή έξέτασις δέν προσήκει ένταύθα, έν τούτοις ή άπό- 
κτησις τής ελευθεροτυπίας είνε άγαθόν δικαιολογούν πληρέστατα τάς 
Επαναστάσεις τού 1843 καί 1862. Πολλάς έ'χομεν πηγάς, όπως μά- 
θωμεν τά τής έφαρμογής τών περί τύπου δρακόντειων διατάξεων, άλλ’ 
ίκανώς ζωηρά είναι ή είκών τού καταδιωγμού τοΰ τύπου έν τή Άγ- 
γελίγ καί τοϊς Δικαστικοϊς τών έτών 1839 - 40 καί 1852 ύπό Άλεξ. 
Σούτσου.

Μόλις έξαετία είχε παρέλθει άπό τής έκδόσεως τού νομοθετικού 
έκτρώματος τοϋ 1837 καί ό εισηγητής τής έπί τού σχεδίου τού πρω

ί. Germain, «Τό μαρτυρολογίου τοϋ τύπου άπό τοϋ 1789 - 1864.» Hatin, « Εγχει- 
ρίδιον περί τής ελευθερίας, τοΰ τύπου έν Γαλλία.» Dalloz, Presse.

2. Alexander Andrews,«Ή ιστορία τής Βρεττανικής δημοσιογραφίας.» Jamas Grand, 
«Πεοί τής αργής, τής προόδου καί τής ε’νεστώσης καταστάσεως τοΰ τύπου.» Ο τίτλος 
τής περί τύπου αθανάτου συγγραφής τοΰ Μίλτωνος έν εΐδει αναφοράς πρός τό Κοινοβού- 
λιον εΤχεν ώς εξής : «Areopagetica : A speech got the liberty of unlicens d’prinling, 
to the parliament of England.»

3. Ή δημοσιογραφία έν ταΐς Ήνωμέναις Πολιτείαις, μελέτη ύπό C. de Varigny δη- 
μοσιευθεΐσα έν τή *Επιθεώρησει τδν όνο Κόσμων καί μεταφρασθεΐσα παρ έμοΰ έν 
τοϊς ύπ’ άριθ. 139—159 φύλλοις τής έν Χαλκίδι Ευ6οΙας· Frederic Hudson. Ή ιστο
ρία τής δημοσιογραφίας έν ’Αμερική. Isaiah Thomas. «Ή ιστορία τής τυπογραφίας έν 
ταΐς Ήνωμέναις Πολιτείαις·.

*
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του συντάγματος ’Επιτροπές κ. Μελάς κατά την συνεδρίασιν της 3 
’Ιανουάριου 1844 έ'λεγεν έν τή συνελεύσει τών Ελλήνων, δτι ή ’Επι
τροπή καθιέρωσε την ελευθεροτυπίαν, τό παλλάδιον τούτο τών 
εθνικών έλευθεριών, καταργησασα πάσαν λογοκρισίαν κα’ι πάν κώλυμα 
περί τό του δημοσιογράφου έ'ργον, ύποβαλοΰσα τά πλημμελήματα τού
του εις ορκωτούς κριτάς και σνστήσασα επί τέ.Ιους τήν άναθεώρησιν 
τοΰ περί τύπον κόμου. Κατά την συνεδρίαν δέ της 21 Ίανουαρίου 
1844 ύπεβλήθη ε’ις συζήτησιν τό άρθρ. 9ον τοΰ σχεδίου, έ’χον ούτω : 
«Ό τύπος είνε ελεύθερος κα'ι πάς ελλην έ'χει τό δικαίωμα νά δημοσι- 
εύη δι’ αύτοΰ τούς στοχασμούς του, τηρών τούς νόμους τοΰ Κρά
τους. Λογοκρισία δέν έπιτρέπεται. Ό νόμος δέν δύναται ν’ απαίτηση 
ποτέ άπό τούς ύπέυθύνους συντάκτας, έκδότας ή τυπογράφους έφημε- 
ρίδων χρηματικήν προκαταβολήν λόγω έγγυήσεως.». Κατά την γενο- 
μένην μικράν συζήτησιν,ούδε'ις έτόλμησε νά υποστήριξή σπουδαίως με
ταβολήν τοΰ σχεδίου έπί τό περιοριστικώτερον’ πρότασιν δέ τινα περί 
υπογραφής πάντων τών δημοσιευομένων, άντέκρουσεν εις τών πληρε
ξουσίων διά τών μεγάλην κατ’ εμέ αξίαν έχόντων τούτων λόγων : 
«Φρονώ ότι ή ακολασία τοΰ τύπου περιστέλλεται δι’ αύτής τής έλευ
θερίας αύτοΰ, κατακρινομένων τών παρεκτροπών»' καί δτι «ή διόρθω- 
σις τής καταχρήσεως τοΰ τύπου δύναται νά εύρεθή είς τήν ηθικήν πρό- 
ο'όον τοΰ ’’Εθνους». Κατά τήν συνεδρίασιν τής 22α? Ίανουαρίου ύπε- 
βλήθησαν τροπολογίαι, τείνουσαι είς τό νά καταστήσωσι τάς περί έ
λευθερίας τοΰ τύπου, διατάξεις σαφεστέρας. «Ποϊος άλλος μάς έ'φερεν 
έδώ, —άνέκραζεν εις τών ρητόρων τής 'Εθνικής Συνελεύσεως,—νά θέ- 
σωμεν τάς θεμελειώδεις βάσεις τής Συνταγματικής Κυβερνήσεως εϊμή 
ό τύπος ; καί μδλα ταΰτα, άλλην αμοιβήν δέν απαιτεί, είμή νά τον ά- 
παλλάξωμεν άπό τό βάρος τής χρηματικής προκαταβολής, τό όποιον 
τον πιέζει. Δέν πρέπει νά φανώμεν αχάριστοι». Έπολεμήθη δέ ζωηρώς 
ή πρότασις τών φρονούντων, δτι τό περί έγγυήσεως ζήτημα έδει ν’ ά- 
φεθη εις τήν νομοθετικήν έξουσίαν. Ούτως έψηφίσθη καί βραδύτερον 
ένεκρίθη ύπό τοΰ ’Όθωνος άνευ τροποποιήσεώς τίνος—ώς έγένετο είς 
άλλας συνταγματικάς διατάξεις — τό άρθρον 10ον τοΰ συντάγματος 
περί τύπου έχον ούτω ;

*Πας τις δύναται νά δημοσιεύη προφορικώς τε έγγράφως καί διά 
τοΰ τύπου, τούς στοχασμούς του, τηρών τούς νόμους τοΰ Κράτους. Ο 
τύπος εινε ελεύθερος καί λογοκρισία δέν επιτρέπεται. Οί 
ύπεύθυνοι συντάκται, έκδόται καί τυπογράφοι έφημερίδων δέν ύποχρε- 
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οΰνται εις ούδεμίαν χρηματικήν προκαταβολήν λόγφ έγγυήσέως. Οΐ 
έκδόται έφημεοίδων θέλουσιν είσθαι πολϊται Έλληνες». Διά τοΰ άρθρ. 
93°« τοΰ ίδιου συντάγματος διετάχθη, δτι τά τοΰ τύπου αδικήματα, 
οσάκις δέν άφορώσι τόν ιδιωτικόν βίον, πρέπει νά δικάζονται ύπό τών 
ένορκων. Διά τοΰ άρθρου 105 ή Συνέλευσις έξεδήλωσε την έπιθυμίαν 
αύτής περί τής όσον οίόν τε ταχυτέρας άναθεωρήσεως τοϋ περί τύπου 
νόμου, βεβαίως ϊνα τεθή ούτος είς άρμονίαν πρός τάς συνταγματικάς 
διατάζεις’ άλλά τοιαύτην έργασίαν δέν έκρινεν άναγκαίαν φαίνεται ή 
νομοθετική έζουσία ουδέ μέχρι τοΰδε’ διά δέ τοΰ άρθρου 103 κατηρ- 
γήθησαν όλοι οί νόμοι καί τά διατάγματα, καθ’όσον άντέβαινον είς τό 
Σύνταγμα.

Ε'

Ό Όθων,έξαναγκασθεϊς νά ύπογράψγ) τόν συνταγματικόν χάρτην τοΰ 
1844, τήν ιδίαν στιγμήν άπεφάσιζε νά σχίση διά τής έτέρας χειρός 
τό έγγραφον εκείνο, δπερ τώ άφήρεσε τό δικαίωμα νά ήναι άπόλυτος 
Μονάρχης. Καί εύρεν άτυχώς είς τοϋτο συνεταίρους, άλλά τό έργον δέν 
ήτο δσον έφαντάσθη εύκολον, διότι ό Κέρβερος τύπος έπετέθη κατά 
τών προδιδόντων τάς συνταγματικάς ελευθερίας. Ήδύνατο ό ”Οθων νά 
διακηρύξν), δτι ήτο άνίκανος νά τηρήση τάς έκ τοΰ συντάγματος ύπο- 
χρεώσεις καί ώφειλεν έν τοιαύτγ πεοιπτώσει νά παραιτηθεί’ άλλ’ ήτο 
ένοχος άπάτης καί άξιος τής τύχης, ήν ύπέστη, διότι ύπέγραφε σύν
ταγμα, σταθεράν έχων άπόφασιν νά τό παραβή. Άγων πεισματώδης 
ήρξατο έκτοτε μεταξύ τών αυλοκολάκων καί τών ψευδοαφοσιωμένων 
είς τήν βασιλείαν, οΐτινες διατηροΰντες τυπιχως τό σύνταγμα, ήννόουν 
νά παραβιάζωσιν άναιδώς άπάσας τάς διατάξεις αύτοϋ άφ’ ενός καί 
άφ’ έτέρου ύπό τών έπιδιωκόντων τήν όρθοπόδησιν τοΰ πολιτεύματος 
διά τής έφαρμογής αύτοϋ καί τής ψηφίσεως νόμων, δυναμένων νά θέ- 
σωσι τήν Ελληνικήν νομοθεσίαν είς άρμονίαν πρός τόν συνταγματικόν 
χάρτην. Ή έθνική συνείδησις έπιμόνως έζήτει τήν τήρησιν τών έπισή- 
μων ύποσχέσεων, άλλ’ ή παχεϊα ομίχλη τών αυλοκολάκων ήμπόδιζε 
τόν τόσω ύψηλά ΐστάμενον νά διακρίντ] τά πρό τών οφθαλμών του 
συμβαίνοντα. Ό τύπος είπερ τις καί άλλος έξεπλήρωσε τό έαυτοΰ κα
θήκον καί ό θρόνος τοΰ έπιόρκου βασιλέως έσαλεύθη έκ βάθοων.

’Αρκετά βαρεϊαι ποιναί εΐχον άναγραφγ κατά τών ύβριστών τοΰ βα- 
σιλέως διά τοΰ ποινικοΰ νόμου τοΰ 1833, άλλ’ ηύξήθησαν οΰκ ολίγον 

διά τοΰ νόμου τοΰ 1837 καί έπολλαπλασιάσθησαν αί περιπτώσεις τής 
έξυβρίσεως. Πλήν πάντα ταϋτα δέν παρεκώλυον τούς δημοσιογρά
φους τής έποχής έκείνης νά στιγματίζωσι τήν κακίαν. Τότε έπενοήθη 
ύπό τών φιλοβασιλικών καί ό δρακόντειος νόμος τής 27ης ’Ιουνίου 
1850, δι’ ού ού μόνον ή όόσις τών ποινών ηύξήθη έκ νέου, άλλά καί 
έθεωρήθησαν έξ ί'σου τιμωρητέαι καί αύταί αί έμμεσοι έξυβρίσεις, δι
ότι τότε είς δημοσιογράφος έτόλμησε νά δημοσιεύση διάλογον μεταξύ 
τοΰ Διονυσίου, τυράννου τών Συρακουσών, καί ένός άλλου ! Οπόσον δέ 
έλαστική ήτο ή τοΰ νόμου έκείνου λέξις εμμέσως είς τάς χεϊρας τών 
είς τήν βασιλείαν έκ συμφερόντων ή έκ πεποιθήσεως αφοσιωμένων εισ
αγγελέων καί δικαστών τής έποχής έκείνης, καθ ήν αυτός ουτος ο 
’Όθων έκράτει βιβλίον ποιότητος τών δικαστικών λειτουργών, καλώς 
ήσθάνθησαν οί ένθουσιώδεις δημοσιογράφοι τής έποχής έκείνης, οΐτινες 
εΐχον άνοίζει λογαριασμούς μετά τών δεσμοφυλάκων, κλεισθεντας μό
λις τήν ΙΟην ’Οκτωβρίου 1862, διότι καί αύτό τό όρκωτικόν σύστημα 
είχε νοθευθή τεραστίως, μόνον καί μόνον δπως έπιδεικνυωσι ψευδοΰπη- 
ρεσίας είς τόν θρόνον οί πρός τό Σύνταγμα έπίορκοι. Κατα τας παρα- 
μονάς ιδίως τής έξώσεως τοΰ ’’Οθωνος ή πρός τό σύνταγμα ασέβεια 
ύπερέβη πάν δριον, διότι ένώ ό αντιπολιτευόμενος τύπος κατεδιωκετο 
άπηνώς καί μέχρις έξοντώσεως, ή Κυβέρνησις άκωλυτως έξεδιδε καθ 
έκάστην είς μικρόν σχήμα τήν «Γενικήν ’Εφημερίδα,» δι’ής πρός έξα- 
πάτησιν τοΰ τε βασιλέως και τοΰ τόπου όχι μονον τα πραγματα καί 
τήν κατάστασιν τής Ελλάδος παρίστανεν ευχάριστα, αλλα και δρι- 
μαίως έπετίθετο κατά τών άντιπολιτευομένων ώς αναρχικών. Μακρότα- 
τον ήθελεν εισθε, έάν είσηρχόμην είς λεπτομέρειας τοΰ μαρτυρολογίου 
τοΰ‘Ελληνικού τύπου άπό τοΰ 1844—62, οτε οι απηνείς κατα τοΰ 
τύπου διώκται είς συνεχείς προέβαινον χατασ χεσεις τής όιανοίας, κατά 
τήν ώραίαν έκφρασιν τοΰ Άλ. Σουτσου έν αναφοργ του προς τον Υ
πουργόν τής Δικαιοσύνης .’Αναμφισβητητον εν τούτοις είναι, οτι την ε- 
ξωσιν τοΰ Όθωνος παρεσκεύασεν ο τύπος, τιμωρησας την επιορκίαν 
καί τόν άδικαιολόγητον πόθον αυτοΰ, ινα κρατή σιδηροδέσμιου την 
μεγαλειτέραν έθνικήν δύναμιν, αμα δε ν αρνηται απο τον Ελληνα, 
δ,τι παρά Θεοΰ έδόθη παντί ανθρώπψ ώς δικαίωμα αναφαίρετον, — 
τήν έλευθερίαν τής διάνοιας.

« . . . . Δέν άρκεί—γράφει ό είσηγητης τής Επιτροπής επι τοΰ 
σχεδίου τοΰ συντάγματος τοΰ 1864—νά κηρυττηται ο τύπος ελεύθε
ρος, δπως ή καί πράγματι τοιοΰτος. Τό καταλυθέν σύστημα έδίδαξεν
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ήμάς, δτι κακόνους πρδς την έλευθερίαν τοΰ τύπου Κυβέρνησις, μη δυ- 
ναμένη νά συστήση την λογοκρισίαν, κατώρθου νά ματαιώνη την έ
λευθερίαν τοΰ τύπου κα'ι δέσμιον νά κραττί την δημοσιογραφίαν διά τοΰ 
προληπτικού τών κατασχέσεων μέσου.» Διά τοΰτο εις την Β’ τών Ελ
λήνων Συνέλευσιν ύπεβλήθη έν σχεδίφ τδ περί τύπου 14ον άρθοον,ουτω 
συντεταγμένον. «Πας τις δύναται νά δημοσιεύει προφορικώς τε καί διά 
«τυπου τούς στοχασμούς του, τηρών τούς νόμους τοΰ Κράτους. Ό τύ- 
• πος εϊνε έλεύθερος- ή λογοκρισία ώς καί παν άλλο προληπτικόν μέτρον 
»απαγορεύεται- απαγορεύεται ωσαύτως ή κατάσχεσις εφημερίδων καί 
»άλλων έντυπων διατριβών, είτε πριν δημοσιευθώσιν, είτε μετά την 
«δημοσίευσιν των. Οί έκδόται τών έφημερίδων θέλουσιν εισθαι πολϊ- 
ται Έλληνες.»

έν ταϊς παοατηρήσεσιν αύτοΰ έπί 
ς ύπέρ τής έλευθεροτυπίας, ποοσεπιλέ- 

ταΰτα: «Ή ελευθερία τοΰ τύπου, δ,τι 'καί άν είπη τις, τελεϊ άπό

Ό μακαρίτης Διομήδης Κυριάκός έ 
τοΰ σχεδίου άγωνίζεται έκθύμω 
γων 
τοΰ άληθοΰς συνταγματικού πολιτεύματος άχώριστός, δεινόν τι άναγ- 
καΐον καί άναπόφευκτον ούσα- διό καί όρθώς έλέχθη, δτι αί άτομικαί 
έλευθερίαι μάλλον σώζονται δι’ αύτής έν άπολύτφ μοναρχία, ή άνευ 
αύτής έν συνταγματική πολιτείφ. » Ζωηροτάτη δμως συνεκροτήθη πάλη 
έν τγ ’Εθνική συνελεύσει κατά τήν συζήτησιν τοΰ περί τύπου άρθρου, 
ήτις άρξαμένη τήν 24 Αύγούστου 1864 καί έξακολουθήσασα εις τάς 
συνεδριάσεις τής 26ης καί 28ης Αύγούστου, μόλις έπερατώθη τήν 31 
Αύγούστου 1864 κατόπιν πολλών έπεισοδίων καί μακοάς άγορεύσεως 
τών έξοχωτέρων ρητόρων. Έπί τής θεμελιώδους άρχής περί έλευθερο
τυπίας ύπήρχε πλήρης συμφωνία πάντων- άλλ’ έν ταϊς λεπτομερείαις 
ύπήρχεν ή διαφωνία εις τό ζήτημα τής έγγυήσεως καί ιδίως εις τδ τής 
κατασχέσεως, διότι ό κ. Π. Καλλιγάς έζήτει ν’ άφεθή εις τήν νομοθε
τικήν έζουσίαν τό δικαίωμα τοΰ κανονίζειν τά τής έγγυήσεως, 
πιτρέπηται δέ ή κατάσχεσις 
προταθεισών τροπολογιών, άντεπεξήλθε 
καί έγκριτος δημοσιογράφος 
τής Νομικής Σχολής κκ 
μαχήτων έπιχειρημάτων 
μή έχοντες τόν προσήκοντα χώρον, ό’πω 
δακτικωτάτας έκείνας άγορεύσεις, ϊνα ούτω άπαντήσωμεν καί είς τά 
ένίοτε λίαν άβασανίστως ύπό τινων εκτοξευόμενα κατά τής έλευθερο
τυπίας βέλη.

να ε- 
εΐς εΐδικάς περιστάσεις- άλλά κατά τών 

γενναίως ό εύγλωττος ρήτωρ 
κ. Ίάλεμος καί οί διάσημοι καθηγηταί 

Σαρίπολος καί Διομήδης, οΐτινες δι’ άκατα-
άντέκοουσαν τά προτεινόμενα. Λυπούμεθζ, 

τροσήκοντα χώρον, όπως παοαθέσωμεν ένταΰθα τάς δι- 
έκείνας άγορεύσεις,

Άλλ’ή δύναμις τής λογικής καί τά παθήματα τοΰ παρελθόντος 
έσχημάτισαν έν τή συνελεύσει ύπέρ τής τελείας έλευθεροτυπίας τοσού- 
τφ άκράδαντον πεποίθησιν, ώστε κατά τήν στιγμήν τής ψηφοφορίας 
μόνον δύο ετεροι έκτδς τοΰ προτείνοντος εύρέθησαν σύμφωνοι ύπέρ τής 
έγγυήσεως, ελάχιστοι δέ έδέχθησαν τήν είς εΐδικάς περιπτώσεις κα- 
τάσχεσιν τών έφημερίδων. Μετά τοΰτο ήγέρθη θορυβώδης συζήτησις 
πρδς ψήφισιν έτέρας προτάσεως περί κατασχέσεως, ήτις έν τώ μέσω σά
λου κομρατικοΰ έψηφίσθη έπί τέλει δι’ άναστάσεως. Ούτω δέ τροπο- 
ποιηθέν τό έν ίσχύϊ 1 4ον άρθρον, διατάσσει, δτι «"Εκαστος δύναται νά 
«δημοσιεύγ προφορικώς, έγγοάφως καί διά τοΰ τύπου τούς στοχασμούς 
»του, τηρών τούς νόμους τοΰ Κράτους. Ό τύπος είτε ελεύθερος.Ή .io-
• γοκρισία ώς καί rtar ά2.1ο προ.Ιηητικον ιιετροτ απαγορεύονται. Ά-
• παγορεύεται ώσαύτως ή κατάσχεσις έφημερίδων καί άλλων εντύπων 
«διατριβών, είτε πρό τής δημοσιεύσεως, είτε μετ’ αύτήν. Έπιτρέπε- 
»ται δέ κατ’ έξαίρεσιν ή κατάσχεσις μετά τήν δημοσίευσιν ενεκά προς- 
»βολής κατά τής χριστιανικής θρησκείας ή κατά τοΰ προσώπου τοΰ 
«βασιλέως, άλλ’ έν τοιαύτ-ρ περιπτώσει έντός είκοσι τεσσάρων ωρών 
»άπό τής κατασχέσεως όφείλουσι καί ό είσαγγελεύς νά ύποβάλγ τήν 
«ύπόθεσιν είς τό δικαστικόν συμβούλιον καί τοΰτο ν’ άποφανθή περί 
«τής διατηρήσεως ή τής άρσεως τής κατασχέσεως, άλλως ή κατά- 
«σχεσις αίρεται αυτοδικαίως. ’Ανακοπή κατά τοΰ βουλεύματος έπι- 
»τρέπεται είς μόνον τόν δημοσιεύσαντα τό κατασχεθέν, ούχϊ δέ καί είς 
»τόν εισαγγελέα. —Είς μόνον πολίτας ελληνας έπιτρέπεται ή έκδοσις 
«έφημερίδων».

Έν τώ άρθρω 95 έπανελήφθη ή διάταξις, δτι τά τοΰ τύπου άδική- 
ματα τά άφορώντα είς τόν ιδιωτικόν βίον, δικάζονται ύπό τών ένορ
κων καί έν τφ άρθρφ 103 δτι δλοι οί νόμοι καί τά διατάγματα, καθ’ 
δσον άντιβαίνουσιν είς τό σύνταγμα, κατηργήθησαν.

’Απαραίτητον ήτο μετά τήν δημοσίευσιν τοΰ συντάγματος νά ψη- 
φισθή νόμος ειδικός περί τύπου κατά τήν περί τούτου έκφρασθεϊσαν 
έπιθυμίαν άμφοτέρων τών συνελεύσεων, ϊνα, παραλιπομένων δλων τών 
καταργηθεισών διατάξεων, άναγραφώσιν άλλαι, συντείνουσαι είς τήν 
άρμονικήν λειτουργίαν τοΰ πολιτεύματος. Άλλ’ ή Βουλή τών Ελλή
νων φοβείται φαίνεται νά θίξ·ρ τήν Βαυαρικήν νομοθεσίαν, ήτις πρό 
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πολλοΰ πλέον [χάνον ιστορικήν αξίαν δύναται νά έ'χη· άλλως ή εθνική 
αντιπροσωπεία δέν ήννόησε φαίνεται, δτι ό συνταγματικός χάρτης εινε 
ανεφάρμοστος άνευ οργανικών νόμων, συμφώνων πρός τάς θεμελιώδεις 
διατάξεις.Είναι άνεπίδεκτον πάσης άμφισβητήσεως δτι τ’άοθρ. 14 καί 
103 τοΰ Συντάγματος κατηργησαν την διάταξιν τοΰ περί τύπου, δι’ 
ης δέν ήτο δεκτός ώς ύπεύθυνος συντάκτης ό μή έ'χων ιδίαν ακίνητον 
περιουσίαν πεντακισχιλίων δραχμών τουλάχιστον, έλευθέραν πάσης 
ύποχρεώσεως, (54 § 7) ώς καί πάσας τάς εις τήν έγγύησιν τών ύπευ- 
θύνων συντακτών άφορώσας διατάξεις (57—60) καί πάσαν άλλην, α
μέσως ή έμμέσως προσκρούουσαν εις τό γράμμα καί τό πνεύμα τοΰ 
Συντάγματος' άλλ’ ύπάρχουσιν έτι έν ίσχύϊ άτυχώς διατάξεις, άς ή 
συνέλευσις ήννόει νά καταργηθώσιν ή νά τροποποιηθώσι κατά τήν λίαν 
προσεχή άναθεώρησιν τοΰ περί τύπου νόμου ! Ευτυχώς καί κυβερνή
σεις καί δικαστήρια κατά κανόνα ήννόησαν, δτι καί άνευ τής ρητής 
καταργήσεως δέν ήτο φρόνιμον νά έφαρμοσθώσι πολλα'ι τών έν ίσχύϊ 
διατάξεων, άπεδείχθη δ’δτι οσάκις ή κυβέρνησις ή ή εισαγγελία ή τά 
δικαστήρια έσκέφθησαν άλλως, έπήλθεν δλως έναντίον άποτέλεσμα τοΰ 
έκ τής καταδιώξεως τοΰ τύπου έπιδιωκομένου.

Περαίνων την συνοπτικωτάτην ταύτην ιστορικήν έπιθεώοησιν τής 
ελληνικής νομοθεσίας περί έλευθεροτυπίας άπό τοΰ 1821 [χέχρι τών ή- 
μερών ήμών, έννοώ δτι ή μελέτη αύτη έχει πλεϊστα δσα κενά, διότι 
ούτε περί τοΰ έλληνικοΰ τύπου έν γένει έπραγματεύθην, ούτε περί τοΰ 
έπτανησιακοΰ έμνημόνευσά τι, ούτε ύπό τήν θεωοητικήν εποψιν έξήτα- 
σα ζήτημα, δπερ άπλώς έθιξα, περιορισθείς κυρίως είς τήν ξηράν άπα- 
ρίθμησιν τών νομοθετημάτων περί τύπου τής νεωτέρας ‘Ελλάδος.Ήτο 
λοιπόν έπόμενον νά μήν είσέλθω καί είς τήν έκθεσιν τής ένεστώσης κα- 
ταστάσεως τοΰ τύπου, νά μή μνημονεύσω τάς υπηρεσίας, άς παρέχει 
ούτος είς τόν τόπον, καί νά μή στιγματίσω τάς παρεκτοοπάς αύτοΰ, 
ουδέ νά καταδείξω τά αίτια, ών ένεκεν δέν κατενοήθη έπαρκώς ή παν
τοδυναμία τοΰ τύπου καί δτι τό πρώτον βήμα πάσης ηθικής βελτιώ- 
σεως, ώς ό μοχλός πάσης ύλικής ένεργείας,εϊνε ή έφημεριδογραφία, ήτις 
βεβαίως δέν έφθασεν έτι έν Έλλάδι είς τό ύψος έκεϊνο, δπεο εννοεί πάν 
φιλελεύθερον συνταγματικόν πολίτευμα.

'Ο κ. Ν. Σαρίπολος, άγορεύων άπό τοΰ βήματος τής Εθνικής Συνε- 
λευσεως είπε καί ταύτα: «’Επικαλούμαι έπί όλίγας έτι στιγμάς, κύ
ριοι, τήν ευμενή προσοχήν υμών, ϊνα σάς αποδείξω, δτι έν Έλλάδι δέν 
θέλει δυνηθή ποτέ ό τύπος νά φθάση είς τήν ύψηλήν εκείνην περιω- 

πήν καί τήν σπουδαιότητα νά λάβη τοΰ έν Γαλλίι>ι ή Άγγλίιγ τυ· 
που- παρ’ ήμϊν ό τύπος θέλει πάντοτε φέρει τόν χαρακτήρα τοΰ τύ
που τής ’Αμερικής. Έμελέτησα τήν κατάστασιν τοΰ τύπου παρά 
τοϊς διαφόροις έθνεσι καί έπείσθην έμπράκτως, δτι τά ήθη μας όμοιά- 
ζουσι μάλλον πρός τά τής ’Αμερικής καί διά τούτο, δπως έκεϊ, δέν έ- 
πιδίδονται είς τήν περιοδικήν δημοσιογραφίαν τά διασημοτατα τής 
κοινωνίας πρόσωπα, άλλά μένει ό περιοδικός τύπος είς χεϊρας μιάς 
τάξεως κατωτέρας ώς πρός τά φώτα καί τήν πείραν, ούτω καί παρ’ 
ήμϊν θέλει συμβαίνει' διατί δέ; διά τόν λόγον δτι, μή ύπαρχούσης τής 
έγγυοδοσίας, ουδέ τής σημ-άνσεως ουδ άλλου τίνος περιορισμού διότι 
άδιστάκτως πιστεύω, δτι πάντα τά προληπτικά μέτρα, άπερ ό κ.Καλ- 
λιγάς καί άλλοι προτείνουσι, θέλουσιν άπορριφθή, διότι παράδοξον ά- 
ληθώς ήθελεν είσθαι, άν όπισθοδρομήσωμεν είς τά 1864 τοΰ σημείου, 
δπου έθετο τόν τύπον ή Συνέλευσις τοΰ 1844 — πολλοί και μάλιστα 
νέοι, όρμώσιν έπί τήν δημοσιογραφίαν, πλήρεις έλπίδων ώς έκ τής η
λικίας των, ΐν’ άποκτήσωσι φήμην, πλήρης ζωηρότητος, διότι όργά 
αύτών ή φύσις, αμέριμνοι καί αυτάρκεις έπί όλίγοις αναγνώσταις, 
διότι καί άνάγκας όλίγας έχουσι καί ολίγα τ απαιτουμενα έξοδα, 
παραγκωνίζουσι δ’ ούτω τούς πρεσβυτέρους, ώστε ούδέποτε θέλει σχη- 
ματισθνί έν Έλλάδι τύπος τοσοΰτον πλούσιος, δπως δύνηται ν’ άμείβη 
έπαξίως τούς κόπους τών διασημοτάτων πολιτικών, ινα γραφωσι και 
διά τής πείρας καί τών φώτων των ενασκωσιν επι της πολιτείας έπιρ- 
ροήν αξίαν λόγου.

Επειδή λοιπόν κινδυνεύομεν ή νά καταστήσωμεν αριστοκρατίαν τόν 
τύπον, ή νά τόν άφήσωμεν έλεύθερον, προτιμοτερον βεβαίως κατ εμε 
εινε νά τόν άφήσωμεν έλεύθερον. Αλλα κύριοι, τοΰθ οπερ φαίνεται εκ 
ποώτης δψεως, δτι εινε δυστύχημα διά τόν τύπον, είναι άληθώς έν ευ
τύχημα διά τήν πολιτείαν. Οσον περιστέλλεται ό τύπος, τοσον ενι- 
σχύεται ή δύναμις αύτοΰ, διότι συγκεντροΰνται όλαι αί τοΰ λόγου δυ
νάμεις εις όλίγας έφημερίδας, συρρέουσι πρός αυτα οί ικανωτατοι καί 
ούτοι έπιδρώσιν άποτελεσματικώτερον έπί τοΰ πλήθους παρα αι ηττο- 
νες ικανότητες’ καί είς συνεχή μέν ί'σως άντιπολίτευσιν ο νεάζων ου- 
τος τύπος διατελεϊ, άλλά καί μάλλον ακίνδυνος είνε' τό παρα την 
Σικελίαν μικρόν ήφαίστιον τής Στρογγύλης είς διηνεκή σχεδόν δια- 
τελεϊ έκρηξιν, άλλ’ ούδόλως έπίφοβον εινε, τουναντίον δ η Αίτνα 
κατά μακράς έτών περιόδους περιέρχεται εις εκρηξιν, αλλ ο υπ αυ
τήν Τυφωεύς τότε τήν Σικελίαν άπασαν συνταράσσει καί απειλεί».
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Δέν γνωρίζω, έάν ή γνώμη αύτη τοϋ καθηγητοϋ μου στηρίζεται έπί 
τών πραγμάτων κα'ι έάν κατά τάς δύο παρελθούσας δεκαετηρίδας συν
έβη δ,τι προέβλεπεν έκεϊνος. "Ο,τι δύναμαι νά εί'πω έν πεποιθησει είνε, 
ότι έν συγκρίσει πρός τό παρελθόν, δ έλληνικός τύπος προηχθη έν μέ- 
ρει. Έάν δέ δέν έ'φθασεν έ'τι είς τό ύψος της περιωπής, είς δ πας είλι- 
κρινώς αγαπών τάς έλευθερίας έπιθυμει, τοϋτο κατ’ έμέ άποδοτέον προ- 
τίστως μέν είς την ύπαρξιν τών προσωπικών κομμάτων, ών οί αρχη
γοί πάντοτε παλαίουσιν άμέσως ή έμμέσως κατά της ανεξαρτήτου δη
μοσιογραφίας, ούχ ηττον δέ καί είς την πρός τόν τύπον αδιαφορίαν της 
ευπορου καί πολυαρίθμου έκείνης τάξεως τών πολιτών, ήτις μεψιμοιοεΐ 
κατ’ αύτοϋ χωρίς νά συντρέχν; δσον ηδύνατο καί ώφειλε. Ή ελληνική 
μεγαλοδωρία είνε μοναδική' άτυχώς ή έκλογή τοϋ σκοποϋ, δι’ δν δια
τίθενται αί δαπάναι δέν νομίζω, δτι ύπήρξε πάντοτε έπιτυχής, διότι 
φρονώ, ότι ο Ελληνισμός ήδύνατο νά προοδεύσν) άσυγκρίτω λόγω πλει- 
ότερον, έάν αί Άθήναι άπέκτων μέν πολλά τών καλλιμαρμάρων κτι
ρίων, ολίγον βραδύτερον, ό δ’ ελληνικός τύπος έβελτιοϋτο ένωοΐς διά 
τής ύποστηρίξεως τών έχόντων τά πρός τοϋτο ηθικά καί υλικά μέσα.

Εν τούτοις έχουσι τινές έτι προκατάληψιν κατά τοϋ τύπου καί τής 
ελευθερίας αύτοϋ, — ιδίως οί μή δαπανώντες χάριν τών ελληνικών έ- 
φημεριδων καί περιοδικών τόσα πολλά, ώστε νά δικαιώνται καί είς 
αξιώσεις κρειττονος τύπου" είς τήν περί τοΰ πολυτιμ-ωτάτου τούτου 
συνταγματικού δικαιώματος άδικον ταύτην κρίσιν, δέν θέλω ν’ άντι- 
τάξω τήν έμήν γνώμην, ήτις στερείται αυθεντίας. Παραλείπων τάς 
γνώμας τών θεωρητικών συγγραφέων, αναφέρω τήν τοϋ Γκιζώ, δστις 
εις τ αποφθέγματά του εκφράζει ζωηράν μεταμέλειαν, διότι καί ώς ύ- 
πουργός καί ώς πρωθυπουργός έν Γαλλία είχε προκαλέσει καταδιωγ- 
μους τοϋ τυπου. Ο Τοκκεβίλ είπεν, δτι αγαπά τήν έλευθεροτυπίαν, 
μ.άλλον ενεκεν τών κακών, τά όποια έμποδίζει, παρά διά τά καλά, τών 
οποίων γίνεται αιτία.

Ο αείμνηστος Διομήδης Κυριάκός έ'λεγεν, δτι: «έχει μέν άτοπήμα- 
τα δ έλευθερος τύπος, ενίοτε δέ καί δεινά έπί τής τών ατόμων ύπολή- 
ψεως, αλλά τά πλεονεκτήματα αύτοϋ είσίν άναντιρρήτως ύπέρτερα».

Κατά δέ την ώραίαν τοϋ Μίλτωνος εικόνα, ό τύπος άφιέμενος έλεύ- 
θέρος διδάσκει τους πάντας, άλλά, καταδιωκόμενος, ομοιάζει τον Κάδ
μον, διότι τότε σπείρει όδοντας δράκοντος, οΐτινες μεταβάλλονται είς 
ένοπλους άνδρας. ΓΕΩΡΓΙΟΣ gM. ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ

Er Άθήναις τι) 10 Σεπτεμβρίου 1886.

*

ΕΙΣ ΛΕΥΚΩΜΑ

<
έλεις νά γείνης κάτοικος τής χώραςτών ονείρων, 
τής χώρας εις ήν πάντοτε ό γέλως βασιλεύει ;

Θέλεις ποτέ ή συμφορά νά μή σέ πλήξη εΐρων, 
το μέτωπόν σου σκυθρωπόν ποτέ μή κατανεύει ;

Λησμονεί !
ΕΤναι ή λήθη σάβανον τών πόνων ούς νεκρώνει.

■ν
Έάν ποΟής αείποτε νά Οεωρής τόν βίον, 
θανατηφόρον στάδιον, άλύσσους μαρτυρίων 
στιγμήν έκάστην τής ζωής νά πάσχης, νά δακρύης... 
τοιοΰτον βίον άν ποΟής πικρώς νά διανύης, 

μέ αναμνήσεις ζήθι !
είναι ή μνήμη φάσγανον διατρυπούν τά στήθη.

♦
Λοιπόν αν ήσαι οπαδός τής λήθης τί σημαίνει 
τό Album;., ρϊψε το μακράν!.. άν μνήμης; γίνου μάρτυς ! 
τόν Γολγοθά του έκαστος συχνάκις άναβαινει, 
τά παρελθόντα θεωρών ώς τά δεικνύ’ ό χάρτης.

’Er Λιβνμοτείχω ζρ 10 'Οκτωβρίου 1886.

^ΒίΡΓΙΝΙΑ £Π. ^ΤΑΓΓΕΛΙΔΟΤ

ΕΚ ΤΩΝ ΑΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ
Βασίλισσα μου γελαστή καί ώμορφιαίς γεμάτη 
πού τήν καρδιά μου εκανες τού θρόνου σου παλάτι, 
πές μου, ’μπορούν οί στίχοι μου νά μή μοσχοβολούνε 
άσού απ’ τό παλάτι σου, αγάπη μου πετούνε ;
Μά πάλι, γλυκομίλητη, ξανθή βασίλισσα μου, 
όταν οί στίχοι βγαίνουνε απ’ τή θερμή καρδιά μου 
πές μου, ’μποοούνε ’ς τό χαρτί νά μήν πετούν θλιμμένοι 
αφού άπό τό θρόνο σου θά ήνε χωρισμένοι ;

^1.
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την Ελλάδα! ΣτήνΈλλάδα! ’Εμπρός τώρα,είνε ώρα.., 
"Υστερα από τό αίμα των μαρτύρων πρέπει τώρα 

Και τό αίμα των δημίων νά χυθή τό μιαρό . . .
Στην Ελλάδα ! Τιμωρία, φίλοι μου, κ’ ’Ελευθερία ! 
Άς σελώσουν ταλογό μου, που φριμάζει μέ μανία, 
Τό σαρίκι στο κεφάλι, τό σπαθί μου στο πλευρό.

Πότε φεύγωμεν; ’Απόψε. Αυριον είνε αργά . . .
"Όπλα, αλόγα, καράβι, αρματώσετε γοργά
Στό Τουλών καί δόστέ μού το, δόστε μου φτερά έμένα !
’Απ' τάρ/αΐα τάγματά μας θέ νά πάρωμεν μαζύ μας 
Παλληκάρια διαλεγμένα καί θά ίδούμε στην ορμή μας 
Τούρκικα θεριά νά φεύγουν, σάν ζαρκάδια τρομασμένα.

♦
’Αρχηγός ελα, Φαβιέρε, διαλεκτός μέσ’ τής χιλιάδες, 
Συ πού πήγες εκεί οπού δεν έπήγαν βασιλειάδες 
Κ’ ήσουν αρχηγός σ’ ασκέρι άγριο μά τακτικό,
Μέσ’ τούς "Ελληνας τούς νέους φάντασμα παληού 'Ρωμαίου 
Παλληκάρι — Στρατιώτης, πού ενός λαού γενναίου 
Εις τά χέρια σου έπήρες καί κρατείς τό ριζικό.

*
’Από τον πολύ σας ύπνο εκεί κάτω σηκωθήτε
"Οπλα Γαλλικά ! Τής μάχης μουσικαίς άναστηΟήτε, 
Κ' εσείς, μπόμπαις καί κανόνια καί σεΐς ντέφια βροντερά 
Άλογα, οπού στενάζει εις τό διάβα σας τό χώαα 
Καί σπαθιά, οπού τό αίμα δεν σάς εβαψε ακόμα 
Καί πιστόλια γεμισμένα άπό βόλια φλογερά.

£
Πρώτος μέσ’ τούς πρώτους θέλω νά ίδώ πώς πολεμούνε 
Νά ίδώ πώς οι σπαχήδες σάν τά ρέμματα χυμούνε 
Μέσ’ τό πεζικό πού μένει σαστισμένο πέρα πέρα 
Καί νά ίδώ τό δαμασκί τους, πουχει κόψη από ατσάλι 
Στού αλόγου των τό δρόμο πώς θερίζει τό κεφάλι . . .
Εμπρός όλοι! Μά τί ψάλλεις, ποιητά μου, στον άέοα !

♦

Πού μέ φέρει τού πολέμου ή μανία πού μέ φέρει . . . 
Μεταξύ τους μέ ζητούνε μόνο τά παιδιά κ’ οί γέροι 
Καί τί είμαι; Πνεύμα όπου κάθε φύσημα μέ.πέρνει 
Φύλλο κίτρινο πού πέφτει απ’ τό δένδρο μαραμμένο 
Κι’ άπό ένα σ’ άλλο κύμα παραδέρνει άφρισμένο . . ..
Σέ όνείρατα κ’ εμένα ή ζωή μου παραδέρνει.

♦
Συλλογή μοΰ φέρνουν δλα.Τά λειβάδια, ό άέρας, 
Τά ψηλά βουνά, τά δάση, τά στενάγματα φλογέρας,
Το μουρμουρητό των φύλλων — οπού σειούνται μέ καμαρι . . .· 
Τήν Αύγή μ’ αρέσει, όταν γλυκύ φως στη γη μας πέφτει, 
Τήν πλατειά νά βλέπω λίμνη σάν κρυστάλλινο καθρέφτη, 
Πού άπό ψηλά τά νέφη καθρεφτίζονται μέ γ,άρι.

ν
Τό φεγγάρι μοϋ άρέσει μέ τού χρυσαφιού τό χρώμα 
Μέσ’ τήν καταχνιά σάν βγαίνη τήν πυκνή ή και άκόμα 
όταν σ’ τ’ άργυρό πλευρό του μαύρο σύννεφο οιαβαινη 
Καί μ' αρέσουνε τ’ αμάξια τά βαρεία, οπού κυλούνε 
Κα'ι μέ κρότο άπό τής μάνδραις κι’ άπ τά κτήματα περνούνε 
Και γαυγίζουνε οί σκύλοι στό σκοτάδι τρομασμενοι.

1886.
^Πέτρος jK. 5^ποςτολιδης

4

ΟΝΕΙΡΑ
Αρρώστησες, άγάπη μου, και τό ξανθό κεφάλι, 

’ς τόν πόνο τής αρρώστιας σου ς τσΰ πυρετού τή ζάλη, 
απάνω ’ς τό ποοσκέφαλο χρυσά μαλλάκια άπλονει 
καί μένει ακίνητο γιατί τό κούρασαν οί πόνοι.
Πονεϊς, άγάπη μου χρυσή, άγάπη μου θλιμμένη 
κι’ ό πόνος σου διπλάσιος μέσ’ ’ς τήν καρδιά μου ’μπαίνει. 
”Αν εΐξερα πώς δάκρυα είνε τό γιατρικό σου 
Οάρχόμουνα ’μερόνυκτα νάκλαιγα ’ς τό πλευρό σου, 
μέ τά θερμά μου δάκρυα δυο ποταμούς νά κάνω, 
ν’ αναλυθώ σέ δάκρυα κ’ εγώ γιά νά σέ γιάνω.
Καί αν ό Χάρος ό σκληρός γιά ανταλλαγή θελήση 
άλλος γιά σένα τή γλυκειά ζωή του νά χαριση, 
εγώ κολλώ τά 'χείλη μου ’ς τά χείλη τά δικά σου 
άπ’ τήν καρδιά μου ή ζωή νά τρέξη ’ς τήν καρδιά σου. 
Θάμαι νεκρός, μ’ άπό ψηλά θά χαίρετ’ ή ψυχή μου, 
γιατί θά βλέπη πώς ε’σύ Οά ζής μέ τή ζωή μου.
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ΚΑΥΤΙ A

a'

ΑΤΑ την άνοιξιν, δτε ή 
χλόη έπισκέπτεται καί 
αύτάς τάς πέτρας, δτε οί 
κατάλευκοι μαργαρΐται, 
αθώα μαντεία τών ερώ
των, ώς γήϊνα άστρα έξα- 
πλοΰνται άνά τό ποικι- 
λόχρουν έδαφος τών α
γρών, δτε αί άνεμώναι 
σπάνιαι ήδη ι’οχριώσι καί 
τό πρόβατον εύθυμον βε- 

λάζε'. καί τό φλύαρον τοΰ ρύακος ύδωρ οίονεί παιγνιδίζον, κρύπτεται 
υπό την χλόην, θά είδετε βεβαίως έπίμηκες φυτόν,τοΰ όποιου τό άνθος 
ομοιάζει πως ώς μέγα ύπέρυθρον χαμαίμηλον, στρέφον την μορφήν 
του την μέν αυγήν πρός τήν ανατολήν, τήν δ’ εσπέραν προς τήν δύ-

Δέν εχει οσμήν τό πτωχόν τοΰτο άνθος,
σιν και τό όποιον καλοΰσιν Ήλιοτρόπιον καί κοινώς ' Η.Ιιον.

ούτε ηύτύχησε ποτέ ν’ ά- 
νατραφή είς γάστραν άβράς δεσποινίδος, ούτε είς έοωτικήν ανθοδέσμην 
ετεθη ποτέ, αλλά ζή μόνον καί καταφρονημένον δίχως ν’ άζιωθή νά 
στέψη τό στήθος ώραίας ή έρωτύλης παρθένου.

Μόνον τά μικρά παιδία 
καί μαδώσι τά πέταλλα αύτοΰ, > 
καί άναμασώσιν αύτούι 
διασκεδάζοντα.

τών αγρών κόπτουσιν ένίοτε τό άνθος του 
και συλλέγουσι τούς έν αύτω σπόρους 

ύς, είτε κατευνάζοντα κνησμούς λαιμαργίας, είτε

Καί όμως τό παρελθόν του, ή αρχική του γέννησις, ή πρώτη έμφά- 
νισις του είς τόν κόσμον δέν τώ προώριζον τοιαύτην καταφρόνησιν !

Ποσάκις ίδών τό άνθος έκεϊνο δέν μετεφέρθην εις άλλην έποχήν, έπο- 

χήν τήν όποιαν νηπιώθεν έσυνήθισα νά λατρεύω καί ήτις ούδέποτε θά 
έπανέλθη είς τόν κόσμον τοΰτον !

Καί τό καταφρονημένον άνθος είνε ή αιτία τής γλυκείας μου ταύ
της άναμνήσεως καί χοόριν αύτής τό ήγάπησα καί λέγετε δ,τι θέλετε’ 
έγώ έπόθησα τήν αρχαιότητα ώς άπωλεσθέντα παράδεισον, ώς έρωτι- 
κήν συνέντευξιν μακράν φίλης ύπεοαγαπωμένης.

Β'

ΤΗτο ώραία ή νύμφη Κλυτία, μέ μεγάλους καστανούς οφθαλμούς, 
μέ μακράν καί βοστρυχώδη κόμην, έλαφρά τό βήμα, λευκή, φιλομει— 
δής, ζηλότυπος. Ή ©ύσις έφιλοτιμεΐτο" μεγάλως διά νά πλάση τέλεια 
τά πρώτα τέκνα της, καί τά ήγάπα περισσότερον.

Ή Κλυτία ήτο άπό τάς πρώτας θυγατέρας τής φύσεως.
Διητάτο είς τά σκιερά τής ’Ασίας άλση.
'Ο "Ηλιος άνέτελλε καϊ ήΚλυτία ήοέσκετο παίζουσα μέ τάς ακτίνας 

του μόνη καϊ εύδαίμων διά τήν παιδιάν της’ ό "Ηλιος έδυε καί ή Κλυ
τία έμελαγχόλει "Ολην τήν νύκτα ένα πόθον καϊ έν είχεν δνειρον, πότε 
νά έπανίδη τόν Ήλιον’ καί έξημέρωνε καί ή Κλυτία έχαιρε καϊ έπήρ- 
χετο νύζ καϊ έλυπεϊτο ή νύμφη.

*

Έλυπεϊτο; καϊ διατί ; δέν ήτο εύτυχής ; δέν ήτο νύμφη, Θεά ; καί 
θνητή έάν ήτο, δέν είχε πρό αύτής χιλιάδων δλων έτών ζωήν ; Ναι, 
άλλ’ ούτε ή θεότης, ούτε τά μακρά έτη καθιστώσι τήν εύτυχίαν’ εϊνε 
άλλο τι, τό όποιον δυσκόλως άποκτάται’ ή έκπλήρωσις τών πόθων. 
Ενόσω είς, έ'στω έλάχιστος πόθος ύπάρχει έν τή καρδίγ, ούδέποτε καϊ 
ούδαμώς θά εύρη αύτη τήν εύτυχίαν.

Ούδέποτε; καί ή Κλυτία λοιπόν ;

Ή Κλυτία είχε μυστικόν, τό όποιον είς ούδένα ποτέ έτόλμα νά είπη 
καί ήοκεΐτο άπολαύουσα μόνη τάς ιδιοτροπίας τοΰ μυστικοΰ της. Ή- 
γρύπνησε πολλάκις καϊ πολλάκις έπλανήθη μόνη καί πολλάκις έπόθησε 
νά ήλάττου ό Ζευς τά μακρά της έτη, ϊνα ήλαττοΰτο μετ’ αύτών καί 
ή μακρά της άγωνία. Ή Κλυτία ήγάπα μέ δλην τήν θέρμην τής παρ
θένου καοδίας της, μέ δλους τούς όνείρους τής σφριγώσης καλλονής 
της καί σύναμα μέ δλην τήν άπελπισίαν δυσέρωτος.
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Η Κλυτία ήγάπα τον Ηλιον καί δι’ αυτό έμίσει τό σκότος καί τήν 
νύκτα. Καί τά δάκρυα λοιπόν ταΰτα ήσαν του έρωτός της ; καί οί 
στεναγμοί καί αί περιπλανήσεις καί αί αγρυπνία', ήσαν τής αγάπης 
της ; Ούχί.

*
Δέν άρκεϊ ν’ αγαπά τις μόνον 

αφορμήν νά ήνε ζηλότυπος καί
διά νά ήνε ευτυχής’ ή Κλυτία είχεν 

ή ζηλοτυπία μόνη τήν κατέτρωγεν.

Γ'

ούτε
φωτεινής ατμόσφαιρας,

φώσφορος απλανής άστήο, συγκείμενος 
ώς θεωρεία τις άλ-

Ό Ήλιος δέν ήτο τότε 
έκ σκοτεινού πυρήνος καί 
λοτε έδίδασκεν, ούτε σώμα ύγρόν, περικυκλούμενον άπό άτμώδη ατμό
σφαιραν καί άναπέμπον άφ’ εαυτού τό φως καί .τήν θέρμην.

Ό Ήλιος ήτο μέγας βασιλεύς, υξός του 'Τπερίωνος καί τής Θείας, 
ό ομομήτριος καί ό ομοπάτριος τής Σελήνης αδελφός, έχων τά μεγάλα 
ανάκτορά του έντός του Ωκεανού. Τό άρμοί, τό όποιον τώ κατεσκεύα-* * 
σεν δ "Ηφαιστος, ήτο λαμπρόν, δλόχρυσον, έστολισμένον μέ άδάμαν- 
τας καί πολυτίμους λίθους. Ό Έώος, δ ΑΓθων, ό Συρόεις καί δ Φλέ
γων, τέσσαρες ούτοι παμμεγέθεις ύπνοι, άποπνέοντες πυρ καί φλόγας 
άπό των μυκτήρων, έσυρον τό άρμα του, τό όποιον ήνιόχουν αΐ Ώραι.

Λαμπρός, γλυκύς, ώραϊος ό "Ηλιος έζηπλοΰτο νωχελώς έπί τού 
άρματός του, αΰτοκράτωρ του φωτός καί δοτήο τής αίγλης. Ή νύμφη 
'Ρόδος ήτο ή νόμιμος σύζυγός του, άλλ’ δ "Ηλιος, του όποιου ή θέρμη 
τής νεότητος ήδύνατο νά καύση δλον τον κόσμον, θά ήρκεΐτο ποτέ νά 
ένσταλάζη δλον τόν έρωτά του εις τήν καρδίαν μιας μόνης νύμφης,

>μιας μόνης γυναικός

Ήσαν πολλαΐ αί έρωμέναι του Ήλιου- ή Κλυμένη, ή Περσηϊς, ή 
Ίφινόη, ή Ώκυρρόη, ή ’Αντιόπη, ή Πρώτη, ή Λευκοθόη καί άλλαι 
πολλαί.

Μόνον τήν Κλυτίαν δέν ήγάπα ό Ήλιος.

Εις τήν Συρίαν έβασίλευε ποτέ ό Όρχαμος, εΰγενής βασιλεύς, άλλ’ 
αυστηρός εις τούς ύπηκόους του’ έξεπλήρου τούς νόμους του ώς λό
γους τοΰ Διός καί δ λαός του τόν έφοβεϊτο καί τόν ήγάπα καί έθυ- 
σίαζε τήν ζωήν ύπέρ τοΰ βασιλέως του.

Εις τά άνάκτορα τοΰ Όρχάμου ήτο διηνεκής ειρήνη καί χαρά,οί μό
νοι ούτοι άγγελοι τής ευδαιμονίας.

Ή Λευκοθόη ήτο θυγάτηρ τοΰ Όρχάμου, τοΰ βασιλέως τής Συρίας.
Εύμελής, ύψηλή, ξανθή, κυανόφθαλμος βασιλίς έπλανάτο μίαν ήμέ- 

ραν μέ λυτήν τήν κόμην εις τά άλση τοΰ βασιλείου της. Πόσον ητο 
ώραία !

Είχε μόλις λουσθή εις τά διαυγή νάματα ρυακίου καί ή χρυσή κόμη 
της άπέσταζεν έτι ώς μαργαρίτας σταγώνας δρόσου" ούτως δροσεράν, 
άβράν τήν ειδεν δ "Ηλιος, ήσθάνθη παλμούς ήδονής καί έρωτος, καί τό 
βλέμμα του θερμόν καί έρωτύλον εΐσεχώρησεν έν τή καρδίι^ τής Λευ- 
κοθόης- δ έρως δέν ήργησε νά τούς ένώσγ)- ή Λευκοθόη ήγάπησε τόν 
"Ηλιον καί ό φλογερός ούτος έραστής ήγάπησε περιπαθώς τήν παρθέ
νον ταύτην ερωμένην.

Πολλάς ημέρας ερωτικής ευτυχίας διήλθον μαζή οί δύο ούτοι έρα- 
σταί καί ή Λευκοθόη συχνάκις άφινε τά άνάκτορα τοΰ πατρός της καί 
έπλανάτο άπό πρωίας μέχρι βαθείας έσπέρίκς άνά τά άλση καί τούς 
δρυμούς.

Ήτο εύτυχής ή θυγάτηρ τοΰ Όρχάμου τοΰ βασιλέως τής Συρίας.
Εις τάς θερμάς άγκάλας τοΰ Ήλιου έναρκοΰτο άπό έρωτα καί ήδο- 

νήν καί εις τά φιλήματα και εις τάς θωπείας του έλησμόνει τόν θρό
νον τοΰ πατρός της, τήν στοργήν του, την αγαπην τοΰ λαού της, το 
στέμμα τής βασιλείας της.

Μίαν ημέραν δ "Ηλιος ήτο υπέρ ποτέ ώραϊος καί δ έρως του ύπέρ 
ποτέ θερμός’ έξήλθεν άπό τά ύγρά άνάκτορά'του,λουσθείς φιλαρεσκως 
εις τά άφρόεντα κύματα τοΰ ’Ωκεανού, αί Ωραι επεμεληθησαν τοΰ 
άρματός του καί εύήνιοι έζεύχθησαν οί 'ίπποι του.

Εις τό άλσος τής Συρίας δ Ηλιος κατήλθε γλυκυς’ από των σπιν
θηροβολούνται οφθαλμών του τά βλέμματα ήκοντίζοντο ώς άκτϊνες, 
καί έπί τών χειλέων του γλυκύ έπλανάτο μειδίαμα, σκορπίζον ανταύ
γειαν καί αί'γλην.

Παρά τήν πηγήν τόν άνέμενεν ή Λευκοθόη ύπηρηφανος δια τόν ε- 
οωτά του καί έτοίμη νά θυσιάσγι τό παν δι’ αύτόν. Ολην έκείνην την 
νύκτα δέν ήδύνατο νά ήσυχάσγι’ τόν ένθυμεϊτο και ή καρδία της έ
παλλε παλμούς έρωτος καί προσδοκίας’ δέν έβλεπε τήν στιγμήν νά τόν 
έπανίδτ).

*

Ό "Ηλιος τήν έπλησίασεν.
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— Διατί θαυμάζεις τά άνθη,άφοΰ είσαι λευκότερα τοΰ κρίνου, γλυ
κύτερα τοΰ ρόδου καί τοΰ ί'ου συμπαθεστέρα; Είσαι ώραιοτέρα άπό την 
άδελφήν μου Σελήνήν, την ερωμένην τοΰ Ένδυμίωνος' δ Ζευς σέ ήδί- 
κησε καί ήδίκησεν εαυτόν έπρεπε νά μένης εις τόν "Ολυμπον, Θεά σύ 
έν τώ μέσω τών Θεών του' ό θρόνος τοΰ πατρός σου δέν αρκεί διά σέ' 
τό βασίλειον όλου τοΰ κόσμου είνε μικρόν διά σέ, άφοΰ είς μίαν μόνην 
ημέραν τό διέρχονται οί ίπποι μου, καί τό βλέμμα μου τό περιλαμ
βάνει ολόκληρον καί τό φωτίζει. Έλθέ μετ’ έμοΰ' τό άρμα μου θά 
ήνε δ θρόνος σου καί δ ’Ωκεανός τά ανάκτορά σου' τό φώς μου θά δι- 
πλασιασθή μετά σοΰ καί ούδαμοΰ θά ύπάρχη σκιά είς τόν κόσμον. Ίδέ 
πώς κλίνω έκθαμβος πρό της καλλονής Σου' μέ άγαπής, Λευκοθόη ;

— ’Ώ ! ποσάκις σοι τό είπον καί ποσάκις μέ ένόησες ! καί ποιον 
λοιπόν θ’ άγαπήσω άν όχι σέ, δστις μοί δωρεΐς τών Θεών την ευτυ
χίαν; Διατί φεύγεις την νύκτα καί μέ άφίνεις μόνην νά λυπούμαι μα
κράν σου ;

— Ούτως δ Ζευς έπιθυμεΐ καί υπακούω εις τά προστάγματά του.
— ’Ά! τί μοί έλεγον! άν ήσαν άληθή, θά άπέθνησκον. Είνε τόσαι 

ώραϊαι νύμφαι έκεΐ είς τόν ’Ωκεανόν,λευκαί ώς τό γάλα, ξανθαί ώς αί 
άκτϊνες σου...Δέν μέ λησμονείς, όταν μένης πλησίον των ·

— Νά σέ λησμονήσω ; "Ω ! πόσον μέ φονεύουν οί λόγοι σου ! Νά σέ 
λησμονήσω, είπες; Δύναμαι νά λησμονήσω τό φώς μου, τήν δόξαν μου, 
άλλ’ όχι σέ.Οταν παύσης νά μέ άγαπής, δ κόσμος ολος θά σκοτισθή, 
διότι θα λείψη ή λάμψι,ς τήν όποιαν δανείζομαι άπό τών βλεμμάτων 
σου. Άλλά τί λέγω; όταν παύσης νά μέ άγαπης, ή αθανασία θά μοί 
είνε τυραννία αφόρητος. Λευκοθόη, δέν είξεύρεις τί ύποφέρω μακράν 
σου' πόσον σέ άγαπώ, πόσον σέ αγαπώ!

Καί ή Λευκοθόη έκλινεν είς τάς άγκάλας του, καί δ *Ηλιος τήν έ- 
κράτει έπί τοΰ στήθους του σπαίρουσαν άπό ηδονήν. Καί δ κόσμος έ- 
σκιάσθη πρός στιγμήν, διότι δλην τήν θερμότητα καί όλην τήν λάμ- 
ψιν του έσκόοπιζεν δ 'Ήλιος είς τήν καρδίαν τής Λευκοθόης. Οί κο- 
ρυδαλοί έψαλλον πέριξ τό γαμήλειον τών εραστών άσμα’ αί χελιδόνες 
πεοιίπταντο περί τάς κεφαλάς των, φρουροί τής ευδαιμονίας των' τά 
άνθη άνέδυον άφθονα καί γλυκύτατα μΰρα είς τιμήν τοΰ έρωτός των' 
αί μέλισσαι βομβοΰσαι περί τό άντοον των έφεραν πρός αυτούς τό μέλι, 
τό όποιον εΐχον συλλέξει άπό τούς θύμους καί άπό τά τόσα τοΰ βου- 
νοΰ ανθύλλια.

ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΔΑΓΚΛΗΣ
ΥπΟΣΤΡΑΤΙΙΓΟΣ

(Κατά τελευταία? έπετυχεστάτην εΐαόνσ. .

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Γ. ΒΕΛΛΙΝΗΣ
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Ή φύσις άπασα συνεμερίζετο τοΰ εοωτός των.
Ό "Ηλιος έλησμόνησε τά άνάκτορά του εις τάς άγκάλας τής Λευ- 

κοθόης καί μόνον όταν είδεν άνασυομένας τάς πρό της θύρας τοΰ άν
τρου των ροδοδάφνας καί ηκουσε κρύφιον στεναγμόν, ένεθυμήθη την 
δύσιν του.

*

Ό κρύφιος εκείνος στεναγμός ήτο τής Κλυτίας, τής ώραίας νύμφης 
τής Συρίας.

"Οπισθεν τής ροδοδάφνης είδε καί ηκουσε τόν Ήλιον, όμνύοντα α
γάπην καί πίστιν είς τήν Λευκοθόην' τόν "Ηλιον, τόν όποιον τόσω 
θερμώς, τόσφ περιπαθώς έκείνη ήγάπα. Κατ’άρχάς έλησμονήθη, πλα- 
νηθεϊσα είς τά τόσα τών δύο εραστών φιλήματα καί ύποθέτουσα έαυτήν 
είς τήν θέσιν τής Λευκοθόης. Άλλ’ ή ζηλοτυπία έξήφθη μετ’ ολίγον 
έν τή καρδίερ της’ τά γόνατά της έτρεμον καί δέν ήδύνατο έπί πλέον 
νά κρατηθή' έξέβαλε βαθύν στεναγμόν καί κατέπεσεν άνασύσασα τά 
φυλλώματα καί ύπενθυμίσασα ούτω είς τόν “Ήλιον τήν δύσιν του.

*

Ό "Ηλιος έφυγε, καί ή Αευκοθόη έπανήλθεν είς τά ανάκτορα τοΰ 
πατρός της, άναμένουσα τήν αυγήν διά νά τόν έπανίδγ).

¥

Δυστυχής Κλυτία ! μόνη, άπελπις, δύσερως, παννύχιος, έπλανάτο 
κλαίουσα καί όδυρομένη.

Ήτο πολύ, ήτο σκληρόν, ήτο ανίατον τό άλγος της. Είς τίνα νά 
δμολογήσή τήν θλίψιν, ήτις ήρχισε νά κατατρώγή τήν καοδίαν της ; 
Είς τίνα νά διηγηθή τήν άγωνίαν, τήν άτυχίαν τοΰ έρωτός της ; 
Ούδείς υπήρχε παρήγορος είς τό άλγος της. Ή καλλονή της ήρχισε 
νά μαραίνηται, λουομένη άπό τόσα δάκρυα,καί ή νεότης της έζησθένει, 
άπολέσασα τόσας έλπίδας καί τόσους όνείρους. Οί βάτοι, τά άντρα, 
αί πηγαί, τά άλση, δέν έθελγον πλέον τήν τρωθεϊσαν καρδίαν της. 
Οΰδεμία ευτυχία ύπήρχε πλέον δι’ αύτήν διατί ό Ζεύς νά τή χ-χρισγι 
τόσα μακρά έτη, άφοΰ ή ζωή δι’ αύτήν ήτο αίωνία βάσανος ;

Καιρός πολύς παρήλθε καί δ "Ηλιος ήγάπα τήν Λευκοθόην καί ή 
Κλυτία ύπέφερε κλαίουσα καί ό έρως της έκρα^ύνετο καί ή ζηλοτυπία 
τήν κατεσπάραττε. Τί νά κάμγ ; Μία ιδέα μόνη τή έπήλθε καί κα- 
τέφυγεν είς τήν ιδέαν έκείνην* άν δέν δύναται ν’ άπολαύσή τόν έρωτα 
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τοΰ Ήλιου, θά δυνηθή τουλάχιστον νά στέρηση την Λευκοθόην της 
ευτυχίας έκείνης, ην ή Κλυτία τόσον έποθει και δια την οποίαν κλαίει 
ήδη δύσερως.

Ή έκδίκησις υπήρξε τό [/.όνον της καταφύγιον.«Θάρρος,είπε πρός την 
καρδίαν της, τίς οίδεν ; Ισως ή έκδίκησις έλαττώση τήν αγωνίαν σου» .

Καί στερρφ τφ βήματι καί μέ ύπερήφανον τήν [κορφήν, άλλά μέ 
συντετριμμένην τήν καρδίαν, ήλθεν εις τά άνάκτορά τοΰ Ορχάμου, 
του πατρός τής Λευκοθόης :

Ό γηραιός βασιλεύς έκάθητο έπί του θρόνου του' ουδεις άλλος 
ήτο έκεϊ.

*
—— Ή θυγάτηρ σου εϊνε έγγυος, ειπεν ή Κλυτία πρός τόν άνακτα.
— Πώς ; τί λέγεις ;
— Ή θυγάτηρ σου άγαπφ τόν "Ηλιον καί δλην την ημέραν παρα

φέρεται μετ’ αύτοΰ εις τάς ήδονάς τοΰ έρωτος' ή θυγάτηρ σου άτιμά- 
ζει καί σέ καί τόν θρόνον σου καί τό βασίλειόν σου. "Αν ήσαι πατήρ, 
γενοΰ πλειότερον βασιλεύς' άν έχης στοργήν, άφήρεσον τήν στοργήν 
σου καί θές εις τήν θέσιν της τήν δικαιοσύνην. Η κόρη σου είναι ένο
χος ατιμίας καί πρέπει νά τιμωρηθή.

Ό 'Όρχαμος ήτο αυστηρός βασιλεύς καί αυστηρότερος πατήρ. Είς 
τό βαρύ τής νύμφης Κλυτίας άγγελμα, οί οφθαλμοί του έξηγριωθησαν, 
ήνοοθώθησαν αΐ τρίχες του καί ή μορφή του έβάφη μέ τό χρώμα τοΰ 
τοΰ θυμοΰ. Δέν εΐξευρε τί έπραττεν' ήσθάνετο τήν τιμήν του έκπε- 
σοΰσαν καί κυλιομένην είς βόρβορον. Ήτο έκτος τών φρενών του, ε
κτός έαυτοΰ, μανιώδης σχεδόν.

Ή θυγάτηρ τοΰ βασιλέως ήτο άτιμος, καί ή θυγάτηρ τοΰ βασιλέως 
ώφειλε νά θανατωθνί.

Ή σκληρά άπόφασι ς έλήφθη' ό ’Όρχαμος δ βασιλεύς τής Συρίας 
διέταξε νά ταφή ζώσα ή άτιμος, καί ό κήουξ έκήρυξε τήν διαταγήν 
άνά τήν πόλιν πάσαν.

Ή Λευκοθόη έτάφη ζώσα,καταδικασθεϊσα είς τόν έξ ασφυξίας θάνα
τον. Έδέθησαν αί χεϊρες καί οί πόδες της,άλλά δέν έκλείσθησαν οΐ οφθαλ
μοί της, ϊνα καταστή άγριωτέρα ή ποινή διά τής θέας τοΰ θανάτου.

Ή νύμφη Κλυτία ήτο παρούσα κατά τήν θανατικήν έκτέλεσιν, αΐ- 
σθανομένη άγρίαν μέν^χαράν διά τήν έκδίκησιν, κρυφίαν όμως έλπίδα 
διά τόν έρωτα.

Ό Ήλιος είδε καί έμαθε τόν θάνατον τής έρωμένης του καί ώργί- 
σθη τόσον, ώστε δλην έκείνην τήν ημέραν ήτο κεκαλυμμένος μέ πέν
θιμα νέφη· ένίοτε σταγώνές τινες καταπίπτουσαι έπί τής γής καθί- 
στων δήλον ό’τι έκλαιεν δ Ήλιος.

Δ'

Και η Κλυτία ; Η Κλυτία κατ’ άρχάς ήλπιζεν δτι θ’ άγαπηθή 
πλέον υπο τοΰ Ηλιου, άλλ’ δταν ειδεν δτι ή κατ’ αύτής οργή του δ- 
σημεραι έξήπτετο καί ή περιφρόνησίς του καθίστατο τόσον έπαισθητή, 
δσον καί ή στέρησις τής έρωμένης του, μετενόει διά τό διάβημα 
έκεϊνο τής ζηλοτυπίας της καί νέα δάκρυα, νέαι άπελπισίαι, νέοι στε
ναγμοί έπλήρουν τά στήθη της.

Ολοκλήρους ημέρας άνύψου τά δμματα καί τάς χεϊρας ποός τόν 
Ηλιον καί παρεκάλει αιτούσα συγγνώμην :

« Ω Ηλιε, ώ κραταιέ τής καρδίας μου βασιλεύ, δνειρον τής ζωής 
μου, άστρον γλυκύ τοΰ βίου μου !

« Αποστρεψον άπ’ έμοΰ τήν όργήν σου, διότι μυρίους αύτη μοί δω- 
► ρεΐ θανάτους, διότι σπαράσσει τά στήθη μου άνίλεως.

«Προς σέ ή καρδία μου, πρός σέ δ νοΰς μου άπας, πρός σέ τείνουν 
οΐ πόθοι μου. Ή ζωή μοί είνε αΐωνία βάσανος' τά πολλά έτη, ά οΐ 
Θεοί μοί έδώ ρησαν, ώς πολλά βέλη είσπερώσι τήν καρδίαν μου.

« Ο θάνατος μέ άποφεύγει ώς μέ άποφεύγεις καί σύ, ώ μόνε πόθε 
τοΰ βίου μου.

«"Ω ! εΐνε φοβερά θεότης δ έρως ! πληροί τήν καρδίαν μου ολό
κληρον, τόν νοΰν μου, τά μέλη μου' μέ δεσμεύει, βυζάνει τό αίμά μου' 
αί δυνάμεις μου μ’ έγκαταλείπουν,καϊ ύπό τήν θέρμην σου αισθάνομαι 
τήν ζωήν μου έξατμιζομένην ήρέμα.

«Τά γόνατά μου τρέμουν, αί χεερές μου, ή πνοή μου, ή ψυχή μου 
αναλύεται είς δάκρυα καί έκρέει άνά σταγώνας άπό τούς οφθαλμούς 
μου. Τό φώς μου σκοτίζεται, δέν βλέπω πλέον.

«Ώ Ήλιε, γενοΰ μοι Πεως, εύσπλαγχνίσθητι τό άλγος μου καί μή 
άποστρέφης άπ’ έμοΰ τό ώραΐον σου πρόσωπον.

«'Ρίψον γλυκύ τό βλέμμα σου καί δός μοι τόν έρωτά σου παρήγορον.
«Ή περιφρόνησίς σου μέ φονεύει' διατί σιωπάς; Διατί μέ άποφεύγεις;
«Μέ μισείς, Ήλιε, καί όμως έγώ τόσον σέ ήγάπησα, καί δμως έγώ 

έθυσίασα διά σέ τήν χαράν μου, τήν ήσυχίαν μου!
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«Τίς σέ Αγάπησε πλειότερον έμοϋ; Λησμόνησον την Λευκοθόην καί 
θά είΐργς έν έμοί έρωτα θερμότερον και γλυκύτερον.

«Τό πάθος μέ παραφέρει" πονώ ! Τά δάκρυα μου είνε ποταμοί πυ
ράς καί μέ κατακαίουν καί μέ κατέκαυσκν.

«Άπόστρεψον την οργήν σου, 'Ηλιε, εύσπλαγχνίσθητί με, άγάπη- 
σόν με "Ηλιε, ώ Ήλιε, "Ηλιε!...»

*

Καί ήσαν πολλοί οί λόγοι, πολλά τά δάκρυα τής Κλυτίας. Ούδείς 
άπεκρίνετο εις τάς παρακλήσεις της, ούδείς τήν έλυπεϊτο.

Ώ ! ή δύσερως ερωμένη ! τήν νύκτΛ δλην έπλανάτο άγρυπνος άπό 
βράχου εις βράχον, άπό σπηλαίου εις σπήλαιον- τήν ημέραν δλην έ- 
στραμμένη προς τόν Ηλιον, έδεετο κλαιουσα.

Ό "Ηλιος, ό σκληρός έκεϊνος εραστής, οΰδ’ έλυπεϊτο, ουδέ τήν ή- 
κουε. ουδέ τήν έβλεπε κάν. Δέν ήδύνατο νά λησμονήσγ τήν Λευκο- 
θόην, οΰδ’ έλησμόνει δτι ή Κλυτία τήν έπρόδωκε, καί δι’ αυτό τήν 
έμίσει.

Παρήλθον ήμέραι πολλαί αγρυπνίας καί θρήνων ό έρως τής Κλυ
τίας όσημέραι ηύξανε, καί μετ’ αύτοΰ καί τό άλγος της καί τά δά- 
κρυά της καί οί τόσοι της στεναγμοί. Ούδείς τήν ήκουε.

Μόνος ό έρως τοΰ Ήλιου θά τήν έκαμνε νά λησμονήσγ τό έγκλημα, 
εις δ ό ίδιος έκεϊνος έρως τήν παρέσυρε, διότι ό θάνατος τής Λευκο- 
θόης δέν άφινε νά ήσυχάσγ- τό συνειδός τήν έβασάνιζε.

*

Τέλος οί Θεοί τήν έλυπήθησαν.
Μίαν ημέραν, ένφ ϊστατο μέ άνυψωμένην τήν κεφαλήν καί τούς 

οφθαλμούς προσηλωμένους προς τόν Ήλιον, ήσθάνθη έαυτήν παγιου- 
μένην, ναρκουμένην, έξασθενοΰσαν ήρέμα' τό αίμα ολίγον κατ’ ολίγον 
έβράδυνε τόν ροϋν του καί οί παλμοί της άνεπκισθήτως καθίσταντο 
ασθενέστεροι· τό σώμα της έχανε τάς καμπυλότητάς του καί αί σάρ
κες της βαθμηδόν έσκληρύνοντο" ή φωνή έσβέννυτο άπό τά χείλη της, 
ή πνοή της δέν ήκούετο καί ή κόμη της έξηφανίζετο . . .

Οί Θεοί τήν έλυπήθησαν καί τήν μετέβαλον εις έπίμηκες φυτόν, 
τοΰ οποίου τό άνθος ομοιάζει πως μέ μέγα ύπέρυθοον χαμαίμηλον,καί 
τό όποιον οί θνητοί έκάλεσαν Ήλιοτρόπιον.

*

Τό Ήλιοτρόπιον στρέφει έτι τήν μορφήν του άεννάως ποός τόν 'Ή
λιον, ώσεί αΐσθανόμενον έν έαυτώ τήν ψυχήν τής Κλυτίας, έοώσαν καί 
παοακαλοϋσαν τόν Ήλιον νά τήν συγχωρήσγ.

Αύγουστος 1886.

.ΙΩΑΝΝΗΣ .Κ. ^Πολεμης

ΕΚΕΙΝΗ

ΑΟΒ λα ν’ άφήσουμε σκληρούς ανθρώπους 
β» Νά πά’ νά ζήσουμε μακρυά, μακρυά 
’Σέ ξένα μέρη σ’ έρημους τόπους 
Μακρυά άπό τέτοια πικρή σκλαβ’ά.

Πάμε νά στήσουμε τό ’σπητικό μας 
Μέσ’ ’στά λειβάδια, μεσ’ ’στά βουνά,
Νάνε ό κόσμος όλος ’δικός μας
Νά ζουμ’έλεύθεροι ’σαν τά πτηνά.

♦
Στολίδια θαχης τόσα λουλούδια,
Διαμάντια θαχης τόση δροσ’ά 
Και μουσική σου πουλιών τραγούδια
Κι* ολη τή φύσι γιά Έκκλησ’ά.

4»
Θάχης ριπίδι σου τόσους Ζέφυρους,
Θάχης καθρέφτη σου τόσα νερά
Καί συντρόφους σου κόσμους άπειρους
Και εργασία σου τή χαρά.

♦
Έκεΐ δ κόρος δέν θά'χη μέρος,
Μακράν ή πίστις θά τόν κρατή, 
Θά τόν διώκη αιώνιος έρως
Κ ελπίς άκόρεστος θά τόν πατή.

♦
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Φύγε άπ’ ανθρώπους χωρίς καρδ'αν
Ποΰ τό Συμφέρον τοϋ κυβέρνα
ΓΓ αύτό έχουν πίστιν, αύτό λατρείαν
Καί ’σ’ αύτό θύουν παντοτεινά.

&
Έδ’ όλα αύτοϋ είνε ή προσωπίδα,
Και ή κακία κι’ ή αρετή,
Κανένα άνθρωπον έδώ δέν είδα 
Χωρίς συμφέρον νά πράττη τί.

Φύγε τήν Τύρβην τήν κοινωνίαν, 
Ποϋ βασιλεύει μόνον χρυσός,
Κ’ έλθέ νά ζήσουμεν είς ερημιάν
Έγώ σημύδα καί σύ κισσός.

Πλέξε τούς κλώνους σου μεσ’ ’στά κλαδ’ά μου
Κι’ άγκάλιαζέ με σφικτά όσο πας,
Νά μεχης στήριγμα κ’ έγώ σκιά μου 
Νά σέ υψώνω νά μ’ άγαπάς.

♦
Θά φέγγη πρώτα έσέ ή Αύγοΰλα
Και ’μένα έπειτα σύ θά φωτίζης"
Θά βρέχη πρώτα έσέ ή Δροσοΰλα
Και ’μένα έπειτα σύ θά δροσίζης.

♦
Πρώτα οί Ζέφυροι σέ θά φιλούνε 
Νά γέρνης έπειτα νά μέ φιλάς, 
Γ’ά σέ τ’ αηδόνια θά κελαϊδοΰνε
Καί σύ γ’ά ’μένανε ’σαν μοϋ ’μιλάς

Φ
Φυτό θά είμαστε χαριτωμένο
Μέσα ’σέ όλη τήν έρημ’ά
Δένδρο καί λούλουδο ’ζευγαρωμένο,
"Γπαρξις μία ’σέ δυό κορμ’ά.

1886.
Δημ. ‘JMiienh Ψάλτης

ΑΚ

(TiJ άγαπητϊ) μοι έξαδέλφη Ν. Κ.)

αί, είνε αδελφή μας μοϋ είπαν τά λουλούδια, 
Γι’ αύτό μοσχοβολάει.

Η μάς είνε ’ξαδέλφισσα μοϋ είπαν τ’ αγγελούδια, 
. Γι’ αύτό δλη γελάει.

I2J αί, είνε αδελφή μας μοϋ είπαν τά πουλάκ’α
Γι’ αύτό έχει τόση άπλότη.

> λλάκ’ έμας ’ξαδέλφισσα μοϋ είπαν τά πουλάκια. 
Γι’ αύτό είνε ’σ’ όλα πρώτη.

Έί

ΠΛΑΝΗ ΜΟΥ

Ψ ★
♦ *

Για ’ντροπαλό σ’ έπίστεψα κι άμύριστο γιουλάκι, 
Μα ς τή δειλή σου τή ματιά 
*Εκρυφτες ’φειδία, και φωτιά, 
Και ξεϊδι, και φαρμάκι !

♦
Πίστεψα ’ς τ’ όλοπάρΟενο κρυφοχαμόγελό σου

"Ολος αγάπη νά θαφτώ, 
Μά-ήτανε ψεύτικο, κλεφτό, 
Δέν ήτανε ’δικό σου !

*
Ξένο τό μύρο τής ψυχής π’ άγνίζει τή λαλιά σου* 

Είναι τό στήθος σου νεκρό. 
"Ενα σου μένει, μά πικρό, 
Δικό σου : ή καρδιά σου !

Κ’ έπίστεψα, ’μαγεύτηκα ’ς τ’ απατηλά σου κάλλη 1 
Σούχα γιά γλάστρα τήν καρδιά, 
Πώς θά μου χύνης εύωδιά, 
Μά είσαι........................... είσαι άλλη I

(1886.)
J. Γ. ^Γςακαςιανος.
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Έν ΒεροΛίτω τη 4)16 ’Οκτωβρίου 1886.

Φίλτατε Κύριε,

"Ελαβον καί πάλιν τήν Ύμετέραν έξαίρετον «Ποικίλην Στοάν», Σας εκφράζω δε 
πάσαν τήν εύγνοιμοσύνην μου διά το νέον ώραΐον 'Υμών δώρον.Πρδ παντός άπό καρ
διάς Σας συγχαίριο, ώς τελεσφορώ? άγοινιζομένφ τόν καλόν αγώνα τής διανοητικής 
άναπτύξεως, παρ’ οΰ μάλιστα ό Ελληνισμός δύναται ν’ άπεκδέχηται εύτυχέστε- 
ρον μέλλον. Τό 1886 τοΰ λαμπρού έργου Σας, ύπερέβη καί τάς ήμετέρας τή αλή
θεια προσδοκίας. Δεν δύναμαι ή νά συγχαρώ 'Εμάς όλοψύχως διά τόν εύγενή ζή
λον Σας καί τήν μετά τόσης επιμονής, τά μάλα τιμώσης ΰμας, είς εκλεκτήν έρ- 
γασίαν πολύτιμον άφοσ’ωσίν Σας.

Εις τούς έναγωνίους καιρούς, οΰς διατρέχομεν, δέν θέλετε ξενισθή άν Σας είπώ 
δτι πρό πολλοΰ ούχϊ νά γράψω τι άλλ’ ούδέ ν’ άναγνώσω καν εύκαιρώ, δλον έμαυ- 
τόν οφειλών ν’ άφιερώ εϊς τά τής δημοσίας υπηρεσίας.

Έν τούτοις "να μή κατηγορηθώ έπί άμελεία ή κακή θελήσει πρός τήν άζιόλο— 
λον «Ποικίλην Στοάν», πέμπω Ύμΐν άσμένω; καί διά τό προσεχές 1887 έν πλή
ρες κεφάλαιον τής δλως άνεκδότου μόυ «'Ιστορίας τών ’Αρχαίων Πολιτευμάτων», 
περί «Καταγωγής καί Φυλετικής Διαιρέσεως τών Ελλήνων». Έν ταύτφ επισυνά
πτω Ύμΐν ένα άπλούν στίχον, συμφώνως πρός τήν άγαθήν Ύμών εφεσιν, ΐνα, αν 
τόν έγκρίνητε, χρησιμεύση διά τό έςαίρετον «Λεύκωμα» τοΰ εύγενοΰς Γάλλου, περί 
οΰ μοι έγράψατε.

’Αναγκαζόμενος ν’ άποδημήσω έκ Βερολίνου, "να πειραθώ νά κατορθώσω τι ύπέρ 
τών άτυχών θυμάτων τοΰ σεισμού, κλείω τήν παροΰσάν μου,

Μετά πάσης ύπολήψεως καί άφοσιώσεως
οΛως υμε'τερος 

Αλέξανδρος £Ρ. ^Ραγκαβής

ΚΑΤΑΓΩΓΗ μι ΦΥΛΕΤΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΙΣ
ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑΝ

—®£&3©—

ΙΣ τοΰ Ελλάνικου έθνους τάς άρχαιοτάτας τύχας θέλοντες 
νά είσδύσωμεν, άπαντώμεν είς την άπωτάτην αύτοΰ αρ
χαιότητα δυσεξερεύνητον σκότος^ δι’ ού πυκναί διασταυ- 
ροΰνται σκιαί Θεών καί Ηρώων, ύπό της ποιήσεως λαμ- 
χρωματιζόμεναι, ώστε δυσδιάκοιτον αποβαίνει εΐτινα καί 

ς ιστορικής, η κατά πόσον είσι σύμ- 
της νεαοάς άνθοωπότητος, καί της

->Ε:<4·

ο<φ-

πρώς ούτω 
πόσον περιέχουσι πυρήνα αλήθεια, 
βολα τών πρώτων έντυπώσεων 
παιδικής αύτής ηλικίας χαρίεντα τερατολογήματα.

♦

Καί μεταξύ μέν τών αρχαίων συγγραφέων ύπήρξαν τινές, ώς ό Φε- 
ρεκύδης1, ό Έκαταΐος2, ό Άκουσίλαος3, ό Εύσέβιος4, εύπείστως πά
σας τών μυθικωτέρων χρόνων τάς διηγήσεις ώς ιστορικά γεγονότα 
παραδεχόμενοι. Κατά τό αύτό δέ πνεΰμα έγραψαν καί τινες τών νεω- 
τέρων3, άγωνιζόμενοι νά συναρμολογήσωσιν ΐστορικώς καί κατ αλλη
λουχίας γενεαλογικάς τά μάλλον ασυνάρτητα μυθεύματα.

Τούτοις δ’ αντιμέτωπος τάττεται έτέρα αΐρεσις6, ή ώ; αύτόχρημα 
μύθους άπορρίπτουσα καί τά ΐστορικώτερον χαρακτήρα περιβεβλημένα 
διηγήματα, oiot ε’ισΐν οί τόν συμβολισμόν πανταχοΰ όρώντες, καί αυ
τήν τήν Ίλιάδα ώς άπλήν αλληγορίαν φυσικών φαινομένων και πά
λης τών στοιχείων έξηγήσαντες.

Τής άπρολήπτου δμως κριτικής έργον έστιν, επίπονον βεβαίως, ουχί 
δέ καί άνέφικτον πάντοτε, ούδέν μέν άβασανίστως νά παραδεχηται, 
ούδέν δμως έπίσης άνευ άποχρώντος λόγου νά καταδικάζη, καί ύπό 
τήν μυθικήν επιφάνειαν έπιμελώς ν’ άναζητγ εί’τινα δύναται ν’ άνευρη 
γνησίαν ιστορικήν ύπόστασιν.

Καί αύτοί μέν οί αρχαίοι τό δριον τών ιστορικών χρόνων, καθ’ οΰς 
τήν ήοωολογίαν διαδέχεται ή άφήγησις ασφαλώς όμολογουμένων αν
θρωπίνων πράξεων, τιθέασι συνήθως κατά τόν Τρωικόν Πόλεμον, ού ή 
έποχή ορίζεται ύπό τών πλείστων είς τό έτος 1184 π. X., ύπο τινων 
δέ καί είς μίαν καί ήμίσειαν έκατονταετηρίδα πρίν. Τινές δμως κατά- 
γουσι τούς προϊστορικούς χρόνους καί μέχρι τής καθόδου τών Ηρα- 
κλειδών, διότι αί πρό αύτής αφηγήσεις, κατ’ "Εφορον, ούδέν παρά
πηγμα, κατέΛιπον ιστορίας άζιοπίστου. Χρόνος δέ τής καθόδου κοινώς 
μέν έκλαμβάνεται τό έτος 1104 π. X., άλλά καί αυτός κυμαίνεται 
μετά τής χρονολογίας τοΰ Τρωϊκοΰ πολέμου, διότι, κατά πάσας τάς 
μαρτυρίας, ήν αύτοΰ κατά 80 έτη μεταγενέστερος. Είσί δέ καί τινες 
οί είς μόνην τήν αρχήν τών ’Ολυμπιάδων θεωροΰντες άνερχομένην τής 
Ελλάδος τήν ιστορίαν, οίος ’Ιούλιος ό ’Αφρικανός, λέγων δτι μέχρι

1) Ό έζ Σύρου, πρώτος πεζογράφος, άκμάσας τήν ς' π. X. έκατονταετηρίδα, γραψας 
έν ά/.λοις π. Φύσεως Θεών. Θέσπομπ. — Σου’ιδ. — Διογ. Ααέρτ. — Αίλ. Π. I. Δ. 28.

2) Ό Μιλήσιος, ές ού πολλά ήρύσατο ό Ηρόδοτος. Ήρόδ. Ε, 125. “Εγραψε Γε
νεαλογίας καί Θεογονίαν, Στ. Βυζ.

3) Ό ’Αργείος, έν τη δ' π. X. έκατονταετηρίδι γράψας 'Ιστορίαν τών ’Αθηνών Κλημ. 
Άλεξ.

4) Ό παμφίλου, Καισαρεύς, έπί Κωνσταντ. τοΰ Μεγάλου. Σώζονται αύτοΰ τά Χρονικά.
5) Τοιοΰτοι ό Petit-Radel, καί ό Clinton, Fasti hellenici, I.
6) Oi περί τόν Wolf.
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των ’Ολυμπιάδων ούδέν ιστορείται ακριβές περί των 'Ελλήνων, καί 
τά προ αυτών πάντα είσί συγκεχυμένα καί διαφωνοΰντα προς άλληλα.

Ούχ ήττον δμως οΐ διά τής ομίχλης τών παναρχαι'ων χρόνων τάς 
πρώτας τύχας άνιχνεύοντες τοΰ 'Ελληνικού Έθνους, οί μέν έπίστευσαν 
αυτό αύτόχθον, ώς έψαλε καί ό Σάμιος ποιητής Άσιος έν τοϊς έξης 
περί ’Αρκαδίας, παοατιθεμένοις ύπό Παυσανίου :

«Άντίθεον δε Πεάασγδν εν ΰψιχομοισιν ορεσσι 
γαία με'άαιν’ άνε'δωχεν, ινα θνητών γένος είη»·

“Αλλοι δ’ ειπον αυτό έ'πηλυ, καί υπήρξαν μάλιστα νεότεροι άρχαιο- 
δίφαι, καταγαγόντες αυτό έκ Φοινίκης καί Ίουδαίας, ένεκα τινων 
ομοιοτήτων, &ς παρετήρησαν μεταξύ τών έλληνικών ονομάτων καί τών 
έν ταϊς Γραφαις, ταύτίζοντες τόν "Ιναχον τών Ελλήνων μετά τοΰ 
Ένωχ τών Εβραίων, ή τοΰ ’Ενάκ, τοΰ γιγαντιαίου γενάρχου τών 
κατοίκων τής Χαναάν, τόν Ίαπετον μετά τοΰ Ίάερεθ, τόν Πε.Ιασγδν 
μετά τοΰ Φα.έέχ, καί φρονοΰντες δτι ή Τοοιζήν είχε τήν άρχαίαν αυ
τής έπωνυμίαν Σαγωκ, έξ ής καί ό Σαρωνικός κόλπος, έκ τής ομωνύ
μου πόλεως τής Χαναναίας, ότι έκ τής Μαχέδας ώνομάσθη ή Μακε
δονία, έκ τής Λωρ οί ζ/ωριεΓς,έκ τής Άχιμάν, γενεάς Ίνάχ οί ’Αχαιοί, 
καί έκ τής ’Ε.ίισά καί τοΰ Ίορδάνου ή ΤΗΐις καί ό ποταμός αυτής 
’Ιορδάνης, ού μνημονεύει ό 'Όμηρος.

Άλλ’ ή κοινότερον παραδεδεγμένη δόξα, στηριζομένη εις φυσιογνω
μικά τε καί γλωσσικά γνωρίσματα, καί εις τάς μυθικάς τών 'Ελλήνων 
παραδόσεις, συνδυαζομένας μετ’ αυτών τών μαρτυριών τής Γραφής 
ορθότερον έρμηνευομένων, έστίν δτι τό Ελληνικόν ’Έθνος, ομογενές 
πανταχοΰ, καί τή Ίνδογερμανική ή Ίαφεθική φυλή συγγενές, είχεν έν 
τή άπωτάτγι Άσίρί τήν πρώτην αύτοΰ κοιτίδα. Καί κατά μέν τά Ελ
ληνικά μυθεύματα, ό πρώτος γενάρχης τών Ελλήνων, ό προπάππος 
τοΰ Έλληνος Ίαπετδς, ήν υιός τοΰ Ώκεανοΰ καί τής ’Ασίας, ήτοι 
σύμβολον τής έξ ’Ασίας αρχικής προελεύσεως τοΰ έθνους. Κατά δέ 
τήν Γραφήν, ό τοΰ Νώε υιός Ίάγεθ, ού τό δνομα ταύτίζεται τώ τοΰ 
Ίαπετοΰ, ήν πατήρ τοΰ Ίωνάν, οίκιστοΰ τών έθνικών χωρών, δστις 
ήν βεβαίως ή ποοσωποποίησις τών Ίώνων, διότι Ίαβάν καλοΰσιν οί 
’Ινδοί τούς πρός δυσμάς αύτοϊς οΐκοΰντας λαούς, καί Ίουνάν, ήτοΓΙω- 
νας, ώνόμαζον οί Πέρσαι καί όνομάζουσιν είσέτι οί Τοΰοκοι τούς “Έλ
ληνας, καί αύτοί οί Έλληνες Ίάων έλεγον κατ’ άρχάς, καί παρεμ- 

βάλλοντες τό δίγαμμα 'IaFwv αντί τοΰ "Ιων. ΤΗσαν δέ υίοί τοΰ Ίω- 
ϋάν ο ΈΛισά (ή Ήλις κατά τινας, ή, κατ’ άλλους, οί Έλληνες), οί 
Θάρσεις (οΰτω πληθυντικώς, Γσως οί Θράκες), οί Καδιμ (έν οίς ίσως ή 
Μάκετις, άρχαϊον δνομα τής Μακεδονίας), καί οί Λοδανίμ (οί Δωδώ- 
νιοι, κάτοικοι τής ’Ηπείρου).

Άλλ* δπως δήποτε, ίχνη άμυδρά, διορώμενα έν τή άπωτάτή άρ- 
χαιότητι τών Ελλήνων, φαίνονται χρόνον έλέγχοντα καθ’ δν διετέλουν 
ούτοι έπ’ αύτοΰ τοΰ έλληνικοΰ έδάφους έν άγρίρι καταστάσει βιοΰντες. 
Οί Αρκάδες καν διετήρουν τοιαύτην παράδοσιν δίαιταν άπομνημο- 
νεύοντες, κατά Παυσανίαν, καθ’ ήν έπλανώντο γυμνοί καί δασόβιοι, έκ 
φύλλων δένδρων καί έκ ριζών τρεφόμενοι, ούδ’οΊκήσεις έχοντες, ούδέ νό
μους γνωρίζοντες, καί ύπό πρώτου τοΰ Πελασγοΰ διδαχθέντες νά πη- 
γνύωσι καλύβας, νά περιβάλλωνται θηρίων δέρματα καί νά τρώγωσι 
βαλάνους φηγών. Τοΰτο δέ καί ή Πυθία έγνώριζεν, ώστε καί έν ίστο- 
ρικοϊς χρόνοις, δτε άπηγόρευε τοΐς Λακεδαιμονίοις την έκστρατείαν 
κατά τών ’Αρκάδων, έχριε περί αυτών :

«Πολλοί ίν Άρκαδίη βαλανηφάγοι ανδρες ίασιν».

Καί τοΰ 'Ομήρου δ’αί τών Κυκλώπων περιγραφαί,έν σπηλαίοις ζώντων 
καί έν νάπαις όρέων, νόμων έστερημένων καί πολιτικών διατάξεων, 
καί πάσαν κοινωνίαν άγνοούντων, πλήν τής έν τή οικογένεια, φαίνονται 
τοιαύτης οϋσαι αρχικής καί άγριας καταστάσεως ποιητικαί απηχήσεις.

Ύπεράνω δέ τώνΈλλήνων, διέμενον έθνη βάρβαρα καί μή Ελληνικά, 
μεθ’ ών άναμιγνύμεναι αί φυλαί τών Μακεδόνων, τών Ήπειρωτών καί 
τών Αίτωλών, έλάμβανον κατά τό μάλλον καί ήτταν χροιάν μιξοβάρ- 
βαρ ον, ώστε καί ό Δημοσθένης καί δ ’Ισοκράτης λέγουσι τούς Μα- 
κεδόνας βαρβάρους, έν ώ οί Βασιλείς αύτών ήσαν Ήοακλεϊδαι έξ “Αρ
γους· καί ώς βάρβαροι έκλαμβάνονται πολλάκις καί οί Χάονες καί οί 
Θεσπρωτοί καί οί Άθαμάνες καί οί Μολοσσοί, ών δμως οί Βασιλείς 
ήσαν τοΰ Άχιλλέως απόγονοι. Καί τούς Αίτωλούς αυτούς λέγει ό Πο
λύβιος «ούχ Έλληνας τους π-Ιείους», καί τά αύτά μαρτυρεί ό Θου
κυδίδης περί Άμφιλοχίων καί Εύρυτάνων.

Ύπό τών βαρβάρων λοιπόν τών ύπέο αύτάς οίκούντων πιεζόμεναι αί 
βορειότεραι τών Ελλήνων φυλαί, ήναγκάζοντο νά μετακινώνται πολ
λάκις, δτε καί προθύμως μετηνάστευον πρός τάς εύκραεστέρας καί εύ- 
φορωτέρας χώρας τής μεσημβρίας. ’Αλλά καί έκεϊθεν πάλιν, κατ’ άν- 
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τίδρασιν, ύπό τών έγκατοίκων άπωθούμενοι, έπαλινδρόμουν οΰ σπα- 
νίως πρός άρκτον, καί οΐ κυματισμοί ούτοι, κατά διαφόρους και ένίοτε 
μεμακρυσμένους άπ’ άλλήλων καιρούς, άπό διαφόρων εις διάφορα ση
μεία κα'ι ύπό παντοίας περιστάσεις συμβαίνοντες, έ'φερον νέον πολλά- 
κις ονομα,ήλλοιωμένον τόν αρχικόν χαρακτήρα,κα'ι έπήρχοντο ύπό νέων 
ιδεών οιωνούς, ώς μετέβαλον αυτούς τόπος καί χρόνος. Έκ της άλλε- 
παλλήλου δέ ταύτης καί παλινστρόφου παλίρροιας τώνΈλληνικών λαών 
προέκυψαν αί φυΛαί, αϊτινες διήοουν τήν Ελλάδα έν τοϊς ίστορικοϊς 
χοόνοις.

Φαίνεται δ’ οτι έπί πολύ κατ’ άρχάς οΐ ούτω κατιόντες βοοειότεοοι, 
καί ενίοτε άντιθέτως πάλιν έκ μεσημβρίας όπισθοποοοϋντες ελληνικοί 
πληθυσμοί ήσαν γνωστοί ύπό τό όνομα ΙΙελασγών.Ταύτην κγνέκλαμ- 
βάνομεν ώς τήν πιθανωτέραν θεωρίαν περί τοϋ περιπύστου έν τή παναρ- 
χαίω Ελληνική ίστορίγ καί λίαν άμφισβητηθέντος τούτου ονόματος.

Καί ναί μέν, τινές τών αρχαίων ιστορικών θεωροϋσιν ώς βαρβάρους 
τούς Πελασγούς, ό σχολιαστής ’Απολλώνιου τοϋ ‘Ροδίου, ό Έκαταϊος 
έν Στράβωνι, καί, πάντων έπισημότατος, αυτός ό Ηρόδοτος, στη- 
ριζόμενος έπί τοϋ ότι κατά τούς χρόνους αύτοϋ Πελασγικαί τινες λεγό- 
μεναι πόλεις της Θράκης, ή Κοηστών καί ή Πλακία ώμίλουν διάλεκτον 
βάρβαρον, παρεδέχθησαν δέ τών νεωτέρων πάμπολλοι τήν δόζαν ταύ
την, καί τινες μάλιστα είπον τούς Πελασγούς ούδ’έθνος ή φυλήν αύτο- 
τελη καν άποτελοϋντας, άλλά πλανήτας’τινας έκ ζένων χωρών σπορά
δην ένίοτε εις τήν Ελλάδα έπιδημοϋντας. Είς μάλιστα ιστορικός έθεώ- 
ρηρησεν αύτούς ώς Φιλισταίους, προερχομένους έκ Χαναάν. Άλλ’άφ’ 
έτέρου οί πλεϊστοι τών άοχαίων όνομάζουσι τούς Πελασγούς Έλληνας, 
έν οίς καί ό Αισχύλος έν ταϊς Τκέτιος, καί Διονύσιος ό Άλικαρνασ- 
σεύς, άποκαλών αύτούς *Ε.Ι.ίηπκον χ/roc, δ έκ Πελοποννήσου γενε- 
αλογεΐ, συμφώνως πρός τόν ’Άσιον.Καί οί ’Αρκάδες δ’ έπίστευον ότι, έκ 
Πελασγού τοϋ γηγενούς έλκοντες τό γένος, ήσαν αύτόχθονες Πελασγοί, 
καί έπί τή τοιαύτη αύτών άρχαιότητι σεμνυνόμενοι, αύτεκαλοϋντο 
προσέ.ίηκοι, καί ένόμιζον, κατά τόν Λουκιανόν «καί τΓ/c σε.1η?.»ίης 
ίμμεναι προγενέστεροι». 
Ληνας, ήτοι άοχαιοτέρους τών μετ’αύτού 
βόν των Ελλήνων ή Δωριέων. Οί Άρκάδε 
εαυτών καί ύπό τών άλλων Ελλήνων 
κατά τήν κοινήν πεποίθησιν ουδέποτε 
ζυγόν, ώστε ύπ’ αύτήν ν’ άλλοιώσωσι

j
’Αληθώς όμως ή λέζις έλεγεν αύτούς προέ.ί- 

ς τήν Πελοπόννησον καταλα- 
ς έν τούτοις ούτοι, οί καί ύφ’ 

ώς Πελασγοί θεωρούμενοι, καί 
ύποκύψαντες εις άλλης φυλής 
τόν άρχικόν αύτών έθνικόν χα-

ρακτήρα, φαίνονται κατά πάσαν τήν διάρκειαν τών ιστορικών χρόνων 
καθαρώς 'Έλληνες διατελέσαντες κατά τε τήν γλώσσαν καί κατά τά 
ήθη καί τήν πολιτείαν. ’Αλλά καί αύτός ό 'Ηρόδοτος, ό διακοίνων με- 
ταζύ Πελασγών καί Ελλήνων, Έλληνας μέν ααλεϊ τούς Δωριείς, Πε
λασγούς δέ τούς Αΐολεϊς, έν ω ό Στράβων λέγει’ Λεγέοθωοαν καί οί 
Δωριείς καί οί Αίο-Ιεΐς οί αυτοί' ώστε κατά τοϋτο, οί Πελασγοί, 
καθ’ο Αΐολεϊς, ήσαν δ,τι καί οΐ Δωριείς, δήλα δή "Ελληνες καί αυτοί. 
Ή δέ περί τής γλώσσης τών δύω Θργκικών πόλεων εΐδησις τοϋ ιστο
ρικού προήλθε προφανώς έζ άδικαιολογήτου τινός άζιώσεως τών έγχω- 
ρίων, ότι ή μιζοβάρβαρος αύτών φωνή ήν ή Πελασγική, διότι δλως 
άπίθανόν έστιν ότι έπί τών χρόνων τοϋ Ηροδότου πάντες μέν οί λοι
ποί Πελασγοί έζέλιπον, έμενον δέ λείψανα τής εύρυτάτης έκείνης φυ
λής είς μόνας τάς δύω μεμακρυσμένας θρακικάς πόλεις, αϊτινες καί 
καθαοόν θά διετήοουν τό άλαχοϋ μή άκουόμενον άρχαϊον ίόίωμα.

Περί τής άληθοΰς δέ γλώσσης τών Πελασγών τεκμήριον δύναται 
νά παοάσχγ καί ή Λατινική, καθ’ όσον καί οί Λατίνοι κατά μέρος 
Πελασγών άπόγονοι μαρτυροϋνται. Πάν δμως τό μή τοϊς ίθαγενέσιν 
Ίταλοϊς άνήκον αυτής στοιχεϊον έστί ρίζης καθαρώς ελληνικής, καί 
δή συγγενέστατον τή έζ ολίγων έπιγραφών γνωστή άρκαδική διαλέ- 
κτω. Τοϋτο δέ νέαν παρέχει άπόδειζιν δτι οί λεγόμενοι ΙΙελασγοΐ ήσαν 
αυτόχρημα 'Έλληνες.

Συμπεραίνομεν έπομένως ότι έπί μακράν, ώρισμενον ή άόριστον χρό
νον τής άπωτάτης άρχαιότητος Πελασγοί έλέγοντο οί εκ βορρά πρός 
μεσημβρίαν καί οί τ’ άνάπαλιν μετακινούμενοι "Ελληνες, ή τινές έζ αυ
τών’ δι’ δ καί ό Στράβων λέγει, ότι κατά την Έ.ΙΛάδα παααν εηε- 
πόΛαυ-ar, καί ό Θουκυδίδης, δτι έν τοϊς παλαιτάτοις χρόνοις τό Πε
λασγικόν δνομα έζετάθη έπί πλεϊστον τής Ελλάδος. Μνήμη δ’ αύτοϋ 
γίνεται, έκτος τής κυρίως Ελλάδος καί ’Ιταλίας, προσέτι πολλαχοϋ 
τής έλάσσονος ’Ασίας, καί ιδίως, ώς παρετηρήθη, όπου άπαντάται τό 
τοπικόν δνομα Λάρισσα, σημαίνον τό φρούριον, έκ τοϋ ^άας, τής πε- 
τοας, ήτις καί Λασοα έλέγετο, καί τό δνομα 'Άργος, δηλοϋν, κατά 
Στέφανον, τό πεδίον, καί συγγενές δν τοϋ άργουρα ή άρουρα καί τοϋ 
ρήματος άρόω' τέλος δέ όπου τοπικά ονόματα καταλήγουσιν είς ησσόο, 
ηττύς. ή εσσός.

ΤΗσαν άοα οί Πελασγοί ούδένες άλλοι ή αυτοί οί Έλληνες έν τή 
άρχαιοτάτν) έθνική φάσει, δι’ δ καί ό Πελασγός έμυθεύετο υιός τοϋ 
Πα.Ιαίχθονος.
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Μετά δέ την τών Πελασγών έπωνυμίαν, ή ίσως ένιαχού καί συγ
χρόνως μετ’ αύτής, έπεκράτησαν έν άρχαιοτάτοις έτι χρόνοις καί 
άλλα φυλών ονόματα παρ’ "Ελλησι, τάτών τεσσάρων μάλιστα, αϊτινες 
έπίσημοι διετηρήθησαν καί έν τή ιστορική έποχνϊ. Ήσαν δέ αύται·

α'. Ή 'Ιωνική, ητις αρχαιότατα ωκει έν Αττική, έν Τροιζηνία 
καί έν τη Δωδεκαπόλει της έν Πελοποννήσω Αίγιαλείας, καί καλείται 
ύπό του Ηροδότου Πε.Ιασγικδν γένος, ώς καί οί Αίγιαλεΐς Π εΛασγοΙ 
ΑΐγιαΛέες.

β'. Ή Αωρική, ήτις ωκει κατ’ <χοχ<κς έν Δωδώνγ της ’Ηπείρου, φέ- 
ρουσα τό όνομα Γραϊοι, Γραικοί ή 9Ε.ΙΛηνες, καί έκεΐθεν μετέβη εις 
Θεσσαλίαν, έζ ής πάλιν εις Δωρίδα, πέμψασα έκεΐθεν, πρό Όμηρου 
ήδη αποικίας είς Κρήτην, ίσως καί αλλαχού. Ταύτην ό Ηρόδοτος 
ονομάζει ΈΛΛηνικήν "Εθνος, κατ’ άντίθεσιν πρός τό Πελασγικόν, καί 
ό ’Αριστοτέλης ομοίως, κατ’ άντίθεσιν πρός τό ’Ιωνικόν. Άλλ’ δ 
Στράβων, ώς εΐδομεν, τήν αύτήν λέγει έχοντας τούς Δωριείς κατα
γωγήν μετά τών Αίολέων, οΐτινες ήσαν Πελασγοί, καθ’ Ηρόδοτον. 
Ό δέ μύθος ό λέγων τόν Δώρον αδελφόν τού Ξούθου, πατρός τού ”Ιω- 
νος, αίνίττεται πάντως καί αύτός τήν συγγένειαν τών Πελασγών Ίώ- 
νων μετά τών Δωοιέω’ν. Όμοίω; δέ τήν μετά τών Πελασγών σχέσιν 
τών Δωριέων άποδείκνυσι καί ό είς Κρήτην έκπλους τού Τεκτάμου, 
υιού τού Δώρου, μετ’ Αίολέων καί Πελασγών.

γ'. Ή ΑϊοΛική, ήτις ήτον πασών έπικρατεστέοα, Γσως όνομα περι
ληπτικόν, έμφαΐνον τούς πανταχόθεν άθροισθέντας μιγάδας, καί κα- 
τφκει τήν Θεσσαλίαν, τήν δυτικήν Ελλάδα (Αιτωλίαν, Φωκίδα, Λο- 
κρίδα, Βοιωτίαν), καί διάφορα τής Πελοποννήσου (τήν ’Έφυραν, είτα 
Κόρινθον, τήν Ήλιδα), καί άλλα πολλά, διά τής ύποδιαιρέσεως αύ
τής, τής ’Αχαϊκής. ΙΙερί αύτής λέγει ό Στράβων, ότι οΐ Πελασγοί 
έπεπόλασαν μάλιστα παρ’ Αίολεύσι τοΐς κατά Θετταλίαν, δ δ’ Ηρό
δοτος, ότι ήσαν αύτοί οΐ Πελασγοί 'Αίο.Ιέες όέ τδ πάΐαι καίούριε- 
νοι Πε.ΙασγοΙ, ώς ΈΛΛήνων Λόγος). Ήν δέ, κατά τόν μύθον, ’ό γε
νάρχης αύτών Αίολος, υιός τού Έλληνος, όπερ έπικυροΐ τό τού Στρά
βωνος, συνδέοντας αύτούς μετά τού Ελληνικού γένους τών Δωριέων.

δ’. Ή 'Αχαϊκή, κατοικούσα τήν Φθιώτιδα, καί έκεΐθεν καταβάσα 
πρός τούς Πελασγούς τούς έν Μεσσηνία, Λακωνία καί Άργολίδι, έν ή 
τελευταία ταύτγ χώρα, οί ’Αχαιοί έπεκλήθησαν Δαναοί. Ήν δ’ ή 
φυλή αυτή ύποδιαίοεσις τής Αιολικής, δι’ δ καί δ ’Αχαιός έλέγετο 
κατά τινας υιός τού Αίολου, έν ω κατ’ άλλους, διά τήν Πελασγι- 

κην τών ’Αχαιών καταγωγήν, ήν, έκ τού Ιίοσειδώνος, υιός τής Λα- 
ρισσης, κόρης τού Πελασγού. Εμφαίνει δέ τήν σχέσιν τών Δαναών, ή 
τών προγενεστέρων Άργείων, πρός τούς Πελασγούς καί δ μύθος, καθ’ 
ον τού ’Αργείου ’Ινάχου υιός ήν, πλήν τού έπιχωρίου ήρωος Φορόνεως, 
καί δ Αίγιαλεύς, ’Ίων Πελασγός επομένως, τούτων δ’ απόγονος ό ’Άρ
γος, καί άδελφός αύτού δ Πελασγός.

Προδήλως άρα προκύπτει έκ πασών τών μαρτυριών καί έκ πάντων 
τών τεκμηρίων, ότι καί αΐ τέσσαρες φυλαί, είς άς άπό τών άρχαιο- 
τάτων ιστορικών χρόνων διγρεΐτο σύμπασα ή Ελλάς, ήσαν τής αύτής 
καταγωγής καί δμοίως πάσαι Πελασγικαί" δι’ δ καί δ μύθος υιούς τού 
Ελληνος λέγει καί τόν Αίολον καί τόν Δώρον καί τόν Ξούθον, ού 

υίοί ήσαν δ Ιων καί δ Αχαιός.
Άλλ’ ώς κατά βορράν,ούτω καί κατά πάσαν τήν λοιπήν περιφέρειαν 

τής Ελλάδος, ιδίως δέ κατά τά νοτιανατολικά, ή μίζις τών έσχάτων 
Ελλήνων μετά τών πρώτων τής Ασίας βαρβάρων, παρήγαγε μιζο- 
βάοβαρα φύλα, ώς τό τών Καρών, τό τών Λελέγων, τό τών Φρυγών, 
τό τών Μαιονίων.

Καί έν Έλλάδι δέ έν τοΐς άπωτάτοις χρόνοις περιεφέροντο, ή ενια
χού καί κατφκουν έκφυλά τινα βάρβαρα, ή έν μέρει ίσως μιζοβάρβαρα 
γένη, ώς οί Ίόαΐοι Αά,κτυΛοι, οί έκ Φρυγίας Κουρήτες, οι ΤεΛ γϊνες, 
καί άλλοι άλλαχόθεν, τέχνας ιδίας άσκούντες καί βιομηχανίας ξένας 
είσάγοντες.

Έπενήργησε δέ.βεβαίως ή ζένη έπιροοή καί δι’ άποικιών ένιαχού 
τής Ελλάδος, άλλ’ ΰπήρζε πολύ έλάσσων άφ’ ότι αί άρχαΐαι παραδό
σεις κοινώς διέδιδον’ διότι άπεδείχθη ότι πλήν τινων νήσων, ώς κυ
ρίως τής Κύπρου, αλλαχού σχεδόν ούδέν ίχνος κατέλιπον ξέναι οική
σεις. Οί δ’ ύποτιθέμενοι άποικοι έζ Αίγύπτου, έκ Φοινίκης ή έκ Φρυ
γίας, είσι κυρίως συμβολικά μόνον πρόσωπα, μετακινήσεις αΐνιττό- 
μενα Ελληνικών φυλών, ή έμπορικάς ίσως καί πολιτικάς σχέσεις μετά 
ζένων λαών. Τινές μάλιστα τών ύποτιθεμένων άποίκων τούτων, ώς δ 
Κέκροψ, ήσαν, καθ’ έτέραν δόζαν, αύτής τής Ελληνικής αύτοχθονίας 
οί ύπέρτατοι παραστάται.

Αλέξανδρος £Ρ. (Ραγκαβής



Ο ΠΕΡΙΠΛΑΝΩΜΕΝΟΣ ΙΟΥΰΑΙΟΣ
Βαστάζων ξύλινον σταυρόν άπό τοΰ Πραιτωρίου 

έξέρχεται μετ’ άλλων ό Μεσαίας, 
καί βαίνει πρός τόν Γολγοθάν, την γην τοΰ μαρτυρίου, 

ό μάρτυς ό άγνός της αλήθειας.

Φ
Κλίνατε γόνυ, άνθρωπος προ τοΰ δικαίου τούτου : 

Άφ’ ης έγκαθιδρύθη κοινωνία 
ουδέποτε άνέτειλε μετά τοιούτου πλούτου 

άλλος τις νοΰς καί άλλη τις καρδία !

Φ
Ουδέποτε, άφ’ ης στιγμής ό κόσμος έγεννήθη, 

ή τολμηρά, ή άφρων άδικία 
ουδέποτε προσέβαλε τοιαΰτ’ άθφα στήθη,— 

άλλ' είνε μόνη αΰτη η θυσία ! . . .

Φ
Καί έζ αυτής ήντλήσαμεν το της έλπίδος θάρρος, 

καί άνεπλάσθημεν κατά τό πνεύμα,— 
καί ό σταυρός έγένετο τών καρδιών ό φάρος 

καί της ζωής ημών τό νέον ρεύμα !
Φ

Κλίνωμεν γόνυ προ αυτού ! Ό άκρογωνιαιος 
τής άνθρωπότητος κατέστη λίθος, 

καί έπ’ αύτοΰ έρείδεται πάν ό,τι ζή έδραίως 
καί άνυψοϊ τό πνεύμα καί τό ήθος ! . .

Φ
Έπ’ ώμων φέρων τόν ! σταυρόν ό ’Ιησούς προβαίνει' 

άλλ’ όμως ή μακρά οδοιπορία 
έξήντλησε τόν α/τθρωπον, ό ’Ιησούς άσθμαίνει, 

καί άναπαύσεως παρέστη χρεία.
Φ

(Κα:ά νιωτάτην οωτογφαφίαν.)
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’Ολίγα βήματα μακράν, έν τή στροφή τοΰ δρόμου, 
ύπήρχεν ανοικτή μικρά οικία, 

κα'ι έν αυτή κατάστημα ύπήρχε σκυτοτόμου 
καί δύο έξωθεν αύτοϋ θρανία.

*
Άχάσβερος έλέγετο ό γέρων σκυτοτόμος : 

Ήτο άνήρ ηθών αυστηρότατων,
έλάτρευε τον Σαβαώθ, διήγε φιλονόμως, 

καί μόνον — έστερεϊτο αισθημάτων !

♦
Τό γράμμα μόνον τό ξηρόν, τό κέλυφος τοΰ νόμου, 

έτήρει κατ’ ακρίβειαν τελείαν,
άλλά τό πνεύμα ούδαμώς : *0 νοΰς τοΰ σκυτοτόμου 

ήγνόει τοΰ πυρήνος τήν ουσίαν !

$
Ούδείς, ούδείς ήδύνατο έκεΐνον ν’ άγαπήσγ· 

έθεωρεΐτο άκανθα ευθεία :
Ούδείς ποτέ τόν έψεξε, πλήν πας τις τόν έμίσει, 

καί οικογένεια καί κοινωνία !

*
Ό Ίησοΰς προέτεινε, δτ’ έφθασε πλησίον 

αύτός καί οΐ φρουροί είς τήν οικίαν, 
νά παραμείνγ έφ’ ενός έκεΐ έκ τών θρανίων, 

μικρόν τι άνακόπτων τήν πορείαν.
♦

Συνήνεσαν οί φύλακες, καί ούτος έκ τών ώμων 
κατέθηκε τό ξύλινον φορτίον, 

οπότε βλέπει πρό αύτοϋ δεινόν τόν σκυτοτόμον 
μετά συνεσπασμένων τών όφρύων !

♦
— «Βάδιζε, πλάνε, βάδιζε" κακούργος εις τόν οίκον 

τοΰ Άχασβέρου μάτην προσεγγίζει ! »
Καί ό Χριστός, είς τήν φωνήν τήν άσπλαγχνον ύπείκων, 

λαμβάνει τόν σταυρόν του καί βαδίζει.
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Άλλα, πριν έτι κινηθή, έν δάκρυ ανατέλλει 
έπί τής όψεως αύτοΰ της θείας, 

καί προς τον γέροντα ευθύς τοιαύτην αποστέλλει 
άοάν από του βάθους τνΐς καοδίας :

♦
‘ «’Εγώ βαδίζω, πλην καί σύ ώς πλάνης να βαδίσγς 

μέχρι της συντέλειας των αιώνων, 
καί δέν έκάθισα εγώ, καί σύ να μη καθίσγς 

καθ’ όλην την διάρκειαν των χρόνων ! »

♦
Είπε, παρηλθεν ό Χριστός ! — Ό γέρων σκυτοτόμος 

άπαύστως έ'κτοτε πλαν^ το βήμα' 
μετά στροβίλων έρχεται καί φεύγει άποτόμως,— 

καί αναμένει άπελπις τό μνήμα 1
[1886]

^ταματιος ^Βάλβης.

— ’Οφείλει τις νά έγη πραγματικόν θάρρος δια ν’ αναγνώριση φόβους τινάς.
— Ό άνθρωπος είναι ό μαθητευόμενος, ό δέ πόνος και ό χρόνος διδάσκαλοι.
— Ούδείς γνωρίζει έαυτόν, ενόσω δεν εχει υποφέρει.
— Άλλοίμονον εις έκεΐνον δστις νομίζει Οτι δύναται νά βελτίωση συμβάν τι 

κραυγάζων, ΰβρίζων, καί διά ταραχών έπαυςάνων την σύγχυσιν.
— Ζητοϋσ’ τινές νά μάθωσι διατϊ ή φόσις, ητις τόσον επιτήδειον έ'πλασσε τόν 

άνθρωπον διά τό κακόν, διατϊ τόν έπλασσε καί τόσον άνεπιτήδειον διά τό καλόν.
— Πόσοι δέν φέρουσι τόν τίτλον τοΰ σ.φοΰ απλώς καί μόνον διότι την σοφίαν 

των ουδέποτε έςεδήλωσαν..
— Ή έγγαμος γυνή είναι δούλη, ήν οφείλει τις νά γνωρίζη νά τοποθετή έτ.ί 

θρόνου.

ΤΟ

ΙΊΕΙΟ ΚΑΛΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙ

ΕΙΣ ΕΟΡΤΗΝ ΚΟΡΗΣ

Εκεί ψηλά εις τά ούράνια 
.Εμαζευτήκαν τ’ αγγελούδια 
Νά πλέξουν τής γιορτής στεφάνια 
Απ’τά καλλίτερα λουλούδια.— 

’’Εκοβαν κάκτους καί ζιμπούλια 
Κρίνα τραντάφυλλα καί γιούλια, 
Κ’ ^τριγυρίζανε τρελλά 
Σάν ά'σποαις πεταλούοαις όλοι 
Γιά ναύ^ουνε τά πειδ καλά 
Μέσ’ στ ουρανού τό περιβόλι.

♦
Λέγει ένας άγγελος μέ γέλοια 
«Γιά τό σημερινό μας στέμμα 
Εγώ γνωρίζω μιά καμέλια 

Κόκκινη κόκκινη σάν αίμα, 
Σ’ όλο τόν κόσμο δέν εΤν’ άλλη 
Μέ τέτοιαις εύμορφιαίς καί κάλλη.—» 
—«Μά ξεύρω ε’γώ σάν την αυγή, 
ΕΤπ’ άλλος, κάτασπρα δυό κρίνα· 
Ποτέ στην πλάσι δέν θά ’βγή 
Τέτοιο λουλούδι σάν εκείνα.»—

—«Έγώ γνωρίζω είπεν άλλος, 
Δυό γιούλια μέ ούράνιο χρώ'χα 
Τόση γλυκάδα, τόσο κάλλος 
Δέν ξαναφάνηκεν ακόμα· 
Γιά τό δικό μας τό στεφάνι 
Τέτοιο λουλούδι μόνο κάνει.—» 
—Κ’ ε’γώ δέν ξεύρω νά μιλώ 
"Ενα τραντάφυλλο θά ιδήτε 
Κι9 άν ήναι απ’ τ’άλλα πειό καλό 
Αφίνω μόνοι σας νά ειπήτε.—»

Νύχτα γλυκέιά καί χρυσωμένη !
Ή κόρη σ’ όνειρα γυρίζει, 
Καί των αγγέλων μαγεμένη 
Ή συντροφιά την ατενίζει.
—«Ίδέτε την καμέλια, φίλοι,» 
Καί τ’ ανθηρά της δείχνουν χείλη. 
Μέσα στον ύπνο ή κορασιά, 
Χιονάτο ξεσκεπάζει 
«Ίδέτ’ ασπράδα καί δροοιά 
Ποιος άλλος κρίνος μ’ αυτόν μοιάζει ; »

Η κόρη ανοίγει τά ματάκια 
Στοέφει τριγύρω καί κυττάζει 
Κι αμέσως εν’ απ’ τ’ άγγελάκια 
«Νάτα τά γιούλια μου φωνάζει. 
Καί στο γλυκό τό ξύπνημά της 
Έχαμογέλασ’ ή καρδιά της 
«Ίδέτε χάοι κ’ εύωδιά 
Λέγει τό τέταρτο αγγελούδι, 
’Απ’ την χρυσή της την καρδιά 
'Υπάρχει ποιο καλό λουλούδι ;

1886.
Αντώνιος '^ΤΕατεςις.
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ΝΙΚΟΔΗΛίΟΣ Ο Α'.
ΝΥΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Πολυμαθής χαί έξοχου χαρακτήρος άνήρ επεμψεν ήμϊν ασμένως τό κάτωθι δημοσιευό- 
μενον ώραΐον άρθρον διά τε τήν γλώσσαν αύτοϋ και τήν πλήρη ακρίβειαν τών βιογραφικών 
σημειώσεων περί τοϋ νϋν Μακαριωτάτου Πατριάρχου 'Ιεροσολύμων Νικοδήμου-'Έπ\ τή 
ευκαιρία ταύτη ε’κρίναμεν εύλογον, ϊνα δημοσιεύσωμεν καί νεωτάτην Εικόνα τοΰ Μ. Πα
τριάρχου Νικοδήμου, άνδρός έπιφανεστάτου καί φιλελληνικωτάτου, χαραχθεΐσαν έπι τή 
βάσει εύγενδς παραχωρηθέντος ήμϊν αντιτύπου τελευταίας έπιτυχεστάτης φωτογραφίας.

Μακαριότατος καί 'Αγιότατος Πατριάρχης τής 
'Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ καί πάσης Παλαι
στίνης Κύριος Νικόδημος ό Α\ έκατοστός τρια- 
κοστός πρώτος άπό τοΰ ‘Αγίου Αποστόλου ’Ιά
κωβου τοΰ Άδελφοθέου έν τφ καταλόγφ τών 
Πατριαρχών έναριθμούμ,ενος, έγεννήθη έν Κων- 
σταντινουπόλει τφ έτει 1827 έκ γονέων ευσεβών, 

όρμωμένων άπό Κυζίκου. Παϊς ετι ών, ήτοι έν έτει 1838 προσληφθείς 
ύπηρέτησεν ώς υποτακτικός έν τώ έν Κωνσταντινουπόλει άγιοταφικφ 
Μετοχίφ παρά Γρηγορίφ καί Γεδεών" τό δ’ έπιόν έτος 1839 παρά τώ 
ήγουμένφ ’Avavicf, είτα δέ άπό τοΰ 1842 διετέλεσεν υπηρετών παρά 
τφ άοιδίμφ Πατριάρχη 'Ιεροσολύμων Άθανασίφ μέχρι τής πρός Κύριον 
έκδημίας Αυτού, έπισυμβάσης κατά τό 1884 έτος.

Τώ έτει δέ 1845 ήλθεν εις τήν ‘Αγίαν Πόλιν καί ύπηρέτησε παρά 
τφ τόν αείμνηστον ’Αθανάσιον διαδεξαμένφ άοιδίμφ Πατριάρχη Κυρίφ 
Κυρίλλφ- τή ένδεκάτη ’Ιουνίου τοΰ 1847 έκάρη ύπό τοΰ έν μακαρία 
τή λήξει έ κείνου Πατριάρχου Μοναχός, καταλέγεις έν τή χορεία τής 
'Ιεράς 'Αγιοταφιτικής ’Αδελφότητος. Τή 611 Δεκεμβρίου τοΰ αύτοϋ 
έτους έχειροτονήθη Διάκονος* σπουδάσας έν Κωνσταντινουπόλει καί έν 
Ίεροσολύμοις, έχρημάτισε ψάλτης καί διδάσκαλος μετά τοΰ σοφού 
έκείνου διδασκάλου Διονυσίου τοΰ Κλεόπα μέχρι τοΰ 1851, οπότε καί 
άπελθών είς Κωνσταντινούπολή διετέλει παρά τώ Πατριάρχη Κυρίλλφ 
μέχρι τοΰ i860. Τή δέ 2411 Φεβρουάριου τοΰ αύτοϋ έτους χειροτονη
θείς 'Ιερομόναχος έν τή κατά τήν νήσον Χάλκην Θεολογική Σχολή 

καί Πρωτοσύγκελος προχειρισθείς, άπεστάλη Πατριαρχικός "Εξαρχος 
είς Βεσσαραβίαν τής Μεσημβρινής ‘Ρωσσίας έπί διακυβερνήσει τών 
έκεΐ κτημάτων τοΰ Παναγίου Τάφου, καί τή 1Ώ ’Οκτωβρίου τοΰ αύ- 
τοΰ τούτου έτους άδεια Πατριαρχική προεχειρίσθη ύπό τοΰ τότε έν 
Κισνοβίφ άρχιερατεύοντος ’Αντωνίου ’Αρχιμανδρίτης.'

Κατά τήν ύπερδωδεκαετή διαμονήν Αύτοϋ έν Βεσσαοαβία έπεδεί- 
ξατο μεγίστην δραστηριότητα πρός αγαθήν τών τοΰ Παναγίου Τάφου 
κτημάτων διακυβέρνησιν, ηΰξησε τά εισοδήματα αύτών, καί πολλά 
έξ αύτών διαφιλονεικούμενα έσωσεν άπό τών χειρών τών βουλομένων 
νά οίκειοποιηθώσιν αύτά. Παραιτηθείς κατά τό 1872 τής έν Βεσσαρα- 
βία ύπηρεσίας ήλθεν είς Κωνσταντινούπολή, δτε, τή προσκλήσει τοΰ 
τότε Πατριαρχεύοντος Προκοπίου, έπανήλθεν είς τήν 'Αγίαν Πόλιν τφ 
1873 έτει, καί διορισθείς Μέγας Δραγομάνος παρήτήθη άπό τής δια
κονίας ταύτης κατά μήνα Μάϊον τοΰ 1875. Κατά τήν δραγομανίαν 
Αύτοϋ εύφήμως μνημονευομένην παρά πάσι, καί έν τοϊς τότε δυσχερε- 
στάτοις καιροϊς έπεδείξατο ού τήν τυχοΰσαν πολιτικήν σύνεσιν καί 
ύπερησπίσατο μετά πολλής τής δυνάμεως τά δίκαια τοΰ Γένους έπί 
τών Παναγίων Προσκυνημάτων* τότε δέ τοϊς άτρύτοις Αύτού κόποις 
ό πατριαρχικός θρόνος παρέλαβεν ύπό τήν κατοχήν αύτοϋ τά παρά 
τόν Ίορδάνην κατηρειπωμένα Μοναστήρια τοΰ Άββά Γερασίμου καί 
τοΰ Αγίου Ίωάννου τοΰ Προδρόμου, άτινα θεμελιωθέντα κατά τούς 
πρώτους αιώνας τοΰ χριστιανισμού καί περίπυστα όντα έν τή χριστια
νική ιστορία, έκειντο κατεστραμμένα άπό έπτά καί πλέον αιώνων καί 
έφ’ ών οί Λατίνοι ποούβάλλοντο άξιώσεις. Κατά Μάρτιον τοΰ 1877 
διωρίσθη ηγούμενος τοΰ έν Μόσχα Μετοχιού καί πληρεξούσιος πατρι
αρχικός έπίτροπος έν 'Ρωσσία. Έκεϊσε άπελθών καί άτρύτους άγώνας 
καί μόχθους καταβαλόμενος κατόρθωσεν, 'ίνα παραλάβη κατά τό έτος 
1880 τά 4/ τών πρότερον διά τήν τοΰ άοιδίμου Κυρίλλου έκθρόνισιν 
κατασχεθέντων έσόδων τών έν Βεσσαραβίιρ κτημάτων, ώς καί τά έν 
Ίβηρία κτήματα έπίσης έν κατασχέσει διατελοΰντα. Ταϋτα δέ κατορ- 
θώσας μετέβη είς Ίβηρίαν, δθεν μετά τήν άποκατάστασιν τών άπο- 
σταλέντων πατριαρχικών Έξάρχων έπανήλθεν είς Μόσχαν. Τοΰ έν μα
καρία τή λήξει Πατριάρχου ‘Ιεροσολύμων ‘Ιεροθέου δίκαιον λογισαμένου 
προσηκόντως ν’ άνταμείψη αύτόν, μακράς καί τιμαλφεστάτας ύπηρε
σίας παρασχόντα, τή 311 ’Ιανουάριου τοΰ 1881 τή αιτήσει καί άδεια 
τοΰ μνησθέντος μακαρίτου Πατριάρχου, έχειροτονήθη ’Αρχιεπίσκοπος 
Θαβωρίου πολλή τή παρατάξει καί μεγαλοπρεπεία έν τφ κατά τήν 
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Πετρούπολιν Καθεδρικώ Ναώ τοΰ 'Αγίου Ίσαακίου ύπό τοΰ Μητροπο
λίτου Πετρουπόλεως καί Νοβογοροδίας ’Ισιδώρου καί τών λοιπών ’Αρ
χιερέων τών την ρωσσικήν Σύνοδον συγκροτούντων.

Τοΰ Πατριάρχου 'Ιεροθέου πρδς Κύριον έκδημήσαντος κατά ’Ιούνιον 
τοΰ 1882, ψήφφ όμοθύμω της Ίεράς Συνόδου έξελέγη Πατριάρχης τή 
4ΰ Αύγούστου τοΰ 1883 έτους. Κατά Σεπτέμβριον δέ μήνα τοΰ αύτοΰ 
έτους, επιτροπή συγκροτούμενη ύπό τοΰ ’Αρχιεπισκόπου Ίορδάνου Έ- 
πιφανίου, τοΰ’Αρχιμανδρίτου Κυρίλλου (νΰν’Αρχιεπισκόπου Σεβαστείας) 
καί της συνοδίας αύτών, άπήλθεν έντολή της Συνόδου εις Μόσχαν, ϊνα 
έξαγγείλη μέν έπισήμως την γενομένην εκλογήν, συνοδεύση δέ τώ Πα
τριάρχη είς την 'Αγίαν Πόλιν κατερχομένω. Τη 22? Δεκεμβρίου τοΰ αύ
τοΰ έτους ό Πατριάρχης Κύριος Νικόδημος άφίκετο είς 'Ιεροσόλυμα,ένθα 
αύθημερόν έγένετο πανηγυρικότατα καί μεγαλοπρεπέστατα έν τφ ΙΙα- 
νιέρφ Ναώ της Άναστάσεως ή άνάρρησις Αύτοΰ έπί τόν Άγιώτατον 
Άποστολικόν καί Πατριαρχικόν θρόνον τοΰ 'Αγίου ένδοξου ’Αποστόλου 
’Ιακώβου τοΰ Άδελφοθέου.

ΤΙ Αύτοΰ Θειοτάτη Μακαριστής άναλαβοΰσα την προστασίαν καί 
κυβέρνησιν της Άγιωτάτης έν Σιών τών έκκλησιών Μητρός, εύρε τά 
πράγματα Αύτής έν όδυνηροτάτη καταστάσει. Διότι ένεκα τοΰ μετά 
την έκθρόνισιν τοΰ Πατριάρχου Κυρίλλου έπί ικανά έτη έπικρατησαντος 
σάλου, ούχϊ μόνον η τοΰ κλήρου πειθαρχία έχαλαρώθη καί τά πάντα έν 
άταξίιζ διέκειντο, άλλά καί τό 'Ιερόν Κοινόν τοΰ Παναγίου Τάφου έ- 
πεφορτίσθη ύπό βαρυτάτου χρέους συμποσουμένου είς εκατόν καί επέ
κεινα χιλιάδας λιρών.

Πρός δέ τούτοις ή Λατινική καί Προτεσταντική Προπαγάνδα έπω- 
φεληθεΐσα τών έκικρατουσών έν τη ’Εκκλησία ταραχών καί τής έκ 
τούτων αδυναμίας τής Εκκλησίας έπέπεσον ώς λύκοι βαρείς έπί τό 
ορθόδοξον ποίμνιον καί ΐκανάς αύτοΰ χιλιάδας κατέπεισαν, δπως άπο- 
σκιρτήσωσι τής πατοώας πίστεως, καί αύτά δέ τά άπαράτοεπτα καί 
ιερά δίκαια τοΰ ήμετέρου Γένους έπί τών Παναγίων Προσκυνημάτων 
μέγαν κίνδυνον διέτρεχον ένεκα τής πλεονεκτικής τών Λατίνων τάσεως. 
’Εκ τούτων δήλον, οτι ό Πατριάρχης Νικόδημος ό Α’ άνέλαβεν ύψηλά 
μέν άλλά «αί βαρύτατα καί δυσχερέστατα καθήκοντα, τοσούτω μάλ
λον, οσφ καί τινές τών ήμετέρων άποπλανηθέντες αδιάλλακτον είχον 
κηρύξει πόλεμον κατ’ έπιφάνειαν μέν κατά τοΰ προσώπου τής Αύτοΰ 
Θειοτάτης Μακαριότητος, αληθώς δέ κατά τής εύσταθείας τής ’Εκ
κλησίας.

Άλλ’ ό Πατριάρχης Νικόδημος είς ούδέν ταΰτα πάντα λογισάμενος, 
άπεξεδύθη είς τόν oatov μέν άλλά βαρύν αγώνα, έπί Θεόν τάς ελπί
δας θέμενος. Τή θεία βοηθείι^ κατά τήν διετή ήδη Αύτοΰ ΓΙατριαρ- 
χείαν ού σμικρά συνετελέσθησαν. Έτακτοποιήθησαν τά οικονομικά 
τοΰ Θρόνου διά συνετών διατάξεων καί άκριβοΰς έλέγχου' έπληρώθη 
μέγα μέρος τοΰ ύπερόγκου χρέους' άνηγέρθησαν καί άνεκαινίσθησαν 
ύπέρ τάς είκοσιν Έκκλησίαι καί Μοναστήρια καί όλονέν έτερα άνεγεί- 
ρονται' ύπέρ τάς πέντε χιλιάδας ψυχών έπέστρεψαν είς τούς κόλπους 
τής ορθοδοξίας' ύπέρ τά εκατόν σχολεία θηλέων καί άρρένων συνεστή- 
θησαν, διατηρούμενα πάντα άπό τοΰ Γενικοΰ Κεντρικοΰ Ταμείου τοΰ 
Θρόνου' έβελτιώθη ούσιωδώς ή έν Ίεροσολύμοις άνωτέρα Σχολή τοΰ 
Σταυροΰ' αί Προπαγάνδαι, δσον έξήν, έπολεμήθησαν" τά δίκαια τοΰ 
ήμετέρου Γένους έπί τών Παναγίων Προσκυνημάτων προύστατεύθησαν 
τελεσφόρως καί δπως δήποτε έταπεινώθη ή έπηρμένη όφρύς τοΰ Λα- 
τινισμοΰ, ό’στις έστίν ό άκήρατος πολέμιος τής έθνικής ήμών κληρο
νομιάς έν τή Αγία Γή' ύπέρ δέ τούτων πάντων ού παύεται ό Πατρι
άρχης Νικόδημος καταβαλλόμενος άτρύτους πόνους καί τήν έκκλησια- 
στικήν καί έθνικήν ήμών έπιρροήν κατά Παλαιστίνην καί Συρίαν έμ- 
πεδών . Ό Πατριάρχης Νικόδημος ό Α' διακρίνεται έπί άδόλω εύσε- 
βείφ, έμπειρία πολιτική, γνώσει τών πραγμάτων τοΰ κόσμου, στιβαρή 
θελήσει, φιλογενεί^ι καί φιλομουσίιη άπαραμίλλφ.

^Καλλιςτρατος.
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Δύο προσφιλεστάτων ύπάρξεων καί έκ των έξοχωτέρων μορ
φών τής νεωτέρας Ελλάδος, του Γεωργίου Παράσχου καί 
Θεοδώρου Όρφανίδου έχλαυσε χατά τό έτος τοΰτο τόν θά
νατον τό ήμέτερον έθνος. Την εΰγενή μνήμην άμφοτέρων τι- 
μώσα ή «Ποικίλη Στοά» καί έγκάρδιον σπένδουσα δάκρυ έπί 
τοϋ έτι νωποΰ αύτών τάφου, δημοσιεύει τάς εικόνας αύτών, ιδι
αιτέρως δίαλαμβάνουσα τά τοϋ βίου των έν τώ παρόντι τόμω, 
οΰτω ελάχιστα έπιτελοϋσα μνημόσυνα, άξια τής ώραίας ψυχής 
των καί τής ποιητικωτάτης καρδίας των.

Ή εΰγενής Οικογένεια τοϋ άειμνήστου Θεοδώρου Όρ- 
φα νίδ ου, έν τώ προσώπω τοϋ όποιου ή ήμετέρα πατρίς άπώ- 
λεσεν ένταϋτω συμπαθεστάτην έπιστημονικήν έξοχότητα, κατά 
προτίμησιν άνταποκρινομένη εις την ιδίαν ήμών παράκλησιν, 
έπεμψεν ήμιν εις στολισμόν ανεκτίμητου τοϋ παρόντος τόμου 
τής «Ποικίλης Στοάς», τά κάτωθι δημοσιευόμενα δύο έξοχα 
πλήρη άσματα, έκ τοϋ εύρεθέντος χειρογράφου τοϋ άνδρός, 
περιφήμου άνεκδότου ήρωϊκοκωμικοϋ ποιήματος ό ΙΩΤΑΣ. Ή 
δημοσίευσις αυτή, ήν όφείλομεν εις την ευγενή έκτίμησιν τής 
προσφιλοΰς οικογένειας τοϋ διαπρεποϋς άνδρός προς τό ή- 
μέτερον έργου, πεποίθαμευ, ότι θά τύχη τής διακεκριμένης έκ- 
τιμήσεως και άναγυώσεως τοϋ Έλληυικοΰ Δημοσίου.

ΘΕΟΔΩΡΟΥ Γ· ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ

A.'.
TOY

ΒΡΑΚΙΒΞΛΑΔΑ
ΕΚ ΤΟΥ ΑΝΕΚΔΟΤΟΥ ΈΚΕΎΙΙΚέΟΚΖίΤΤΖΕΙΗΙΟ Υ ΠΟΙΗΜ-Α.ΤΟΣ3

Ο ΙΩΤΑΣ

(Συζυγία κατ’ εντολήν μ'ε Αλλαγήν νύμφης χίριν κληρονομιάς).

ΪΔνοίγω πρώτος τόν χορόν αφού τό άπαιτήτε’
Ό άνθρωπος ζή έπί γης διά νά τυραννήται.
Κι’ άν τάς όλίγας τέρψεις του προς τά δεινά σταθμίσγ, 
ώς άμμον κόκκου προς βουνόν θά τάς παραλληλίση. 
Άλλ’ ό Θεός παρέθηκεν εις την ψυχήν ασπίδα

Την σώτηρα νπομονην καί την χρυσήν έΛπΙάα 
Καί δι’ αυτών σωζόμεθα έν φαύλφ ναυαγίφ, 
Ώσεί έπερειδόμενοι έπί άγκύρας δύο. 
Έγώ δέ έ'παθον πολλά έκ παιδικών μου χρόνων, 
’Αλλά τά όσα λέγονται θά σάς εκθέσω μόνον.

Πατέρα είχον αγαθόν ’Αργείον την πατρίδα 
Θαρρώ δ’δτι τόν ήλιον εις Άργος κ’ έγώ είδα: 
Τό έργον ράπτην’ μ’άφησε δ’ έν ώρφ τοϋ θανάτου 
Χωλήν ψαλίδα, καί τ’ άπλά όμματοϋάλιά του. 
Ή μήτηρ μου δ’ ςίχ’ αδελφόν έν Δημητζάν-ρ ζώντα, 
Άφ’ όπου καί κατήγετο, καλόγηρον σφριγώντα 
Παχύν καί βαθυγένειον, καί μέ όφρύς δασείας, 
Άλλ’ δστις έφημίζετο πηγή πάσης σοφίας, 
Καί πάσης άλλης γνώσεως" μέ έ'πεμψε δ’ εις τούτον 
Όπως καλής ανατροφής τόν θειον λάβω πλούτον, 
Καθόσον ή πτωχή γυνή καί μέσων έστερεϊτο, 
Κ’ υπέρ τής φήμης άλαζών τού αδελφού της ήτο.

Ήξεύρετε τί θά ε’ιπή σοφία καλογήρου ; 
Ήξεύρετε τί θά εΐπή συγγένεια σατύρου ; 
Τά κώλα έρωτήσατε καί τήν πτωχήν μου πλάτην 
Kt’ άπάντησιν θά λάβητε σαφή κι’ άψευδεστάτην. 
Τρις τής ημέρας τό σκυλλί μ’ έρράβδιζεν άλύπως 
Κι’ άντήχει τού βουνεύρουτου ώς έπ’ ασκού ό κτύπος 
Ώ<· επ’ άσζοϋ, πολλάκις δέ μ’ έλάκτιζ’ έπωδύνως 
'Ωσάν νά ήμην, μάλλον δέ ώσάν νά ήτο κτήνος. 
Καθ’ όσον όμως αφορά τά γράμματα, έκεϊνα 
Τά φόρτωσα ’στοκ πετεινό διότι μέ σωλήνα 
Τά έ'χον’ εις τήν κεφαλήν άπλώς έκ τού ώτίου 
Διά τής χάριτος ένός θαυματουργού βιβλίου. 
Ή τής Εκάβης δ’ ήν αυτό αρχαία τραγωδία 
Ήτις άν έγινε κλαυθμών τοΐς "Έλλησιν αιτία 
Οΰχ ήττον έπροξένησεν ολοφυρμούς καί θρήνους 
Εις νέους συλλαβίζοντας τούς γρίφους της έκείνους. 
Τόν οστις άναγνώσεως ήθελ’άρχάς νά λάβη 
Μέ βούνευρον άνέμενεν ή θαυμαστή Εκάβη.
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Αλλ’ είχ’ ό καλός θείος μου καί πλεονέκτημά τι 
Πολύτιμον κ' επίφθονον ! πάσα ώραιοτάτη 
Χήρα και κόρη καί γυνή μετ’ αρετής εύπιστου 
Φιλτάτη έκηρύττετο και πρώτη συγγενής του" 
Καί δσαι δέν έλέγοντο τοιαύται, άρον άρον 
Έκεϊναι τον ώνόμαζον προστάτην και κον/ιπάρον!... 
Διό καί παντός θήλεος ήν γνώριμος και φίλος 
Πολλών δέ οικογενειών έδραίωμα καί στύλος. 
'Οπότε δέ τά τέκνα των πλησίον του έκάλει 
Μέ τρόπον όλως πρός αύτά φιλόστοργον έλάλει 
Διάφορον, ώς καθαρώς τό είχον καταλάβει 
Άφ’ οτι τόν ένέπνεε καί βούνευρον κ’ Εκάβη.
Μετά τρεις χρόνους έ'μαθον πρός θαυμασμόν τοΰ κόσμου 
Δαπάνγ τοΰ πολύπαθους κι’ αθώου δέρματός μου 
’Αρβη.ία ΒαρδηχάβηΛα τινά νά ψιττακίζω 
Χωρίς καν λέξιν νά νοώ, κ’ ήρχισα νά νομίζω 
Τόν έαυτόν μου πάνσοφον, διότι δά καί ήμην 
Άνδρος πανσόφου συγγενής, καί χαίροντος τήν φήμην 
Ότι μέ τήν Έκάβην του έκίνει τούς αστέρας, 
Καθόσον εις τάς σκοτεινάς έξήρχετο έσπέρας 
Εις περιπάτους μυστικούς- λοιπόν μέ ήθος γαΰρον 
Έλεγον μαϋρον τό λευκόν καί έ'κλευκον τό μαΰρον, 
Κ’ έφούσκονα, καί έ'βλεπα τό άκρον τής ρινός μου 
Κ’ έπίστευον οτ’ εις τήν γην δέν έζη δμοιός μου.

Πλήν ή αγνώμων μου ψυχή περίστασιν έζήτει 
Τόν θειον νά έκδικηθή" όπόταν δέ έμβή τι 
Εις κεφαλήν νεανικήν ταχέως κ’ έκτελεΐται. · 
Καθόσον δεκατριετές μειράκιον μιμείται 
Τόν πίθηκον καί διάβολον ώς άλλος αδελφός του- 
Έξ άλλου δ’ έπεθύμησα τάς πόλεις, καί έντός των 
Νά εύρω αΐσιώτερον τό μέλλον προσεδόκων. 
Τοιαΰτα τρέφων κατά νουν καί αριθμών τόν τόκον 
Τών πόνων καί δακρύων μου άνέμενον τήν ώραν 
Όπως ύπ’ αύραν ούριον ταχεϊαν στρέψω πρφραν.

Ό θεϊός μου μανιωδώς ήγάπα τό χρυσίον 
Ώς αγαπά ό αίλουρος τήν βρώσιν τών ιχθύων 
Ώς αγαπά τόν ’Έρωτα εις ώραν γάμου κόρη, 
Ευδαιμονίαν δ’ έπί γης κυρίαν έθεώρει 
Τήν κτήσιν του χρυσίου μέν ούχϊ δέ καί τήν χρήσιν. 
Μετά τό πάθος του αύτό μεγίστην είχε κλίσιν 
ΙΙρός τάς ώραίας συγγενείς, ανεψιάς καί θείας, 
Κατόπιν τάς μενούσας του διήρουν συμπάθειας 
Ή θαυμαστή Εκάβη του κι’ όμοΰ τό βούνευρόν του, 
Καί μετ’ αύτά τά τέσσαρα ήγάπα τόν Θεόν του.

Συνέπεσε δέ, Σατανά βεβαίως συνεργεία, 
Νά κάμω άνακάλυψιν λαμπράν τή άληθείμ. 
Έν ω κλεισμένος έ'μενεν έντός μικρού κοιτώνος 
ΌπΙιυ ούδείς είσήρχετο ε’ιμή έκεϊνος μόνος, 
Κ’ έν φ έφρόνουν, ώς φαγών τό σύνηθές του δεΐπνον, 
"Οτι κοιμάται τού Βαρούχ τόν ρογχεγέρτην ύπνον, 
Ίδών έκ τής μικράς οπής τού κλείθρου, παρ’ έλπίδα 
Τόν είδα έξυπνον, κι’ όμοΰ παράδοξόν τι είδα" 
Κιβώτιον εύμέγεθες ύπήρ’ ύπό τήν κλίνην 
Ύπό δέ τούτο κρύπτη τις εύρεΐα, κ’ είς έκείνην 
Τρεις σάκκοι πλήρεις έκ χρυσών στιλβόντων νομισμάτων. 
Τά είδα, καί μ’ έθάμβωσεν ή μαγική χροιά των, 
Δριμύς σφετερισμού κνησμός μ’ έκέντησε τάς χεϊρας 
Κ’ ηύλόγησα μετά χαρας τήν εύνοιαν τής μοίρας.

’Έβλεπε δ’ ό καλόγηρος τά χρήματα εκείνα 
Ώς βλέπει έραστής θερμός τής φίλης του τά κρίνα. 
Οί οφθαλμοί του έ'χυνον μαρμαρυγάς καί ήσαν 
Στρογγύλοι τότε ώς θωός δεινήν παθόντος λύσσαν, 
Προσέχων τά έθώπευε, έρρύθμως τ’ άνεκίνει 
Τό βάρος των έθαύμαζε, κ’ ή ηδονή έκείνη 
Βλακώδές τι μειδίαμα τού κάρφου είς τά χείλη 
Δι’ ού εύγλώττως ή ισχύς τοΰ πένθους του ώμίλει. 
Τέλος έστράφη πέριξ του ώσάν νά έφοβήθη 
Τά φίλησε, τά εκλεισε κ’ έπάνω των ’κοιμήθη. 
Πλήν μεθ’ ημέρας εξ έν ω είς Πάτρας εύρισκόμην
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Ό θείος μου έμαίνετο και έτιλλε την κόμην' 
Άντί τών τριών σάκκων του τρεις λίθους εύρε λείους, 
Καί χαρακτήρας μετ’ αύτών έν μέρει τεραστίους 
Δυσαναγνώστους λέγοντας — «άν τόσην γνώσιν είχες 
«Όπόσον τών γενείων σου είν’ ευτραφείς αί τρίχες 
»"Ηθελες σπανιώτερον κινεί τό βούνευρόν σου, 
»Κ’ ήθελες ίσως ασφαλώς χαρεϊ τόν θησαυρόν σου. 
»Μ’ ένέπνευσ’ ή Εκάβη σου κ’ άντήλλαξα μέ θάρρος 
.Τό άψυχον με τ’ άψυχον, τό βάρος μέ τό βάρος, 
»Έάν δ’ ό λίθος τοϋ χρυσοϋ έχει χροιάν άλλοίαν 
»Τοϋ φιλαργύρου παριστά την άσπλαγχνον καρδίαν.»

Πληθώρα δέν χρειάζεται, νομίζω, άγχινοίας 
Νά εύρητε τόν ηρώα αύτής της κωμωδίας. 
Είς ρίζαν βράχου ύψηλοϋ βαθύν ένσκάψας λάκκον 
Κατέθεσα καί έθαψα τούς δύω έκ τών σάκκων, 
Ζωσθείς δέ τά πολύτιμα έντόσθια τοϋ τρίτου 
Εις Πάτρας έφθασα πεζός, πλήν μ’ ήθος Τραπεζίτου. 
Κ’ έκεϊθεν έπλευσα εύθύς πρός Σμύρνην τήν πρό χρόνων 
Φημιζομένην ώς Περού Εβραίων καί Τσακόνων. 
Ή φρόνησις μ’ άπέτρεψε πρός "Αργος νά βαδίσω 
Φοβούμενος δύω τινά. Πρώτον μην απαντήσω 
Τόν θεϊόν μου' καί δεύτερον μην άνοήτως πέσω 
Διαφυγών τήν Χάρυβδιν τής Σκύλλας αίφνης έσω. 
Διότ’ ή καλή μήτηρ μου ώς μ' είπον πρό ολίγου 
Μή φέρουσα τόν χωρισμόν τοϋ πρώτου της συζύγου 
Συνήψε γάμον δεύτερον προτάσει τάχα φίλων 
Μέ έμβαδοποιόν τινά αύθάδη καί άργιλον' 
Διό τό πνευματώδές μου δέν έστερξε κρανίον 
’Αντί βουνεύρου νά δεχθή πληγάς καλαποδίων.

Είς Σμύρνην έπαθον πολλά έζ διαμείνας χρόνους· 
Πολλήν δ’ ύπέστην εντροπήν συρίγματα καί στόνους 
Τολμήσας τής Εκάβης μου άπλήν νά κάμω χρήσιν’ 
Ίδών τοϋ βαλαντίου μου τήν προχωρούσαν φθίσιν 
Είς ιατρόν πολυμαθή έμβήκα υπηρέτης 
Όστις έφάνη πρός έμέ τφόντι εύεργέτης

Διότι ήτο μορφωτής αύτός τοϋ πνεύματός μου 
Αύτός πατήρ μου δεύτερος' έν ω δέ είς τοϋ κόσμου 
Τό ταραχώδες πέλαγος ώς λέμβος έπλανώμην, 
Καί είς αδήλου μέλλοντος τό κΰμα έπνιγόμην, 
Ώς είς θεατρικήν σκηνήν, ή θέσις μου ήλλάγη, 
Κ’ είς ορμον μετεβλήθησαν τ’ απέραντα πελάγη.

-®·
Πρωίαν τινά έβλεπον άποβιβαζομένους

Είς τί» παραθαλάσσιον νεοελθόντας ξένους
Κ’ έλεγον.—«Άρά γε καί σείς έμβήκατ’ είς τό πλοϊον 
Άφ’ ού έκλέψατ’ ώς έγώ, τόν δυστυχή σας θεϊον !» 
Βραχίων αίφνης φίλου μου θερμώς μ’ ένηγκαλίσθη, 
Εκάβης μάρτυς μετ’ έμοϋ κι’ αύτός συνελακτίσθη 
Διό καί μάς συνέδεε πρό έξ περίπου χρόνων 
Δεσμός βουνεύρου ιερός μ’ άμοιβαϊον στόνον.
Ή δυστυχία κάποτε σφιγκτότερα συνδέει
Τήν ασθενή καρδίαν μας πλασθεΐσαν ΐνα κλαίγι.

Μετά τάς έγκαρδίους μας άδελφικάς προσρήσεις 
Τοιαύτας μ’ είπε σοβαρώς δ φίλος μου ειδήσεις'
— «Ό θεΐός σου άπέθανε ! καί κληρονόμον μόνον
»Τών οίκων, τών κτημάτων του, τών κήπων κι’ αμπελώνων 
»Άφήκε σέ, αποτελούν δ’ αύτά περιουσίαν 
.Ύποσχομένην έντιμον ζωήν κ’ εύημερίαν, 
»Κ’ οΐ σάκκοι οΰς άφήρεσας πρό χρόνων μετά δόλου 
»Δέν είναι, ή έλάχιστον μερίδιον τοϋ όλου.
.’Αλλά σ’ ύποχρεοΐ ρητώς, άν ταϋτα παραλάβτρς, 
»Νά γίνγις σύζυγος εύθύς τής φίλης του Εκάβης ! . . .»
— «Πώς ! τής Εκάβης ! έκραξα, ποιάς ’Εκάβης ;> Γέλως 
Διέκοψε τό τής σφοδράς έκπλήξεώς μου τέλος,
Μεθ’ δ έξηκολούθησεν ό φίλος. — «Ή Εκάβη
• Αύτή δέν έχει βούνευρον, καί πάντα πόνον παύει 
»Δέν είν’ 'Εκάβη χάρτινος άλλ’ εύσαρκος τις νέα 
«Πλούσια, καί τής παλαιάς πολύ προτιμητέα,
• Βαπτιστική τοϋ θείου σου.»—’Εννόησα, τώ είπον,
• Θά ήν ανεψιά του τις έκ τών διά τόν τύπον.»
— «Τόν αδικείς, μ’ άπήντησεν δ φίλος, είναι κόρη
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»"Ην μετ’ άδολου πάντοτε άγάπης έθεώρει, 
«Διότι ό πατήρ αύτής τόν είχε προστατεύσει 
»Είς ηλικίαν παιδικήν, λοιπόν, πριν ταξειδεύσει 
»Είς κόλπους Αβραάμ., θερμώς παρά τών συγγενών της
• Έζήτησε τόν μετά σοΰ δεσμόν κ’ ύμέναιόν της.
• "Αν δ’ άρνηθής τότε ρητήν διάταξιν άφίνει
• Κυρία κληρονόμος του ν’ άναδειχθή έκείνη.—
• Βλέπεις, λοιπόν, άν καί σωθείς έπιδεξίως, πάλιν
• Ότ’ έπεσας έκ της μιάς Εκάβης είς την άλ^ην. »
— «Είν’ αληθώς παράδοξον | άπήντησα, καί μένει
• 'Ριγώσα ή καρδία μου καί καταπεπληγμένη 1 
»Ι1ώς μ’ ένθυμήθη άπορώ έν ώρα τοΰ θανάτου, 
«Καί δέν έμνησικάκησεν διά τά χρήματά του !»
— «”Αν ήν’ ανεξερεύνητα τά βάθη τής καρδίας,
• Κ* ήν αίνιγμα ό δαίδαλος τής ιδιοτροπίας,
• Μοί άπεκρίθ’ ό φίλος μου, δ δ’ άνθρωπος παλαιών
• Πρός τόν φρικώδη θάνατον δέν είν’ δ αύτός πλέον.
• Μή δ’ απορείς έάν ένώ τό σάβανον έφόρει
• Σ’ άφήκεν ότι μετ’ αύτοΰ νά πάρη δέν ήμπόρει-
• Διότι πριν δ φειδωλός μάς άποχαιρετήσγ,
• Καί τών κακών του πράξεων τό θέατρον άφήση
• Ζητεί ν’ άμβλύνη τά πικρά τοΰ συνειδότος βέλη,
• Και γίνετ’ έλευθέοιος χωρίς κάν νά τό θέλη.
• Τότε εύρίσκετ’ ό πτωχός διά σπατάλης πλούτου,
• Είς πόλεμον έμφύλιον μετά τοΰ έαυτοΰ του,
• Νοσοκομεία άνορθεΐ λαμπρά έκ θεμελίων
• Χάριν τών όσων έπεμψεν είς τό Νοσοκομεΐον,
• Καί ανοικοδομεί ναούς μέ μαρμάρινους στήλας
• Διότι έκλεψε ναών εικόνας καί κανδύλας. 
»Τίς είδεν άν ψυχορραγών κ’ έκεΐνος έπί κλίνης
• Είς τερατώδες όνειρον δέν σ’ είδε μετ’ οδύνης
• Έν’ ω παρεσκευάζετο τό ξυλοκράββατόν του
• Άσπαίροντα ώσεί ίχθύν ύπό τό βούνευρόν του,
• Μέ δακρυσμένους οφθαλμούς, μέ πληγωμένας χεΐρας
• Καί προσκαλοΰντα μέ κραυγάς τούς γείτονας σωτήοας.» 
Φιλοσοφείς έπιτυχώς καί οχι καθ’ Έκάβην
Προσεϊπον—«Ή αλήθεια ποτέ δέν φέρει βλάβην»

—Άπήντησεν ό φίλος μου γελών μέ πονηριάν 
Τέλος μέ παρηγόρησεν ούχϊ μέ δυσκολίαν 
Καί μοι έδιηγήθη πώς καί διά τίνος νόσου 
Έξέπνευσεν ό θεϊός μου, καί μετά πόθου πόσου 
Τάς συγγενείς του έκραξε πριν παύσει ή πνοή του 
Λέγων, «ότι τόν έφαγεν ή πρός αύτάς στοργή του»· 
Πριν δέ μ’ αφήσει, έκ τίνος τραγικοκωμωδίας 
Μ’ έξέθεσε σκηνάς τινάς καθώς καί τάς αιτίας 
Τοΰ ταξειδίου του, άλλά δέν θέλω σάς τάς είπει 
Τό μέν διά νά φυλαχθοΰν τής ηθικής οΐ τύποι, 
Διότι πεοιέχεται είς ταύτην μητρυιά της 
’Ασέμνων τρόπων, καί ψυχής κακής καί σκληροτάτης· 
Τό δ’ 'ίνα μή καταβληθή πολύ ή προσοχή σας· 
Λοιπόν είς τόν αύθέντην μου τόν φίλον μου συστήσας 
Όλος χαρά καί σχέδια πετώ είς Δημητζάνην 
"Οπου μ’ ΰπεδέχθησαν μόλις έκεϊ έφάνην 
Μετά τυμπάνων καί χορών, μετά ψαλμών κι’ οργάνων, 
Ώς τις άν ήμην νικητής άπό τής μάχης φθάνων.

Ό μέν τήν χεΐρα μ’ έσφιγγε δ δέ μέ κατεφίλει 
Καί πάντες έκηρύττοντο ειλικρινείς μου φίλοι 
Πολλοί δ’ έψευδοδάκρυον κ’ έστέναζον έμπρός μου 
Τόν θειον, καί τό μάταιον προφέοοντες τοΰ Κόσμου* 
Καί γέροντες δέ κ’ ιερείς μέ τ’ άσπρα γένειά των 
Τόν δρμαθόν μοι έφερον σκόπιμων σεβασμάτων ! 
Όσοι δέ μ’ έκυνήγησαν άλλοτε δι’ tv σΰκον 
’Εκείνοι μ’ έπεσκέφθησαν ώς γνώριμοι κατ’ οίκον 
Καί μ’ εΰρισκον δραστήοιον, γενναϊον καί άγχίνουν, 
Καί τάς πολλάς μου άρετάς έθαύμαζον κ’ έπήνουν· 
— «Τό έμαντεύσαμ’ έκτοτε δτ’ έμελλες νά γίνγς 
»'Η δόξα τής πατρίδος μας, έφώνουν" έξ έκείνης
• ’Ακόμη τής χρυσής αύγής τών παιδικών σου χρόνων
• Όπότε . . . τήν Έκάβην σου άπήγγελες μέ τόνον.» 
Έγώ δέ ταΰτα θεωρών έγέλων κατά κόρον
Διότι οί ποοσφέροντες τόν εύγενή των φόρον 
’Ησαν οί ίδιοι αύτοΐ οΐτινες tv έσπέρας 
Είς τάς φωνάς τοΰ θείου μου μέ ξύλα καί μαχαίρας
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Έξώρμων νά συλλάβωσι ένα άχρεΐον κλέπτην 
"Ον σήμερον έθαύμαζον ώς άσπιλον καθρέπτην, 
Καί δλα ταϋτα διατί ; διότι μέσον άλλου 
“Εγινα κύριος μικράς ποσότητος μετάλλου !

Έκ πάντων δέ διέπρεπεν ό γέρων πενθερός μου 
Κυρ Βουβαλόπουλος άνήρ δστις ώς πέρας κόσμου 
Έπίστευε τά δρια τού Δήμου Δημητζάνης 
"Οπου καί έβασίλευε διά χρυσού κα'ι πλάνης. 
Σιμός τήν ρίνα, μέ πλατύ τό πρόσωπον, μέ βλέμμα 
Άνήσυχον καί ζωηρόν, ΰπογελών ήρέμα- 
Παχύς, προγάστωρ, ύψηλός, σατραπικώς οργίλος 
’Ιδού τί ώνομάζετο τής Λημητζάνης στύΛος 
Μ’ ήσπάσθη ούτος ώς υιόν μετ’ άπλουστάτου ήθους 
Έπί τό σκηνηκώτερον ενώπιον τού πλήθους.

Όμολογώ δτ’ έξ αύτής τής φυσιογνωμίας 
Τής Χοττευτοτικής, σχεδόν δικαίας ύπονοίας 
Καί κατά νύμφης έλαβον, πλήν λέγει λόγιόν τι 
”Οτ’ έζ άχάνθης φύεται τό pddor και τφ όντι 
Ώς ρόδον ήτο θελκτική καί εύχρους ή μνηστή μου' 
Χάριεν σώμα- οφθαλμοί, έστία τής εύθύμου 
’Ερωτικής πυρκαϊάς’ καί στόμα περικλεΐον 
Τούς μαργαρίτας μεταξύ δροσίνων κοραλίων. 
Τρόποι γλυκείς, μειδίαμα άγγέλου, κ’ ομιλία 
Ώσει μυστηριώδης τις καί θεία άρμονία 
Μετ’ άλλων καλλονών εις έν συνηρμολογημένα 
Διά τό άπροσδόκητον έτάραξαν τήν φρένα, 
Διό καί ώς εμβρόντητος άπέμεινα έμπρός της, 
Κι’ ώς άκριτος Μαμάκουθος έλάλουν τού πατρός της.

-®-
Όπόταν δ’ είς τόν οϊκόν μου έπέστρεψα, ήσπάσθην 

"Ο,τι είς χρόνους παιδικούς δακρύων κατηράσθην, 
Τού θείου μου τό βούνευρον ! ή χρήσις τού οποίου 
Τάς θύρας μοί ήνέφξεν όλβιοτάτου βίου. 
— «Τρισευλογώ σε έκραξα, ώ δώρον Παραδείσου !
• Ξύλον τής γνώσεως ! πολλή είν’ όντως ή ισχύς σου !

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ
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»Άν φέργ; έτι (χόρια τινά του δέρματός μου, 
»Σύ είσαι τό Παλλάδιον κι’ ό έπι γή; Θεό; μου ! 
»Άν δέ τινε; έγίνωσκον έκ των φιλελευθέρων 
«Ότι έκ πάση; σου πληγή; πηγάζει και συμφέρον, 
»Καίό τι δίδει; σύζυγον καί κτήματα καί πλούτον 
• Άσμένω; καί τό ρωσσικόν θά προσεκύνουν Κνούτον.»

Ήτον ό Βουβαλόπουλο; ήθώ.ν αυστηρότατων 
Τά έθιμα καί πάτρια θρησκευτικώ; φυλάττων’ 
Τετάρτην καί παρασκευήν δέν έτρωγε τό κρέα; 
Άλλ’ έζη τρώγων κρόμμυα καί λάχανα κ’ έλαια;. 
Ώ; άγιο; Όνούφριο; έν ώρα λειτουργία; 
Ψαλμού; ύπετονθόριζε μέ συντριβήν καρδία;, 
Σταυρού; μεγάλου; έμπροσθεν έποίει των εικόνων, 
Κ’ υψονε τήν ταπείνωσιν μέχρι κλαυθμών καί στόνων. 
Άν κι’ άπετίναξ’ ή Πατρί; τών Τούρκων τήν δουλείαν 
Τού; Τούρκου; έγκωμίαζε καί τήν Τουρκοκρατίαν. 
Τοιούτο; ών κατ’ έθιμον τού Τουρκικού προφήτου, 
Καί τά; γυναίκα; έκλειεν έντό; γυναικωνίτου, 
Καί όσοι τόν έγνώριζον ύπερηπόοουν λίαν 
Πω; έσυγχώρησ’ εΐ; έμέ μέ τόσην ευκολίαν 
Νά ιδω άπαξ τήν μνηστήν, ήν συγγενεϊ; δέν είδον 
Είμή κλεισμένην μεταξύ δυκτιωτών κιγκλίδων.

Παραλαβών τού θείου μου τά κτήματα εύρέθην 
’Από πτωχού ύπέρπλουτο;, κ’ ήσθάνθην ευθύ; μέθην 
’Αλαζονεία; καί χαρά;, καί ειχον απαιτήσει; 
Εΐ; τά; έξευτελιστικά; τών άλλων ύποκλίσει;.

* Έκράτουν κομβολόγιον ήλέκτρου βαρυόσμου, 
Κ’ έπεριπάτουν θεωρών το άκρον τή; ρινό; μου 
Ήθελον δταν ομιλώ οί άλλοι νά σιγώσι. 
’Ήθελον οταν’έρχωμαι νά μοί προσηκωθώσι. 
Ήθελον τού; έπαίνου; μου ν’ ακούω φουσκωμένο;, 
Κι’ ώ; Τουρκικό; Κοτζάμβαση; άπήτουν έπομένω; 
’Εν άγορα καί έν Ναοϊ; τήν πρωτοκαθεδρίαν, 
Καί μετά Βουβαλόπουλον σατραπικήν λατρείαν. 
Οί άλλοι ώσάν έντομα έφαίνοντο έμπρό; μου

IQANNOY ΑΡΧΒΝΗ ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ 15
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Τήν ύπαρξιν όφείλοντα εις κλίσιν του ποδός μου' 
Διότι ή καρδία μου σ’ άγριου πάθους σάλον 
’Έλαβε τήν σκληρότητα τών αδρανών μετάλλων.

Όπόταν δέ έπισκεφθείς τόν μυστικόν μου λάκκον 
Έξέθαψα τά χρήματα τών κλοπιμαίων σάκκων 
Καί τά συνεταμίευσα μετά τών άλλων, είδα 
Εις τόν σωρόν των καί τιμήν, καί φίλους καί πατρίδα. 
Φλόξ άπληστίας στυγερά μ’ έξέκαυσε σφριγώσα 
Κι’ άμέσως έπεθύμησα νά είχον άλλα τόσα. 
Λοιπόν άλλοϊος εις βραχύ διάστημα έφάνην 
Άρνούμενος καί τοϋ άπλοϋ διλέπτου τήν δαπάνην 
Φιλαργυρίας βδελυρά μ’ έκόλλησε πανώλης, 
Καί συνετήρουν μέ φειδώ τόν εαυτόν μου μόλις. 
Μέ τόν χρυσόν δ’ άπέκτησα ώσεί διά μαγείας 
Καί τοϋ θανόντος θείου μου τάς ιδιοτροπίας.

-®-
Καθώς εκείνος εις μικρόν δωμάτιον κλεισμένος, 

Καί έκ τής θέας τοϋ χρυσού καταγοητευμένος 
Έμέτοουν τάς ποικιλλεθνεις φυλάς τών νομισμάτων 
Κ’ έξέταζον τούς τύπους των καί τήν βαρύτητά των. 
Καί σχετικόν άπέδιδον χρυσολατρείας φόρον 
Εις Βασιλέων ποοτομάς, Δουκών κι’ Αύτοκρατόρων ! 
”Ω ! βεβαιότατα ! εάν ήμην διπλούς, κι’ ήμπόρουν 
Τόν έαυτόν μου έκ τίνος οπής νά έθεώρουν 
Θά έβλεπον τήν άληθή τού θείου μου εικόνα 
Μετά βλακώδες γέλοιον νά ώχρια μ’ άγώνα, 
Καί ήθελον ό ίδιος τόν έαυτόν μου κλέψει 
’Αν έ'σπευδ’ ή περίστασις νά μοί τό έπιτρεψη. 
Τοσοϋτον μεταμορφωθείς μετ’ ηθικής μου βλάβης 
Έμέτρων εις τά δάκτυλα τήν προίκα τής Εκάβης 
Κ’ άνέμενον τών γάμων μου τήν ώραν τήν αίσίαν, 
Νά ίδω τού χρυσίου μου τήν μάζαν διπλάσιάν. 
Εις δύο μόνον πράγματα τό τών άνθρώπων πλήθος 
Έπί τής οικουμένης γής βιάζεται συνήθως· 
Εις τών νεκρών τήν εκφοράν, καί εις μνηστήρων γάμους" 
Άμφότεροι μέ τελετήν ύπάγουν εις θαλάμους

4’

Οΐ μέν τών δέ συμπληρωταί, άρχή αυτοί εκείνων 
Ζωής εικόνες καί φθοράς φαιδρότητος καί θρήνων. 
Λοιπόν τήν ταχυδρομικήν έβάδιζον οδόν των 
Κ’ οί γάμοι μου χάριν κοινών ευχών καί συμφερόντων. 
Καθόσον έγώ μέν χρυσού μονομανίαν είχον 
Ό δέ καλός μου πενθερός δυσανησχέτει βήχων 
Διότι έπλησίαζε ροδοστεφούς Μαίου 
Η μυροβόλος έναρξις, τού λίαν άπαισίου 

Κατ άνακόλουθον τινά καί άμουσον ιδέαν 
Δια τά συνοικέσια’ έν φ εις τήν ώραίαν 
Αυτήν τοϋ έ'τους έποχήν μετά τών άηδόνων 
Παν ον έπί τής γής έρά μέχοις αυτών τών όνων.

Μίαν, λοιπόν, καλήν αυγήν έξήλθον στολισμένος, 
Καμαρωμένος, φουσκωτός, καί καλοξυρισμένος 
Έν μέσφ φίλων, συγγενών, οικείων, καί κολάκων 
Ως άναξ μέσω στρατηγών καί σωματοφυλάκων, 
Κ’ έν παρατάξει έφθασα εις τοϋ Βουβαλοπούλου 
Οπου γαμβρόν μ’ έδέχθησαν μετά τίνος ύπούλου 

Καί έπιδεικτικής χαράς, καί οπού συνηγμένοι 
Ησαν ή κώμη σύμπασα περίχωρα καί ξένοι. 
Ως φόρος δέ εις πλούσιον καί ισχυρόν άνήκων 
Πολλή υπήρχε σύγχυσις καί ταραχή κατ’ οίκον. 
Κ έν μέσφ ήχει τής Βαβέλ καί τών γλωσσών της τούτων 
Κάίδα, ζουρνάς, καί τύμπανον, βιολία, καί λαγοϋτον. 
Άφ’ δλας τής καρδίας μας τάς λάβρους συγκινήσεις 
Δι’ ών λαλεϊ προστακτικώς έντός ημών ή φύσις 
Ζωηροτέρα, κατ’ έμέ, ώς πράγμα πάντη ξένον 
Είν’ εις τοϋ γάμου τήν στιγμήν ή τών νυμφευομένων. 
Άν νέας δι’ αυτού Έδέμ άνοίγεται ή θύρα 
Έντός του άδυσώπητος μάς περιμένει Μοίρα. 
Τό παρελθόν καί τό παρόν τήν δύσιν του άγγελον 
Περιδεώς προσμειδιά εις τ’ άδηλόν μας μέλλον. 
Χαρά τις δέ μ’ άνέκφραστον δειλίαν μεμιγμένη 
Τρομάζει τήν ψυχήν έν φ συγχρόνωςτήν ευφραίνει. 
Ο άνθρωπος εις τήν στιγμήν έκείνην είναι χείρων 

Τού παίκτου, δστις κάτωχρος τό μέτωπον έγείρων
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Μέ οφθαλμούς προσέχοντας, μέ τρίχας όρθουμένας 
Μέ κίνησιν σπασμωδικήν, μέ θολωμένας φρένας, 
Μ’ αναπνοήν νεκρόσβεστον καί πάλλουσαν καρδίαν 
Τής τύχης του καραδοκεί τήν ιδιοτροπίαν 
Μεθ’ ήν ή σώζεται προσκτών τήν πρώτην του ραστώνην 
Ή έκουσίως τελευτή εις πρόχειρον αγχόνην.

Πρός τήν άπόλαυσιν, λοιπόν, συζύγου καί χρημάτων 
Κατείχε τήν καρδίαν μου τοιούτων αισθημάτων 
Γενναία συμπλοκή ώσεί κακών προαίσθησίς τις 
"Οτε εΐσήλθεν ή μνηστή καί δλ’ αί συγγενείς της 
Περιεκύκλονον δ’ αυτήν εις σύμπλεγμα ομάδων 
Ώς άλλην 'Ήραν μεταξύ Χαρίτων καί Δρυάδων. 
Άλλ’ δτε έπλησίασα νά τήν προϋπαντήσω 
Έστράφην μετ’ έκπλήξεως ευθύς είς τά οπίσω 
Ώς ό πατήσας έχιδναν, ώς ό ίδών αβύσσους, 
Ώς ό είς Τάρταρα έμβάς μετά τούς Παραδείσους.

Άντί έκείνης τής καλής θελξικάρδιου νέας 
"Ην ώς Έκάβην μ’ έδειξαν, είδα έμπρός μου κρέας 
Μορφήν μέν έχον γυναικός θαμμένης είς χρυσίο ν 
Άδάμαντας καί σμάραγδον, κινούσης δε αλλοΐον 
Καί λυπηρόν τι αίσθημα' άντί τοΰ τερπνότατου 
Εκείνου αναστήματος, ραβδίον λυχνοστάτου- 
Άντί πύρινων οφθαλμών ρητόρων τής καρδίας 
Δύω ψυχρούς διερμηνείς αγροίκου άπαθείας. 
Άντί λευκών μαργαριτών σειράν μακράν όδοντων 
Άντί χειλέων δροσερών τό φίλημα διψώντων 
Άσύααετρον τινά ρωγμήν- προσθέσατε ακόμα 
*Ότ’ είχεν εις τάς παρειάς τήν ρίνα καί τό στόμα 
Τής εύφλογίας στίγματα εις ών τό κοϊλον μέρος 
Ήδύνατο νά νεκρωθή καί νά ταφή πας έρως, 
Καί δτι δι’ άχόρταστον τοϋ χρόνου βουλημίαν 
Ειχ’ ηλικίαν πρός έμέ αρκούντως σεβασμίαν, 
Ήτο σιαή, μελαγχροινή, κ’ ϊνα συντόμως είπω 
ΤΙσον καί άπαοάλλακτον πατρι τφ πρωτοτύπφ.

Είς ταύτην τήν συνάντησιν σφοδράν ήσθάνθην ζάλην 
— «Αΰτ’ ήν’ ή νύμφη ; έκραξα-—» καί μήπως έχω άλλην; 
«Άπήντησεν ό πενθερός, 'Εκάβην έχω μίαν 
«Καί μόνην ήν σοι ώρισεν ό Οεΐός σου συμβίαν.» 
—Κ’ ή κόρη ήν άπήντησα έντός τοΰ οίκου τούτου 
»Πρό ημερών ; ήρώτησα—.» Ήτον τοϋ φίλου Γούτου 
»Ή τρίτη κόρη . . . έκ μητρός ανεψιά μου . . . ήτις . . . 
«Μετέβη είς Καρύταιναν νά νυμφευθή . . .—Φωνή τις 
Μοί είπε τότ’ ένδόμυχος δτ’ είς απάτην τόσην 
Νά παρατάξω έπρεπε κ’ έγώ κακίας δόσιν. 
Διό άνάγκην φυσικήν προσποιηθείς, έξέβην 
Είς τήν οπίσθιον αυλήν, έκ ταύτης δέ διέβην 
Θυρίδιόν τι πλάγιον, καί ήρχισα νά τρέχω 
Όλαις δυνάμεσι χωρίς άπηύδησιν νά έχω, 
Ώς ό φυγών τούς δανειστάς κακός χρεωφειλέτης 
Ώς ό κακούργος ή φονεύς έκ φυλακής δραπέτης.

Μόλις είς την συνάθροισιν έγνώσθη ή φυγή μου 
Κ’ απελπισίας ήχησεν άλαλλαγμός δυσθύμου. 
Καθώς δ’ έάν είς μελισσών κυψέλην πυκνωμένην 
Φυγαδευθγί ό Βασιλεύς, μ’ οργήν αύξανομένην 
Σκορπίζεται καί ΐπταται πεοιβομβοϋν τό σμήνος' 
Κ’ ουδέ συνέρχεται, έάν δέν συλληφθή έκεΐνος, 
Ούτως έβόμβισ' ή πυκνή πληθύς τών κεκλημένων 
Κ’ έσκόρπισεν είς άκουσμα άνέλπιστον καί ξένον. 
Έδώ ταχύποδες πεζοί καί έφιπποι δρομαίοι 
Πρός σύλληψίν μου έτρεχον' έκεΐ δέ δτ’ έκπνέει 
Ή νύμφη άνεκοαύγαζον ύπό λειποθυμίας, 
Καί έσπευδαν περί αύτήν μέ δξος καί ύδρίας' 
Έσίγησαν τά τύμπανα καί τοϋ ζουρνά, τό μέλος 
Άντήχουν δ’ άναμίξ κραυγαί, καί θόρυβος, καί γέλως, 
Καί γυναικών κροάσματα καί συριγμοί παιδιών, 
Καί σκανδαλώδη σκώμματα είς βάρος τών νυμφίων.

Έν τούτοις οί διώκται μου μ’έκύκλωσαν-—’Σ τόν τόπονί 
Ο πρώτος έκραξ’ έξ αύτών αρχιληστής τόν τρόπον.
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— «Γαμβρέ, ’σ τόν τόπον !» έκραζαν συγχρόνως άλλοι δέκα 
«Ή θάνατος, ή σήμερον άφεύκτως μέ γυναίκα !» *
Φωνεϊ δ Βουβαλόπουλος, καί ήτον ή φωνή του 
Δικαστηρίου ψήφισμα σοφοΰ και ανεκκλήτου.
Και δυσθυμών προσέθηκε—«τοιαύτην ατιμίαν 
«Νά κάμης εις τόν οΐκόν μου !«— «τοιαύτην κωμφδίαν 
«Καί σύ νά παίζτις πρός έμέ ! άπήντησα.— «Θ’ άφήσγς 
«Λοιπόν τήν θυγατέρα μου ; . . . θά τό μετανόησες ! 
»Εΐς τήν Έκάβην μου ρητώς ό θεϊός σου άφίνει 
«Καί χρήματα και κτήματα, ’πάγει’ μ’ αυτά κ’ έκείνη !
«Πλήν άν συνέλθγς πατρικήν κ’ έγώ ποιων θυσίαν 
«Τήν προϊκά της ύπόσχομαι νά δώσω διπλάσιάν.» 
Έλεγ’ αύτά καί μετ’ οργής άνέπνεε κ’ έφύσα, 
Καί ήστραπτ’ είς τό βλέμμα του άπελπισίας λύσσα.

Μά τόν Θεόν,έσκέφθην, άν δέν ήναι πράγμα πάντη άνουν, 
‘Ως λαγωούς οΐ πενθεοοΐ γαμβρούς νά συλλαμβάνουν, 
Καί τών γαμβρών οΐ άφελεϊς περίπατοι ούχ ήττον >
‘Αδρ ώς πληρόνονται καθώς τό θέλει ή τιμή των !
Λοιπόν, καί δέν έδίστασα νά επιστρέφω πάλιν 
Καί διά νά μή στερηθώ τοΰ θείου τήν μεγάλην 
Περιουσίαν, καί διά νά λάβω διπλήν προίκα, 
Καί τέλος, διά νά σωθώ, καί φύγω τά άγροϊκα 
Τών διωκτών μου σχέδια, διότι άν οΐ φίλοι 
Είς τόν χευθμωνα των νεκρών δέν ήθελον μέ στείλει 
Τό δέρμα μου κάν ήθελον τινάζει άπανθρώπως, 
Κ’ ή Δημητσάνη δι’ έμέ ήτο βουνεύρου τόπος.
Ένέδωκα, λοιπόν, ευθύς ώς άκακον άρνίον 
Προκοίνας άντί ραβδισμών τό νέκταρ τό νυμφίον. 
Καί όταν θριαμβευτικώς είσήλθον είς τήν κώμην 
Τό άντικείμενον χαράς καί θάμβους έγενόμην. 
Γυναίκες, ά'νδοες, γέροντες, παρθένοι καί παιδία 
Χοροπηδώντες έκραζαν μέ σχήματα παντοϊα, 
‘Ως όταν “Αρκτον βλέπουσι χορεύτριαν καί χαίρουν 
— «Ήλθ’ ό γαμβρός! νά, ό γαμβρός! τόν έφεραν ! τόν φέρουν !»

Μεθ’ ώραν μίαν έγινε τοΰ βίου μου ή κρίσις 
Διότι τάς συζυγικάς ίφόρεσα άλύσεις, 
Κ’ ε-Ιούσθην διά τύφλωσιν, καί φόβον, καί χρυσίον, 
Τήν τερπνοτέοαν άδελφήν τών πάλαι Έριννύων. 
Μαντεύονται δέ εύκολα τά έκ τοιούτου γάμου 
Προκύψαντα μετέπειτα συζυγικά δεινά μου. 
Διότι, ή συμπάθεια άν ήναι άναγκαία 
"Οπως αισθήματα ψυχών τηρήση άμοιβαϊα 
Είν’ έτι άναπόφευκτος είς δύω ζένα όντα 
Συντρώγοντα, συγχαίροντα, συγκλαίοντα, συζώντα, 
Καί μ’ άρμονίαν τρέφοντα ήθών, καί χαρακτήρος 
Τό θειον πΰρ τοΰ ΐεροΰ συζυγικοΰ κρατήρος 
Δι’ ού θερμαίνεται άνθεϊ καί θάλλει έζαισίως 
Ώς δένδρον άγλαόκαρπον ένίοτε ό βίος.

Τοιουτοτρόπως, φίλοι μου, έμβήκα είς τόν σάκκον 
Τοιουτοτρόπως, έσκαψε τον ίδιον μου λάκκον 
Ό τρις πανοΰογος θεϊός μου’ τόν λέγω δέ τοιοΰτον 
Διότ’ οτ’ έτίναζα έκ τοΰ κονιορτοΰ των 
’Ολίγα συναζάρια ποντικοφαγωμένα, 
Καί τινα βιβλ ιάρια καταρερυπωμένα, 
Εύοον είς τήν κατάοατον Έκάβην του κλεισμένην 
Αύτήν του τήν έπιστολήν, είς ήν ζωγραφημένην 
Τοΰ καλογήρου βλέπει τις τήν μοχθηράν καρδίαν, 
Καί τοΰ δυστρόπου φειδωλού τήν έμφυτον κακίαν.

-®=

Ανεψιέ μου!
"Αν ποτέ συμπέση νά άνοίζγς 

«Αύτήν τοΰ μαρτυρίου σου τήν βίβλον, νά μή δείζγς 
«Μνησίκακον οργήν, άφ’ ού ώς φίλη παλαιά τις 
«Τό τελευταϊον πρός έσέ θά δώκν) μάθημά της ! 
»Μ’ έλήστευσας καί έφυγες ! . . . έπί τοΰ Κόσμου τούτου 
«Φοικώδεις πράζεις γίνονται χάριν τιμών καί πλούτου, 
«Πλήν τιμωρία έπεται δικαία έπί πάσης’ 
«Τοΰτο τό έδοκίμασα, καί θά τό δοκιμάσης !
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• Πικρώς τάς τοϋ βουνεύρου μου άντήμειψας κινήσεις 
»Πλην πικροτέρας εις έσε θ’ άφήσω αναμνήσεις».

«Κατασκοπεύσας ώς φονεύς τά διαβήματα μου,
• Καί κλέψας τά Ένετικά καί τά ’Ολλανδικά μου 
»Τοϋ βίου μου άφήρεσας τήν θρεπτικήν ικμάδα,
• Κ* έσβυσας τής θαλλούσης μου ύπάρξεως τήν δάδα. 
»’Ώ! πάσας έδοκίμασα βασάνους, καί στερήσεις,
• Ίδρωτας, μόχθους, δάκρυα, δεινά, περιφρονήσεις, 
«Ίνα τά ίδω εις σωρόν, πλησίον άλλων τόσων
• Καί αισθανθώ τής θέας των τήν Ουρανίαν δοόσον. 
» Αλλ’ ήτο πεπρωμένον των νά φύγουν σωρευμένα
• Έν φ τά έταμίευα ώς μύρμηξ εν προς ένα.

»Έν πρώτοις άπεφάσισα, ώς πράττουσι συνήθως 
•Σκληρώς νά σέ καταρασθώ' πλήν τοϋτο, εις το πλήθος
• ’Έχει τινά βαρύτητα, ούχί δέ και εις νέον 
»’Απάντα μετά τόλμημα σατανικώς γενναϊον, 
»Έξ άλλου ό καλόγηρος γνωρίζει ώς πεντάρας
• Τήν δ ύναμιν πάσης ευχής καί πάσης του κατάοας
• Καί είδα εις τάς πονηράς ήμέρας όπου τρέχουν
• ’Αντίστροφον ένέργειαν κ’ αΐ μέν κ’ αί δέ νά’έχουν,
• Λοιπόν έκδίκησιν διψών πριν τήν ψυχήν άφήσω,
• Ήθέλησ’ αγαθοεργών, νά σέ κακοποιήσω.

»Σ’ έύώρησα τόν πλούτον μου' άλλ* εις αυτό έτράπην
• Ουχί άπό τινα προ σέ συγγενικήν άγάπην
• Άλλ’ ΐνα δηλητήριον εις τήν ψυχήν σου χύσω
• Καί ώς εμέ φιλάργυρον σέ άποκαταστήσω,
• Γινώσκων πόσον φθείρεται ευκόλως ή νεότης
• Καί τί αισθήματα γέννα ή τοϋ χρυσοϋ ποσότης'
• Κ’ έλπίζων ότι, άν ποτέ σέ κλέψωσι, θά φθάσης
• Πριν άποθάνγς νά γευθής τοϋ Άδου τάς κολάσεις.
• Συγχρόνως σ’ ΰπεχρέωσα νά λάβγς σύζυγόν σου
• Γυναίκα, ήν άν έβλεπες καί εις τό δνειρόν σου
• Θά άνεπήδας έντρομος καί φοίττων έκ τής κλίνης
• Φοβούμενος, μή σύζυγος ώραίας τίνος γίνης,

• Καί δοκιμάσεις έπί γής ευδαιμονίας μέρος
• 'Ήν κάποτ’ ό συζυγικός συνεπιφέρει ερως.
• Εις τούς λογαριασμούς αυτούς, θαρρώ, δέν έχω λάθος, 
«Καί σ’ έκδικοϋμαι άπ’ αυτό τοϋ τάφου μου τό βάθος,
• Έζ ού πικρώς προσμειδιών τό φάσμα μου σέ βλέπει’
• Ύγίαινε ! καί έπί γής εύτύχει ώς σοί πρέπει».

—”Ω τόν τρις καταχθόνιον ! ώ τόν ’Ιησουίτην ! 
Ό ’Ιώτας άνεφώνησεν'—ώ τόν Δημητζανίτην ! 
Είπε καλήτερα I βο^ ό κύρ Βρακιβελάδας’ 
Τοϋ λόγου του δ’ ακολουθών τόν ρούν'—δταν ομάδας 
Πολλών ανθρώπων ψέγει τις, ή πόλεις, ή καί Κράτη, 
Καί έθνη, ώς ό Κύρ Άβούτ, καί Φαλμεράγερ, πράττει 
Νομίζω έργον άδικον, διότι, έθνος δλον 
’Αδύνατον μέχρις ένός νά ήναι διαβόλων, 
Κλεπτών, κακούργων, καί ληστών σωρεία' άλλ’ ούχ ήττον, 
Τά έθνη διαφέρουσι μεγάλως μεταζύ των, 
At πόλεις έκ τών πόλεων, χωρία έκ χωρίων, 
Κατ’ ηθικήν καί φυσικήν διάπλασιν καί βίον. 
Διό καί είναι άγαθός ό "Ελλην νησιώτης, 
Πολεμικός, φιλόζενος, κι’ άπλοϋς ό 'Ρουμελιώτης, 
Καί ό ΙΊελοποννήσιος, ζώσα είκών φροντίδος, 
Κρυψίνους, καί δραστήριος καί Φαναριώτου είδος 
Μέ τήν άριστεράν τρυγά σταφίδας κ’ έλαιώνας, 
Καί γράφει μέ τήν δεξιάν βιωτικής κανόνας. 
Άλλ’ ό Δημητζανίτης μας ασκός κακών παντοίων 
Ειν’ ό Πελοποννήσιος τών Πελοποννησίων. 
Ειν’ ή διψώσα Έριννύς τής ιδιοτέλειας, 
Μαινάς τοϋ Αύτοχθονισμοϋ καί τής ραδιουργίας. 
Κ’ ιδού tv μέρος δυσφημούν άνόμοιόν τι δλον 
Προς αφορμήν Άβουτικών διαβολών καί δόλων.

Έν τούτοις ή τοϋ θείου μου έπιστολή άλλοΐον 
Έπέφεο’ άποτέλεσμα. Όπόταν τών αχρείων 
’Ανθρώπων ή καταφορά παν μέτρον υπερβαίνει, 
’Αποτυγχάνει τοϋ σκοπού έκμηδενιζομένη.
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Κ’ ή μέν χρυσή μου σύζυγος διά δεσμών τοΰ γάμου 
Ώς ρητινώδες έμπλαστρου κατείχε τά πλευρά μου, 
Κ’ εις τοΰτο τό δυστύχημα διά φιλοτιμίαν 
Δέν ημην εΰδιάθετος νά φέρω θεραπείαν. 
Πλήν τό διά τά χρήματα κάν ήδυνήθην πάθος 
Νά καταστρέψω σύρριζα εις τής ψυχής τό βάθος, 
Κ’ ιδού κατά τό ημισυ σωθείς έκ τοΰ κινδύνου 
Προσμειδιώ κ’ έγώ πικρώς πρός τήν σκιάν εκείνου.

*Οθεν γενναίως ήρχισα νά δαπανώ, νά πράττω 
Καλόν είς πάντας, καί τήν γην νά φέοω άνω κάτω. 
Καί μελετών έκδίκησιν κατά Βουβαλοπούλου, 
Άπό άπλοΰ ήθέλησα Δημοτικού .συμβούλου 
Νά γίνω Δήμαρχος’ λοιπόν μέ ήθος τραπεζίτου 
Τήν ψ ήφον έξηγόρασα παντός Δημητζανίτου, 
Και τόν καλόν μου έ'καμα κύρ πενθερόν, νά χάση 
’7” αυγά tie τά χα-Ιάθια». Έν τή Έλλάδι πάσή 
Τοιουτοτρόπως δίδεται ή ψήφος τοΰ πολίτου' 
Διό καί είναι πρό καιροΰ πολλή κ’ ή προκοπή του, 
Καί δ πατήρ πρός τόν υιόν έντός παντός χωρίου 
Εγείρει χαρακώματα πολέμου έμφυλίου.

Άλλ’ έκ τής σπουδαρχίας μου έπήγασε σπουδαία 
Τοΰ τόπου μεταρρύθμισις μεγάλως αναγκαία’ 
Εΐκοσαπλάσιοι σχεδόν συνήχθησαν εισπράξεις 
Διά τής ράβδου έ'καμα νά είσαχθή ή τάξις, 
Οί Ιερείς μας ήρχησαν καλώς ν’ άναγινώσκουν 
Αί πέριξ ποϊμναι ασφαλείς κ* ακέραιοι νά βόσκουν. 
Τά πρόβατα δέν ήρπαζον είδος δίποδων λύκων, 
Έτιμωρεϊτο καί αύτός ό έν έγγίξας σΰκον, 
Οί χωρικοί απέκτησαν καί δεύτερον βρακίον 
Ύπήρχεν ό διδάσκαλος παρών είς τό σχολείου 
Διότι τούς πρό έξ έτών μισθούς του έπληρώθη, 
Κ οί πρό πολλοΰ πληοώθησαν τών Δημοτών μου πόθοι.

-®·
Άλλ’ εις τήν λάβαν τών παθών τοΰ Κόσμου έξαισία 

Καί ίσως αναπόφευκτος τηρεϊτ’ ισορροπία.

Τό έν γεννάται φοβερόν έν ώ τό άλλο σβυννει 
Αύτό σκληρώς μάς αμαυροί, κ’ έκεϊνο μάς λαμπρύνει. 
Διό καί άν κατέβαλον ώσεί Κροτωνιάτης 
Τήν άργυρολατρείαν μου καί τά έπόμενά της 
'Ροπή έπήλθε ζωηρά πρός τήν φιλοδοξίαν 
'Ήτις θερμαίνουσα τόν νοΰν παγόνει τήν καρδίαν, 
Καί τώρα ονειρεύομαι στολάς, σταυρούς, ταινίας, 
Καί θέλω νά διακριθώ είς τής διπλωματίας 
Τήν μυροβόλον φάλαγγα, διά τοΰ φίλου ’Ιώτα, 
Πρός τούς Δημητζανίτας μου εύρέα στρέφων νώτα. 
ΕΙν’ αληθές οτ’ είς αύτό τό στάδιον μυρία 
Προσκόμματά τις άπαντή, έάν ή δυσμορφία, 
”Η πίστις τής συζύγου του άντίκειται είς λύσιν 
Τών ζητημάτων πού στριφνήν παρουσιάζουν φύσιν. 
Άλλά είς τοΰτο θά ριφθώ ώς άλλος Δονκισσώτης, 
Καί γένοιτό μοι ΐλεως τοΰ κάλλους ή θεότης.

’Ιδού, καλοί μου αδελφοί, γυμνή ή Ιστορία 
Τοΰ βίου μου τοΰ γαμικοΰ 1 βεβαίως τά αστεία 
Θά άκονίζετ’ όλοι σας, καί ιοβόλα βέλη 
Κατά τοΰ στήθους μου, άλλά, διόλου δέν μοί μέλει ! 
Μετά τι άδιόρθωτον δυστύχημα συνήθως 
Δι’ άπαθείας στωϊκής οπλίζεται τό στήθος. 
’Έπειτα, φίλοι μου χρυσοί, θαρρώ δτι δέν εΐσθε 
Πολύ εύδαιμονέστεροι, ώς σύζυγοι φοβεισθε 
Καί τήν σκιάν τής μύτης σας ! κ’ είς τής γραφής τό τέλος 
Θά ανταμείψω έκαστον φαρμακερόν σας βέλος 
Μέ μίαν μου έπίσκεψιν σύν τή καλή Εκάβη 
"Οπως τήν έκ τής θέας της ποινήν καθείς σας λάβη.

Ώς δ’ έπιμύθιον άπλοΰν τής διηγήσεώς μου 
Ύπέο τοΰ φίλου ’Ιώτα μας, καί τοΰ αγάμου Κόσμου, 
Ώς ποώτον καταπότιον κατά τής συζυγίας’ 
Προτείνω τά ακόλουθα. — «Ποτέ τής δυσμορφίας 
»Τό τέρας διά σύντροφον τοΰ βίου σου μή λάβης, 
»Κι’ άν φέρη Κροίσσου θησαυρούς καί όνομα Εκάβης.
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• Διότι συνακολουθεί ώς είπε σοφός άλλος
» Η καλλονή τοΰ σώματος μέ ττίς ψυχής τό κάλλος.
• Ποτέ σου δέ μή νυμφευθ·ϊίς κατ’ άλλου συμπάθειας 
»"Η καί θανόντος έντολήν ύπέρ κληρονομιάς,
• Έάν αρκούντως πρότερον την νύμφην δέν γνωρίσης,
• Κ’ ίδ/ίς ότι ταύτίζονται συμφέροντα καί κλίσεις.
• Διότι είς την πώλησιν πολλάκις τών κρεάτων
• Οί κρεωπώλαι έξασκοΰν την ικανότητά των.
• Τέλος νά τρέζγις εκατόν σταδίους κάθε ώραν
• Καί τρέχων ουδέ νά στραφνϊς καν νά ίδής την χώραν 
» Οπου εις πρώτην σου οργήν καί ιδιοτροπίαν,
• Τήν προίκα σοι προσφέρουσιν αμέσως διπλάσιάν.
• Διότι είς τό δέλεαρ αύτό άναμφιβόλως
• Σατανικά μυστήρια ό μέλας κρύπτει δόλος ! . .»

Τοιαϋτα ώς υπόδικος έκθέσας έν έκτάσει 
Έκαμα τόν καθένα σας βεβαίως νά γελάστ). 
Πλην θά γελάσω καί έγώ μέ σάς υίοί διαβόλου ! 
Δέν είναι δέ, μά τόν Θεόν, άσύμφορον διόλου 
Την μίαν μου διήγησιν μέ τέσσαρας ν’ αλλάζω' 
Πλην μέχρι τρίτου ούρανου έκδίκησιν θά κράζω 
Έάν δέν καρυκεύσητε τοΰ λόγου σας την χρώσιν 
Μέ την αύτήν καί πλείονα ειλικρίνειας δόσιν, 
Κ’ έάν, λατρεύοντες ειρμούς καί 'Ιερεμιάδας 
Δέν ομιλήσετε φαιδροί ώς ό Βρακιβελάδας.

Μόλις άπήγγειλ’ ό λαλών τοΰ λόγου του τό τέλος 
Κ’ ήκούσθη χειροκρότημα όμόχρονον καί γέλως
— «Εύγε ! Εκάβης μαθητά, καί σύζυγε Εκάβης !
• Ό Τράκας είπε' άπέιρον τήν ηδονήν θά λάβγς,
• Διότι, μά τό βούνευρον τοΰ θείου σου ! ή ράχη
• Καί τών τεσσάρων φίλων σου μ’ άνάλογον έβοάχη 
«Ευδαιμονίας ύετόν, καί τοϋτο θά τό ίδης
• Έξ όσων θέλει μάς είπεϊ ό εΰγενής Κυπρίδης
• Όστις τόν λόγον δεύτερος νά λάβη προσκαλείται !· —
— «Κακομοιριά μου ! έκραξ’ ό Κυπρίδης, θά ίδήτε,

«»

• "Οτι τοΰ προλαλήσαντος είμ’ όντως πολύ χείρων
• Καί εις τών ζώντων έπί γης συζυγικών μαρτύρων». 
Είπε' κ’ έκ συγκινήσεως έκόπη ή φωνή του 
Έστέναξεν, έγέλασε, καί δόσιν Καμπανίτου 
Λαβών, τοΰ λόγου ήρζατο, τών άλλων ήοεμούντων 
Κ’ έκ προσοχής ακίνητα τά βλέμματα κρατούντων.

' ΙΩΤΑΣ
ΑΣΜΑ

ΔΙΗΓΗΣΙΣ Ε’.

ΕΙΣ ΤΟ ΙΙΡΟΓΑΜΟΝ
ΤΟΥ

ΤΡΑΚΑ

’9Λφ’ ού, ώς λέγουν, έ'πεσεν, έπί *Ματθίαν κλήρος», 
"Ας σάς φαιδρύνη καν μικρόν ό αφελής μου λήρος. 
Είλικρινώς ομολογώ ώσε'ι έν προοιμίφ 
*Οτ’ είς τόν κόσμον έπραξα ανοησίας δύω.
Τήν μέν διότι έλαβον μικράν τινα παιδείαν, 
Τήν δέ διότι έτυχον έξ έ'ρωτος συμβίαν.
Τό πρώτον άν καί στολισμός παντός χρηστοΰ άνθρώπου 
Γενν^ έχθρούς καί βάσανα είς κοινωνίαν όπου 
Παραχαράσσετ’ ή τιμή καί ή έλευθερία.
Τό δεύτερον, έν φ φροννίς μέ ρόδα καί μέ ία
"Οτι θά στέψη τής ζωής τόν μάλλον θερμόν ποθον 
Παράγει μόλις ηδονήν προσωρινήν καί νόθον.

Οί άνθρωποι τρεφόμενοι μέ όνειρα κ’ έλπίδας 
Είς τής άπάτης τάς πολλάς έμπίπτουσι παγίδας. 
Έγώ δέ είδα πάντοτε μέ θαυμασμόν μεγάλον 
Οί ευφυείς τών αφυών νά άπατώνται μάλλον.
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Παράδειγμα ό δούλος σας ! οστις ένώ έφρόνει 
'Ότι τάς τρίχας διαιρεί καί ψύλλους πεταλόνει, 
Όστις άφ’ ού δέν άφησεν άπείρακτον γυναίκα, 
"Οστις συγχρόνως έπλεκε τόν έρωτα μέ δέκα, 
"Οστις του ψεύδους έχυνε τό μέλι μ’ ύποσχέσεις 
Κινήσας τόσα δάκρυα δσας συνήψε σχέσεις, 
'Ως άθλιος μαμάκουθος έξηπατήθη δταν 
Νά νυμφευθγ ήθέλησε καθώς τόν φίλον ’Ιώταν.

Λέγω «ήθέλησα! . .» αλλά πομπώδη λέξιν είπον 
'Όπως καλύψω δι’ αυτής τοϋ αίσχους μου τόν ρύπον 
Διότι, μά τά κάστανα ! εύοέθην νυμφευμένος 
Χωρίς νά εννοήσω πώς, καθόσον ή παρθένος, 
"Ητις έπέμφθη άνωθεν διά νά μ’ εύτυχήση 
Έπιτηδείως έσπευσε τά δύκτια νά στήση. 
Εϊν’ ή άλώπηξ δολερά, ό πίθηκος πανούργος 
'Η κάμηλος μνησίκακος, ό Σατανάς κακούργος, 
•Άλλ’ εϊν’ ή άγαμος γυνή φοβερωτέρα δλων 
'Ως κρύπτουσα ύπό πλαστόν μειδίαμα τον δόλον. 
Λύτη κ’ εμέ μετέβαλεν εις χειροήθη βλάκα 
Κ’ έκάθησε πλησίον μου κληθεϊσα Madame TraCd.

Πρίν έτι άνδρωθώ καλώς διήγον εις την Σύρον 
Ούχί βεβαίως την ζωήν οσίων καλογηρων 
Τά Τάλαντα, καί ό Κουμός, τά Χρούσα, καί ή Βάρη 
Μ’ έγνώρισαν άτρόμητον τού Βάκχου παλληκάρι- 
Κ’ η πόλις μ’ άνεκήρυξε γυναικοθήραν πρώτον 
Κ’ άδάμαστον πολεμιστήν εις συμπλοκάς έρώτων. 
Ώς ή ψυχή ήτις πετά έζ ενός άνθους ’ς άλλο 
Ήγάπων αντικείμενα στοργής νά μεταβάλλω, 
Καί ούτω ζών κατήντησα νά γίνω μετ’ ολίγον 
Τό τών πατέρων φόβητρον, κι’ ό τρόμος τών συζύγων. 
Τοσούτον δέ ή φήμη μου αυτή έκορυφώθη 
"Ωστε τυφλή περί έμοΰ ιδέα διεδόθη
'Ότι έν βλέμμα μου άρκεϊ εις εν λεπτόν τής ώρας 
Νά δώσγ όνομα μητηύς εις άγνοτάτας κόρας.

Έν ώ δέ ολος άφροντις εις τάς ήδυπαθείας 
Έτρύφων τά ήλίσια, μεγάλης δυστυχίας 
Έξαίφνης κεραυνός βροντά ώσεί οργή Κυρίου’ 
Διότι, ναύτης τολμηρός κ’ ιδιοκτήτης πλοίου 
Ό πεφιλμένος μου πατήρ έπνίγ’ εις τού Εύξείνου 
Τά άξινα παράλια, κ’ έχάθη μετ’ έκείνου 
Πάσα βιωτική ίκμάς ώστ’ ορφανός καί πένης 
Τό πρώτον είδα τήν οργήν άγριας Ειμαρμένης, 
Καί τούτο εις συναίσθησιν μέ έφερεν έν μέρει 
"Οπως ήμπόρει άνθρωπον τού είδους μου νά φέοη. 
Διό προς έκπληξιν κοινήν δέν είδα τρεις ημέρας 
Τών τότε έρωμένων μου τάς έρασψιιωτέρας, 
Θρηνών δέ καί τηκόμενος ύπό μελαγχολίας 
Τό βάρος ΰπελόγιζον τοσαύτης δυστυχίας. 
Κ’ ή μήτηρ μου έδόξαζε τόν Κύριον, διότι, 
Άν έχασε τόν σύζυγον, φορά καί ήτο πρώτη 
Καθ’ ήν μέ είδε g>p0ripor .Οτούτέστι έν άργίγ 
ΙΊαρατηρούντα πώς πετγ ό κώνωψ καί ή μυϊκ !

Μάς έπεσκέφθησαν, λοιπόν, λόγω παρηγοριάς 
Πολλοί μέν φίλοι’ πλεΐστοι δέ έκ Νέας Ζελανδίας 
Καλκούτας τε καί Φερναμπούκ 1 τοΰτέστιν έκ τών δντων 
Τών συρρεόντων τυπικώς, τών ύπομειδιώντων, 
Άν λέγγς τι άνάλατον, καί-ίτών προσποιουμένων 
Θλίψιν άπαρηγόρητον άν σ’ ίδουν τεθλιμμένου, 
Αυτοί οί άγνωστοι γνωστοί μετ’ ήθους ευαίσθητου 
Κηρύττονται φίλοι στενοί έκάστου μακαρίτου, 
Καί εϊν’ ευτύχημα έάν μετά τά δάκρυά των 
Δέν αποδείξουν εΰγενώς εις τής γραφής τόν πάτον 
Χρεώστην των τόν άφωνον νεκρόν έντός τού τάφου 
Διά τών κατάστιχων των, ή καί δι’ αΰτογράφου.

Μετ’ άλλων μάς έτίμησεν έκείνας τάς ημέρας 
Ό Μισέ-Γιάννης Φαφλατάς τής δυσμορφίας τέρας 
Πλούσιος ώς έλέγετο καί Χίος τήν πατρίδα 
Με οφθαλμούς σατανικούς, μέ μύτην προβοσκίδα,
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Μ’ όδόντας κάπρου, μέ μακράν κ’ όζεϊαν σιαγόνα. 
Τοΰ ειδεχθούς παρίστανε Θερσίτου τήν εικόνα 
ΤΗν δ’ έν ταύτώ μικρός κυφός, μέ κνήμας στρεβλωμένας 
Κι’ αστείος μέν την έ'κφρασιν πλην πονηρός τάς φρένας· 
Μετήρχετο τόν έμπορον, καί είχε τότε μίαν 
Χονδρήν συναλλαγματικήν είς την κυκλοφορίαν, 
"Ητις είς ληξιν έβαινεν ημέρα τή ήμέργ, 
Διότι ειχεν ώριμον πρός γάμον θυγατέρα, 
Καί ταύτην κατεγίνετο νυχθημερόν φυλάττων 
Καθώς ό Άργος την Ίώ δι’ έκατόν όμμάτων.

ΤΗτον δέ ή Μαρόϋκά του, (καθώς την έθεώρει 
Πατήρ καί πόλις) αγωγής ίδιαζούσης κόρη 
Αγνή ώςκρϊνον τοΰ άγροΰ, φιλόκαλος, νοήμων, 
Απάντων τών οίκειακών περισπασμών είδήμων. 
Σοφή τόν νοΰν, πολέμιος τών μυθιστορημάτων, 
Και τών όπισοφουσκωτών ασέμνων φορεμάτων. 
Απλή τό ήθος, ευσπλαγχνος χριστιανή, καί τέλος 
Πάντων τών φιλανθρωπικών καταστημάτων μέλος. 
Τοιαύτη ούσα, μάλλον δέ τοιαύτη πλαττομένη 
”Αγνωστος πάντη κ’ είς έμέ δέν έπρεπε νά μένγ. 
Καί μάλιστα ή τοΰ Πατρός αστεία αΰστηρότης 
Τό πρός έφόδους θάρρος μου, ήρέθισεν έν πρώτοις, 
Διό καί όπλα έστηνον δεινής πολιορκίας, 
‘Οπότε έκ τής λυπηράς έπλήγην αγγελίας.

Πλήν συνεργεία Σατανά πριν νά πολιορκήσω 
Μ’ έπολιόρκησαν στενώς χωρίς νά τό νοήσω. 
Πατήρ καί κόρη έσπευσαν νά μάς συλλυπηθώσι 
Κ’ έμέ τόν πολυόφθαλμον ό έρως νά τυφλώσγ). 
Κ’ ήξευρα μέν τοΰ Φαφλατά καλώς τήν θυγατέρα, 
Άλλά μ’ έφάνη δυστυχώς πολύ ώραιοτέρα 
Παρ’ άλλοτε, είτε άπλώς ώς πάσα νύμφη άλλη 
Διότι είχε δανεισθή παρά τής τέχνης κάλλη, 
Είτε, διότι ζωηρά πρός τάς γυναίκας κλίσις 
Σφοδράς έντός μου ήγειρεν έξαίφνης συγκινήσεις.

Είτε διότ’ ή τοΰ πατρός μεγάλη δυσμορφία 
Διά τής άντιθέσεως έγένετο αιτία 
Αισθήματος τίνος τερπνοΰ, είτε διότι, τέλος 
Ό έρως μοί κατέφερε τό ίοβόλον βέλος 
Χαρακωθείς ό κάκιστος μ’ οργίλον πονηριάν 
Είς τήν έκ τής ανίας μου νωθράν καλαισθησίαν. 
Έκτος δέ τούτου χάριεν ανάστημα, νεότης 
Πλήρης, καί συμπαθητική ρωμαντική ώχρότης 
Μ’ έφάνη οασις φαιδρά είς λύπη; έρημίαν 
Κ’ ήσθάνθην άκουσίως μου κτυπώσαν τήν καρδίαν.

Φιλεϊ ό ’Έρως τά φαιδρά καί τορνευμένα ήθη· 
Ό ανεμόμυλος λοιπόν, τής γλώσσης μου έλύθη, 
Καί είπα θέματ’ άρρητα περί ουσίας πάσης 
Πεοί άέρος ούρανοΰ, καί γής τε καί θαλάσσης. 
Καί ό μέν γέρων ήκουεν έλάλει κ’ έμειδια, 
Άλλ’ ή θυγάτηρ απαθής διέμενε καί κρύα. 
Κι’ αύτό την φιλαυτίαν μου έπλήγωσεν ολίγον 
Μάλιστα παρετήρησα ότι οσάκις θίγων 
Εύαίσθητόν τινα χορδήν άπηύθυνα πλαγίως 
Ύπέρ αύτής τόν έπαινον, αύτή έπιτηδείως 
Μέ μορφασμόν χλευαστικόν, δστι; δέν μ’ ήτο ζένος 
Μ’ έλεγεν:— «Είμαι άκαμπτος, καί σύ παραλυμένος». 
Τέλος ώς άνεχώρησαν, ήσθάνθηναίφνιδίαν 
Σύγχισιν, ζάλην, μόνωσιν, κενόν, άπελπισίαν, 
Καί τότε πρώτον άϋπνος, σιωπηλός, καί σύννους 
Συνεδοκίμασα νυγμούς καί στεναγμούς πυρίνους.

-®-
Συνέβη δέ καί άλλο τι μεθ’ δ ύπερηυξήθη 

Ή πρώτη αΰτη προσβολή κ’ είς πάθος μετεβλήθη. 
Οικονομίας ένεκα μετήλλαξα οικίαν, 
Καί άντικρυΎοΰ Φαφλατά μετέβην, τήν κυρίαν, 
Λοιπόν, συχνάκις έβλεπον, καί έπειδή συνήθως 
«Έκ τοΰ Όράν τίκτετ’ Έράν» ώς τις διδάσκει μΰθος, 
Έδέθην χειροπόδαρα είς τής Φαφλατιάδος 
Τό άρμα τό έρωτικόν δίκην καλής φοράδος,
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"Ωστε ώς φύλλον έτρεμον είς Sv "λεπτόν της νεύμα * 
Έγώ δ τετραπέρατος, δ πρώην δ'λος πνεύμα.

Έκείνη δέ ή πονηρά δλη σκοπούς καί δόλος 
Έφαίνετ’ οτι προσοχήν δέν έδιδεν ουδόλως, 
Καί πρός αύτήν έν ώ καί νους καί λογισμός έπέτα 
Ψυχρώς μ’ έκύτταζε, ψυχρά ώ; λίθος μ’ έχαιρέτα. 
Εργαζόμενη δέ συχνά πλησίον της Ουρίδος 
Τό πύρ μου άνερρίπιζε μέ άκηδείας είδος. 
Καί προετίμων μέν θερμώς άντί αυτού τού πάγου 
Νά ρίψη βλέμμα πρός έμέ θηρός άνθρωποφάγου. 
Νά την ίδώ νά όργισθή σκληρώς νά μέ ύβρίση, 
Καί τάς θυρίδας μέ θυμόν προσβλητικόν νά κλείση. 
Καθόσον ή πρός έρωτας ιΤ είχε διδάξει πείρα, 
Ότι γυνή δεικνύουσα τοιούτον χαρακτήρα 
Δέν είναι φρούριον πολύ δυσάλωτον, άλλ’ δμως 
Αύτη δέν ήλλασσεν ειρμόν ϊνα δ’ ε’.πώ συντόμως 
Τον νούν μου έγοήτευσε, καί έσπαιρον βραδέως 
'Ως λάβραξ ύπό άγκυστρον εμπείρου άλιέως.

Ή μήτηρ μου έμάντευσε την σοβαράν αιτίαν 
Της ενδομύχου λύπης μου, διότι μ' ευκολίαν 
Δύω τινά μαντεύει τις έπί τού Κόσμου τούτου 
Τό άναγκαϊον έξ οσμής καί έκ τού ηθικού του 
Τον Τουρκιστί λεγόμενον h τουτέστι
Τό>· uai’fvr ΐ(>ωτα’ λοιπόν, ή δυστυχής κατέστη 
Πολύ περιποιητική καθ’ δσον κατ’ έκείνην 
Τήν έποχήν συνέπεσε δι' έρωτος οδύνην 
Δύω ν’ αύτοχειριασθούν καί είς τόν νούν νά χάση’ 
Καί πρώτον έδοκίμασε νά μέ καθησυχάση 
Δι' εύγλωττίας, θωπειών, κ’ έλπίδων χρυσοπτέρων. 
Είτα δέ θεωρήσασα καθήκον καί συμφέρον 
Τόν γάμον μου μετά καλής κ’εύκαταστάτου νέας, 
Τό μέν διότι ήλπιζε ν’ άφήσω τάς άρχαίας 
Καί σκανδαλώδεις έξεις μου, τό δέ ϊνα μή σβύση 
Τού Τράκα τ’ δνομα χωρίς διάδοχον ν’ άφήση 

Τόν κατά τύπους έσπευσε προξενητήν νά στείλη 
Όπως εις τόν κύρ Φαφλατάν τό πράγμα άναγγείλη.

Έν ω δέ ανυπόμονος καί μέ παλμούς καρδίας 
Ήμην, ώς λέγουν, μεταξύ φθοράς καί αφθαρσίας 
Έξαίφνης τών έλπίδων μου έμαύρισ’ ό όρίζων, 
Ό δέ πεμφθείς Ταλθύβιος έπέστρεψε κομίζων 

’Αρνητικήν άπάντησιν.— « Πώς ! έκραξεν ό γέρων,
• Άν άπολήγη άφ’ ένός ό γάμος είς συμφέρον 
»Ούχ ήττον έχει κύριον σκοπόν τήν ευζωίαν'
• Καί πώς, τήν θυγατέρα μου ζητεί είς συζυγίαν 
»Αύτός ! δστις διήνυσε παραλυμένον βίον
»Ώς δεύτερός τις «Don Juan» I προσέθηκε δέ ξύων 
Τούς δνυχάς του, καί πικρώς ύπογελών ώς δτε 
Τήν Εΰαν άπεπλάνησεν ό Σατανάς'— «Συμπόται 
»Καί φίλοι του τον έπκινοϋν, καί βεβαιοΰσι πάλιν 
»Ότ’ έλαβεν άπό τίνος ποοείαν ζωής άλλην . . . 
«Καί τούτο τό έπιποθώ. . . καθ’ δσον είν’ ό νέος 
Ευθύς το πνεύμα, ευφυής, δραστήριος, κι’άκμαΐος·.

Καί ούτοι μέν οΐ έπαινοι έγλύκαναν έν μέρει 
Τόν πόνον, δν ή άρνησις βεβαίως είχε φέρει. 
’Αλλά ούχ ήττον έμεινα έμβρόντητος, διότι 
Είν’ ή τοιαύτη άρνησις τών ύβρεων ή ποώτη. 
Καί ονομάζουν μέν αύτήν οί σκώπται κακοζήλως 
Χυ,ΐό.-τητταν ! πλην τού χυλού καί ό τής πήττας φίλος 
Μάς βέβαιοί δτι χολής καί δξους γεύσιν έχει, 
Καί ούχϊ πήττας' χλεύης δέ καί έμπαιγμού μετέχει 
Διότι ό άπορριφθείς γαμβρός, ή είναι γέρων, 
Ή δυσειδής, ή άτιμος καί στίγμα άλλο φέρων' 
Ένίοτε λαμβάνεται ύπ’ δψιν ή ύγεία 
Συχνάκις ή καταγωγή, καί πάντοτ’ ή πτωχεία.

Τό πράγμα άπό σοβαρού κατήντησε σπουδαϊον 
Διό καί άνεχώρησα βαρυθυμών καί κλαίων. 
Έκλείσθην είς δωμάτιον μέ θολιον.ένην ©οένα, 
Δέν έτρωγον, δέν έπ.νον, δέν έβλεπον ούδένα
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Κ’ έντός ολίγου έγινα διά τοιούτου τρόπου 
Σκιά αγνώριστος τοϋ πριν έρατεινού ανθρώπου. 
’Οσάκις δ’ ήρχετο εις νουν ό λόγος κ’ ή αιτία 
Ή πληγωθεϊσα έσπαιρεν έντός μου φιλαυτία 
Καί τότε ώς παράφορος μετά κραυγών οδύνης 
Έδακνον τά προσκέφαλα και στρώματα τής κλίνης, 
Καί ύπό λάβαν πυρετού καί θέρμην ακρισίας 
Έκυοφόρουν σχέδια μωρά; αυτοχειρίας.

Έκ ρυακίων αφανών ό ποταμός αρχίζει, 
Καί κατ’ άρχάς μειλίχιος γελά καί κελαρίζει 
Πλήν διαβαίνων στενωπού; καί φάραγγας όρέων 
“Εχει την θέαν φοβέραν τό ρεϊθρόν του ραγδαϊον, 
"Αν δ’ άπαντήστ) πρόφραγμα θολούται, άγριόνει, 
Τούς βράχους κατζκιλυνδει τά δένδρα έκρριζόνει. 
'Απλούς σπινθήρ πυρκαϊάν φρικώδη σχηματίζει- 
‘Η καταιγίς πριν έκραγη την βλάστησιν δροσίζει. 
Τό κύμα πρώτον ώς ρυτίς χαρίεσσα ύψούται 
Προβαίνει δέ μέ μυκηθμούς, αφρίζει κ’ έξογκούται. 
Κι’ δ έρως ό κουπτόμενος εις ?ν τυχαΐον βλέμμα 
'Ηδύς τό πρώτον, κάμινον άνάπτει εις τό αίμα 
"Αν τόν κεντήση δ’ έπειτα μικρά.έναντιότης 
Καθίσταται απόλυτος τού βίου μας δεσπότης, 
Κ’ έν τή ψυχή, τού Σατανά τό κράτος άνεγείρει 
Λύσσα, σφαδάζει, μαίνεται, καί τόν έρώντα φθείρει.

■Φ-
— «Νά ποίησις, νά μάλαγμα !» διέκοψε καγχάζων 

Ό Άστακίδης, σταφυλήν ώραίαν δοκιμάζων 
«Εις την ζωήν σου άφησε τά κορακίστικά σου
• ’Ανάλατοι παραβολαΐ καί σχήματα στοχάσου
• “Οτι ταράττουν άηδώς τήν χώνευσιν κινούσαι
• Δασκαλικήν ναυτίασιν, έρρέτωσαν αί Μούσαι,
• Καί ζήτω δ μακρόρρυγχο; κι’ αστείος Φαφλατά; σου ! 
— «Μή μέ ταράττης έκραξεν δ Τράκας, καί. . . βωβάσου ! 
Εΐπών δ’ έξηκολούθησε τόν ρούν τής δμιλίας
Διά χρωμάτων ζωηρών κομψής εύτραπελίας.

Μετά τοιαύτην προσβολήν αδύνατον βεβαίως 
ΙΙτον ν’ άνθέξω, καί λοιπόν ήσθένησα βαρέως 

Κ’ εις τού σφριγώντος πυρετού τήν φλογέράν οδύνην 
Εκείνην μόνον έκραζον, έλάλουν πρός έκείνην. 
Φαρμακοπώλαι κ’ ιατροί έπί δεκάδα μίαν 
Εις μάτην τήν μεγάλην των άνέπτυσσον σοφίαν 
Κ’ οί κράτιστοι θά μ’ έφερον τού Ίπποκράτους ίπποι 
• 'Er τόπω, Ισως, ένθα ονκ εστι Λύπη . . .»
’Εάν ή μητρική στοργή δέν έσπευδε νά δώση 
Φοράν δευτέραν τήν ζωήν καί μόνη νά μέ σώση 
Χωρίς οπίου καί τρυγάς καί Ίπεκακουάννης 
Χωρίς τής υποκριτικής καί κερδοσκόπου πλάνης 
Άπέδειξεν ή αμαθής γυνή, άν όχι άλλο 
Τουλάχιστον πώς κρούεται δ πάσσαλος πασσάλφ. 
Τής δμοιοπαθητικής ήκούσατε βεβαίως 
Τά τερατώδη θαύματα ! Είς ’Ιατρός Εβραίος 
Τό καύσιμον ιάτρευε διά πυρός, τόν πόνον 
Τών έξ άφθονων αΐκιών δι’ αΐκιών άφθονων, 
Δι αϋπνίας συνεχούς τούς μή τυχόντας ύπνον 
Καί τούς δυσπέπτως έχοντας δι’ έπαλλήλων δείπνων. 
Έν τέλει τά έπρύμνισε διά τόν άλλον κόσμον 
Πρός πανακείας εύρεσιν καί βότανών εύοσμων 
Διότι έδοκίμασεν εις οίστρον μαργοσύνης 
Τήν τερατώδη πεινάν του νά παύση διά πείνης. 
Πλήν τούτο, τό ιατρικόν αξίωμα δέν ψεύδει 
Similia Similibus, κ’ήθεύον συγκαθεύδει 
Μ’ έκεϊνον τόν άτάσθαλον άν τότε έπικαίρως 
Τού έρωτός μου άοωγός δέν ήρχετο ό έρως.

-Φ-

Τά δμματά μου ήνοιξα καί είδα καθημένην 
Πλησίον μου, τήν έως χθές σκληράν καί ψυχραμένην. 
Ένόμισα δ’ οτ’ ήκουσα ωδήν έκ Παραδείσου 
Όταν μέ είπε πώς κι’ αύτή μ’ έλάτρευεν εξίσου 
Καί οτι δ αγέρωχο; έκεϊνος τρόπος δλος, 
Ήτο σαγήνη έρωτος, φιλαρεσκείας δόλος.
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Κι’ δ'ταν ό γέρων Φαφλατάς προτείνας μοι την χεϊρα 
ΎΊόκ του με ώνόμασε, τοϋ Κόσμου τόν Σωτήοα 
Μ’ έφάνη οτι ήκουσα φαιδρώς νά έπιτάττη
• Tbr νεκρικόν σον κράββατον άρον και περιτιάτει. · 
Χαρά, έλπίς, καί σχέδια μελλούσης ευτυχίας
Τά ρόδα μ’ έπανέδωκαν έκ νέου τής ύγείας 
Κι' ώς άναστάντα έκ νεκρών μέ έκπληξιν μεγάλην 
Οί φίλοι μου έν μέσω των φαιδρόν με εϊδον πάλιν.

Άλλά κ’ έν τή φαιδρότητι μ* έμάραινεν ή λύπη 
Διότι της καρδίας μου δέν έπαυσαν οί κτύποι... 
Όπόταν την μητέρα μου είδε δακρυρροοϋσαν 
Ό Φαφλατάς, κι’ώς φάρμακον ηρωικόν ζητούσαν 
Την χεϊρα της Μαρούκας του ό πονηρός έδείχθη 
Έν πρώτοις αδιάφορος, έπειτα δ’ έκηρύχθη 
’Εχθρός, ούχί, ώς έλεγε, διότι δέν έφρόνει 
Τό συνοικέσιον καλόν, άλλά διότ’ ή μόνη 
Της θυγατοός του προίξ δεινήν έλάττωσιν ύπέστη 
Ένεκα χρεωκοπιών έσχάτως έν Τεργέστη. 
Ιίλην καθό φί.Ιος ! έστεργεν άν έ'στεργον έπίσης 
Νά την δεχθούν μ* δ,τι καλόν τής έδωκεν ή φύσις. 
Μήτηο, λοιπόν, έλπίζουσα τό τέκνον της νά σώση 
Δέν ηργησεν είς ληστρικάς προτάσεις νά ένδώση. 
Είς δέ την έντιμον αύτήν συνθήκην προσετέθη 
Καί άρθρον τι μικρόν δι’ ού προβλεπτικώς είρέθη
• Οτι απαγορεύεται <!ι’ έργα πα.Ιαιά jiov
• ΙΊάσα μέ τήν Μαροϋκαν του φιλία πριν τοΰ γάρου~— 
— «Τα σύρτα γέρτα, έλεγεν ύπούλως, άς μάς λείψουν 
Είδα πολλά δυσάρεστα έκ τούτων νά προκόψουν.

-@-

Ό διψασμένος έρως μου, λοιπόν έχαρακώθη 
Όπίσω τής θυρίδος μου, οί δέ θερμοί μου πόθοι 
’Ρωμαντισμοϋ έλάμβανον σκαιάς διατυπώσεις' 
Καθ’ ύψηλάς δέ τοϋ έρήν καί άλανθάστους γνώσεις 
Άπό τής αντίκρυ μικοάς και τής έμής θυρίδος 
Δραστήριον συνέστησα τηλεγραφείου είδος

Καί άνεκίνουν δι’ άγνοϋ πλήν μωρόπιστου ζήλου 
Τά τρέφοντα τόν έρωτα πηδήματα τοϋ ψύλλου. 
Τέλος άνέτειλ’ ή φαιδρά τοϋ γάμου μου ήμερα 
'Ήτις κοινώς λογίζεται ώς ή εύτυχεστέρα.

Εύτυχεστέρα ! άν ποτέ ήμπόρει νά λαλήση 
Ό βοϋς ύπό τό άροτρον, έάν ν’ αντιστάθμιση 
Ό ίππος, σύρων άμαξαν σκληρού άμαξηλάτου 
Ήδύνατο τάς τέρψεις του μέ τά πικρά δεινά του. 
Βεβαιωθήτε, φίλοι μου, δτι καί βοϋς καί 'ίππος 
Θά ήσαν αδυσώπητος Είσαγγελέως τύπος 
Καί φυσικοί συνάδελφοι τών εύτυχών συζύγων 
Βαρεΐαν τήν έκδίκησιν θά έφερον ολίγον 
Διότι, εις τούς πόδας των πατούμενοι μέ λύσσαν 
Άμαξηλάται, άροτρα, κ’ ύμέναιοι θά ήσαν.

Οί γάμοι μου έγένοντο έν τελετή μεγάλη 
"Ira ρηΟη πώς ώς αύτοί δέν εΐχον γίνει άλλοι 
Παρήσαν φίλοι καί λαός ύπάλληλοι καί κλήρος 
Κ’ είς ασυνήθη κίνησιν έτέθη δλ’ ή Σύρος 
’Αρχιερείς, καί ιερείς, καί διακόνων πλήθος 
Έμπρός κι’ όπίσω μ’ έψαλλον, κατόπιν, δ’ώς συνήθως, 
Καθείς τάς ύπέρ τοϋ γαμβρού άντήλλαξεν εύχάς του 
Μέ τά αριστουργήματα καλού ζαχαροπλάστου 
Οί πάντες μ’ έμακάριζον ! κ’ έγώ μετ’εύπιστίας, 
'Ως Ζεύς τήν κνίσσαν άρωμα έρρόφων κολακείας.

Ίδ ού, λοιπόν έγώ έντός τοϋ ποθητού λιμένος 
’Ιδού έγώ τρις όλβιος καί τρις εύτυχισμένος ! . . . 
Μέ ποιαν μέθην ήδονής μέ τί παλμούς καρδίας 
Τό άστρον έπλησίασα τής τόσης μου λατρείας 
Το στήθος μου ύπέκαιεν ή λάβα τών έρώτων, 
Ώς όταν είδεν ό Άδάμ τήν Εΰαν κατά πρώτον. 
Άλλ’ ώ απάτης κολοφών I αίφνης έπείσθην φρίττων 
‘Ότι καπνός καί άνθρακες ό θησαυρός μου ήτον.
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Ή Εύα μου πριν φαιδρωπή πηδήστι είς την κλίνην 
Έπί τραπέζης άφησε μέ αφελή γαλήνην 
’Οκτώ τών έμπροσθίων της όδόντων έκ τής άνω 
Καί κάτω σιαγόνος της, καί εις αυτούς έπάνοι 
Κατέθεσε μέ προσοχήν τήν δανεικήν της κόμην, 
Τήν κόμην, ήν ώς έβλεπαν κατεγοητευόμην. 
Θήκην δ’ άνοίξασα μικράν έφύλαξεν έντός της 
Τόν δεζιόν της οφθαλμόν, αυτόν έκεΐνον οστις 
Ύπό παρθένου βλέφαρα σεμνώς χαμηλωμένα 
Διά τής φαντασίας μου έξήναπτε τήν φρένα.

”@·

Εκστατικός έκύτταζον μή *ς τής γραφής τό τέλος 
Άφήση αίφνης μετ’ αύτών και άλλο κάνέν μέλος 
ΓΙλήν είδα μ’ εύχαρίστησιν καί ήθός τι θυμήρες 
Πώς έμειναν ’ς τήν θέσιν των οΐ πόδες καί αί χεϊρες 
Άν κ’ ήτον έκαστος αύτών καθέδρα καυτηρίου 
Έξ ού έπήγαζ’ άρωμα καί αφθονία πίου 
Κατάλληλον πρός Γασιν σωτηοιωδεστάτην 
Χοιραδικής τίνος πληγής κειμένης είς τήν πλάτην.

-®-
Τότε, καλοί μου αδελφοί, έννόησα έν πρώτοις 

Πόθεν έπήγαζ’ ή σεμνή ρωμαντική ώχρότης' 
Τότε έννόησα πρός τί ό Φαφλατάς μέ ζέσιν 
Πάσαν προς τήν Μαοοΰκάν του μοί άπηρνεϊτο σχέσιν 
Πλήν τότε καί πάν γόητρον διά μιάς έλύθη 
Κ’ έλάλησ’ εις τό λογικόν ή γλώσσα, ήτις πείθει. 
Ό έρως μου ό φλογερός άτμός κατέστη πάχνης 
Τά άρρηκτά του δύκτια σαθρός ιστός αράχνης. 
Πλήν κατ’ αύτήν, άν καί αργά τήν στάσιν τοΰ νοός μου 
'Ρητόν τι άνεπόλησα τοΰ συνετοΰ πατρός μου 
Λέγον—«Τό πονηρόν πτηνόν άν πέσγι είς παγίδα 
«Έκδύω συλλαμβάνεται ποδών χωρίς έλπίδα.» 
Έγώ δέ χειροπόδαρα εύρέθην δεδεμένος 
'Ως παρά μάγου πονηρού νά ήμην μαγευμένος.

Έσκέφθην πλήν ώς.φρόνιμος περί τοΰ ποιητέου’ 
"Αλλος τις είς τήν θέσιν μου μετά θυμοΰ ραγδαίου 

θά «βρόντα, καί θά ήστοαπτε, τό πάν θά ’ξυνεκύκα» 
Άλλά τά κάρυα μισώ καί αγαπώ τά σΰκα 
Κι’ αύτομαθής φιλόσοφος έν δυστυχία τόση 
Καλώς είς τήν κυρίαν μου ηύχήθην νά ύπνώσση, 
Καί κατεκλίθην απαθώς ώς άλλος Ξενοκράτης 
Μαρμαροχιονόπλαστος διά τά θέλγητρά της. 
Καί αύτη έν τφ βίω μου ύπήρξε φορά πρώτη, 
Καθ’ ήν ό λύκος μετ’ άμνοΰ είδα νά συνυπνώττγ, 
Καθ’ ήν μέ ψευδαγέρωχον κ’ όφρΰς ύπερηφάνους 
Ή άρετή μου^έδρεψε τούς πρώτους’της στεφάνους.

Ούδέν φιλοτιμώτερον έπί τής ΰφηλίου 
Άποτυχόντος έραστοΰ ! διό καί τοΰ γελοίου 
Φοβούμενος τά εύστοχα καί ιοβόλα βέλη 
Έδειξ α δτι τρέχουσι τά πάντα γάλα μέλι, 
Καί συγγενείς δέ έπεισα καί φίλους επομένως 
"Οτ’ ήμην τρις μακάριος καί τρις εύτυχισμένος, 
Καί δτι άν μ’ ήνώχλει τι, ώς έλεγα μέ θάρρος’ 
Ήτον βεβαίως τό πολύ τής εύτυχίας βάρος. 
Είς τήν Μαροΰκάν μου δέ ήν ένώπιον τών άλλων, 
Έκάλουν y<5c, καί άχχε.έοκ, καί θησανρνν μιγάΐοτ, 
Απέδιδαν μετά σπουδής θερμάς περιποιήσεις 
Μέ γλώσσαν έραστοΰ σφοδράς νικώντας συγκινήσεις.

Τέλος κατέστην είς βραχύν μετά τόν γάμον χρόνον 
Τό μόνον άντικείμενον τών ηχηρών κωδώνων 
Οΐτινες συνταράσσουσι τήν γήν μέχρι περάτων, 
Καί οΐτινες ακούονται καί παρά κωφωτάτων. 
Οΐ τρόποι μου έμάγευσαν τής Σύρου τάς Κυρίας 
"Ωστε μέ άνεκήουττον ώς τύπον συζυγίας. 
Καί ήκουες νά λέγ’ ή μέν- — «χαρά ειί τήν γυναίκα 
«Άνδοός τοιούτου ! ώς αύτόν άς είχον άνδρας δέκα !»
— «Τήν άγαπά, προσέθετεν έτέρα, ποΰ δέν πίνει 
«Ούδέ νερόν, άν δέν τό ’πή καί δέν τό δώσ’ έκείνη !»
— «Κι’ ό ίδικός μου πάντοτε κρεμανταλάς σβαννάρει 
«Διέκοψ’ άλλη, κ’ έπειτα μέ στρώννει ’ς τό στιλιάρι., 
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Τοιαϋτα κι’ άλλα έλεγον έκεΐναι έν ε’ιρήνγι 
Πλήν έμενεν ανέπαφος ή νυμφική μας κλίνη 
Έγώ δέ κ’ ή Μαροϋκά μου [χακράν στενών μας φίλων 
Έζώμεν ξένοι καί ψυχροί ώς αίλουρος μέ σκύλον.

-®-
Ή νόσος τής Μαρούκας μου σπουδαία καί χρονία 

Άπέβη μετά τρίμηνον μεγάλως όλεθρία. 
Καί αυτή μέν κατέτρωγε την σάρκα κατ’ ολίγον 
Σκορπίος δέ όξύκεντρος, εις την ψυχήν άνοίγων 
Πληγάς καίριας, ή δεινώς τρωθεϊσα φιλαυτία 
Τοϋ άτυχους θανάτου της έγένοντο αιτία. 
Κ’εις τούτο τό δυστύχημα (συνείθισα δέ δίύων 
Εις πάσαν τδνομα αυτό διάψευσιν ελπίδων) 
Είδα τών ανθρωπίνων μας πραγμάτων καί σχεδίων 
"Εν αΰτανδοον ναυάγιον διό μετά δακρύων 
Καί μετά φίλων, συγγενών καί τών συμπολιτών μου 
Έκήδευσα τόν άνθρωπον κι’ ούχί την σύζυγόν μου. 
Ή μακαρϊτις δέ (κ’ εις σάς λαλεϊ φρήν έλευθέρα) 
"Αν μ’ έπλησίασεν αγνή, άπηλθεν άγνοτέρα.

Μία, λοιπόν, μαρμάρου πλάξ έγένετο κεραία 
Τοϋ βίου μου τοϋ γαμικοϋ, μεθ’ δν έπηλθ ακμαία 
Ή παλαιά φαιδρότης μου. Ώς δ’ έμαθεν ή Σύρος 
Ότ’ έγινεν ό χθες γαμβρός έντός ολίγου χήρος 
Μ’ έπολιόρκησε στενώς διά τών γραϊδίων, 
Φερόντων τά πρωτόκολλα λαμπρών συνοικεσίων. 
Κ’ ή μέν έξόμνει τά λαμπρά της δείνα κόρης κάλλη 
Καί · gii’vprove [ΐε χ.αξι6έ.1ιαι> μοί έταζεν ή άλλη’ 
«Κουβονκ.Ιια μετά σταφι-'.Ιων» μ’ύπέσχετο ή τρίτη' 
Καί άλλη, οτι μ’ ευνοεί σεμνή τις ’Αφροδίτη. 
’Αλλά «τό die έζα/ιαρτεΐκ είκ' i'dior άσύγον· 
Λοιπόν δι’ άπαντήσεως έξέφυγον εύστροφου,
Πριν κλείσω εις τήν μύτην των τήν θύραν μου.— «Πώς ! είπον, 
«Χθές έτι έδοκίιχασα τόν άπευκταϊον κτύπον 
»Τοϋ σκληροτέρου χωρισμού, καί σήμερον έκ νέου 
• Ν’ ανάψω μοί προτείνετε λαμπάδας ύμεναίου ;

• Μά τών ώραίων σας νυμφών τούς Θαυμαστούς όδόντας,
• Μά τάς στιλβούσας κόμας των! μά τούς ύπογελώντας
• Στρατηγικούς των οφθαλμούς τούς προξενοΰντας πόνον,
• ’Απελπισίαν, βάσανα, καί στεναγμούς καί φόνον
• Νά λησμονήσω δίκαιον δέν εϊν’ έντός ολίγου
• Κόμην, όδόντας, κι’ οφθαλμόν τής πρώτης μου συζύγου !

Τοιαϋτα μοί συνέβησαν διότι έξ άγνοιας
Ό νοϋς μου ήκουσε τυφλώς τήν γλώσσαν τής καρδίας. 
Άλλ’ έπιμύθιον σοφόν έπήγασεν έκ τούτων 
Όπερ μετ’ άλλων θεωρώ ώς ήθικόν ιχου πλούτον 
Εις τούτου δέ τάς καθαράς καί μετρημένας λέξεις 
Ώ υποψήφιε γαμβρέ κύρ ’Ιώτα νά προσέξης 
Διότι κρύπτετ’ εις αύτάς ώς δώρον έντός σάκκου 
Τό πέμπτον καταπότιον τοϋ γαμικοϋ φαρμάκου.
— «Μή νυμφευθτίς έξ έρωτος ποτέ τυφλού' άν δμως
• Εις τήν ψυχήν σου καταστή ό "Ερως σκληρός νόμος
• Ποτέ μή στέρξγς νά γένη ή τελετή τοϋ γάμου, 
"Αν πριν τήν ερωμένην σου έντός κλειστού θαλάιχου
• Εις πλήρες naturallbus δέν ίδγς, δηλονότι
• Γυμνήν, ώς ήλθε πρός Άδάμ ή μήτηρ μας ή πρώτη.
• Τέλος, θεώρει βέβαιον ότι ύπάρχει δόλος
«"Αν πρέπη οί μελόνυμφοι νά βλέπωνται δυσκόλως !» 
Είπα κ’ έλάλησ’ αδελφοί πρός οφελος τοϋ ’Ιώτα 
Καί άκουέτω έξ υμών ό έχων καλά ώτα. . .

Σφοδρά χειροκροτήματα καί στέφανοι γελώτων 
Τόν λόγον έπεσφράγισαν τοϋ φίλου τών ’Ερώτων.
— «Σύ είσαι διαβολάνθοωπος ! είπ’ ό Βρακί βελάδας,
• Άν κ’έ'χουν τά συμβάντα σου χροιάν ’ »
__Ό δ’ Άστακίδης έκραξε — «Καϋμένε, Τράκα, είπα
• Ότ’ έκαμα εις τό νερόν μεγάλην τινά τρύπα
• Διά τοϋ γάμου μου, αλλά πού τό μασκαραλήκι
• Τό ΐδικόν σου άθλιε ! ώ ! νά σέ φάγουν λύκοι !
• Καί ολ’ αύτά τά ’χώνευσες καθώς σχολαστικός τις 
»Τ’ άνώμαλά του ρήματα ! νά, τί παθαίνει οστις
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• Πηδά παλούκια, διάβολε ! —Μη λόγους τοΰ αερος ! 
«Είπ’ ό Κυπρίδης, κ’ έζ ύμών άστεϊον έχει μέρος
• Καθείς είς την άπέοαντον τοΰ γάμου κωμωδίαν*
• Κ’ είθε νά χοησιμεύσωμεν πρός άλλων σωτηρίαν.
• Διότι, καθώς λέγουσιν, ό βαίνων είς τά πρόσω
• Τών άλλων είναι γέφυρα,· πλήν πρέπει ν’ αποδώσω
• Τόν δίκαιόν μου έπαινον είς τον φαιδρόν μας Τράκαν,
• Διότι, άν έθαύμασα πριν τον Κρασοπινάκαν
• Ήρωϊκώς χωνεύσαντα τά τής Φαναριωτίσσης
• Συζυγικά Τρωγάλια, τόν θεωρώ έπίσης
• Λαμπρόν πρωτοπαλλήκαρον ψευδοφιλοτιμίας
• Ακράτου Δον-κισσοτισμοΰ, κ’ ίπποτικής βλακείας ! . .
— «Ευγνωμονώ, ώ λατρευτά αστείε, ειπ ο Τρακας
• Τής θυγατρός τοΰ μυλωθρού 1 καί πάντας τούς μή βλάκας
• Τοΰ πενθεροΰ σου εύχομαι τό άλευρον νά κάμγι
»Άσπροπροσώπους καθώς σε θαυματουργώ δυνάμει !»

άνεβόησεν ανορθωθείς ό ’Ιώτας ! 
έμέ I —σάς ’κάλεσα συμπότας,

— «Optime !

Τώοα ακούσατε κ’
Όπως διά τών γνώσεων καί τής πολλής σας πείρας 
Άνεύρω κινδυνώδους πλοΰ δοκίμους συμπλωτήρας, 
Καί τήν πραγματικότητα τοΰ γάμου εννοήσω 
Έν φ άκόμη δύναμαι νά οπισθοδρομήσω. 
Θαυμάζων δέ τής Γαμικής ήμών ’Ακαδημίας 
Τά πάνσοφα θεσπίσματα, μεθ’ ΰπερηφανίας 
Συγχαίρω, πρώτον έμαυτόν τόν εις φαίδρας αθροίσεις 
Τοιαύτας προκαλέσαντα σπουδαίας συζητήσεις. 
Καθοδηγούσας τούς μωρούς, καί τους σοφούς τρεφουσας, 
Καί εύπροσδέκτους κι’ άρεστάς είς τάς έννέα Μούσας. 
Θά ήτο δέ σωτήριον άν κ’ αΐ Άκαδημίαι 
Τοΰ Κόσμου, είς άς αντηχούν άπαύστως φλυαρίαι 
Καί άμουσοι δασκαλισμοί, και γρυλισμοί πιθήκων 
Τοιαΰτα θέματα λαμπρά έν πότοις άνεκύκων.
’Αλλά οί άσοφοι σοφοί τοΰ σήμερον αίώνος 
Παραγνωρίζουν ώς μωροί γελοίως κ επιμονως 
ΤώνΆάλαι Δειπνοσοφιστών τήν ίεράν χορείαν 
Καί συζητοΰσι μέ κενήν καί κλαίουσαν κοιλίαν

Πάν ουσιώδες ζήτημα' διό καί πάς κρωγμός των 
Φέρει τό χρώμα τό ώχρόν τής χαύνης όψεώς των. 
Λησμόνησαν δέ οί σοφοί αυτοί γραμματοφάγοι 
Ότι ό νοΰς δέν ένεργεϊ άν τις καλώς δέν φάγγ. 
Καί οτι τής Παρισινής κλεινής ’Ακαδημίας 
Ύπήρζαν θεμελιωταΐ οί πλήρεις θυμηδίας 
ΓΙελάται τοΰ «Caffe Pl'OCOpe» οί έν τώ τρωγοπίνειν 
Την άπειρον έκχύσαντες σοφίαν των έκείνην. 
Δεύτερον δέ ευγνωμονώ πεισθείς έκ πάντων ότι 
Άνήρ ζητών νά νυμφευθή περιπατών ύπνώττει 
Τήν δ υστυχίαν του ποθεί, τον όλεθρόν του θέλει 
Διά ολίγον πρόσκαιρον κι’ όζυνισμένον μέλι. 
Δέν θέλω είς τά στήθη μου ό στόνος νά φωλεύγ,, 
Ούδ’έρις έν τώ οϊκω μου σκληρά νά βασιλεύη. 
Διό καί άπεφάσισα νά τρώγω, καί νά πίνω, 
Νά τραγωδώ, καί νά γελώ, καί άγαμος νά μείνω. 
Ύμάς δέ συλλυ πούμενος σάς εύχομ’ έκ καρδίας 
Τήν τοΰ ’Ιώβ ύπομονήν, κα'ι πέρας τής πικρίας . . .

-®-
Είπε- άλλ’ έτι έπαλλεν ό λόγος είς τά χείλη 

Κ’ ένθουσιώδη ιαχήν οί πέντε, ήραν φίλοι ! 
— «Νά, λόγος φρονιμώτατος ειπ’ ό Κρασοπινάκας
• Κατάλληλος νά χαραχθγ είς μετάλλινους πλάκας!
• Άν έφωτίσθης παρ’ ήμών ούχ ήττον χέεις φώτα
• Λαμπρέ, άμίμητε, σοφέ, καί πνευματώδη ’Ιώτα !
• Λοιπόν προπίνω υπέρ σοϋ πριν άποχωρισθώμεν
• Καί είθε πάντοτε φαιδροί καί εύθυμοι νά ζώμεν ! 
Καί σπεισαντες έπί βωμόν άδελφικής φιλίας
Τήν λύσιν συνεκήρυζαν τής όλης ευωχίας. — »

— Αί ! τώρα άναγνώστά μου βεβαίως θά νομίσης 
"Οτι μετά τάς θαυμαστάς έκείνας διηγήσεις 
Καί τά σοφά διδάγματα περί δεινών τοΰ γάμου 
Τοΰ γάμου θά ίδγς έχθρόν τόν μέγα ήρωά μου ; 
Μήν άπατάσαι ! έπειδή πρός άλλο βλέπων πέρας 
Τούς γάμους του έτέλεσε τό ίδιον έσπέοας.
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Ναι ένυμφεύθη ό μωρός ! διά τόν λόγον οτι 
«Ό εχων τνφ.Ιευδό/ιαόον περίπατων ύπνώττει
• Την δυστυχίαν του ποθεί, τον όλεθρόν του θέλει
• Διά ολίγον πρόσζαιρον, κι’ όξυνισμένον μέλι.
• Τάς υποσχέσεις λησμονεί, τούς όρκους παραβαίνει
• Διότι έν αύτφ λαλεϊ ·/) φύσις μαινομένη
• Διότι λέγει τό γνωστόν «άς βρέζη ότι βρέζγ»
• Διότι ούτως έτρεζεν ό Κόσμος καί θά τρέςγ».

Θεόδωρός Γ. Ορφανιδης

Μεταξύ των χειρογράφων ε’νταυτώ του αειμνήστου Θ. Όρφανίδου άνευρέθη καί ή κάτωθι 
δημοσιευόμενη πολύτιμος επιστολή αύτοϋ προς τον εκδότην τοϋ αθανάτου εκείνου έθνικοΰ 
ημερολογίου τοΰ Μαρίνου Παπαδοπούλου Βρετοΰ. Ή επιστολή αΰτη, κατά τήν ιδίαν 
χειρόγρ αφον σημείωσιν τοϋ άνδρός,εμε'.νεν όλω; ανέκδοτο·,,ματαιωθείσης τής ύπό τοϋ μακα
ρίτου Μαρίνου Παπαδοπούλαν Βρετοΰ μελετηθείση; έκδόσεω; Συλλογϊις'Επιστολίΰν, 
ήτοι τύπων τινων τής κατά τούς χρόνους εκείνους έπιστολογραφίας, ήν ήθελε νά έξακο- 
λουθήση κατ’ετος.Οϋτω ή επιστολή αΰτη, έν ή μετριοφρόνω; ό περιφανής άνήρ αναγράφει ά- 
κριβεστάτα; σημειώσεις τοΰ διαπρεπούς αύτοϋ βίου, κατ' αΐτησιν τοϋ ίδιου, έπεστράφη τώ 
κ. Όρφανίδη ύπό τοϋ εκδότου, έκτοτε δέ διεσώθη έν τοΐς ώραίοις αύτοϋ χειρογράφοις, ά
λως ανέκδοτος.

Τήν ανέκδοτον ταύτην καί λαμπράν επιστολήν, ή εύγενεστάτη οικογένεια τοϋ άοιδίμου 
άνδρός, παρεχώρησε πρδς δημοσίευσιν εις τό παρόν έτος τής Ποικίλης Στοάς. Πρό παν
τός μετά πολλοϋ ένθουσιασμοΰ συνιστώμεν τήν άνάγνωσιν αύτής, καθ’ όσον ή έπιστολή 
αϋτη, ώς άναγράφουσα κυρίως πλήρεις αληθείς βιογραφικά; Σημειώσεις τοϋ Άνδρός, έν 
πολλοί; δέ διασαίνεται ή πρό; τε τήν έπιστήμην καί τό Έθνος μακρά καί έξοχος ύπηρε- 
σία αύτοϋ, παρίσταται σπουδαιοτάτη. ΔΓ αύτής κυρίως άναπληρωθήσονται τά μεγάλα 
κενά, άτινα άφήκεν ή έν ταϊς έφημερίσι καί διάφοροι; περιοδικοί; συγγράμμασι κατά τά; 
ημέρας τοϋ θανάτου τοϋ άνδρός, αναγραφή έν πολλοί; ψευδών καί όλω; φαντασιωδών γεγο
νότων ή βιογραφικών Σημειώσεων.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΝΕΚΔΟΤΟΣ

θ· Γ· ΟΡΦΑΝΙΚΟΥ
Έν Άθήναις τη 20 ’Ιουνίου 1865

Φί.Ιε Κύριε Βρεζέ,
’Απεφάσισα νά σε ευχαριστήσω μ,ε το παραπάνω κατά τήν κοινήν παροιμίαν. Σοί 

πέμπω λοιπόν έν μηνί ’7ου r/ω κατά τήν ύπόσ/εσίν μου τά βιβλία σου μέ τά έξελληνι- 
σθέντα ο’νόματα των φυτών. Έάν μέ ήρώτας πριν τό ύποσχεθής, ήθελα σε συμβουλεύσει 
νά κάμης άλλο τι, πλήν τώρα πλέον καιρός δέν είναι ! και άς μείνη δι’ άλλοτε ή καλή 
συμβουλή μου.

Επειδή δέ έγώ δέν έδημοσίευσα ακόμη τι κυρίως Βοτανικόν, εκτός τών εις τήν Λατινι
κήν γλώσσαν άποκαλύψεών μου, σέ παρακαλώ νά προτάξη; δύο λόγους πριν τής τυπώσεως 
τοϋ καταλόγου, λέγων ότι τά ονόματα σοι εδωκα έγώ κατά παράκλησίν Σου προς διευ - 
κόλυνσιν του έργου Σου ! γωρίς ν’ άποδώση; εις έμέ τό άθυρμα τοϋτο τό άρεσκον μέν 
εις τούς άναγνώστας Σου, δηλ. ταΐ; κοκονίτσαις καί τούς γαλαντιδες, άλλα μή ον εις 
αρμονίαν μέ έργα ένό; καθηγητοϋ Πανεπιστημίου.

Διά νά μή μείνη δέ ή είκών μου τήν όποιαν έπιμόνως ζητείς μεμονωμένη άνευ τίνος 
έργου μου, σοί πέμπω τρία μικρά ποιημάτιά μου έπικλείστω; εις τήν παρούσαν μου, τά 
όποια εΐνε τριών διαφόρων τύπων, καί είναι αδημοσίευτα- τό εν μο'νον (δ αποχωρισμός 
τοΰ Νεοσυλλείδα) έτυπώθη εις ολίγα αντίτυπα μιας στρατιωτικής έφημερίδο; τήν ό
ποιαν είδαν, κατά τήν φράσιν τοϋ μακαρίτου Λευκία περισσότεροι κ............παρά ’μάτια.
Είναι λοιπόν καί αύτό άγνωστον.

Τί νά σοι γράψω περί τοϋ βίου μου ; Αύτός διήλθεν ώς άνθος άγροϋ έν μέσω άκανθων- 
Έντρέπομαι νά λαλήσω περί έμαυτοϋ. Γράψε Σύ ό,τι θέλεις.—Απλώς σοί δίδω τάς ακο
λούθους πληροφορίας δΓ έμέ καί τά έργα μου . . .

Έγεννήθην εις Σμύρνην τόν Μάρτιον τοϋ 1817. Τήν πατρίδα μου δέν εΤδον φυγών νή- 
πιον έκεϊθεν διά τήν σφαγήν τών Χριστιανών.

Τήν παιδικήν μου ηλικίαν έπέρασα εις Σύρον καί Ναύπλιον, όπου έσπούδασα τά εγκύ
κλια μαθήματα, εις 'Αθήνα; δ’ ήνδρώθην. Κατά τό 1844 μετέβην εις Παρισιού;, ένθα έ- 
σπούδασα εις τό Museum d’ Histoire naturelle καί τήν Σορβόνναν επί τετραετίαν τάς φυ
σικά; έπιστήμας, κυρίως ασχοληθείς διά κλίσιν φυσικήν εις τήν Βοτανικήν. Διδασκάλους 
σου ε’χον τόν περ’ιδοξον Βοτανικόν καί τελευταΐον έκ τής οικογένειας τών Jussieu, An- 
drieu de Jussieu, τόν Adolplie Brongniart, τόν Decaisne καί λοιπούς καθηγητάς τοϋ 
Μουσείου. (ΙΙάντες οι τοΰ Μουσείου υπάλληλοι είναι αδύνατον νά μή με ε’νθυμώνται μέ 
τήν ζωγοριανήν καπόταν μου καί μέ τό Ελληνικόν μου φέσι διαμένοντα έν τω Μουσείω ή 
τω κήπω καί ταϊς παραδόσεσιν άπό πρωίας μέχρι; εσπέρας.) Έπιστρέψας εις τήν πατρίδα 
μου μετά τήν έπανάστασιν τοϋ 1848 διωρισθην τώ 1850 καθηγητης τής Βοτανικής εις το ε
θνικόν μας Πανεπιστήμιον, καί λυπούμαι διότι μέχρι σήμερον είμαι ό μόνο; ειδικός εις ον 
κλάδον ώρίσθην.

’Επί 18 έτη περιήλΟον τά έλληνικά όρη τής έλευθέρας καί δούλης Ελλάδος ίδίαις δα- 
πάναις συλλέγων καί σπουδάζων τά 'Ελληνικά φυτά, ηύτύχησα δέ rd κάμω σπουδαίας 
ανακαλύψεις πολλών νε'ων ειδών- Αύται έδημοσιεύθησαν εί; τό σύγγραμμα τοΰ έν 
Γενεύη τής ’Ελβετίας περικλεούς Βοτανικού Έδμόνδου Βοασσιέρου, ύπό τόν τίτλον: δια
γνώσεις τών νέων 'Ανατολικών φυτών ύπό Έδμόνδου Βοασσιέρου.

Κατώρθωσα, κινδυνεύσα; πολλάκις τήν ζωήν μου, "να σχηματίσω συλλογήν φυτών περί 
τάς 100,000, καί καταγίνομαι πλέον πρό χρόνων εις τήν συγγραφήν Χλωρίδος Ελλη
νικής, μετά εικόνων τών νεωστί άνακαλυφθέντοιν.

Δι’ άνακούφισιν τοΰ νοός πολλάκις έστράφην προς τά θέλγητρα τής Ποιητικής Μούσης, 
ήν έκ παιδικών χρόνων έλάτρευσα,·καί ήτις πολλά; μ’ έπότισε πικρίας.Συνέγραψα νεώτερο; 
πολλά,άλλ’ άνδοωθεί; ηύτύχησα εί; στιγμά; τινά; εύτυχεϊ; νά συγγράψω ποιημάτιά τινα, τά 
όποΐα αν δέν μοι υπόσχονται τήν αθανασίαν, τούλάχιστον ήρεσαν καί έξετέθησαν. Τρις 
έλαβον τό βραβεϊον τοΰ Ποιητικού Διαγωνισμού τοΰ Αμβροσίου 'Ράλλη, αντίπαλον εχων 
τόν Σαμαρίτην Ζαλακώσταν καί άλλου; καλού; ποιητα; μα;.

Τά στεφθέντα ποιήματά μου ήσαν :
1) Ό "Απατρις· 2) Ό Πύργος της Πε'τρας καί η Πο’λις τών ’Αθηνών, σάτυρα, 

(άπό αύτήν θά σοι πέμψω Θεού θέλοντο; τοΰ χρόνου). 3) Χίος Δούλη. 4) Τίρι-Λίρι, ποί
ημα ήρωίκοκωμικόν). 5) Ό "Αγιος Μήνας, έπεισόδιον τή; 'Ελληνική; Έπαναστάσεω;.

Έκ τούτων έπώλησα τρεϊ; έκδόσει; καί είδα νά μεταφρασθώσιν εί; ξένα; γλώσσα; ό ' Α-
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γιος Μήνας, ή Χΐος ΔούΛη, το Τίρι-Αίρι καί ό Πύργος της Πέτρας. Διά τούτο δέν 
σεμνύνομαι έγώ, τά ποιήματα μου είναι σήμερον περιουσία έθνική.

Ή ΠόΛις τΰν Άθητΰτ, σάτυρα, δέν έξεδόθη ακόμη.
Είμαι ήδη 48 έτών. Διδάσκω 16 ετη εις τό Πανεπιστήμιου, ίχων ήδη έτοιμον πρός τύ- 

πωσιν δίτομου έγχειρίδιον Βοτανικής. Α'ι πολιτικαί τής πατρίδας περιστάσεις μ’ εφερον εις 
την Βαν ’Εθνικήν Συνέλευσιν, όπου ήργάσθην μετά πολλών άλλων πατριωτών καί έγώ, 
καί συνετέλεσα εις τήν παγίωσιν μιας νέας τάξεως πραγμάτων, έξ ής πάντες έλπίζομεν α
γαθόν μέλλον.

Ώς άνθρωπος “σως έχω πολλά έλαττώματα, ιδίως όμως τό ελάττωμα τοϋ λέγειν άπο- 
τόμως καί είλικρινώς τήν αλήθειαν, καί όστις έχει τοιαϋτα έφόδια εις τήν ζωήν, πολύ κακά 
άπερνα. Ζώ διά τού Κήπου μου, πάμπτωχος ών. Πρό τριετίας διευθύνω προσέτι τό Δη
μόσιον Δενδροκομεϊον τών ’Αθηνών, τό κατά δύναμιν έογαζόμενος εις συλλογήν πολλών 
νέων φυτών.

Ετοιμάζω ήδη καί μάδημα AerJpoxo/ιίας κατά Κυριακήν (τό όποιον θέλει αρχίσει τόν 
προσεχή Αύγουστον, Θεού θέλοντας).

Τήν κοιλίαν, τά μοΰτρά μου τά ήξεύρεις, λοιπόν καλήν νύκτα σου I . .
Τό Χαρτοφυλάκων μου περιέχει πολλάς περιηγήσεις πολύ περιέργους καί διδακτικές. ’Α

φιέρωσα ?ν νέον φυτόν εις τόν γέροντα Άσώπιον καί ίσως τό έπόμενον έτος κάμω τήν εικόνα 
τοΰ φυτού καί τήν περιγραφήν καί τήν δημοσιεύσωμεν ώς περίεργόν τι καί συγχρόνως τιμη
τικόν διά τόν γεροδιδάσκαλον.

Σοί έγραψα πολλά, και δύναμαι νά εϊπω ότι ποτέ δέν έγραψα επιστολήν μέ φλυαρίαν 
περισσοτέραν, έγώ δ οκνηρότερος τών άνθρώπων εις τό γράφειν έπιστολάς.

Ό φίΛος

Θεόδωρός Ορφανιδης

ΠΑΝΟΜΟΙΟΤΥΠΟΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

ΘΕΟΔΠΡΟΥ Γ· ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ

ΜΗ ΖΗΛΕΥΗΣ
yfc ω.τώ τό γλυκοχάραγμα μέ στ'ήδη κονεμένα 
ife Sv άλλη τόν άγάπησε κλειότερ’ από ’μένα 
‘Ρωτώ τό άστρι τής αυγής ό'ταν χλωμό προβάλλει 
αν ηύρ’ άλλου θερμότερη άπ’ τή ’δική μ’ αγκάλη 
‘Ρωτώ τάδένδρα, τά βουνά, -οΰ κάμπου τά λουλούδια 
Sv τοΰ ’πλεςε ποτέ κ.αμμιά γλυκύτερα τραγούδια 
Τό άηδονάκι ’ρώτησα, πού μεσ’ τά φ λλα ψάλλει 
αν ’κτύπησε ποτέ καρδιά γιά ’κείνον τόσο άλλη 
Τή θάλασσα έρώτησα, κι’αύτή τήν τρικυμ'α 
αν τόν έπόνεσε ποτέ, ώσάν εμέ, καμμία. 
’Όχι, μ’ άποκριθήκανε χαρούμεν’ ένα ένα 
μ’ άλλην ποθεί πλειότερο εκείνος άπό ’σένα . . . 
Ναι άλλην μοΰ ’ψιθύρισε τοΰ φεγγαριού μι’ αχτίδα 
πλήν μή σηλεύγ,ς. προτιμώ τήν φίλην του πατρίδα.

1SS6
Τ^ΑΡΙΕΤΤΑ ^λίΠΕΤΣΟΤ

ΔΓΟ ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΑΙΙΙΊΣ

r
tx πέ μου σΰ μελαγχρίνή μέ τά μαλλιά τά μαύρα 
ποιός άγγελος σ ύ φ’λησε τά τρυφερά σου χείλη 
κ’ είν’ αναμμένα σά φωτιά καί κόκκινα σάν αίμα) 
Ποια νύχτα σ’ άποκ ίμησε κ’ έ’βαψε τά μαλλιά σου 

κι’ ανταριασμένα φαίνονται σταίς πλάταις σου χυμένα ; 
κι’ ακόμα ποιο καλόβουλο γιά σένα περιστέρι 
τή κάτασπρη του τραχηλιά φ'ρεσε ’ς τό λα μό σου ; 
καί ποιο λ υλούδι νά κοψες τήν άνοιςι μια ’μέρα 
κ’ έγ'νηκ.αν τά χέργια σου χιονάτα σάν τό κρίνο ;

♦
Οδτ’ άγγελος έφίλησε τά κόκκινα μου χείλη 
οδτε βαμμένα τάχω ’γώ τά μαύρα τά μαλλιά μου, 
κι’ αν ό λαιμός, τά χέργιά μου σού φαίνονται χιονάτα 
μέ χιόνι μέ κρυό νερό τά βρέχω κάθε ’μέρα" 
κ’ εκείνα τά καλόβουλα ποΰ λέγει περιστέρια 
τήν άσπρη τους τή τραχηλιά τήν έχουνε στολίδι 
καί δέ τή δίνουνε σ’ εμέ" κι’ ό χιονισμέ ος κρίνος 
κρατεί τήν δμμορφάδα του περήφανος, δροσάτος 
για νά τή δώση χάρισμα σέ σένα παλληκάρι.
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ΠΟΙΚΙΛΗ

Περήφανη μελαγχρινή μ’ εμένα μή Ουμώνης 
ζι’ έγ<ο γίατϊ Οιαμάχτιζα τή τόσην ομμορφιά σου 
ξεθάρρεψα ζαί σώρριξζ δυΰ λόγια τής αγάπης" 
κι’ αν ήνε ζ’ έχ > σχώρισι πέ μου το ν’ άνασάνω. 
και πάλαι κι’ άν βαργιόμησες νά πιάσω τή καρδιά μου. ΤΟ ΜΟΝΑΧΟΝ♦
Τσ* άγχπτ,ς λόγια ή ομμορφιά πολύ συχνά τ’ άκούζι 
μαχει κλεισμένη τή καρόιζ και σφαλιστά τά μάτια, 
μονάχα παλληκάρι μευ το δρόμο σου ςεζ'να 
κι* άτε; κ’ εμέ *σ το σπίτι μου γοργά-γ ργά νά παο), 
γιατ’ ε'/ω μά α *ς τήν αύ/·ή. κι* αφέντη μ.σ’ τό δρόμο 
πού καρτερούν το διάβα μου, πού καρτερούν έμενα.

♦
Σ’ «φίνω ’γειά μελαγχρινή"—φεύγει τό πα’ζληκάρι 
κι’ έζείν’ αργά ’ς τό σπήτι της. αργά πολύ πηγα’νε. 
βρίσκει τή μάνα ’ς τήν αυλή, ’σ τό δρόμο τό πατέρα.
— Γιάννα πώς ήρτες έτσ’ αργά; ποιός σωκρενε ’ς τον ορομ ;
— Ηύρα τή φιλενάδα μου ποΰ μάζευε χορτάρι 
ζ’ έκείνη έκαρτέρεσα κι’ αργήσαμε λιγάκι.
— Γιάννα σ’ έμέ τά μάτια ooj τό ψέμμα μαρτυράνε"
— Μάν.α, σά Οές νά σοϋ τό πώ, σ’ ανοίγω τή καρδιά μου 
Μ’ ηύρε τοΰ Κώστα τό παιδί, ό Γιάννος ό λεβέντης
καί μοϋπε λό ια τής καρδιάς καί λόγια τής αγάπης.
— Άφέντρα καί κορίτσι μου τής γνώμης σου σϋ.ν είνε 
πέ μου νά κράςω τό παππα τό γάμο σου νά σώσω.

♦
Πέρνα ή πρ'.τη άν.ιξι. φεύγει τό πρώτο χιόνι 
ξαναγυρίζουν τά πουλιά, ό κόσμος ξανανοιώνει, 
κρυφαίς ματιαί, σκορπίζονται άπό χαρά γεμάταις 
καί κουφοκουβεντιάζονται τό βράδι ή μαυρομμάταις, 
ό Γιάννος πάντα καρτερεί τή Γιάννα μέσ’ τή βρύσι 
γιά νά τής πάρη τό φιλί καί τή καληνυχτίση.
Καί πάλαι Φεύγουν τά πουλιά κι’ αρχίζει και χιον.ζ ι 
καί πάλ’ ερχετ’ ή ά'νοιξι καί τή χαρά χαρίζει 
καί ξημερώνει μιάν αύγή τοΰ Μάϊ μιάν ήμερα 
ό Γιάννος πέρνει τήν εύχή τοΰ γέρω του πατέρα 
καί μέ τουφέκια μέ χαραίς ξεκίνησε καί πάει 
τή Γιάννα νά στεφανοίΟή τή Ζ''ρη π’ άγαπάει. 
Ευτυχισμένο αντρόγυνο !.......................................

ΆΟΛΑΟΣ ^ΤΑΜΑΤΕΛΟΣ

ΟΛΛΑ άξια θαυμασμού δύναται ό περιηγούμενος οίαν- 
άποθησαυρίζή άπ’ αύτής έν ταΐς ση- 
κ’ έκ τούτων πυρήνα σχηματίζων ν’ 

άποτελή tv ολον πρός διάδοσιν γνώσεώς τίνος 
πατριωτών αυτού

. έτους χάριν καλλιτεχνι- 
έπήλθεν ή ιδέα νά κρατήσω σημειώσεις 

μένων, ϊνα διά τούτων ηλεκτρίσω τάς ψυ- 
ατριωτών μου, άν ούχί προς άμιλλαν, τού- 

ός μίμησιν τών έν τή Δύσει ώ; πρός τούτο προοδευόντων

ΟΛΛΑ άξια
| ί δήποτε χώραν ν’ 
1 1 ;^Ι μειώσεσιν αύτούς

άποτελή tv ολον πρός διάδοσιν γνώσεώς τίνος ή καί 
πρός απλήν ψυχαγωγίαν τών συμπατριωτών αύτού- έμοί δέ περιη- 
γουμένω κατά τό θέρος τοΰ παρελθόντος έ 
κών ερευνών έν τ·7ι ’Εσπερία, 
τινας καλλιτεχνικών άντικει 
χάς τών κκλαισθήτων συμπ 
λάχιστον π 
εθνών.

Άλλά τώ περιηγουμένω έν ςένη πολλά εΐσι τά έπιπροσθούντα αύτώ 
προσκόμματα, οσάκις άπό τού ενός εις τό άλλο σημεϊον έχει νά μετα- 
βή, έγώ δέ έν διαστήματι μηνών πέντε εΐχον νά έπισκεφθώ, άπό πό- 
λεως είς πόλιν μεταβαίνων, τήν Αγγλίαν, τό Βέλγιον, τήν Γαλλίαν 
καί τήν Γερμανίαν, καί έν τοιαύτη περιπτώσει ούδέ τόν άπαιτούμενον 
χρόνον, ούδέ τήν άπαιτουμένην ήσυχίανήδυνάμην νά έχω, τούλάχι- 
στον όπως μή παραλείψω τά πλεϊστα τών έντύπωσίν τινα έμποιησάν- 
των μοι" δΓ δ άπό μια; μόνον πόλεως, τής μάλλον έλκυσάσης τήν 
προσοχήν μου καί τάς πλείστας έξ αύτής λαβών σημειώσεις, δύναμαι 
νά προσφέρω τι είς τήν φίλην «ΙΙοικίλην Στοάν», ώς διεγερτικόν τής 
όρέξεως τών καλαίσθητων άναγνωστών αύτής είς τό έπιθυμεΐσαι τήν 
έπάνοδον τών Καλών Τεχνών έν τή ήμετέρα πατοίδι, άφ’ ής αί πολυ- 
άοιθμοι συμφορα’ι άπό πολλών αιώνων τάς έφυγάδευσαν.

Ή πόλις αύτη είναι τό Μονάχον, ή γνωστή πρωτεύουσα πόλις τού 
Βαυαρικού κράτους, ή μόνη έν Εύρώπή πόλις, ήτις παρά πάσαν άλλην 
εϊλκυσε τήν προσοχήν μου καί πλείονα τού έν ταΐς άλλαις χρόνον μ 
έκοάτησεν έν αύτή, διά τον έν αύτή πλούτον τής Καλλιτεχνίας. Άλλ’ 
όχι" όχι! δέν έθαύμασα τόν πλούτον τούτον" άπεναντίας ύπ’ όδυνηράς 
κατελήφθην θλίψεως καί βέβαιος είμί δτι καί πας Έλλην, μετ’ έμέ, 
άναγνώστης τής «Ποικίλης Στοάς» θά θλιβή, σκεπτόμενος οτι έν τή 
ήμετέρα Έλλάδι, τή γενετείρα ταύτη πάσης Τέχνης καί πάσης Ε
πιστήμης, έσμέν έτι νήπιοι, ϊνα μή εΐπω δλως αδαείς τού άληθούς 
καλού τού είς αιώνας δοξάσαντος τούς ήμετέρους προγόνους. Άλλ’ άς 
παρηγορώμεθα δτι αί συμφορά1., άς ύπέστη τό ήμέτερον έθνος, ύπήρξαν 
τόσω δειναί καί τόσω μεγάλαι όσον ούδενός άλλου έθνους ή ιστορία άνα-
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φέρει, καί έξ αυτών μάλιστα τών καθολοκληοίαν ήφανισθέντων- αί δέ 
συμφοραί αύται έφυγάδευσαν τέλεον άφ’ ημών τά πάντα, άτινα εις τήν 
Δύσιν διεσκορπίσθησαν,καί άς πιστεύωμεν ότι ή ελπίς δέν πρέπει νά μάς 
διαφύγγ)’ θά έλθγ ημέρα καθ’ ήν πάλιν άπ’ ’Ανατολών τό φώς θά δια- 
δωθή καί πάλιν έν τίί Έλλάδι αί τέχναι θ’ άναγεννηθώσι τελειότε- 
ραι, διότι ή φύσις τήν χώραν ταύτην προόρισε νά ή πάντοτε ή γενέ
τειρα παντός καλού’ άρζεϊ νά δοθγ μικρά ώθησις, μικρά άρωγή καί 
παραχρήμα θά άρξηται ή άνζγέννησις' άρκεΐ εις άνήρ νά εΰρεθή καί 
ούτος έσται δ ποδηγέτης τών έπανερχ υμένων Τεχνών πολλά δ’ έλπί
ζομεν άπό τού νΰν ιθύνοντος τάς τύχας τοΰ έθνους κ. Τρικούπη, δστις 
καί διά μεγάλου προορατικού καί δι’ ίσχυοάς καί επιμόνου θελήσεως 
κεκοσμημένος τυγχάνει, μίαν έτι πρός ταΐς άλλαι; άρεταϊς, τήν κα
λαισθησίαν έχων.

Άλλ’ ή πόλις αϋτη άνήλθεν εις τον βαθμόν τούτον έκ μόνης της 
θελήσεως ενός μόνου άνδρός, ισχυρού καί δυναμένου, τού αουσοληπτου 
βασιλέως της Βαυαρίας Λουδοβίκου τού Α,πατρος τού άοιδήμου ήμε- 
τέρου Βασιλέως ’Όθωνος, τού έν τώ οΐ-στρφ αυτού φαντασθέντος νά με- 
ταβάλγ την πρωτεύουσαν του εις άρχαίας ’Αθήνας. ΙΙόθεν δε ή φαν
τασία αύτοΰ συνέλαβε την ιδέαν ταύτην, ίσως ουδόλως σφάλλομαι έάν 
εΐπω ότι, ώς ανέκαθεν ούτω καί νΰν, έξ Έλλαδος, άφ’ ής έξεπέυ.Φθη, 
μίαν έτι φοράν, άκτίς φαεινή, ήν δ Λουδοβίκος πρόφρων συνέλαβεν.

Ή τόν κόσμον έκπλήξασα έξέγερσις της τέως δούλης Ελλάδος, έξή- 
γειρε καί την ποιητικήν φαντασίαν τού φιλέλληνος Λουδοβίκου, καί 
ένω ή λύρα αύτοΰ τά ηρωικότερα τών 'Ελληνικών κατορθωμάτων μετ’ 
αισθήματος άνέμελπεν ΰπεοβάλλοντος, συγχρόνως έκυοφοοεϊτο έν τή 
διανοία αύτοΰ ή επί τό Έλληνικότερον διακόσμησις τοΰ Μονάχου.Καί 
δέν ήτο δυνατόν ή τοιαύτη φαντασία, έν τώ οιστρω αύτοΰ, νά μή 
παραστήση αύτώ τούς άγωνιζομένους νέους ήρωας τής 'Ελλάδος ό
μορους τών προγόνων, καί δέν ήτο δυνατόν νά μ,ή φαντασθή τήν Ελ
λάδα οποία ποτέ ύπήρξεν. Έφαντάσθη τόν Παρθενώνα έπί ΙΙερικλέους, 
είδε τήν σμίλην τοΰ Φειδίου ζωήν διδοΰσαν εις τό μάομαοον, είδε τον 
χρωστήρα τοΰ Ζεύξιδος τό κάλλος τελέως πλήρες καί ζωήν έν πίναξι 
διαχέοντα, καί είδε τάς ’Αθήνας στιλβούσας έκ μαρμάρου λαξευτού 
καί συνέλαβε τήν ιδέαν ’Αθήνας νά καταστήσγ τό Μοναχόν του, καί 
ούτω τήν ιδέαν ταύτην ή έξεγερθεΐσα Ελλάς, ής τούς άθλους ζωηοώς 
έζύμνει, τώ ένέπνευσεν, ή δέ ιδέα σαρξ έγένετο έν αύτώ

Πανταχόθεν πας έξοχος τεχνίτης, μεγάλη, άμοιβή, μετεκλήθη εις 
Μονάχον, έτεροι έξεπέμφθησαν εις ’Αθήνας καί κατεμέτρησαν καί άν- 
τέγραψαν έν σχεδίοις παν λείψανου αρχαίας Τέχνης, συνάμα άπειργα- 
σάμενοι καί τ’ άπεικονίσματα τών νέων ήρόων τής έπαναστάσεως. 
Ούτω λοιπόν ό ποιητάναξ καί φιλελληνικότατος Λουδοβίκος, έκ τού
των οίστρηλατούμενος, ήγειρε προπύλαια έν Μονάχω έπί τή βάσει τών 
τής Άκροπόλεως, ήγειρε πινακοθήκας έξαισίας, ποΰ τών όποιων δ πε
ριηγητής ϊσταταιέκθαμβος, άποθαυμάζων τάς σκηνάς πάσας τής Έλ- 

ληνικής έπαναστασεως, έ’νθα πιστώς άπεικονίζονται οι ήμέτεροι ή- 
ρωες καί τά ηρωικά αύτών κατορθώματα. Ό έξ ‘Ελλάδος οίστρος ού
τος τοΰ Λουδοβίκου ένέπνευσεν αύτώ καί τήν ιδέαν τής ιδούσεως τών 
άπαοαμίλλων έν Μονάχω Σχολών τής Καλλιτεχνίας, αΐτινες τάς Τέ- 
χνας, έπί τή βάσει τής άρχαίας Ελληνικής ρυθμίσασαι, ποοεκάλεσαν 
καί ποοκαλοΰσι τήν συρροήν τών σπουδαστών άφ’ όλων τών μερών τοΰ 
κόσμου, καί ούτω τό Μονάχον κατέστη ή παγκόσμιος Καλλιτεχνική 
Σχολή, αί δέ δημόσιαι οίκοδομαί, φυγούσαι τόν μεσαιωνικόν γοτθικόν 
ρυθμόν καί προσλαβοΰσαι τόν άρχαϊον'Ελληνικόν,παρρίγουσιν έντύπω- 
σιν τώ εΐσερχομένφ ξένφ έν Μονάχφ, οϊαν προξενεί τώ όδοιπόρφ τής έ- 
οήμου ή έν αύτΤί έμφάνισις όάσεως θαλλεράς. Τοιαύτην δ’ έντύπωσιν 
κ’ έν έμοί ένεποίησεν ή πόλις αυτή, ένθα κατενόησα ότι πάσα πρόοδος 
οίουδήποτε τόπου οφείλεται εις τήν καλαισθησίαν, καί τήν άπόφασιν 
καί τήν ειδικήν προστασίαν ενός ισχυρού,δυναμένου νά έχν) θέλησιν,καί 
θέλησιν τοιαύτην είχεν δ σοφός Λουδοβίκος μετ’ άκρου ένθουσιασμοΰ, 
δν καί οί διάδοχοι αύτοΰ έμιμήθησαν, καταστήσαντες τό άλλοτε άση- 
μον Μονάχον τό σέμνωμα τής Εύρώπης διά τάς Καλάς έν αυτώ Τέ- 
χνας.

Ναί ! ή ισχυρά Οέλησις τού Λουδοβίκου Α’ έκάλεσεν έν Μονάχω 
τάς Καλάς Τέχνας. Ό βασιλεύς ούτος γεννηθείς ακριβώς πρό ένος’αί- 
ώνος— τώ 1776 —καί εύρείας μαθήσεως τυχών, φύσει δέ ποιητής, 
έπόμενον ήν νά τρέφη καί σφοδρόν πρός τάς Καλάς Τέχνας έρωτα, δι’ 
δ δικαίως άποδίδεται τώ βασιλεϊ τούτφ ό τίτλος τοΰ ίδρυτοΰ καί ά- 
ναμορφωτοΰ τών έν Μονάχω Σχολών, έν αίς οί επιφανέστεροι καί περι- 
φημότεοοι· Καλλιτέχναι τής Γερμανίας έτελειοποιήθησαν, διότι μόνον 
έν Μονάχω ή Καλλιτεχνία εις τόν ύπατον βαθμόν άκμάζει, καί μόνον 
οί τού Μονάχου Καλλιτέχναι, μετά τινων ολίγων τών ΙΙαοισίων, έ- 
χουσιν έν τή ΰφηλίω τά πρωτεία, άλλ’ αί πρόοδοι τών έν Μονάχφ 
μετά ήμ.ισυ τούλάχιστόν αιώνα θ’ άνυψόσωσιν αυτό εις θαυμ,ασίαν τε
λειότητα, διότι καταπληκτικότατη είναι ή πρόοδος αύτοΰ, έάν άνα- 
λογισθή, τις ότι ποό τριάκοντα πέντε ενιαυτών μ.ία μόνον Σχολή χρω
μάτων (Malschule) ύπήρχεν έν αύτώ, ένω σήμερον άριθμοΰνται πολ- 
λαί, έάν άναλογισθή τις ότι ύπερ τους εικοσιν ονομ.αστοί καθηγηται, 
οίοι οί τής ζωγραφικής Piloty διευθυντής (δ κατ αυτάς τελευτήσας), 
Liezenma’iyer, Aefi-egger, Loeftzi, Liendersclimidt, καί δ ήμέ- 
τερος Γκιζης κ.λ.π. ώ; καί οί τής γλυπτικής Wiidumami, Eberle 
κ.λ π. διδασκουσιν εις πεντακοσίους περίπου ακαδημαϊκούς, προερχο- 
μένονς έξ όλων άνεξαιρέτως τών έθνών τής οικουμένης, έάν αναλογι- 
σθή ότι έκ τού αριθμού τούτου ογόοήκοντα περίπου εισί μαθηταί συν
θέσεων (Componierschtiler) τά τελευταία έτη τών σπουδών αύτών 
διανύοντες, και τέλος έάν άναλογισθή ότι οπουδήποτε καί άν έδιδάχθη 
τις οφείλει νά έπισκεφθή τό Μονάχον, ΐνα τελείως καταρτισθ'ί).

Τφ οντι, τό Μονάχον είνε ή άνωτάτη βαθμίί, έφ’ ής οφείλει ν’ άν- 
έλθη πας δ τέλειος καλλιτέχνης, είνε ή βαθμίς εκείνη ή όιδοΰσα τήν
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σφραγίδα τοΰ κύρους τώ άρίστω σπουδαστή. Το Μόναχο* βλέπω ένώ- 
πιόν αου έν πάση τή καλλιτεχνική ζωή αύτοϋ, άλλ’ ιδού απομακρύνε
ται, φεύγει, σβέννυται προ τών όμμάτων μου, καί άντ’ αύτοϋ ανα
πτύσσεται ενώπιον μου ή νυν πόλις τών ’Αθηνών μέ τά ένδοξα ερεί
πιά της...ή χειρ μου δέν προχωρεί πλέον' ό φθόνος δέν δεσμεύει αύ- 
τήν διά την ξένην εκείνην πόλιν, άλλ’ ό πόνος διότι δέν δύναμαι νά 
είπω καί τι περί τών καθ’ ημάς ’Αθηνών. Θά τό εΐπω άρά γε έν τή 
ζωή μου ; *

Έν Άθήναις τή 30’Οκτωβρίου 1886.
JG. ^Ρωμαιδης

ΤΩ; ΝΕΑΡΩι ΚΥΡΙΩ:. . . . . . .

Καί τά κατωτέρω δημοσιευόμενα δύο ανέκδοτα όλω; καί πλήρη τρυφερότητο; ποιή
ματα τή; πολυζλαύστου Φωτεινής ΟίζονομΙζου, ή; τήν μνήμην αείποτε διατηρεί 
συμπαθή ό άναγνώσα; τά τόσα αύτής ηδυπαθή έργα κόσμος, εΰγενώ; Ι’πεμψέν ήμΐν 
πρός δημοσίευσιν ό άζιοτιμος αδελφός τή; αείμνηστου ποιητρίας κ. Φίλιππο; Οίκονομίδης, 
σεβαστό; καί προσφιλής τής ΠοικίΛης Στ<«<; φίλο; καί συνεργάτη;.ΕΙΣ ΛΕΥΚΩΜΑ ΦΙΛΗΣ

τίχους ζητείς ; 
’«8 Έσίγησεν ή μοϋσά μευ 
Εΐν ή ζαρδία μου νεκρά, άν : 
Και δι’ έμέ άπώλεσε τό παν ι 
Νά ψάλλω θέλεις : αλλά πιο; 
Μή με βιάζης’ άφες ;.·ε νά τή: 
Φέρε τήν χεϊρα καί ίδέ : τό στη 
'Όταν αυτό λοιπόν σιγά, πώς θί 
Μή άπορης άν νεαρά άτηύδησα 
Εάν ποθώ διακαώς 
"Αν ό'ρας όλας

Ι'.χουσα μόνον

αλλοίμονο-? ! δέν γρυ too) στίχους πλέον 
ψύχραν σιγήν θανάτου’ 
καί τό στήθος νέον, 
τά θέλγητρά του . .. _ 
ς; νεκρά καρδ'α ψάλλε'.;

ηκωμαι σιγώσα’ 
,0 ός μ. υ δέν πάλλε·.’ 
ζ λαλη ή γλώσσα ζ 

νά σζενω’
τού τάφου τήν γαλήνην* 

άφωνος ώς εν εκστάσει μένω, 
σύντροφον άκοίμητον όδόνην.

’Άφες με. άφες’ μή ζητής τό στήθ'ς μου ν' ανοίξω: 
Φερει εντός τήν κόλασιν, τόν 'Άδην περικλείει... 
Μή ζητεί τής καρδίας μου τά βάθη νά σοί δε ξο>’ 
V υχή. οποία ή έμ τήν σιωπήν δέν λύει’ 
Ποτέ, ποτέ τά χείλη μου δέν θέλουν ομιλήσει’ 
Θνητές ποτέ τούς πόνους μου ούδέ θά ύποπτεόση’ 
Ζηλότυπου τσ στήθος μου κρυπτούς θά τούς τηρήση 
Κ’εμπρός εις άλλον δάκρυ μου ουδέποτε Οάρεύση .!

ΦΩΤΕΙΝΗ Ά. ΟίΚΟΝΟΜΙΔΟΤ

Μ’ ατενίζεις, καί πυρ χύνουν οί ώραΐοι οφθαλμοί σου’ 
Μοί λαλεΐς, καί ή φωνή σου διακόπτεται καί τρέμει’ 
’ί,'χριας καί συγκ.νείσαι δτ.,ν κάθημαι εγγύς σου’ 
Τί σημαίνουν πάντα τάΰτα ’ ώ! όμ’λησον ! εΐπέ μοι! 
Δειλίας νά μοί τό ε’ίπης ή καί σύ δεν τό γνωρίζεις ,’ 
Πρώτον νΰν παλμούς ήσθάνθης εις τήν νέαν σου καρδίαν; 
Νά νοής τί είναι ’Έρως πρώτον νΰν λοιπόν αρχίζεις ; 
Καί «σέ αγαπώ!» εϊσέτι πιος ; δέν εΐπας πρός καμμ'αν; 
”£} ! άν ούτως έχη. φύγε’ τήν παρθένον σ υ κ-ρδ αν 
'Ύπαγε καί δό; έΐς ά'λλην, ά’πειρον, ώς σύ κ’ εκείνην.
Είν ι κρίμα ν’ άγαπήση; νεαρός γεγηρακυίαν . . . 
Κ’έρωτα πόθων νά εύρης μόνον παρ έμοί οδύνην! 
'Ύπαγε, αβρόν σύ άνθος, τήν πυράν μή προσεγγίζης’ 
Μή. έγγύς τής δυστυχ’ας, μή, ζητής τήν ευτυχίαν' 
Παρ’έμοί δέν θέλεις εϋρει δ,τι π.θάνώς ελπζε.ς, 
Καί θά Ουσιίστ,ς μάτην τήν χρυσήν σ υ ηλικίαν. 
Φύγε με, καί ή πνοή μ υ δύναται νά σέ μαράνη’ 
Είναι φλογερά καί καίει τοϋ πυρές ακόμη πλεϊον’ 
ΊΙ καοδία σου έγγύς μου πριν ή ζήση 0 άποθάνη’ 
,,, , * , , , r ” Ο' ι1 ην γηρασκουσαν αωρως φύγε, άπειρον παιοι / .

ΦΩΤΕΙΝΗ Ά. ΟίΚΟΝΟΜΙΔΟΤ

ΕΙΣ ΤΟ ΛΕΥΚΩΜΑ
ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ Μ . Π

€
Είναι
Δίδει

δίδων ίπεκράτηιε νά λεγετ ευεργετης, 
Καί ό λαβών τ ύ δίδοντη,ς νά μόνη οφειλέτην, 
κοινόν αξίωμα* καί όμως - ποια πλάνη ! 
πολλάκις ό ζητών, καί δ'δων τι; λαμβάνει.

Σείς στίχους μ’ εζητ’ςσν.τε. Ιδού ο,τι ζητείτε 
Τις ές ημών εύεργετεί, καί τ’ς -ύεργετίΐται ;
Σείς - έκτακτον άπόκτημα- εγετ* οκταοα στίγων^
Κ’ έγώ έχω ~ην μνημην σας. ην άλλως Ο εν 0α tiyov.

4 ’Απριλίου 1886.

Άγγελος ^Βλάχος
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ΕΒΑ1ΩΣ καί αί ποιναί χαρακτηρίζουσι τήν κζτάστασιν 
τοϋ πολιτισμού, είς ήν εύρίσκεται λαός τις, όπως 
ή μεγάλη κατζνζλωσις τοϋ σάπωνος, ήτις γίνεται 
τήν γείτονα ήμών έπικράτειαν, δεικνύει τόν πρός 

ούρκων, καί επομένως τον βαθμ-όν 
ών ! Τά πάντα σχετικά, τά πάντα 

τών συμ-ίρεοόντων καί τοϋ 
; συντηρήσεως γίγνονται πάντοτε 

καί μή άπατώμεθα έκ τών σοφισμάτων, 
ήμ.εϊς νά διδαχθώμεν έκ τών ούτω δή

Ε) 
Φρ Α-' (■ ■Φ 
©.φϊ-ϊήιδΆ Ζ( Ϊ'-Λ- Φ'&ΪΧ 
καθαριότητα, 
έξευγενίσεως 
ναλόγως τών 
έγώ καί τοΰ 
τή εξελίξει 
Πολλά δυνάμεθα αί Εύοω 
Λαλουμένων ά.το.έιείστωζ

Οί άγαν ευαίσθητοι 
ποιναί είσιν άναγκκϊαι 
λέσεως τοσοϋτον και συμβουλεύουσι τοιαύτην 
νόχους, ώστε έπ’ έσχατων προεκάλεσαν ζωηοοτάτην 
άλλων, οΐτινες ανέκραξαν άραίΐ /

Δεν πρόκειται νά συζητήσωμ.εν, άν πρέπη νά ύπάρχωσι ποιναί, καί 
μάλιστα ή τοϋ θανάτου, έν τώ δεκάτω έννάτω αίώνι, ή ούχί. διότι το 
τοιοϋτον δεν ανήκει είς τήν ήμετέραν δικαιοδοσίαν, ούδέ νά συζητή- 
σωμεν επίσης, άν αί ποιναί σωφοονιζουσιν ή ούχί τούς άμαρτάνοντας. 
Ταϋτα ό χρόνος θέλει λύει έκάστοτε διαφοροτρόπως, διότι είνε ζητή
ματα μή άνήκοντα εις τάς θιτιχΰς έπιστήμας.

Έκθετομεν ενταύθα τάς έν χρήσει σήμερον ποινάς έν τή φίλη Αι
θιοπία άπλώς, αφινοντες τήν σύγκρισιν αύτών πρός τάς τόϊν άλλων 
λαών τών διάφορων εποχών τοϊς είδικοΐς ποινικολόγοις’ αύτοϊς έπίσης 
άφινομ.εν και την εξαγωγήν τών διαφόρων συμπερασμάτων.

Αί εν χρήσει εκεί ποιναί δύνανται νά διαιεεθώσιν εις ποινάς 
τής ίωθς, τοϋ οω/ιατοΐ^ τής έ.Ιιυθίρΐαζ καί τής -τίιιίονσίαι.: 

SIo'vvl κατά. τής άίΰιοή;. 
τ.ινος είς θάνατον παρά' τοϋ Αύτοκράτορος, 
δικαστικός αρχών, ή ποινήέκτελε 

γυν τυυ τυπου, όπου, πάντοτε έν ύπκιθρω, έχει καταρτισθή 
:ί εζκκολουθεϊ δικαζον άλλους τό άνώτατον εκείνο δικαστήςιον, τοϋ 
I. Ο αξιότιμο; φίλο; ζ.αί οιαζεζρψένο; επιστήμων ζ. Ν. Παρ'ιση;, ό 

συνοεσα; τα ονομα αύτοϋ -ρί; τήν ευτυχή ε'κπληρωσιν εύγενον; αποστολή;, 
άφιερωσε διά τά; σελίδα; τον παρόντος τόμου τή; //. λτιάς το άνωτετω 
ίκανώς ϊνοιαφέρον καί ολω; ανέκδοτον κιφάλαιον ε'κ τών τόσων αφαιών αύτού ΑιΟιοπικών 
αναμνήσεων, ών άλλα μέρη έδημοσίευσαν πολλά τών παρ’ ήμϊν ημερησίων φύλλων.

ζήλον τών 
τών ηθών

• αναγκών 
ένστικτου

τού πολ

Α'
Κκταδικασθέντος 

είνε καί δ ανώτατο 
κράν ολίγον τού τ 
κα

αυτ
καί

καί 
είς 

την 
τ·7}ς 
ά- 

άδαιζ,ζστου 
καί ενζ;

σμοΰ,
..αϊοι
Λκών της σημεοον.

ην καρδίαν ποινικολόγοι δμολογούσι μέν, οτι αί 
τη πολιτεία, φρίττουσιν όμως πρό της έκτε- 

πεοιποίησιν προς τους έ- 
άντίδρασιν παρ’

7. 7.^7.

ο σ τ ι ς
ϊται αμέσως μα- 
ε/ει κατα

τοσον όπιτυγώς 
Λ:αν προθύμω; 
δημοσιευόμενο?

ό Βασιλεύς μεταξύ δώδεκα δικαστών, έχόντων ύπ’ δ- 
ζαί γραπτούς τινας νόμους, τινάς τών όποιων δέν δύναται ούδ αυ- 
ό Αύτοκοάτωρ νά μή έφαρμώση. Λήμιοι ώρισμΐιοι δέν ύπάοχου- 
έκεϊ' ό Βασιλεύς ά 

φρούραρχος τοϋ βασιλέως 
είς θάνατον, παραδιδει αύτόν είς 
τις διά τών παρατυχόντων στρα 
δρον τόν μέλλοντα νά θζνα~ωθή, μάτην έπικαϋ 
Αύτοκράτορος άν φανεοώς ά 
μαρτύρων δέν δύναται ν’ άτ 
τοϋ θανάτου μετατρέπεται είς ποι 
θερίας, καί τής πεοιουσίας παρά 
τοϋτο άν συνενζίνωσιν οί ένάγοντ; 
γενεϊς ούτοι δύνανται νά ζητήσωσιν 
αύτών τών ίδιων. Είδον αύτός έγώ 
έτριψε τήν κεφαλήν τοϋ φονέως τοϋ 
θέντος. Άλλά καί διά χρημάτων ούχί σπανίω 
αύτοϋ ό καταδικασθείς, άν συστήση τό τοιοϋτον 

οϋ παθόντος καί ούτοι συνεναίσωσιν.
’ 8 ,ς .jj ^ιά .πυροίδ.έοΐ) δπλου, ή 

τοϋ, καί έτι σπανιώτερον 
ειείσ 
τών συγγενών, 
όπον τινά, δένουσιν αύτοϋ

όποιου ποοεδρεύει 
ψει 
τός 
σιν παγγέλλει τό παρα.ίάήιτό tor, καί αμέσως ό 

παοαλαμβάνει τόν καταδικασθέντα ούτως 
κατώτεοον άλλον αξιωματικόν, όσ- 

τιωτών αύτοϋ οδηγεί είς τόν πρός Εν 
ύμενον τό έλεος τοϋ 

όρων ή ένοχή, ή άν διά 
ης. Σπανιότατα ή ποινή 
:οϋ σώματος, ή τής ΐλευ- 

κα.ί τό τελευταίου 
παθόντος. Οί συγ-

πεδείχθη διά μαρτύρων ή ένοχή, 
τοδειχθή ή άθωότης. Σπανιότατα 

αι είς ποινήν κατά 
τοϋ βασιλέω 
συγγενείς τ 
όπως ή 
γυναίκα, 
συζύγου

Ί 
οΰ 

τοινή έκτελεσθή καί παρ’ 
ήτις 
αυτή

διά λίθων κζτεσυν- 
διά λίθου φονευ- 

έζαγοραζει τήν ζωήν 
ό βασιλεύς είς τους

συγγενεϊι 
Θανατοϋται δέ ό ένοχο χ , , , „ ." „ . s -σπανιωτερον δια xavaea'C αυτου, και ετι σπανιωτερον Οια 

κείνου μέσου, δπερ μετεχειρίσθη κακουργήσας, διά δορατος παραδείγ
ματος χάριν, κλπ, παρά τών συγγενών, ώς ειπομεν.

Ό ένοχος άγεται είς τόπον τινά, δένουσιν αύτοϋ τάς χεϊρας όπισθεν 
πόδας διά λωοιδων δερμάτινων, αϊτινες συνήθως αναπληροϋ- 

τά συνήθη πασ’ ήν.ϊν σχοινιά, ζ.αι οι στρατιώται πυροβολοϋσι 
άν μή έκ δειλίας 

αι. Διά σπάθης δέ 
ό Αύτοκοάτωρ δια- 

περιπτώσεις καθ' 
είς θάνατον διότι 

λ.λι .υ.ε συνήθως ή σφάζεται ώς κγελάς 
ή πλήσσεται τόν λαιυ.όν καί τό σώμ.α διά πολλών θα- 

έιφισμών. ’Αποκεφαλισμός κυρίως είπεϊν δέν υπάρχει.
τον διά σφαίοας θάνατον καταδικάζονται πάντες οί 
ανυπότακτοι, οί τυχόν ύβρίσαντες τον Βασιλέα σπου- 
κινδυνεύση ή ζωή αύτοϋ ή τό καθεστός, καί μάλιστα 

καί έν καταστάσει β(·ασ/κιΰ τίτνγής, ώς λέγουσιν οί 
καί άν εύρίσκεται ό φονεύς, διότι απολύτως τιμωρεϊ- 

κσα αύτ< άιχίιι εν Άβυσσινία Καί τό αποτέλεσμα είνε, οτι τούτου 
, έχοντος,ούδέπητε συμβζίνουσιν έκεΐ αύτοδικίαι τοιαϋτζι, καί έπί 

έγώ τουλάχιστον έκεΐ ούδένα είδον βρζσθέντα ή ψηθέντα τήν 
άλλά πολλούς διαταραχθέντας μόνον τήν φρένα καί αύτοδικά- 
πο'/λου ήι./or κατά τού αντίπαλου καί αθώας αιματοχυσίας

καί τούς πόδας διά λωρίδων δερμάτινων, αϊτινες 
σιν έκεΐ τά συνήθη παο’ ήυ.ΐν σχοινιά, και οι στρατί 
κατ’ αύτοϋ όρθιου συνήθως ίσταμένου καί βλέποντος, 
καθήσγ ή καταπέση πρηνής. Ούδείς ΐερευς παρίστκτ 
έκτελεϊται ή θανατική ποινή, άν ακριβώς ουτω 
τάξη, ή οί ένάγοντες συγγενείς ζητήσωσιν αυτό, εί 
ας πεοισσότεοον δέον νά τ.Όαννηθή ό καταδικασθείς 
φρικωδέστερον έκακούργησε' καί τό 
ή ποόβκτον, ή πλήσσεται τόν λαιμόν 
νατηφόρων ξιφ

Είς τόν τοιοϋ 
φυγόστρατοι, οί 
δαίως ώστε νά 
οί ιρΟΓίϊΐ) έστω 
κ. κ. δικηγόροι,
. αι τ
ούτω 
διετία ν 
ψυχήν, 
σ α ν τ α ς

διά σπάθης, ή 
τοϋ ίδιου έ

κ
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μικοάς, άν καί πάντες όπλοφοροΰσι, St’ δ καί έτιμωρήθησαν άναλόγως. 
Δέν θά έξέλειπεν άρά γε άπό τής Ευρώπης ή τοιαύτη αυτοδικία, άν 
άπαντες άπό παίδων έγίνωσκον, οτι ό οπωσδήποτε γονεύων φονευθήσε- 
ται, έκ νόμου, δν έξ άπο.Ιιτίστα» Ιαων δυνάμεθα νά παραλάβωαεν ; 
Διά τι τάχα μόνον τών ψυχρών Ευρωπαίων βράζεται ή ψυχή, ούχί 
δέ καί τών θερμών Αίθιόπων ; Δικαιοσύνη, Δικαιοσύνη, είπε τις πόσαι 
άδικίαι συμβαίνουσιν έν τφ ονόματί σου !

Εις δέ τον διά καύσεως (πιρός) θάνατον καταδικάζονται πάντες οί 
τυχόν έμπρησταί τών έκκλησιών, οί άποστερήσαντες τήν ζωήν τοΰ 
άλλου δι’ έμπρησμοϋ της οικίας αύτοΰ, ή οικίας άπλώ; καύσαντες καί 
σπαρτά, ή οί παρά φύσιν άσελγήσαντες τυχόν έπί γυναικών καί παί- 
δων, πρός δέ καί οί ύβρισταί ή προδόται τής πατρίδας, καί πας δστις 
διά φρικωδεστέρου θανάτου κατεδικάσθη νά θανατωθή πρός μ.είζονα 
παραδειγματισμόν. Σημειωτέων ένταύθα, ότι πάσαι σχεδόν αί οίκίαι 
έν Άβυσσινία κατασκευάζονται έκ ξύλων καί χόρτου, όμοιάζουσαί πως 
τους ήμετέρους ανεμομύλους, καί οτι αί παρά φύσιν άσέλγειαι είσί 
σπ.α,νιώταται, τών ηθών λίαν έλευθέρων οντων, χωρίς νά ύπάρχγ έκεϊ 
διαφθορά καί έξαχρείωσις, όποια έν Ευρώπη δυστυχώς, διότι τό μή 
συζεΐν μετά χυχαικίΓ θεωρείται δλως παρά φύσιν παρά τών Άβυσσι- 
νών, καί ότι έκάστου ή οικία ή ή σκηνή είνε καί θεωρείται ιερά, ού- 
δείς δέ δύναται νά ε’.σέλθη άνευ άδειας ή κρύφα, διότι έν τοιαύτη 
περιπτώσει fp./or ή καί θάνατος αυτοδικαίως περιμένει τον ούτως έο- 
χόμενον πρός τούς ένοικούντας. Τούτων ένεκα δικαιολογούνται αί τοι- 
αϋται καταδίκαι δεόντως βεβαίως.

Ό εις τοιούτον θάνατον καταδικασθείς άγεται εις τήν αγοράν έκεϊ 
έμπήγουσι πάσσνύ'.ν μέγαν, μεθ’ ού δι’ άλύσεως δένουσι τόν ένοχον 
ίσχυρώς' περί αύ;ον θέτουσι σωρείαν μεγάλην χόρτων καί ζύλων ή 
κατασκευάζουσι προχείρως όμοίαν καλύβην, καί θέτουσι πυρ είςαύτά' 
πέρις ϊστανται ένοπλοι στρατιώται, ο’ίτινες αμέσως πυροβολοΰσι κατά 
τού άπροόπτως τυχόν λυομένου καταδίκου ένω καίεται. Τό μέλαν 
ούτω καί έν μέρει άπανθρακωθεν πτώμα, άφαιρούμενον τάς άλύσεις, 
γίνεται συνήθως κατά τάς νύκτας έ.Ιώριον ύαίναις πάσαις καί κύχεσ- 
σιχ, οΐωνοΐσί τε πασι κατά τάς ημέρας, άν μή ρητή διαταγή τού Αϋ- 
τοκράτορος διαταχθή ό ένταφιασμός, δν κατορθούσι μετά πολλάς 
καί μυρίας παρακλήσεις οί συγγενείς τού καταδικασθέντος. ’Αλλά 
συνήθως Άκ.Ιαυστοι, άταφοι μένουσιν οί τοιούτοι, διότι ούδείς τολμά 
νά ζητήσγι τοιούτόν τι παρά τού βασιλέως.

Ουδέποτε έν τή Αιθιοπία, προκειμένου περί θανατώσεως έν γένει, 
μετεχειρίσθησαν τόν πολυθρύλλητον τροχόν, τόν ένταφιασυ.όν, τήν 
κατάδυσιν εις τό ύδωρ καί δσα κατά τόν μέσον αιώνα ύπό τόν χρι
στιανισμόν ή σατανική φαντασία τών καλογήρων τής Ίεράς έξετά- 
σεως ή ό φανατισμός τών τούρκων ήδυνήθη νά επινόησή. Καί αυτούς 
τούς πολεμίους σέβονται οί Άβυσσινοί όταν ήνε άοπλοι, ούδέποτε δέ 
φονεύουσι γυναίκας, γέροντας ή παιδία κατά τούς πολέμους.

Ή άπαγχόνισις σπανιότατα τίθεται εις χρήσιν, καί τότε, μόνον 
έπί τών πολιτικών καταδίκων ή τών αρχηγών τών έζωθεν έρχομένων 
έπιδςομέων, τών δερθισων ούς κρεμώσιν άπό τών δένδρων' διότι ό 
τοιούτος τρόπος τής θανατώσεως θεωρείται έν μέρει καί άτι/ιωτικός. 
Καί όμως ή ’Αγγλία μόλις πρό τινων δεκαετηρίδων άφήκε τόν σιδη- 
ρούν κλωβόν, έν τώ όποίω άπέθνησκον οί κατάδικοι έκ τού ψύχους, τής 
δίψης καί τής πείνης, διατηρεί δ’ έτι τήν άπαγχόνισιν, επομένη κατά 
τούτο τώ έθει τής Τουρκίας καί τής Αίγυπτου καί τής ‘Ρωσσίας έτι. 
Ό στραγγαλισμός καί τά τοιαύτα είσίν άγνωστα έν Αιθιοπία.

Έκτος τού νύν εΰκλεώς βασιλεύοντος Ίωάννου Β’, δστις δσω άκαμ
πτος είνε άμα πεισθή έντελώς περί τής ένοχής τού κατηγορουμένου, 
τοσούτω καί Φιλοδίκαιος καί ούδέποτε έκδίδων καταδικαστικήν άπό- 
φασιν δταν άμφιβάλλη, δύνανται νά καταδικάζωσιν εις θάνατον και 
εις πάσας τάς βαρείας σωμ.ατικάς ποινάς καί εις τήν εξορίαν, καί οί 
δύο αύτώ ύποτελεϊς βασιλείς, ό τής Σόας Μενελίκ καί ό τού Γκοτζάμ. 
Τακλαϊμανότ έν τοΐς βασιλείοις αύτών, πρός δέ καί ό άρχιστράτηγος 
τού Αύτοκράτορος 'Ράς-Άλούλας- οί παρά τού τελευταίου καταδι
καζόμενοι εις θάνατον δύνανται νά ζητήσωσιν δπως δικασθώσιν εκ νέου 
παοά τώ Αΰτοκράτοοι, δταν άριδήλως δέν άποδεικνύεται ή ένοχή.

Β' Hotvcfl κατά τοΰ σώμ,ατος.
Τοιαύται κατ’ έξοχήν είσίν, ώς αύτοτελεΐς ποιναί, οί διάφοροι 

Ακρωτηριασμοί, άποκοπαί, ή έΕ,όρυζις τών οφθαλμών, καί μάλιστα ή 
μαοτίγωσις. Ό κλέπτων π. χ. τιμωρείται διά τού ακρωτηριασμού τής 
μιας ή καί άμφοτέρων τών άκρων τών χειρών, ή τών ποδών, κατά τάς 
πεοιστάσεις' ό μασσών καπνόν άποκόπτεται τά χείλη, ή τήν γλώσσαν 
ό έπίοοκος, ό ψευδομάρτυς ή ύβριστής τού βασιλέως κλπ.ή έξόρυξις τού 
ενός ή άμφοτέρων τών οφθαλμών επιβάλλεται εις τούς πολιτικούς κα
ταδίκους ή τούς έπαναστάτας, κατ' επιείκειαν' μ.αστιγούνται τέλος 
τή διαταγή τού βασιλέως οί μετριώτερον άμαρτήσαντες, οίοι οί μικρά 
κύέπτοντες, οί τόν γόητα ή μάγον έπαγγελλόμενοι, κλπ. κλπ. Τέλος 
φροντίζουσιν έν γένει δπως ή ποινή έκτελήται ιδίως κατ’ έκείνου τού 
μέλους τού σώματος, δπερ κυρίως .ήμάρτησεν.

Ό άκρωτηοιασμός έκτελεϊται.άπλούστατα διά τού μαχαιριού, δπερ 
χρησιμεύει έκάστφ κατά τά γεύματα διά τήν τομήν τού κρέατος. Ο 
καταδικασθείς άγεται δεδεμένος μακράν τού δικαστηρίου, εις δε τις 
τών παρακειμένων στρατιωτών, λαβών διαταγήν, ένεργεϊ τήν ί’ξίίη- 
άγοισιχ, κυρίως είπεϊν, φοοντίζων δπως δσφ τό δυνατόν περισσότερον 
σύρη πρός τά οπίσω τό δέρμα καί τούς ύποκειμένους μύς πριν ή κυ- 
κλοτεοώς ποίηση τήν τομήν, εις τρόπον ώστε ό κρημνός, κατά την ια
τρικήν γλώσσαν, νά έπαρκή κατόπιν διά την συγκάλυψιν τού ήμίσεως 
έναπομείναντος άρθρου. Άπολίνωσις τών άρτηριών ουδεμια γίνεται, 
άλλ’ ή αιμορραγία έπίσχεται ή διά τού πεπυρακτωμένου σιδήρου ή 
διά τής έμβαπτίσεως τού κολοβώματος εις ζέον λίπος ή βούτυρον, καί
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■ft αποθεραπεία γίνεται δι’ άπλοΰ καθαρισμού τοΰ τραύματος. Οΰ σπα- 
νίως βλέπει τις καθ’ οδόν τοιούτους άκρωτηριασθέντας ή άποτυφλω- 
θέντας, οΐτινες παραδειγματίζουσι τούς άλλους.

’Επίσης άπλούστατα έκτελοΰνται καί αί διάφοροι άποκοπαί, τών 
χειλέων, τής γλώσσης, τών ώτων, τής ρινός.

Ή δέ έξόρυξις τών οφθαλμών έκτελεϊται ώς εξής. Πυρακτοΰσι τε- 
μάχιον μέγα σιδήρου, συνήθως έκ τοΰ άροτρου, καί πλησιάζουσιν αυτό 
πρός τους οφθαλμούς τοΰ ενόχου δεδεμένου καί ίσχυρώς κρατουμένου' 
μετά τινα χρόνον οί οφθαλμοί έξοιδαίνονται ψηνόμενοι, καί μετά ψό
φου τινός ελαφρού έξέρχονται άπό τής κόγχης συμπαρασύροντες καί 
τά σχεδόν άπανθρακωμένα βλέφαρα' ή βύσις τών κογχών διά βάμοα- 
κος έντεθέντος προηγουμένως εις ζέον λίπος είνε ή τελευταία εργασία 
καί κατά τήν έγχείρησιν ταύτην. 'Οσάκις δέ πρόκειται μόνον τόν ένα 
οφθαλμόν νά έφορύξωσι, προφυλάττουσι τόν έτερον άπό τής τοιαύτης 
θερμότητος διά μανδηλίου, όπερ δίκην επιδέσμου έφαρμόζουσι καί δέ- 
νουσιν όπισθεν τής κεφαλής.

Ή μαστίγωσις είνε συνηθεστάτη. Εις ταύτην υποβάλλεται πας υ
πηρέτης άμαρτήσας. Ό κύριος διατάσσει ένα τών άλλων υπηρετών αύ- 
τοΰ νά μιτρήαη επί τής όάχεως τοΰ άμαοτήσαντος ιϊριθχιό)' τινά, άνα- 
λόγως τοΰ άμαρτήματος' ούτος έζαπλοΰται πρηνής επί τής γής γυ
μνός, καί τό μαστίγιον ενεργεί, ύπό τάς φωνάς τοϋ μαστιγουμένου, 
άβιίτ ! άβιΐτ ! (έλεος !]. Παρά τώ Αΰτοκοάτοοι γίνεται σπανιώτερον 
είδος άλλο μαστιγώσεως, διά σκληρού μαστιγίου έκ δέρματος ιπποπό
ταμου, ή έλέφαντος ή βουβάλου, όπερ οΰ σπανίως καταλήγει καί εις 
θάνατον δι’ έξάντλησιν ένεκα τής άπό τής ράχεως αιμορραγίας. Τήν 
τοιαύτην μαστίγοισιν διατάσσουσιν έτι καί οί ύποτελεϊς βασιλείς καί 
ό ‘Ράς-Άλούλας.

Τ'. SSoc.v<xl κατά τής ελευθερίας
Εις ταύτην υποβάλλονται μάλιστα οί κατά τών καθεστώτων όντες. 

οί άρχηγοί έπαναστάσεων εσωτερικών, οί άντιποιούμενοι τόν θρόνον, 
κλπ, καί έν γένει οΐ σημαίνοντες έν τή πολιτεία. Πρός στέρησιν τής 
έλευθερίχς τών τοιούτων χρησιμευουσι κορυφαί άποτομ-ωτάτων όρέων, 
έπί τών οποίων κατασκευάζουσιν οικίας, α'ίτινες φοουροϋνται καταλ
λήλως. Φύλακα1., κυρίως είπεΐν, δέν ΰπάρχουσιν έν Άβυσσινία, ή δε
σμωτήρια όπως ημείς έννοούμεν αυτά. Ό καταδικασθείς, δεθείς δι’ ά- 
λύσεων τάς χεϊρας ή καί τούς πόδας, οδηγείται εις τό όρισθέν δι’ αυ
τόν παρά τού Αύτοκράτοοος όρος (καί τοιαΰτα ύπάρχουσι πολλά έν Ά
βυσσινία)· έκεϊ δέ ή τελευτά τόν βίον, ή μετά έτη έλευθεοοϋται, άν 
συγχωρηθή, ή άν πολιτική τις μεταβολή λάβτ) χώραν. Συνήθως ό 
φρουρός στρατιώτης είνε δεδεμένος ομοίως τήν άριστεράν χεϊρα μετά 
τή; δεξιάς τού κα κόικασθέντος. Αί πρός διατήρησιν τού βίου τροφαι, 
κλπ, έπιβαρύνουσι τούς καταδικασθέντας, οΐτινες προμηθεύονται αυ
τής διά τών συγγενών, οικείων καί φίλων. Καί γυναίκες ομοίως φυ

λακίζονται, ώς φοουοοί δ’ αυτών χοησιμεύουσι γυναίκες. Καί οί ύπό- 
δικοι ομοίως είσί δεδεμένοι δι’ άλύσεων μέχρις ού δικασθώσιν, οί δέ 
βαρύποινοι καί διά μεγάλων ξύλων άπό τοΰ λαιμού.

Δ\ ΙΙοεναε κατά τή; ττερεουσέας.
Δημεύσεις όλοκλήοων περιουσιών γίνονται συνήθως μετά την κατα

δίκην εις τήν κατά τής έλευθεοίας ποινήν. Τά δημευόμενα δ’ ούτω 
κτήματα ή χρήματα περιέρχονται εις τήν κατοχήν τού Αύτοκράτοοος, 
οστις συνήθως χαρίζει αυτά εις άλλους. Ώρισμένη ποινή 150 ταλλή- 
ρων (τά έν χρήσει έν Άβυσσινία Αυστριακά τής Μαρίας Θηρεσίας) ε
πιβάλλεται εί; πάντα όρκισθέντα εις τό όνομα τού βασιλέως καί μή 
τηρήσαντα τόν λόγον του’ έν υποτροπή διπλασιάζεται τό ποσόν, άλλά 
καί έκ τρίτου άν άμαρτήσή τοιουτοτρόπως ό τοιοΰτος, άποκόπτεται 
την γλώσσαν.

ΑϊοιυαΙ κατά τής τεμ.ής οΰΠόλως ύπάρχουαεν.
Τοιαύταί είσιν αί έν χρήσει σήμερον ποιναί παρά τοϊς Άβυσσινοϊς. 

Όμολογουμένως τινέ; έξ αυτών θέλουσι φανή φοβεραί εις τάς τρυφεράς 
καρδίας τών νεανίδων μάλιστα άλλ’ αύται βεβαίως είνε μηδέν παρα- 
βαλλόμεναι πρός άλλας, α’ίτινες ήσαν έν χρήσει εις προγενεστέρους χρό- 
νους*έν Εύοώπη. Εΐαεθα δέ βέβαιοι, ότι οί άναγνώσται ημών θέλουσιν 
ομολογήσει μεθ’ ημών, ότι οίί.τω καιρός μ.εταβολής ποινών έν χώρα, ο
πού άκόμη ....

ύ εχων έξουσ’ιαν χεϊρα στιβαράν 
νά ε/η πρέπει, άλλως ναυαγεί . . .

ώς λέγει που ό ήμέτερος κ. Άντωνιάδης.
Νικόλαός £Π. ^Παριςης

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ
ΕΙΣ ΘΥΓΑΤΕΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΡΑΛΛΗ

Άρχαϊον
νΟάδ’ έήν κοόρην Θεόδοηιος Θήχ’ ύπό γαΐαν, 

Ούπίκλην Ράλλης τήλε πάτρης φΟιμένην,
Σεμνήν Έίρικίδα, κλεινής Χίου εύΟαλες έρνος, 

Ευφροσύνην οίκου, κόσμον όμηλικίης.
Δάκουα δέ σπείσας επί νεκρή τόν δ’ έπερεισε 

Αααν, έής Ουγατρός μνήμα φίλης όπίσω.

Τό αύτό νεοελληνικόν εϊς
Τής Έρρικέτη·, τής σεμνής τοΰ θεοδώρου "Ραλλη

Κόρης, ένταΰθα τά όστα ό τάφος περιβ λλ-ι*
Πατρίδα είχε τήν κλεινήν και καλλιγόνον Χίον*

Χαοίτων 0* ητ τέμ.ενος καί αρετών ταμείον* 
’Αλλ’ απηνής ό θάνατος τήν ήρπασε προώρο,ς

Έδέχθη οέ τό πνεΰυ,ά της ό τών μακάρων -χώρος.

Φίλιππος ^ωαννου
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τού ένθουσιωδεσ 
πιστήμη μιας άληθοϋ 

άτης φύσεως.
>ς πλέον κύκλον έκλεκτών καί σημαι- 

ή ελάχιστη στέρησις καθίσταται έπαισθητή, 
ού Ζαλακώστα, πεσίλυπος έθοήνησε 

ον νεκρόν τοΰ Βαλζωρίτου, ένωρίς άπώλεσε τόν I Ιαπζρρηγό - 
ένωοίτατα εκλαυσε τον Βζσιλειάδην, τελευταίου ή δεινή συα- 

ίκρανε ή έσουσε τελείως τό άσμα τοΰ Άχιλλέως Παράσχου."Α- 
ότε ανζπληρωθήσοντζι τά μεγάλα τζύτα 
ην θ’ άναζητή τις τάς γραφίδας έκείνας, 

ή άληθεϊ τιική καί βυνειδήσει

’Ογδοη Φεβρουάριου ζ.ζί ή πέμπτη Αύγούστου του εντός 
-Έέ I Τμικρού δυοντος έτους ύπήρζαν ήμέρζι λυπηοαί διά τά 
·»;·?*__ L'fP Ελληνικά Γράμματα. Δύο λαμπρών ποιητικών αστέρων,

όποιων το συμπαθές καί γλυκύ φως, ζωηρόν καί με
γαλοπρεπές αείποτε έθελξε την όρασιν καί διέθεσεν εΰαοέστως την καρ
διάν, ήσθάνετο τήν δύσιν ή Ελληνική Κοινωνία Τοΰ ποώτου ώνειοεύετο 
οτι θ’ άκούση έπί πολύ έτι τό ώραϊον άσμα, τοΰ δευτέοου πρό πολλοΰ 
είχε ννωοίσει τον θάνατον, διότι ή μοίρα κατ' αντίθετον δλως σύμ- 
πτωσιν έπέκλωοε τώ Όρφανίδη τραγικόν τέλος. Εις τήν διττήν τζύ- 
την συα,Φοοάν, ό κόσμος ιδία τών γραμμάτων, πάσα καρδίζ ελληνική 
έστερεϊτο μιας φωτοβόλου ψυχής, τοΰ ένθουσιωδεστερου ψάλτου τών 
ευκλεών πόθων τοΰ Έθνους, ή δ’ ’Επιστήμη μιας αληθούς προσέτι επι
στημονικής μορφής ζ.ζί ποιητικωτ:

ΤΙ πατρίς ημών δέν έχει άτυχώ 
νόντων ποιητών, διό καί 
δυσαναπλήρωτος. ’ Απεστερήθη 
πζοά τόν νεκοόν τοΰ Βαλαωρί 
πουλον, ένωοίτατα εκλαυσε 
φοοά επίκοανε ή έσβυσε τεί 
γνωστόν καί ό’λως άδηλον 
κενά, πλήν έπί πολύ εις μάτη 
α’ίτινες ουδέποτε λησμονηθήσονται 
πάσης εύγενούς ψυχής.

η
ν

’Ίσως καί δια τούς δύο πεφιλημένους ποιητάς ύπήεχεν ανάγκη ά- 
νζπαύσεως μετά τοσούτους αγώνας. ΌΓ. Πχ^άσχος πρό πολλοΰ 
εΐχεν αίσθζνθή πλήρη τήν έν τή καρδίζ καί τή ζωή αύτοΰ άπογοήτευ- 
σιν, τελευταϊον δ’ δτε ακαταλόγιστος πολιτική έπεσφράγιζε τής ήσύχου 
αυτού ζωής τόν πζσερχόμενον χοόνον διά τού ποταπωτέρου σήματος 
τής αχαριστίας. Τις δέν ένθυμεϊται τόν γεννζιόφρονα ποιητήν, έν ύψί- 
στω πόνω άφηγούμενον τήν ύπό πάσαν εποψιν πνευματικήν κατάπτω- 
σιν έν τή παλαιτάτη τζύτη τών Μουσών κοιτίδι ; Ήπόοει έν τή με
γάλη, γενναιότητι τής ψυχής του, ζύτός, τού όποιου καθ' δλον τό διά
στημα τού βίου του δέν ύπήοςε παλμός ελληνικός, δίχως νά διέλθν] 
τοΰ στήθους του, πώς εύρίσκονται άκου, η άνθρωποι, έν μέσω τής κοι
νωνικής ίλύος, όπου χάνεται πάσα ηλικία, έμπνεόμενοι έκ τής πρός 
ό,τι ώραϊον στοργής καί έγκζρτερούντες εις τόν βζρύν καί άπογοητευ- 

τικόν αγώνα τής διανοίας, δστις είναι άλυσις μακρά στερήσεων καί 
μόχθων...

Τοΰ Όρφχνέδου ή Μούσα, ή τοσούτους ένθουσιάσασα είχε σιγή- 
σει τελέως. Ή λύρα του, ή τάς καοδίας απείρου κόσμου έν περιπαθεία 
άρρήτω, ήδονή καί χάριτι ήλεκτρίσασα, είχε πολλοΰ θραυσθή. Ό α
ληθής ποιητής πρό πολλοΰ ήτο αναίσθητος, πρό πολλοΰ ήτο νεκρός, 
κύπτων απέναντι τών μεγάλων αντιδράσεων, έν αίς οΰδαμώς ήδύνατο 
ν’ άνεύρη τά μεγάλα έκεΐνα γόητρα τών ημερών τής αληθούς αύτου 
ακμής. Τό βαθύ έκεΐνο καί πλήρες έκφράσεως βλέμμα του, άπέμενε ψυ
χρόν καί άχαρι, τοΰ δέ πυρός τού μεγάλου καί άκζτζπονήτου πνεύμα
τος τού άνδοος, δέν ήσθάνετο πλέον τήν έπίδρασιν ό κόσμος.

Ή ποίησις καί τού Γ. ΕΙχρχσχου καί τού <■> Όρφανέδου πολ- 
λάκις μεγαληγορήσζσα καί άναπαραστήσασα πλήρη τήν εικόνα εποχών 
μεγάλων, αείποτε έχρωμάτισε τό παρελθόν διά τού γοητευτικού αυ
τής χρωστήρος, ή δέ ζωντανή αυτής έκφρασις παρέσχε ζωηρά αντί
γραφα τής ζωής έξοχων καί ωραίων καιρών. Ή ποιητική δόξα τα
χέως καί ευκόλως έπεσκέφθη καί τούς δύο. Δέν ήργάσθησζ.ν, ϊν’ άνζ- 
γνωρισθή ή άξια αύτών. Έάν άπεπειοώμην τήν στιγμήν ταύτην εις 
τάς όλίγας ταύτας σελίδας μικράν άνάλυσιν έργων παλαιών ή κρίσεων 
τών αειμνήστων ποιητών, ήθελον άναγκασθή νά πληρώσω πολλά 
φύλλα, χωρίς τουλάχιστον νά ήμαι βέβαιος, δτι θά παρεΐχον πιστήν 
τήν εικόνα τών μεγάλων έκείνων ποιητών. ’Αλλά καί μήπως είναι εύ- 
κολον, οσω καί άν παρατρέξγ τις γεγονότα, δσφ καί άν λησμονήσν) α
ριστουργήματα διαφόρου δυνάμεως καί καλλονής, δι’ ολίγων νά έκφρά- 
ση το μεγαλεϊον τοσούτον ποικίλων πνευμάτων ;

Κυρίως αί έποχαί έν αίς άνεπτύχθησζν καί έξεδήλωσζν τάς πριύτας 
όρμάς τών μεγάλων αισθημάτων των οί δύο ποιητζί,ή ύπέροχος διάνοια 
καί ό εύγενέστερος χαρζκτήρ ήσαν όπλα απροσμάχητου δυνάμεως, έμ- 
πνέοντα φιλόστο-ργον εύπείθειαν καί οχι δουλικήν ύποταγήν. Ό λόγος 
έκέκτητο νεύρα, γοργότητζ, δύναμιν, πεποίθησιν' ή έκδήλωσις τού αι
σθήματος ήτο φυσική, ανεπιτήδευτος, πρωτότυπος καί πάντοτε προσ- 
ηλουαένη εις τήν διάδοσιν καί άνάπτυξιν αληθώς έθνικών αισθημάτων. 
Τότε ή ποίησις τού Παράσχου καί τού Όροανιδου, τέκνον αληθές έκά- 
στης έποχής. έδημιούργει άφ’ έζυτής δύναμιν πρός τό δυσχερέστατον 
τών έργων,πρός τήν έξύμνησιντού μεγαλείου καί τήςδόξηςτής πζτρίδος, 
ήτις είναι τό ύψιστον τέρμα,προς τ’όποϊον ατενίζει ό άληθήςποιητής.Έν 
μέσω καιρών δυσεκβόλων, έν μέσω συμβάντων βαθυτάτης πνευματικής 
καί πολιτικής σημασίας,ύπήεξαν ού μόνον .-τοι^ταί,άλλά καί αληθή τέ
κνα τής Ελλάδος, αισθανόμενα ώς λίαν έπιχαρίτως έγραφεν ό δεύτερος, 
έκ τού σύνεγγυς τό γοητευτικόν έκεΐνο φάσμα τής έλευθερίζς, τό όποιον 
πάντες βλέπομεν, άλλ’ ή φαντασία έκείνων παρίστα ένσαρκωμένον καί 
ψηλαφητόν. Πιστοί λάτρεις άφ’ ένός έν τή άληθή ύπηρεσίζ τού έθνους, 
διέπρεψαν ώς άοκνοι ποιηταί έν τή εξυμνήσει τών έθνικών πράξεων,
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ώς μαοτυοούσι πλεϊστα τών λαμπρών προϊόντων τής αληθούς αυτών 
Μούσης, έν οίς ή μ.ία εΐκών διαδέχεται τήν άλλην, καί ών ή ακριβής 
έννοια, είναι η άπήχησις τών αισθημάτων της ποιητικωτάτης καρδίας 
των. Έν τή μελέτη αυτών ήντλησαν τά; έθνιζάς υποθέσεις καί πρό 
παντός μεγάλω; έλάτρευταν την ιδέαν, ότι διά τήν άληθή ποίησιν, ή 
ιστορία τής αιματηρά; ημών Ιίαλιγγενεσίας παρίσταται πάντοτε πο
λύτιμο; Διά τούτο οΰ μόνον αί πλεϊσται ποιήσεις των άποπνέουσιν 
αύραν Ελληνικήν, άλλά καί αί υποθέσει; αυτών μαρτυρουσι τήν Ελλη
νικήν πρωτοτυπίαν.Άρκεϊ νά άναγνώση τις τά έργα καί τών δύο ποιη
τών, ϊ·<α αΐσθανθή απ' όποιον βάθος εΰγενών ψυχών άπέρρευσζν, ϊνα 
ίιαγνώση άπ’ όποιον ύψος ήοχετο ή έυ.πνευσις αυτών. ”Ας μελετώμεν 
πάντοτε τά ποιήμζτά των, ί'να έκτυπώαεν εις τούς μυχού; τής καρ
δίας ημών τά αισθήματα έκεϊνα, ζτινα συνεκίνουν τόν ίΐζράσχον καί 
τον Όρφζνίδην, καί μετά βαθείας εΰλαβείας τιμώμεν τούς ψάλτας τών 
μεγάλων έργων τού έθνους ημών, άναγνωρίζοντες τήν αληθή έμπνευ- 
σίν τω.ν, τήν έν άπαρζμίλλω τέχνη ύφους καί γραφική χάριτι τοσάκις 
δηλώσασαν ήμϊν τούς μυχζιτάτους τής καρδίας αγώνας.

ερζ γ- 
- όλίγισ 
υμενον το άσαζ τού πολυκλζύ

τη; ’

πεις επινοήσεις, έλπίσωμεν οτι δέν θά λησμονηθώ- 
ϊσω; οΰτοι τή; δόζης ημών ύμνηταί. Οί βίοι καί τά 

άνζπληρουμένων ΰπάρζεων,δέν πρέπει νά θάπτωνται 
:ικρώς παρερχόμενοι,άλλά πάντοτε νά.ήνε προσ- 
ώς άπωτάτη ειλικρινής ύπόμνησις. 'Η μελέτη 

χυμένων θερμαίνει όντως τούς άπομένοντας καί 
αυτής παραδείγματος παροτρύνει τούς νεωτέοους. 
γενεάς καί ό Γ. £ϊα.ρ·άσ/ο4 ό Ο. Όρ 

καρδίας φλογέράς Εΰ- 
•,ιητά; καί αληθείς χαεζκτήρζς, 
τήν άζίαν, ευτυχεί; οί άνδρε; οί 
είδα των — διότι σήμερον τά έρ- 
ουσίζ έθνική— άλλ’ εύτυχεστέρα 
ευγνωμοσύνης αυτής την μνήμην 

τά εΰγενή αύτής τέ-

ρεπεις 
ι έπι πολύ

"Ας έλπίζει τις ότι ή νεωτερα γενεά δέν θά λησμονήσγ δύο διαπ 
ποιητάς,ού; μα.ζύ έθαψεν εις ολίγιστον διάστημα χρόνου,διότ 
θ’άναμένη νά ίόγ άναπληρούμενον τό άσμα τού πολυκλαύστου Κϊ'χρά- 
βχου καί τήν φωνήν τού πολυφίλητου της Όρφανίδου Έάν καί παρ’ 
ήμϊν έγκριτοι ποιηταί ή καλλιτέχναι έλησμονήθησαν, έάν καί παο’ήυιΐν 
έτάφησαν μεγαλοπ 
σιν οί τελευταίοι ί 
όνόιΛατα δυσκόλω; 
έ ν ω ρ ί;, λ η σ μ ο ν ο ύ μ ε ν ο ι ή 
ιτά καί νέα εί; πάντα;, ώς άπωτάτη ειλικρινής ΰπόμνησις. 
τής έργασίας τών άποιχομένων θερμαίνει όντως τούς άπομένοντ 
διά τού μεγαλοπρεπούς αυτής παραδείγματος παροτρύνει τούς νεω

Εις τάς μελλούσας γενεάς καί ό Γ· 5ίκαί ό 
κατελιπον αθάνατα μνημεία νοος κα

, ή γεννώσα αληθείς ποιητάς καί άληθι 
εύτυχης ή κοινωνία, ή εΰλζβουμένη τήν άζίαν, εύτυχ 
διά τών έργων των τιμώντε; τήν πα 
γα τών διαπρεπών ποιητών είναι περ 
ή χώρα, ή διατηρούσα άσβεστον τής 
πρός τά δοζάσαντα αυτήν τέκνα. Χώρα τιμώσα 
κνα, τιμά έαυτήν.

Αί Μούσαι περίλυποι καί κατηφεΐ; θά ρζίνωσι πάντοτε μέ δάκρυα 
αγάπης καί τιμή; τού; σεμνού; τάφου; τών επιφανών τούτων ψαλτών 
τή; ήμετέρζς πατρίδος, οϊτινες επί ιιακρά έτη οιαπύρως καί μετ’ ά- 
φοσιώσεω; ήγάπησαν αΰτάς. Είθε νά φύωνται έσαεί επί τού ευγενούς 
τάφου των άνθη, έπίσης ώοαια, όσον ώ;αία ύπήρζεν ή εύγενής ψυχή καί 
ή ποιητικωτάτη καρδία των. ψΓΩΑΝΝΗΣ ί/ΔΡΣΕΝΗΣ

τυχή; ή χώρα ή γεννώσα άληθεϊς 
ή εΰλζβυυμένη 

των τιαώντε 
πών ποιητών



'ΣΤΟΑη

ΓΝΩΜΑΙ ΚΑΙ ΠΑΝΟΜΟΙΟΤΥΠΑ ΓΡΑΦΗΣ
ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΝΔΡΩΝ

Έν τινι βαρυσημάντω Λευκώματι τοϋ παρ’ ήμϊν εύ- 
γενοΰς Γάλλου και συμπαθούς λογίου και συνεργάτου τής 
«ΠΟΙΚΙΛΗΣ ΣΤΟΑΣ» κ. Λ,έοντοφ Όλεβεέρου, εύηρε- 
στήθησαν καί τή ταπεινή συνεργασία τοΰ έκδοτου τοΰ παρόν
τος ΈΘν. Ημερολογίου, ϊνα γράψωσιν ίδιοχείρως ιδία κατά 
τό έτος τοϋτο ικανοί των έν τή έλληνική πολιτεία έπιφανε- 
στάτων άνδρών. Τάς έξοχους ταύτας γνώμας καί σκέψεις, εις 
περίβλεπτον στολισμόν τοΰ παρόντος Ζ'. τόμου τοΰ Έθνικ. 
Ημερολογίου, λίαν προθύμως παρεχώρησεν ήμϊν πλήρεις είς δη- 
μοσίευσιν ό άριστος ούτος φίλος καί εύγενής Γάλλος, ή δέ 
«ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ» μεθ’ ύπερηφανείας, μακράν παντός θο
ρύβου καί πάσης συνήθους έπιδείξεως φέρει είς φως, βέβαια 
ούσα, οτι αί σελίδες αύται ιδιαζόντως δλως θά έκτι μηθώσιν 
ύπό τοΰ φιλοκάλου κοινοΰ τών Ελλήνων. Περιπλέον δέ ένομί- 
σαμεν εύλογον, όπως παραθέσωμεν καί πανομοιότυπους τάς ύ- 
πογραφάς τών εύγενώς άναγραψάντων δι’ ολίγων περιφήμων 
γραμμών τό διαπρεπές αύτών όνομα.

Ή τελεία ’Αγάπη έξω βάλλει τόν Φόβον.

Κ. Κανάρης

Έχτύπωσις του τυπογοαφιχου τούτου φύλλου ix των Καταστημάτων ΑΝΕΣΤΗ ΚίΙΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

IQANNOY ΑΡΣΕΝΗ ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ ΐ8
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Π------------------------------------------------------------------------------------------ Π

Αληθοΰς και ασφαλούς πολιτείας δείγμα εΤναι ή δικαιοσύνη, 
τών δέ χρηστών τδ προς τούς Νόμους Σέβας.

Τη 3η ’Απριλίου 1886.

*

Ούτε πίστις άνευ λόγου ούτε λόγος άνευ πίστεως.

Π. Βραΐλας Άρμένης

Ή τών γεγενημενών πράζεων μνήμη τής περί τών 
μελλόντων εύβουλίας γίγνετε παράδειγμα. 

Έν Άθήναις τη 9 Μαρτίου 188G.

’Ιωάννης Σοΰτσος

Ή 'Ελλάς, ηρώων μήτηρ καί πατρΐς άνδρών μεγάλων, 
εχει, συγγενών το πνεΰμα, τήν συμπάθειαν τών Γάλλων.

Έν Βερολίνω, τη 4(16) ’Οκτωβρίου 1886.4'/^ > ·
• ’Αλέξανδρος ’Ρ. ’Ραγχαβης□- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ά



ΣΤΟΑ
ΠΟΙΚΙΛΗ

Έάν ταΐς γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και τών αγγέλων, 
αγάπην δέ μή έχω, γέγονα χαλκός ήχών ή κύμβαλον άλαλάζον.

(Έχ τοϋ Παύλου πρός Κορινθίους). 
Άβήναι, τήν 30^Σεπτεμβρίου 1886.

Οποτ’ αρχόμεθα ζην, τότ’ άποθνήσκομεν.

Βασίλειος Οίχονομίδης

Μοχθεΐν άνάγκη.τούς θέλοντας εύτυχεϊν. 
Έν Άθήναις τη 17η ’Ιουνίου 1877

Εμμανουήλ Κόκκινος

ΤάΈθνηδημιουργοϋσι τήνΊστορίαν, ούχί ή Ιστορία τά Έθνη. 
Συντελεί όμως πάντοτε είς τήν ηθικήν αύτών έπίρρωσιν καί 
ένίοτε είς τήν έκπλήρωσιν τών τιμιωτάτων αύτών πόθων.

Έν Άθήναις, τή 28 ’Ιουλίου 1886.

Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος

Ούκ έστίν μείζων βάσανος χρόνου ούδενός έργου. 
Έν Άθήναις 15 Απριλίου 1886.

Ό λόγος κατορθοΐ τό πάν, ούχί δέ οί λόγοι. 
Έν Άθήναις, μηνί Σεπτεμβρίω 1886.

Παύλος Καλλιγας

Έν φαύλη πολιτεία τούς χρηστούς ώς άχρηστους έχουσιν.

Εύτυχής ό ζών έν κοινωνία παρ’ ή τό άγαθόν τό καλόν καί 
τό δίκαιον καθοδηγεί τών διευθυνόντων αύτήν τάς πράέεις καί 
τά βουλεύματα· άλλ’ εύτυχέστερος ό μετ’ άνθρώπων άναστρε- 
φόμενος, έλάχιστα μέν περί τής άρχής καί τής φύσεως αύτών



ΠΟΙΚΙΛΗ
Π------------------------------------------ ----------------------------------------------η

ζητούντων, πλεϊστα δέ έργω αγαθά καλά καί δίκαια πραττόν- 
των, τής όρθοδοζίας πολύ τήν δρθοπραίιαν προαιρουμένων.

Έν Άθήναις τη 12 ’Οκτωβρίου 1886.

ΣΤΟΑ

Κ. Φρεαρίτης

Π---------------------------------------------------------------------------------------- Π

Ώς χαρίεν έοθ’ άνθρωπος, όταν άνθρωπος ή. 
Έν ΆΙήναις τή 4η Όζτωδρίου 1886.

Γυναικός ούδέν χρήμ’ άνήρ λψίεται 
Έσθλής αμ εινον, ούδέ ρίγιον κακής.

Zee-/· -----
Ξ. Ψαρας

«Νάφε, καί μέμνασ’ άπιστεΐν.» 
Έν Άθήναις τή θ Σεπτεμβρίου 1886.

Ή Συνετή Ελευθερία, είναι Ισχύς καί Εύδαι μονιά τών Λαών...·

Δ. Καλλιφρονας

.. .. Τά νέψη διαδέχεται τών Γερμανών αίθρια- 
Ή νύέ των φεύγει, κ’ έρχεται το φώς καί ή Γαλλία! 

Μή φΰνα’ι τον άπαντα νίκα λόγον- τό δ’, έπείφανή, 
βήναι κεϊθεν οθεν περ ήκει 
πολύ δεύτερον ώς τάχιστα.

Έν Άθήναις 28 Δυγούστου 1886.

Άχιλλεύς Παράσχος

-/·<£· .J7Q
Λνί'Σ/ ------- ©ΖΛ

□------------------------------------- J
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Τιμήν, ούχϊ τιμάς.
1886 χατά Σεπτέμβριον, έν Άθήναις.

Η ευγενεια και η άίια τοΰ ανθρώπου έγκειται τή φύσει αΰτοϋ. 
Έν Άθήναις 29 Μα ίου 1886.

Σκιάς όναρ άνθρωπος.

Άν. Σ.“Βυζάντιος

Π----------------------------------------------------------------------------------------- Π

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΥΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΒΕΤΟΒΕΝ
(εκ ΤΩΝ TOY ALPHONSE KARR)

u- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - —- - - - - - ,2]

Ο Βετόόεν έραίνετο δπ καθ’δλην τήν ζωήν του κατεδιώκετο ύπό 1 
τής δυστυχίας. “Απαέ μόνον ήσθάνθη εύτυχίαν, καί ή ευτυχία αυτή 
τόν έφόνευσεν. "Ολον τόν βίον του διήλθε πτωχός καί ζών έρημος 

ά---------------------------------- Ji.ΚΙΛΘ — - ~ W'·.ae ι ·«-Ms efe
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ένεκα τής πρδς αύτδν άοιαφορίας τών άλλων καί τοϋ φύσει άγριου καί 
ύπό τής άδικίας ήρεθισμένουχαρακτήρόςτου, συνθέτων δέ τήν ώραιοτέ- 
ραν μουσικήν, ήν ποτέ άνθρωπος έποίησε. Διά τής ώρα(ας ταύτης γλώσ
σης ώμίλει πρδς τούς άπαέιοϋντας νά τδν άκούσωσιν άνθρώπους, δ
πως ή φύσις λαλεΐ πρδς αύτούς τήν ούρανίαν τοΰ ανέμου, τοϋ ϋδατος, 
καί τοϋ άσματος τών πτηνών άρμονίαν. Ό Βετόδεν είναι δ γνήσιος 
προφήτης τοΰ Θεοΰ, διότι αύτδς μόνος ώμίλησε τήν γλώσσαν τοΰ Θεοΰ. 
Καί δμως τοσοϋτον τδ έξοχον τοϋτο προτέρημά του παρεγνωρίίετο, 
ώστε πολλάκις αύτδς δ ίδιος άμφέδαλλε περί τής μεγαλοφυίας του, 
τοΰθ’ δπερ διά τδν καλλιτέχνην είναι ή φρικτοτάτη τών βασάνων.

Ό Χοΰμμελ ήτο δ μόνος φίλος του, άλλ* ή πτωχεία καί ή άδικία 
έξηρέθιζον τδν Βετόδεν καί καθίστων σχεδδν καί αύτδν άδικον. Δι’ 6 
είχε δυσαρεστηθή μέ τδν Χοΰμμελ καί πρδ πολλοΰ δέν έδλεπον άλ- 
λήλους· είς έπίμετρον δέ τής δυστυχίας αύτοϋ, μετ’ ολίγον έκωφάθη 
έντελώς.

Τότε δ Βετόόεν άπεσύρθη είς Βάδεν, ένθα έξη μόνος, μέ μικράν 
σύνταξιν μόλις έπαρκοΰσαν είς τάς άνάγκας του. Ή μόνη του δέ εύ- 
χαρίστησις ήτο νά περιπλανάται έντός ωραίου δάσους, έγγύς τής πό- 
λεως, καί μόνος παραδεδομένος είς τήν μεγαλοφυίαν του νά συνθέτη 
τάς ύψηλάς έκείνας συμφωνίας, ν’ άνυψοϊ τήν ψυχήν του πρδς τδν 
ούρανδν δι’ άρμονικωτάτων φθόγγων καί νά λαλή μέ τούς άγγέλους 
γλώσσαν, ήν οί άνθρωποι ούδόλως ένόουν.

Άλλ’ έν ώ μετεωρεϊτο τοιουτοτρόπως, έπιστολή τις τδν έπανέφερεν 
άκοντα είς τήν γήν, δπου νέαι θλίψεις τδν περιέμενον. Άνεψιδς, περί 
ου ειχέ ποτέ μεριμνήση καί πρδς δν συνεδέετο ένεκα τής εύεργεσίας 
ήν τφ είχε κάμη, τώ έγραφεν δτι ένεπλέχθη έν Βιέννη είς δυσάρε- 
στον ύπόθεσιν, μόνη δέ ή παρουσία τοΰ θείου του θά τδν έσωίεν.

Ό Βετόδεν άνεχώρησε καί διά νά οίκονομήση χρήματα έκαμε πεξή 
μέρος τοΰ δρόμου. Εσπέραν τινά έστη πρδ μικράς παλαιάς οικίας καί 
έξήτησε φιλοξενίαν, διότι ειχεν άκόμη νά διανύση πολλάς λεύγας διά 
νά φθάση είς Βιέννην, αί δέ δυνάμεις του εΐχον έγκαταλίπη αύτόν. Έ- 
γένετο δεκτός, έδείπνησε μετά τών φιλοέενούντων αύτδν καί ύστερον 
έκάθησε παρά τήν έστίαν είς τήν καθέδραν τοΰ οικοδεσπότου.

Όταν τδ δεϊπνον έτελείωσεν, δ οικοδεσπότης ήνοιξε παλαιόν κλει- 
δοκύμδαλον, οί δέ τρεις υιοί του έλαδον είς χεϊρας τά έπί τών τοίχων 
άνηρτημένα δργανά των· ή μήτηρ καί ή θυγάτηρ ένησχολοΰντο είς οι
κιακός έργασίας. Ήρξαντο δέ καί οί τέσσαρες δμοΰ μέ τήν έμφυτον 
έκείνην δεξιότητα, ήν μόνον οί Γερμανοί κατέχουσιν είς τήν μουσικήν. 
Φαίνεται δέ οτι τδ τεμάχιον τδ όποιον άνέκρουον τούς ένδιέφερε τά 
μέγιστα, διότι ήσαν προσηλωμένοι ψυχή τε καί σώματι είς αύτό, αΐ δέ
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δύο γυναίκες εΐχον άφήση τήν έργασίαν των, ϊν’ άκούσωσι, καί έπί τών 
άφελών αύτών προσώπων έύωγραφεΐτο γλυκεία συγκίνησις, καί έκαστος 
ένόει ότι ή καρδία των έπιέζετο. Τοϋτο μόνον δ Βετόδεν ήδύνατο νά 
έννοήση, διότι ούδέ ένα φθόγγον ήκου£, μόνον είς τήν άκρίδειαν τών 
κινημάτων τών μουσουργούντων, είς τήν έμψύχωσιν τής φυσιογνωμίας 
τών μαρτυρούσης δτι πολύ ήσθάνοντο 8,τι άνέκρουον, έσκέπτετο δτι οί 
άνθρωποι ουτοι ήσαν άνώτεροι τών ίταλών μουσικών, οΐτινες ούδέν 
άλλο ήσαν παρά καλώς έρρυθμισμέναι μουσικά! μηχαναί.

Όταν έτελείωσαν έσφιγξαν μεταξύ των τάς χεϊρας μετά παραφοράς, 
ώς διά νά μεταδώσωσιν είς άλλήλους τήν εύτυχή έντύπωσιν, ήν ήσθάν- 
θησαν, ή δέ νεάνις ένηγκαλίσθη κλαίουσα τήν μητέρα της. "Επειτα 
έφάνησαν οτι συνεδουλεύθησαν άλλήλους καί άναλαδόντες τά όργανά 
των ήρχισαν αύθις, τήν φοράν δμως ταύτην δ ένθουσιασμός των έφθα· 
σεν είς τδ άκρον άωτον, οί δέ λάμποντες οφθαλμοί των ήσαν ύγροί.

— Φίλοι μου, εΐπεν δ Βετόδεν, είμαι δυστυχέστατος διότι δέν δύ
ναμαι νά συμμερισθώ τήν χαράν σας, έπειδή καί έγώ άγαπώ τήν μου
σικήν. Άλλά, καθώς είδετε, είμαι είς τοιοϋτον βαθμόν κωφός, ώστε 
ούδ’ ένα ήχον είμπορώ ν’ άκούσω. Δότε μοι ν’ άναγνώσω αύτό τδ τε
μάχιον, τδ όποιον σάς συνεκίνησε τόσον.

"Ελαδε τδ τετράδιον, οί δέ οφθαλμοί του έσκοτίσθησαν, ή αναπνοή 
του διεκόπη, είτα ήρξατο νά κλαίη καί τδ τετράδιον έπεσεν άπό 
τών χειρών του. Τδ τεμάχιον, δπερ οί χωρικοί άνέκρουον καί τδ όποιον 
τούς ένθουσία τόσον, ήτο τδ Allegretto τής είς la συμφωνίας τοΰ 
Βετόδεν-

Άπασα ή οικογένεια συνηθροίσθη ττέριΕ αύτοϋ, έκφράζουσα πρδς αύ
τδν διά νευμάτων τήν έκπληξιν καί τήν περιεργίαν της. Έπί τινας έτι 
στιγμάς σπασμωδικοί λυγμοί τδν ήμπόδισαν νά δμιλήση έπειτα τοϊςεΐπεν:

— Είμαι δ Βετόδεν.
Τότε άπεκαλύφθησαν καί ύπεκλίθησαν μετά σιωπηρού σεόασιιοΰ, δ 

δέ Βετόδεν τοϊς έτεινε τάς χεϊρας καί οί χωρικοί έσφιγγον καί ήσπά- 
ίοντο ταύτας, έννοοΰντες δτι δ πρδ αύτών εύρισκόμενος άνήρ ήτο 
άνώτερος βασιλέως. Καί τδν έθεώρουν ϊνα ίδωσι τά χαρακτηριστικά 
του καί άνακαλύψωσι τδν τύπον τής μεγαλοφυίας, τήν ένδοξον αΐγλην 
πέριξ τοΰ μετώπου του άνταυγάζουσαν.

Ό Βετόδεν τοϊς έτεινε τάς χεϊρας ας ήσπάσθησαν άπαντες, δ πα
τήρ, ή μήτηρ, ή νεάνις καί οί αδελφοί της· είτα αίφνιδίως ήγέρθη καί 
καθήσας έμπροσθεν τοΰ κλειδοκυμδάλου ένευσεν είς τούς τρεις νέους 
ν’ άναλάδωσι τά δργανά των καί άνέκρουσεν δ ίδιος τό άριστοτέχνημά του 
έκεϊνο. 'Όλοι ήσαν ώς μία ψυχή, ούδέποτε δέ μουσική ύπήρξεν ωραίο" 
τέρα ούδ’ έξετελέσθη άκριδέστερον έκείνης.
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“Οταν έτελείωσαν, δ Βετόόεν* εμεινεν είς τδ κλειδοκύμόαλον αύτο- 
σχεδιάζων άσματα εύτυχίας, άσματα ευχαριστήρια πρδς τδν Θεόν, 
άσματα τών δποίων όμοια ουδέποτε είχε ποιήση καθ’ δλην τήν ζωήν 
του. Μέρος τής νυκτδς διήλθε τοιουτοτρόπως. Και oi φθόγγοι έκεϊνοι 
ήσαν ot τελευταίοι αύτοϋ.

Ό οικοδεσπότης τδν ήνάγκασε νά δεχθή τήν κλίνην του, άλλα τήν 
νύκτα δ Βετόόεν προσεβλήθη ΰπδ πυρετού. Ήγέρθη διότι ειχεν ανάγ
κην άέρος καί έέήλθε γυμνόπους εις τδν κήπον. 'Η φύσις τότε έέέ- 
πεμπε μεγαλοπρεπή άρμονίαν δ άνεμος Εσειε τούς κλάδους τών δέν
δρων, ή είσέδυεν είς τάς δενδροστοιχίας, ή περιεστρέφετο μυκώμενος 
καί συντρίόων τά πάντα. Έμεινεν έπ! πολύ έκτδς, όταν δ’ έπανήλθεν 
ήτο παγωμένος. Μετεκάλεσαν'ίατρδν έκ Βιέννης, διότι είχε προσβληθή 
ύπδ στηθικού ϋδρωπος, παρά πάσας δέ τάς περιποιήσεις τών φιλοΕε.- 
νούντων αύτδν, δ ίατρδς μετά δύο ημέρας έδήλωσεν ότι δ Βετόδεν θ’· 
άποθάνη. Καί άληθώς κατά πάσαν στιγμήν ή ζωή τδν έγκατέλειπεν.

Έν ω έψυχορράγει, είς άνθρωπος είσήλθεν· ήτο δ Χοΰμμελ, δ πα
λαιός καί μόνος φίλος του. Εϊχε μάθη τήν ασθένειαν τού Βετόοεν καί 
Εσπευσεν ϊνα τδν περιποιηθή καί νά τώ φέρη χρήματα· άλλ’ ήτο αργά, 
διότι δ Βετόόεν δέν έλάλει πλέον. Ό,τι μόνον ήδυνήθη νά είπη είς 
τδν Χοΰμμελ ήτο βλέμμα εύγνωμοσύνης.

Ό Χοΰμμελ Εκυψε πρός αύτδν καί διά τού ακουστικού κέρατος, δι’ 
ου μόνον δ Βετόόεν ήδύνατο ν’ άκούση λέξεις τινάς, προφερομένας 
ύψηλοφώνως, τώ έζέφρασε τήν λύπην, ήν ήσθάνετο βλέπων αύτδν έν 
τοιαύτη καταστάσει. Ό Βετόδεν έφάνη ζωογονούμενος, οί οφθαλμοί 
του έϊήστραψαν καί είπε-

— Δεν ειν’ άλήύεεα, Χοϋμμίλ. ότι χαε έγώ είχα τινά άξίαν ;
Αύταί ήσαν αί τελευταία! του λέζεις· οί οφθαλμοί του Εμειναν προ

σηλωμένοι, τδ στόμα του διεστάλη καί ή ζωή άπέπτη.

1886

Γ. Λ. Βαλαβανηε
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Βρνχατο μεν βωμοΓς προσπίπτουσα, οτι 
γένοιτ’ έρημη. [Σοφ. Τραχ. 901]

(Ζ^νειροπόλος τρυφερός, φοιόάζων θιασώτης 

παντδς ωραίου, έπί γής ακούσιος δεσμώτης, 
είς συμπλοκάς ανίκανος καί διωγμούς καί μίση, 
δρών τδν πόντον τής ζωής ή θύελλα πώς πλήσσει 
πώς λίδες έπ’ αύτοϋ^παθών μυκώμενοι σοδοΰσι, 
καί διαρκώς έγείρουσιν αύτδν καί συνθολοΰσι, 
εύδμήτους πρό αύτοϋ δρών ύπερηφάνους νήας 
τάς πτέρυγας είς τήν πνοήν άπλούσας τής μανίας, 
καί άψηφούσας πρδς καιρδν καί σύρτας καί σκοπέλους, 
άλλ’ είς μοιραΐον όλεθρον σπευδούσας έπί τέλους, 
τήν μέθην τών τρικυμιών καί τούς άφρώδεις σάλους 
είς τολμηρούς κατέλιπε θαλασσοπόρους άλλους, 
καί είς τήν όχθην τήν φαιδράν, έν τώ λιμένι μένων, 
τδ εύθραυστον άκάτιον άφήκε δεδεμένον.
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Φιλοδοέία, χίμαιρα χρυσή, σέ άπηρνήθη 
Περιπαθώς σ’ έλάτρευεν, άλλ’ δτε είδε λήθη 
ώς μέλαν ότι σάδανον έπί τής γής άπλούται, 
καί είς ζοφώδες βάραθρον άεί καταοοθρούται 
τδ μόλις γεννηθέν παρόν, άφ’ ου έπείσθη τέλος 
τού όλου ότι εύτελές, άκαριαΤον μέλος, 
στιγμήν βκώσαν έν ένί αίώνων άμετρήτων, 
σταγών ήν μόλις άφανής ωκεανών άδύτων, 
άφού τδ βλέμμα Ετεινεν έντδς τοϋ σκότους μάτην,

ί
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καί βάσιν ευρε τού παντδς τήν οπτικήν άπάτην, 
άφοΰ τάς χείρας ώρεέε, καί φώς -ζητών, ρεγάλας 
οδύνης έβρηζε κραυγάς, πλήν σιωπήν δ τάλας 
συνεΐδεν άρχουσαν καί γής καί ούρανοϋ βαθείαν, 
καί μόνος έκρωίεν αύτώ φρικτήν παραμυθίαν 
έκ νεοχώστου μνήματος δ νυκτοπλάνης ώτος,
— «Φεΰ, φρούδα, είπεν, δνειρα καί προδοθέντες πόθοι! 
Μαινάς τδ νήμα τδ σαθρδν τοϋ βίου τούτου κλώθει, 
τδ χάος κόσμον έχουσα καί μόνον φώς τδ σκότος.»—

Μητέρα εΙχεν — ήδιστε καί πρώτε τών λιμένων, 
Πώς έδωκέ σε τυφλωθέν ήμϊν τδ πεπρωμένου, 
θερμή αγκάλη μητρική, άφ’ ής γοργοί ναυάται 
έκπλέομεν, ύπδ πνοής δι’ έκαστον άλλοίας 
ώθούμενοι πρδς ασαφείς, κρημνώδεις παραλίας ; 
Εύδαίμων, δτε παρά σέ μετά πολλάς συνθλάται 
τδ χειμαοθέν ναυάγιον θυέλλας καί πλανήσεις, 
δ άνευρίσκων θαλερός τάς πρώτας άναμνήσεις, 
έκεϊ τήν κεφαλήν αύτοϋ τήν κεκμηκυΤαν κΛνων, 
καί τελευτών τήν ύπαρέιν τών όδυρμών καί θρήνων.

■ Μητέρα είχε, καί μικρόν τά φίλα ταύτης στήθη 
ύφήλιον αύτοϋ ποιών, ήρέμα έκοιμήθη, 
τούς οφθαλμούς ένίοτε καί πάλιν διανοίγων, 
έκείνην ϊνα εύφρανθή προσβλέψας έπ’ δλίγον. 
Άλλ’ οίμοι διατί λυγρώς μετ’ ού πολύ φωνήσας, 
ώχρδς ώς δ τηκόμενος κηρδς άνέστη πάλιν ; 
ΈπΙ τής κόμης διατί στρωννύει νϋν αίθάλην, 
τά όμματα τί έριννύν άγρίαν είδε κλείσας ; 
Λαμπάδας είδε νεκρικός καί ιερείς βραδέως 
δεήσεις τονθορύζοντας περί κενδν φορεΐον, 
και μουσική νεκρώσιμος ένόυισεν"ήδέως 
μακρόθεν ότι άντηχεϊ, ώς έκ λυρών υυρίων. 
Τδ φέρετρον έφαίνετο κενόν, άλλά μορφή τις 
λευχείμων αίφνης έν αύτφ, μορφή γνωστή έφάνη. 
”Ω φρίκη ! Αΰτη ή θερμή τών οφθαλμών ήδύτης, 
τδ θλιοερδν μειδίαμα, σκληρά τοΰ αδου πλάνη, 
έκείνη ή παμπόθητος, ή τιμαλφής ήν, οϊμοι 1
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Τάς χείρας τρέμων ώρεΕεν, άλλ’ ήδη ή πενθίμη 
κηδεία έμακρύνετο μετά ψαλμών καί θρήνων, 
καί άπαισίαν ήκουσε φωνήν βοώσανκ—Μεΐνον 1 
Αύτήν έλάτρευες καί ήν δ δλόος, ή χαρά σου, 
μακράν αύτής δ βίος σου άμύθητος δδύνη, 
καί πιθανώς ή στέρησις αύτής παραφροσύνη· 
παντάλαν, παραφρόνησον, πλήν τρέμων ύποτάσσου. 
Τών οφθαλμών αύτής τδ φώς τδ πρώτόν σε φώτισαν, 
οί πόθοι καί οί δνειροι αύτής σοϋ πάντες ήσαν, 
καί τί δφείλεις έκτοτε αύτή σύ μόνος οίδας, 
τάς'ώρας σύ τής συμφοράς καί τάς πικρός φροντίδας. 
Διά τοϋ φίλτρου σου αύτήν άμείόων νϋν έν μέρει, 
ώς δυνατόν σοι ευρισκες μικρόν παραμυθίαν, 
πλήν τήν διάνοιαν, θνητέ, μή έταζε τήν θείαν· 
τδ δρέπανον τδ φοόερδν ώς θέλει περιφέρει, 
καί δράγδην κατακόπτουσα τούς στάχυς τούς ώριμους, 
μεταποιεί τά λήϊα είς αύχμηράς έρήμους.
Ήρπάγη σοι, τοιοΰτον ήν τδ θέσπισμα τής μοίρας, 
είς τδ μηδέν έπέστρεψε διά παντδς, καί μάτην 
τά δάκρυά σου σπαταλάς καί τάς εύχάς τάς στείρας, 
ούδέν, Παρία, τήν κωφήν, ούδέν μαλάσσει Άτην.» —

Ήγέρθη τότε καί ψυχρδν κρατών εϋρέθη πτώμα. 
Είπέ μοι τί έπταίσαμεν οί δείλαιοι, σύ Τύχη, 
ή σύ, σύ δστισδήποτε, δ τδ μηδέν είς σώμα 
σκευάσας καί είπών αύτώ « —Νΰν άγε και δυστύχει ; — » 
Σύ τώ δειλαίω πλάοματι έδώρησας καρδίαν, 
σύ έν τω σκότει χρυσαυγείς διέχυσας άκτίνας, 
σύ πέδας έπενόησας άρρήκτους άνθρωπίνας, 
τοΰ άθανάτου έρωτος θρηνώδη παρωδίαν.
Σύ τής ούσίας σου αύτής τ’ άκήρατα στοιχεία 
είς τήν ψυχήν ένέχυσας τών άτυχών ειλώτων, 
αιώνιον καί άπειρον στοργήν φωνή μυχία 
ψελλίζει καί άγάλλεται δ σκώληέ δνειρώττων, 
άλλ’ είς τδ φίλτρου τδ ήδύ άφ’ ού αύτούς έθίσης, 
—’Αρκεί—φωυείς, καί θραύονται αί τρυφεραΙ άλύσεις, 
καί τής φθοράς οί δαίμουες καγχάζοντες τούς νόθους 
δνείρους παραφέρουσι καί τούς ψευσθέντας πόθους. 
Καί όμως ειτα παρ’ ήμών αιτείς εύγνωμοσύνην,

2ΘΤ SU’^-
-------- «Λ»

xJ



ΠΟΙΚΙΛΗ

λατρείαν άνταμείβουσαν τήν ζοφερόν σου μήνιν, 
καί πλήρες Θέλεις σεβασμού πράε τό γλαυκόν σου δώμα 
τδ ένοακρυ στρεφόμενου ήμών άπαύστωε βμμα 
τδ άτενίσαν πρδ μικρού τδν χοϋν τδν άδηφάγον 
νΰν άμειδές μολύναντα τδ στόμα, φεΰ, τδ μάγον, 
ου τέωε τρέμοντα ήμών έφήπτοντο τά χείλη, 
καί δπερ έτι χθες ήμΤν περιπαΘώε ώμίλει.

Ίδέτε με τδν έναγή! Τδ πλάσμα, δ ήγάπων, 
συνέχωσα είε τούς μυχούς τοΰ παγερού έδάφουε, 
τροφήν παρέχων φοβερόν είε άκορέστους τάφουε, 
καί όταν έκμαινόμενον τδ πνεύμα τών λαιλάπων 
τοΰ φθινοπώρου κυλινδή τά τεθνεότα φύλλα, 
είε νύκτας όταν ζοφερός, φρικώδειε τού χειμώνος 
βροχή μαστίζη συνεχής τά μνήματα τά κοίλα, 
προστρέχω κλαίων γοερώε, ώς εί ρίγα, και μόνος 
διά τών κόλπων μου αύτδ σκεπάζω τών δειλαίων, 
καί μετ’ όμμάτων απλανών τδ σκότος άτενίζων, 
καί ότι τήν ξανθήν αύτοΰ δρώ μορφήν νομίζων, 
ματαίως καταθραύομαι τώ κλύδωνι παλαιών, 
καί είτα, δταν δ βορράς προσπίπτων έξαπίνηε, 
μοί άφαιρή τδ ίνδαλμα τδ Θελκτικόν, τδ άφρον, 
δ προσελθών παράφορος άπέρχομαι παράφρων, 
και υπερβάλλω ύλακτών τάς ώρυγάς τής δίνης.

”Ω οίκτον, ”Ατη, Λάχεσις, Θεότης, ειμαρμένη ! 
Σφαδάζουσα τδν νόμον σου ή φύσις αποκρούει. 
Πλήν σίγα, σκώληϊ οείλαιε, ούδε'ις, ούδείς ακούει, 
καί κλαΰσον αυΘις έν κρύπτω, άν δάκρυ τι σο! μένη !

Σοφία, ’Οκτώβριος 1886.

ΚΛΕΩΝ ΡΑΓΚΑΒΗΣ

Ν ΞΚΡΟΛΟΓΙΑΙ

ΖΕΝΗ I. ΣΚΟΥΛΟΥΔΗ- Ο βίος τής σεβαστής ταύτης δεσποίνης και διαπρεπούς γυ
ναίκας, συμπίπτει πολυτίμως πρός τάς λαμπρός και αιματηρός αναμνήσεις τής 
Επαναστασεως του 1821. Ο οίκος αύτής έ’τυχε νά διαδραματήση Ικανώς περι

φανή μέρη, έν ω τά μέλη αύτοΰ έλάμβανον τό ευτύχημα, ΐνα παρά τό βρεφικόν 
λίκνον νανουρίζωνται διά τών άσμάτων τών εύγενών καί ηρωικών πράξεων και γεν

ναίων έργων. Καί εις τήν ψυχήν τής άειμνήστου Ζ. Σκουλούδη εΐχον δημιουρ- 
γηθή πλήρεις οί πόθοι τών αρίστων αισθημάτων τοΰ πατριωτισμού, οιτινες διέ- 
φλεγονκαΐδιέκρ.νον τόν περίβλεπτον οΤκόν της.

Γεννηθεϊσα έν Χίω ή Ζενή Καλαρώνη, ολίγον πρό τής Επαναστασεως, ήτο πε
ρίπου τετραετις κατά τήν σπαραξικάρδιον καί τραγικήν καταστροφήν τής νήσου) 
καθ ην εποχήν και ήχμαλωτεύθη μεθ’ άπ 'σης τής οικογένειας της. Ό πατήρ 
αυτής ’Αντώνιος Καλαρώνης έκ τών πρώτων δημογερόντων τής Χίου, συλλη- 

. φθείς έκρατεϊτο ώς όμηρός έν τή ναυαρχίδι τοΰ Καραλή, ής πυρποληθείσης ύπό 
τοΰ Κανάρη, εύρε και αυτός τόν θάνατον, μετά πάντων τών έν τώ πλοίιρ ναυτών 
και Ομηρων. Η οικογένεια τ:ϋ Χ'ου δημογέροντος ήλευθερώθη άντί λύτρων έν 
Σμύρνη, τή μερίμνη τής έγκριτου οικογένειας ‘Ράλλη, ής έτύγχανεν αδελφή ή μή- 
τηρ τής νεαράς τότε Ζενής.

Η Ζενή Καλαρώνη συνεζεύχθη είτα τόν Ίωάννην Σκουλούδην, ούτινος ή οικο
γένεια είχε τήν καταγ ωγήνέκ μεταναστών έκ Κρήτης έγκαταστάντων έν Χίω, 
ήχμαλωτεύθη δέ καί αΰτη μετά τών άλλων τής νήσου οικογενειών. Και ή μέν 
λοιπή οικογένεια άπηλλάγη μετέπειτα διά λύτρων, άλλ’ ό πατήρ τοΰ Ίωάννου 
Σκουλούδη, κατεσφάγη ύπό τών Τούρκων, πρό τών όμμάτων τής Συζύγου και τών 
τέκνων του.

Τοιοΰτον έξοχον πρόλογον, πλήρη περιπετειών και δραματικωτάτων σελίδων 
τή; Έπαναστάσεως τοΰ 1821 περικλείει ή ιστορία τής οικογένειας τής κατά τό 
έτος τούτο τελευτησάσηςσεβασμίας γυναικός ταύτης. Ό οίκος αύτής ύπέστη γεν
ναίος τά μαρτύρια, ατινα έπέβαλλον οί τότε ένδοξοι καιροί, τά δέ μέλη αύτοΰ μέ
χρι τοΰ τελευταίου προσέφερον εις τόν βωμόν τής πατρίδος, παν δ,τι έκέκτηντο 
κατά τάς μεγάλας έμπνεύσεις τής μεγάλης αύτών καρδίας καί τοΰ αληθούς πα
τριωτισμού των. Δέν είναι ποσώς εδκολον, "να έκτυλιχθή έν τή συντόμω ταύτη 
σημειώσει, πλήρης ή έν τώ μεταξύ ιστορία μεγάλων γεγονότων, πιστώς άναπαρι- 
στώντων τάς αληθείς εκδουλεύσεις τής οικογένειας τής Ζ. Σκουλούδη.

Ώς σύζυγος καί μήτηρ ή Ζ. Σκουλούδη, έκ τοΰσυνόλου τών άγαθών αύτής 
πράξεων, παρέχει ύποδείγματα παραδειγματικής αρετής καί άγαθότητος. Διαπρέ- 
ψασα έπί αύστηρότητι καί εύσταθεία χαρακτήρος καί όρθότητι κρίσεως, διετήρησε 

— ριέχρι τελευταίας πνοής, πλήρη τόν τύπον τών αρχαϊκών αρετών, πάντοτε τυχοΰσα 
τής άμερίστου τιμής καί τοΰ αληθέστερου σεβασμού τών έπιφανεστέρων τάξεων 
τής Ελληνικής Κοινωνίας, παρ’ ή έβίωσεν, ώς εν τών κρατίστων αύτής έγκαλλωπι- 
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σμάτων. 'Ολόκληρος ή εύεργετική ζωή τής άοιδίμου Ζ. Σκουλοΰδη. παρουσιάζε( 
εύσυνείδητον τήν γαλήνην τής άρετής, ήτις ύπήρξε τών μακρών ήμερών της ο υ
πογραμμός και ό γνώμων. Ή πίστις και ή ευσέβεια, οί δύο ούτοι τής άρετής στυ- 
λοβάται, έχαρακτήριζον τάς πρδς τάς εύγενεϊς δποχρεώσεις τοΰ διαπρεπούς οί
κου, εις δν άνήκεν ή Ζ. Σκουλοΰδη, και τάς πολλάς τών κοινωνικών άναγκών Ου
σίας, ών τήν σειράν κατά τάς αληθείς αυτού παραδόσεις άθορύβως έξηκολουθησεν, 
άείποτε εύεργετήσασα και πάντοτε έπιδείξασα γενναία ειλικρινούς φιλευσπλαγ- 

χνίας αισθήματα.
Έκ τής μελέτης τοΰ έναρέτου καί μακροΰ βίου τής άρίστης ταύτης δεσποίνης, 

και έκ τών διδαγμάτων αύτού, αντλεί τις έν γένει τδ θάρρος πρδς τήν αρετήν,διδάσκε
ται δέ δτι ή αληθής τιμή και τδ σέβας τοΰ πλησίον είναι ό άληθής αύτής στέφανος. 
Πλήρης ήμερών ή Ζ. Σκουλοϋδη άπεβίωσεν έν Άθήναις τή 30 ’Οκτωβρίου 1886.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗΣ ΤΤΠΑΛΔΟΣ. Άνήρ έπιφανής, ό X. Π· ΤυπΔλβος έξέ- 
πνευσε τήν νύκτα τής 29 πρδς τήν 30 Δεκεμβρίου 1885.Ό άείμνηστος άνήρ ύπήρ- 
ξεν εις τών λογιωτέρων και χρηστότερων άνδρών τής έλληνικής κοινωνίας. Έγεννήθη 
έν Ληξουρίω τής Κεφαλληνίας τήν 3 Αύγούστου 1821 έξ ευπατριδών τής νήσου, 
άφοΰ δέ διήνυσεν έπιτυχώς τά έγκυκλοπαιδικά μαθήματα έν Έπτανήσφ, μετέβη 
τώ!840 είς Αθήνας καί ένεγρα'φη φοιτητής τής ιατρικής έν τώ Όθωνείω Πανεπι- 
στημίφ, τδ δ’ άκόλουθον έ'τος άπήλθεν εις Παρισίους, δπου τδν Αύγουστον τοΰ 
1846 άνηγορεύθη διδάκτωρ τής Ιατρικής Σχολής τών Παρισ'ων. Έν Παρισίοις ε- 
δωκεν ήδη δείγματα άξιοσημείωτα τής ευφυΐας του και τοΰ μεγίστου πρδς τάς 
έπιστήμας έρωτός του. Τδν έ'λληνα φοιτητήν διέκριναν οί ένδοξοι γάλλοι καθηγη- 
ταί, κατ’ έξοχήν δέ δ πολύς Bouillaud. Τώ 1846 έδημοσιεύθη έν Παρισίοις Γαλ
λιστί ή έπί τφ διδακτορικφ διπλώματι θέσις αύτού, ήτις είνε μονογραφία λαμπρά 
περί τυφοειδούς πυρετού. Έπανελθών είς τήν πατρίδα του Κεφαλληνίαν τώ 1849, 
διεκρίθη εύθύς κατά τήν έκραγεΐσαν έν τή νήσφ χολερικήν έπιδημίαν, περί ής έ- 
δημοσίευσεν άξιόλογον μονογραφίαν τφ 1850. Άλλά καί έν Κερκύρα διεκρίθη κατά 
τήν αυτόθι έκραγεΐσαν χολερικήν έπιδημίαν τώ 1855. Είς άμφοτέρας τάς κρίσι
μους ταύτας περιστάσεις, καθ’ ας δοκιμάζεται ού μόνον ή τέχνη, άλλά καί ή καρ
τερία καί ή φιλανθρωπία τού ιατρού, προσέφερεν άνεκτιμήτους ύπηρεσίας. ΤΗσαν 
ήμέραι φοβεραί, ήμέραι πλήρεις κινδύνων, τάς όποιας ό φιλάνθρωπος ίατρδς διήλθε 
μετά τής αύταπαρνήσεως τού άληθοΰς χριστιανού καί του αξίου του ύψηλού του 
άξιώματος ιατρού παρά τήν κλίνην τών άζωστων. Οί ίδόντες αύτδν κατ’ έκείνας 
τάς περιστάσεις, έθαύμασαν τδν ά'νδρα.

Άπδ τού 1851 διωρίσθη δ Πρετεντέρης καθηγητής έν τή ΊατρικήΣχολή τής Ίο- 
νίου Ακαδημίας, τδ δέ δημοσιευθέν τότε είς ιδιαίτερον τεύχος έναρκτήριον μάθημά 
του, άποτελεΐ καλλίστην εισαγωγήν είς τήν ιστορίαν τής Ιατρικής. Έν τή Ίονίφ 
Ακαδημία έδ'δαξε μέχρι τής έποχής τής ένώσεως τής Έπτανήσου μετά τής Ελ
λάδος, ό'τε διωρίσθη καθηγητής τοΰ Εθνικού Πανεπιστημίου. Έδίδαξεν δθεν έν δλφ 
τριάκοντα καί πέντε έτη, γνωστόν δ’ είνε είς τούς πολλούς μαθητας καί ακροα- 
τάς αυτού, όποια ταμεία γνώσεων καί πείρας μετά κρίσεως έμβριθούς ύπήρξαν τά 
μαθήματα αύτοϋ άπδ καθέδρας καί παρά τήν κλίνην τοΰ άζωστου. Ώς έπιστή- 

μων ητο γνωστός εις ολον τδν Εύρωπαϊκδν ’Ιατρικόν κόσμον, ού μόνον διά τών άξιο— 
λογων συγγραφών του, μεστών ίδιων παρατηρήσεων, άλλά καί διά πλείστων άλ
λων έργων του άνεκδότων μέν πλήν γνωστών είς τούς έπιστημονικούς κύκλους, 
και δια τής έκτεταμένης άλληλογραφίας του μετ’ έπιφανών έπιστημόνων. ΤΗτο 
συγγραφευς δόκιμός, τα δε συγγράμματα αύτού, ών τινά εΤνε γεγραμμένα Ελλη
νιστί, αλλα δε Γαλλιστί, διακρίνονται διά τε τήν άζίαν τών πρωτοτύπων παρατη
ρήσεων καί διά τήν έν αύτοϊς καταφαινομένην μεγάλην πολυμάθειαν. Σημειοΰμεν 
ένταΰθα τάς έπιγραφάς αύτών.

I. Maladies organiques du eoeur. Paris 1846.
2· De l’entere-mesentei'ite typhoide. Paris 1846.
3· I*·· cholera epidemique et diplitherite, ohrerue» a Ce- 

plialonie en 1850.
4. Περί τής έν Κερκύρα χολέρας έν ϊτει 1888. Έν Κερκΰρφ 1856.
5. Περί των έν Κερκύρα έπιδημεκών νόσων 1862—65 —Έν Κέρκυρα 1863.
6. Περί τής νόσου τοϋ Dasedou ή τοϋ tiraues. Έν τώ «Άσκληπιώ» 

1865.
7. Προοδευτική ύδροαιμϊα (λίπωσις ήπατος, καρδίας, νεφρών). Έν τώ 

«Άσκληπιώ» 1866.
8. Essai snr la pellagre obsercuee a Corfou, Athenes 1866.
9. Περί τυφοειδούς πυρετού (Κλινικόν μάθημα). Έν τώ «Γαληνφ» 1881.
10. Συνεχείς πυρετοί χολώδεις. Έν τώ «Γαληνώ» 1881.
II. *Η έν έτει 1869 ένσκήψασα έν Έλλ&δι έγκαιφαλονωτιαία μηνυγγϊτις. 

Άθήναι 1883.
12. Du typhus observe a Athene» 1868. Athenes 1883.

Ό Πρετεντέρης ήτον ακραιφνής πατριώτης. Έξελέγη δίς βουλευτής Κεφαλλη
νίας είς τήν ’lovtov Βουλήν, είργάσθη δέ πολύ ύπέρ τής ένώσεως τής Έπτανήσου 
μετά τού Ελληνικού Βασιλείου. Άλλ’ ή πρδς τήν έπιστήμην λατρεία καί ή πρδς 
τήν πάσχουσαν άνθρωπότητα άφδσίωσις, ύπήρξαν τά κυριώτατα τής ψυχής του έ- 
λατήρια, ή δέ πολιτική ήτο πάντοτε παροδική τις άπδ τών φυσικών κλίσεων του 
έκτροχίασις. Κατά Ιούλιον τοΰ 1864 διωρίσθη βασιλικός άρχίατρος, πολλάς καί 
πολυτίμους είς τήν θέσιν ταύτην παρασχών ύπηρεσίας ε’ις τήν Βασιλικήν οικογέ
νειαν τής Ελλάδος καί ώς ’ιατρός καί ώς φίλος αύτής. ’Ιδίως δ’ έτύγχανε τοϋ με
γίστου σεβασμού καί τής άγάπης τής Α. Μ. τής Βασιλίσσης ήμών ’Όλγας, ήτις 
εύρεν έν αύτφ άξιον ύπουργδν τών άνεξαντλήτων φιλανθρωπικών αύτής διαθέσεων. 
Διότι ό Πρετεντέρης διεκρίνετο δι’ ά'κρας άγαθότητος καί φιλανθρωπίας, άναρίθ- 
μητοι δ’ είνε οί παρ’ αύτοϋ εύεργετηθέντες. Έγένετο δ’ ώς άντιπρόσωπος τής 
Α. Μ. τής Βασιλίσσης, εϊς τών θεμελιωτών, ή ψυχή ούτως είπεΐν καί ό Αντι
πρόεδρος τοΰ Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, τού τοσοϋτον έξυπηρετήσαντος τήν 
φιλανθρωπίαν καί τά έθνικά συμφέροντα. Τδ σωματεΐον τούτο άντεπροσώπευσεν έν 
Γενεύη κατά τήν αύτόθι τφ 1884 συνελθοΰσαν διεθνή Σύνοδον τοΰ Ερυθρού Σταυ
ρού, ό'τε έπέτυχε διά τής δεξιότητάς του ούσιώδη μεταρδύθμισιν είς τδ Καταστατι
κόν τοΰ μεγάλου διεθνούς τούτου φιλανθρωπικού θεσμού.

Ό Πρετεντέρης έώρτασε τφ 1876 τήν είκοσιπενταετηρίδα τής εύδοκίμου διδα
σκαλίας του, δτε οί πρώην μαθηταί αύτοϋ τφ προσέφερον μετάλλιον χρυσοΰν, φε- 
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ρόν άφ’ ένδς μεν μέρους τήν προτομήν αύτοϋ μετά τής έπιγραφής X. Π. Τ υποεί
δος, αρχίατρος Α.\ Μ. ΒασιΛεως. Β' Φεβρ. ΑΩΟΕ. Άφ’ έτέρου δέ τήν έπιγραφήν:

Χαρα-Ιάμπω Τ. Πρετεττέρη είκοσιπενταετηρίδα καθηγεσίας εν ’Ιατρική συπ_ 
τεΑοΰντι νΰν, οί παρ’ αντω μαθητενσαντες τάδε σήμα ευγνωμοσύνης δίδουσιν 
είχειν.

Ό Πρετεντέρης ήτο μέλος πλείστων Επιστημονικών Συλλόγων έν Εύριόπη, καί 
πολλά έφερε παράσημα, έν οΐς τον Ελληνικόν ’Ανώτερου Ταξιάρχην τοΰ Σωτήρος, 
τον 'Ρωσσικδν Μεγαλόσταυρον τοΰ 'Αγίου Στανισλάου, τδν Δανικδν Ταξιάρχην τοΰ 
Δανεβρόγ, καί διάφορα άλλα.

Ή διαβατική περίοδος, ήν διέρχεται τδ ήμέτέρον έ’θνος, παρουοιάζει φαινόμενά 
τινα κοινωνικά, όχι εύάρεστα, καί έν τοιοΰτον είνε ή εκπτωσις, είς ήν περιήλθον ύπό 
τινας επόψεις, έπιστημονικά τινα άξιώματα παρ’ήμϊν, έν οΐς καί τδ τοΰ ιατρού. *0 
παρατηρών τδ δυσάρεστου τοΰτο φαινόμενον, μετ’ ευφροσύνης ατενίζει πρδς τήν σε- 
βασμίαν προσωπικότητα τοΰ Χαρτ.λάμπους Πρετεντέρη Τυπάλδου, παριστώντος 
έπιβλητικδν αληθώς τύπον ιατρού σοφοΰ καί φιλάνθρωπου, όποιον διετύπωσεν αύ
τδν ή αθάνατος γραφίς τοΰ Ίππ κράτους. ’Αποθανών δέ κατέλιπε φίλτατα πρόσω
πα, συνεχίζοντα τήν εύεργετικήν παράδοσ.ν του, τήν αύτοϋ συμβίαν, Κυρίαν Φανήν 
θυγατέρα διαπρεπούς έν τή Ίονίφ ΙΙολιτεία άνδρδς, τοΰ ’Αναστασίου Τυπάλδου Ξύ
δια, διατελοΰσαν πρδ ετών μέλος πολύτιμον τής Διοικούσης ’Επιτροπής τών Κυριών 
τοΰ έν Άθήναις Άμαλιείου ’Ορφανοτροφείου, καί τήν εύγενή αυτών θυγατέρα Κυ
ρίαν Βιργινίαν Θεοδώρου Καρπούνη.

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΧΑΤΖΗ ΗΛΙΑ ΛΑΠΑΘΙΟΤΗΣ. ’Ανήκει εις τδν κύκλον τών μεγάλων άνδρών 
τής Ελληνικής Έπαναστάσεως, ίσω; δέ ό πολύς κόσμος αγνοεί όποΐαι υπήρξαν αί 
έκδουλεύσεις τοΰ άνδρδς τούτου πρδς τήν πατρίδα, ήν δέν έπαυσεν υπηρετών μέ τον 
ένθουσιασμον καί τδν ζήλον τής άληθοΰς καί άδόλου άφοσιώσεως. Καί ώς άνήρ τοΰ 
άγώνος καί ώς στρατιώτης μετέπειτα έν τή εύτάκτω συντάξει τοΰ ’Έθνους, όβ. Αα- 
παθιώτης άκεραίαν πάντοτε περιέσωσε τήν τιμήν, αληθής άθλητής έν τώ πολυμό- 
χθφ’σταδίφ τής στρατιωτικής ύπηρεσίας, καί έν τή μεγάλη πάλη πρδς τάς ίεράς 
καί βαθείας Υποχρεώσεις. Όσημέραι σβύνει πλέον καθολοκληρ'αν ή επιφανής έκείνη 
γενεά τοΰ άγώνος, μεθισταμένη διά τοΰ θανάτου εις τά υψη τής άθανασ'ας, καί 
πλέον φυλλορ^οεΐ φθίνων ό στέφανος, ον τδ 1821 έπέθεσεν έπί τής κεφαλής τής ά
τυχούς ημών πατρίδος. Άποθνήσκουσιν ό είς μετά τδν άλλον οί έπιζήσαντες μάρ
τυρες έξοχων ημερών, καί άιραιροΰνται αί μεταξύ τών έπιζώντων δ.ασωζώμενα·. 
Έθνικαί αναμνήσεις, αί άποτελοΰσαι τήν πολυπαθή ιστορίαν τοΰ Ήμετέρου ’Έθνους. 
Ουτω τά σεβαστά λείψανα τοΰ άγώνος μεταπηδώσιν είς την αιωνιότητα, παρασυ- 
ρόμενα είς τήν άβυσσον τοΰ θανάτου τδ έν ύπδ τοΰ άμέσως προηγηθέντος, καί ί
σως δέν είνε μακράν ή έποχή, καθ’ ήν καί ό τελευταίος άγωνιστής θέλει άποχαι- 
ρετήση διά παντδς τοΰ ήλιου τδ φώς, βαρυθυμών έν τή μικροφροσύνη τών νεωτέρων.

Είδε τδ φώς ό θ. Λαπαθιώτης τήν 10 ’Ιανουάριου 1807 έν τώ χωρίω «Αάπη- 
θος» τής έλληνικωτάτης Κύπρου.Κατά τδ 1821, ό πατήρ αύτοϋ, μέλος διακεκριμένου 
τής Φιλικής Εταιρίας ών, κατεσφάγη, άνακαλυφθείσης τής σπουδαιότατης αύτοϋ 
άλληλογραφίας.Ό θεοχάρης Λαιπαθιώτης καταδιωκόμενος ύπδ τών Τούρκων, οΐτι-
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νες έδήμευσαν συγχρόνως άπασαν τήν μεγάλην περιουσίαν του, ήναγκάσθη νά κατα- 
φύγη είς τά όρη μέχρι τοΰ 1824, οπότε κρυφίως ήδυνήθη νά έ'λθη είς τήν- Ελ
λάδα. Έν τή έποχή ταύτη καταταχθείς είς τδ σώμα τοΰ έκ Λεβαδείας οπλαρχη
γού Ίωάννου Μπούσγου, ελαβε σπουδαιότατου μέρος εις διαφόρους έκστρατείας 
τιμηθείς ένταυτώ διά τοΰ παρασήμου τοΰ άγώνος.

Μετέπειτα άποσπασθείς είς τδ σώμα τοΰ πυροβολικού, παρέμεινε υπηρετών έν 
αύτφ μετά σπαν'ας έγκαρτερήσεως μέχρι τοΰ 1834, δτε κατετάχθη είς τήν Χω
ροφυλακήν.

Έν τφ σώματι τούτω ό άνήρ έκ τών μικροτέρων βαθμών έφθασε μέχρι τοΰ 
ταγματάρχου, πολλάκις πικρότατα, διά σειράς αγνωμοσύνης, συνήθους είς τούς έν
τιμους χαρακτήρας, παραγνωρισθείσης τής άξίας και τών αληθέστατων αύτοϋ έκ" 
δουλεύσεων. 'Ο στρατιωτικός βίος τοΰ β. Ααπαθιώτου περιέχει ίκανώς εύγλωττα 
δείγματα φιλότιμων ύπηρεσιών ύπέρ τοΰ ’Έθνους, διότι καί κατά τδ 1862 ώς αρχή, 
έν Σύρφ συνετέλεσεν εις διάσωσιν καί πρ στασίαν πολλών αύτοϋ συμφερόντων καί 
πάντοτε εις περιστολήν τής ληστείας, τοΰ δεινού τούτου κακού, Οπερ ένέμετο τδ 
Έθνος, λυσιτελέστατα ήργάσθη, άληθής άνήρ καί άληθής στρατιώτης έν τή έπι- 
τελέσει καθηκόντων δυσεκβόλων.Τδ όνομά του συνδέεται προσφιλώς μετά τής άρχικής 
προόδου τοΰ στρατιωτικού σώματος, εί; δ άνήκεν, διότι έν πάση νέα έργασ'α αύτοϋ 
ό άνήρ ούδέποτε εμεινεν οδτε άργδς οδτε ξένος. Εδορκος είς τδ καθήκον του καί τί
μιος έν τή διαχειρίσει τών κοινών, έπεφορτίσθη διά πολλών καί δύσκολων απο
στολών, άς έξετέλεσε πάντοτε έν μεγίστη συνέσει/Όταν δέ άπηυδηκώς έκ τοΰ γή
ρατος και τής έργασίας, έζήτησε ν’άναπαυθή άποχωρών και διαφλεγόμενος ύπδ τών 
άριστων αισθημάτων τοΰ πατριωτισμού, έπεσφράγισε τδ στρατιωτικόν σώμα είς δ α
νήκε τά; μακράς ύπηρεσίας τοΰ Θ. Λαπαθιώτου διά τής σφραγΐδος τής τιμής, χο- 
ρηγήσαν τδν λιτόν άρτον τοΰ ύπολο'που βί υ, δν έντ'μως κατηνάλωσεν έν τή άγκάλη 
τών άριστων αύτοϋ τέκνων ό ένθουσιώδης άγωνιστής καί άληθής στρατιώτης. Άπέ- 

θανεν έν Άθήναις τή 2 Μαΐου 1886. '

ΣΠΥΡΙΔΟΝ Γ· ΒΕΛΛΙνΗΣ. Ή Ναυπλία έθρήνησε μίαν τών προσφιλέστερων και 
πολυτιμότερων αύτής ύπάρξεων έν τω προσώπω τοΰ έν Σπέτσαις τήν 3 Αύγού- 
στου ε. ε. άποθανόντος έγκριτου έπιστήμονος Σπυρίδωνος Γ. Βελλίνη. Ό Σ. Γ. Βελ- 
λίνης ούχί κοινή τις ΰπαρξις ών, κατέστησε τδν βίον αύτοϋ περ.σπούδαστον έπ’ ά- 
ρεταΐς καί ψυχικοΐς -ροτερήμασι, παράδειγμα τιμαλφές καί τοΐς άλλοις γενόμενος. 
Έν Ναυπλ'α τδ πρώτον χαιρετίσας τάς τοΰ ήλιου ακτίνας περί τάς άρχάς τοΰ 
παρόντος αίώνος (τώ 1818) έσχεν ώς λίκνον τήν μεγάλην τοΰ γένους έπανάστασ,ν 
καί ύπέστη τάς περιπέτειας, άς ύπέστησαν όλα τά έλληνικά έκεΐνα όντα, απερ 
παιδία έ’τι έχαιρέτισεν ή οσμή τής πυρίτιδος καί τοΰ καρυοφυλίου ό γλυκύθυμος 
ήχος. Πατέρα εσχε τδν Γεώργιον Βελλίνην πρωθιερέα, δστις φωραθείς ώς φιλικός 
έξεδιώχθη τοΰ Ναυπλίου ύπδ τών Τούρκων, κατατυγών δέ πρδς τδν ’Αλέξανδρον 
Τψηλάντην, έγένετο μέλος τοΰ ιερού λόχου καί ηύλόγησε τά έλληνικά ό'τλα, μετα- 
σχών αύτοπροσώπως καί σθεναρώς τής έν Δραγατσαν'ω μάχης. Μήτις. δ" αύτοϋ 
ήν ή Φωτεινή Παπαλεξοπούλου τής διαπρεπούς έν Ναυπλίω οικογένειας. Άμφό- 
τεροι ουτοι έγκατασταθέντες έν Ναυπλίφ άνέθρεψαν αύτδν διά τών ναμάτω ·. άπερ
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ένέκλειεν έν τοΐς κόλποις αύτής ή αθάνατος εκείνη γενεά και παρεσκεύασαν αύ- 
τόν άγαθήν και πολύτιμον τή πολιτείφ υπαρξιν.

Σπουδάσας ό Σπυρίδων Βελλίνης έν Παρισίοι ς τήν Νομικήν καί έπανελθών έκεί- 
θεν τής επιστήμης διδάκτωρ περί το 1846, έπι τοσοΰτον εν τε τοΐς γράμμασι 
και τή έπιστήμη διεκρίθη, ώστε ο τότε έπι τής Δικαιοσύνης ύπουργός Γ. 'Ράλλης 
παρεκάλεσεν ιδιαζόντως αυτόν, ίνα μετάσχη τής δικαστικής έξουσίας, δπως συντέ
λεση ουτω είς τήν κατάρτισιν σπουδαίας και σοβαρας δικαιοσύνης, δπερ και άπο- 
δεξάμενος έξεπλήρωσεν έν Σύρω και έν Άθήναις μέχρι τοΰ 1852. Νυμφευθείς τότε 
μετά τής έπ’ άρεταϊς, διανοητική αναπτύξει και γενναιοφρόνφ φιλοστοργία διακρι- 
νομένης ’Ασπασίας Πελώνη είς έγκριτον και έκ τών πρώτων οικιστών τής Σύρου 
άνηκούσης οικογένειαν, παρητήθη τής δικαστικής θέσεως καί έγκατέστη έπανελθών 
έν Ναυπλίφ ώς δικηγόρος.

’Ενταύθα άρχεται ό άγων τοΰ κοινωνικού βίου, δν τοσοΰτον ίσχυρώς και γεν- 
ναίως ήγωνίσατο, θριαμβεύων και νικητής έπι τέλους άναδειξάμενος. Δικηγορικήν 
ακεραιότητα, εύθύτητα άκραιφνή και δραστηριότητα έκτακτον διηνεκώς έξασκή- 
σας, διά χρηστού δέ συνειδότος καί αγαθής πίστεως έργασθεις, συνεκέντρου έπί μα
κράν σειράν έτών καί μέχρι τών τελευταίων αύτοΰ ημερών τήν πάνδημον έκτί- 
μησιν, τδ σέβας και τήν άγάπην τών συναδέλφων αύτοΰ άδολον και βαθυτάτην 
προς έαυτδν έλκύσας’ δι’ δ καί ό δικηγορικός Σύλλογος ισόβιον αύτοΰ άντιπρόεδρον 
άνεκήρυξε. Τάς έν Εύρώπη αύτοΰ σπουδάς, εύρείας άλλως και σοβαράς γενομέναςι 
ύπέρ τών άλλων καί ύπέρ τής πολιτείας χρησιμοποιών ό S. Βελλίνης, έξέδωκε τδ 
1856 τήν πρώτην έκδοσιν τής 'Ιστορίας τής Ελλάδος άπδ τής άλώσεως τής 
Κωνσταντινουπόλεως μέχρι τοΰ 1821, ήτις έστί πολλοΰ λόγου άξία καί λίαν έν- 
διαφέρουσα ού μόνον δι’ ήν έποχήν έγένετο, πληρώσασα λίαν έπαισθητδν κενόν, 
άλλά καί σήμερον έτι, διδακτικωτάτη καί λίαν λυσιτελής άποβαίνουσα’ έξεδόθη δέ 
τδ δεύτερον έπηυξημένη τδ 1871. Πρός δέ καί ποιητικής έμπνεύσεως εύμοιρών, ε- 
γραψεν ώραίας καί συγκινητικές ποιήσεις, ών τινες έδημοσιεύθησαν έπιδοκιμασθεΐ- 
σαι, οίαι, «Ή Κρήτη» «τά φρούρια τής Κερκύρας» «Τά πίπτοντα φύλλα τοΰ 
Μιλβωά» καί «τδ Άρκάδι», δι’ ών έμφαίνεται ό πατριωτισμός καί ή άγαθή τοΰ 
άνδρδς ψυχή. Ααλών δέ καί γραφών τήν Γαλλικήν γλώσσαν δσον όλίγοι τών Ελ
λήνων, έν σχέσει δ’ άνταποκρίσεως πρός Γάλλους συγγραφείς καί δημοσιογράφους 
διατέλών, έν έποχαϊς έθνικών συμφορών,έδημοσίευσεν ό άνήρ Γαλλιστί άρθρα ύπέρ τής 
Ελλάδος καί τής Κρήτης, ώς καί τδ Γαλλικόν ποίημα «mes adieux a Paris», έγειραν 
τδ ενδιαφέρον τοΰ Γαλλικού τύπου. Χαρακτήρος αείποτε ών εύθυμου ό Σ. Βελλίνης 
καί τά μάλιστα εύαρέστου, ένέπνευσε τφ στενώ αύτοΰ φίλφ Θεοδούρφ Όρφανίδη τδ 
ιλαρόν έκεϊνο ειδύλλιον «ό Καρασεβταλής», δι’ ιύ τδν Βελλίνην ό ποιητής ύπαι- 
νίττεται.

Εν μεσω τών κοινωνικών δυσχερειών καί τών πολιτικών περιπλοκών, ας ή πα- 
τρις ημών έκτοτε διεξήλθε, παλαιών ό Σπυρίδων Βελλίνης καί άκαταμαχήτως άγω- 
νιζομενος, όντως κατηρτισε λαμπράν οικογένειαν, ής τά μέλη νΰν διακρίνονται έν τή 
καθ’ ήμας κοινωνία. Παρέσχεν ουτω πολύτιμον αληθώς καί σπουδαιοτάτην κοινω
νικήν τή πατριδι υπηρεσ.αν καί θαλερός οφείλεται αύτφ ό τοΰ κοινωνικού άγώνος 
στέφανος.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ. Έγεννήθη τώ 1814 έν Φαναρίφ τής Κωνσταντινουπό
λεως, έξ έγκριτου οικογένειας, έξεπαιδεύθη δ’ εις τά σχολεία τής βασιλίδοςτών πό
λεων, καταρτισθείς άριστα. Νεώτατος καί έκ φλογερού πατριωτισμού πρός τήν έ- 
λευθερωθείσαν τότε Ελλάδα, φυγών έκ τής γενετείρας αύτοΰ ήλθεν εις Ναύπλιον, 
εΐσελθών εις τήν έν Αίγίνη ύπδ τοΰ άειμνήστου Καποδιστρίου συσταθείσαν Στρα
τιωτικήν Σχολήν. Διέμεινεν έν αύτή έν έτος καί έξελθών κατετάχθη είς τδν στρα
τόν, διαμείνας έν τή μαχίμω ύπηρεσία μέχρι τοΰ 1834, δτε προήχθη είς τδν βαθ
μόν τοΰ άνθυπασπιστοΰ, ού παρητήθη. Δεν άπέμεινεν ϊδιωτεύων έπί πολύ, διότι ο 
τότε αρχηγός τοΰ Οικονομικού κλάδου τοΰ στρατού γάλλος στρατηγός Γκερένέκά- 
λεσεν αύτδν εις τήν ύπηρεσίαν, έκτιμών τήν μάθησιν αύτοΰ καί τήν ευφυΐαν. Άνε- 
κατετάχθη δθεν μέ τδν βαθμόν τοΰ άνθυπασπιστοΰ, διορισθείς καί εισηγητής έν τώ 
Οίκονομικφ τμήματι τοΰ 'Υπουργείου τών Στρατιωτικών,όπου βραδύτερον έν τή ύπη
ρεσία προαγόμενο; ίεραρχικώς— άρκεΐ νά εϊπωμεν ό’τι έπί 17 έτη ύπηρέτησεν εις 
τδν βαθμόν τοΰ λοχαγού — προήχθη είς Διευθυντήν τοΰ τμήματος τούτου, διατε- 

λέσας τοιοΰτός έπί ολην δεκαετίαν.
Ό Κωνσταντίνος Ίωαννίδης, κατά τά 50 έτη τής ύπηρεσίας αύτοΰ, διεκρίθη διά 

τήν φιλοπονίαν καί τιμιότητα αύτοΰ, διεξήγαγε σημαντικός είδικάς ύπηρεσίας άνα- 
τεθείσας αύτώ, ιδία δέ κατά τήν Ναυπλιακήν έπανάστασιν τοΰ 1862, δτε έ’νεκα τής 
πανθομολογουμένης αύτοΰ ίκανότητος καί τιμιότητος άνεδέχθη τό μέρα εργον τής 
τακτοποιήσεως τών λογαριασμών τών έπαναστατησάντων έν Ναυπλίφ Σωμάτων, 
καί τής διασώσεως έκ τούτου έκατομμυρίων δραχμών ύπέρ τοΰ Δημοσίου. Αύτδς δέ 
προΐστατο τής οικονομικής τοΰ στρατού ύπηρεσίας, δταν τό 1 880 έγένοντο αί μέγι— 
σται τών πολεμικών προμηθειών κατά τήν κληθεΐσαν τότε έπιστρατείαν. Άφοσιω- 
μένος είς τό καθήκον αύτοΰ, ξένος τής πολιτικής, έξετιμάτο παρ’ δλων τών κατά 
καιρούς ύπουργών. Τώ 1880 μετεποίησε τόν κανονισμόν τής λογιστικής καί οικονο
μικής ύπηρεσίας τών συνταγμάτων, δυσχερέστατον έργον άριστα έπιτυχόν, μετέ
φρασε δ’ έκ τοΰ Γαλλικού διαφόρους διδακτικούς ορισμούς τής οικονομίας καί λο- 
γιστικότητος καί άλλα πολλά χρήσιμα τφ Οίκονομικφ κλάδφ. ΤΗτο κάτοχος έγ- 
κρατής τριών γλωσσών έκτος τής έλληνικής. Τφ 1881 άπεσύρθη είς τόν ιδιωτικόν 
βίον μέ τόν βαθμόν άντισυνταγματάρχου, στρατιωτικού έπιμελητοΰ. Τόν άργυροΰν 
Σταυρόν τοΰ Σωτήρος ελαβεν άπό τής βασιλείας τού άειμνήστου ’Όθωνος.

Ουτω μετά σειράν μακράν θετικών έν τφ στρατώ έκοουλεύσεων, ό Κ. Ίωαννί- 
δης άπεχώρησε, φέρων ώς μόνον στολισμόν τοΰ βίου αύτοΰ, έντιμον όνομα. Υπό
δειγμα άκριβοΰς άφοσιώσέως καί φιλοστοργίας, ώς μέλος τής κοινωνίας τύπος εύγε- 
νοΰς άνδρός, διετέλεσε καθ’ δλον τό διάστημα τής μακροχρονίου ύπηρεσίας του ξέ
νο; πρός τάς σκέψεις τών ύπολαμβανόντων τά δημόσια άξιώματε, ώς μέσον προς 
άνετον χρηματισμόν καί άσφαλή έαυτών καί τών οικείων αύτοΐς άποκαταστασιν. 
Άπεβίωσεν έν Άθήναις τή 10 Σεπτεμβρίου 1886.

• ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΗΝΟΠΟΥΛΟΣ. Ό θάνατος αμείλικτος άφήρπασε κατά τό έτος τούτο έξο
χους άνδρας. ‘Η έκ τής Έλληνικής Κοινωνίας στέρησις τοΰ Γ. Ζηνοπούλου κατέ- 
λιπεν άκριβώς κενόν δυσαναπλήρωτον. 'Ο Γ. Ζηνόπουλος εΐς τών νεωτέρων πο
λιτικών ’Ανδρών τής Ήμετέρας Πατρίδος, κυρίως άναδειχθείς έν τοΐς τελευταίως 
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χρόνοις, νέος έ'τι και έν τη ακμή τής ανδρικής αύτοϋ ηλικίας άπεχώρησε τής σκη- 
νήςτοΰ κόσμου, έν ω ήδύνατο άκόμη διά τής έξαιρέτου αύτοϋ εύφυΐας καί άλη
θοΰς αξίας νά προσφέρη νέας πολλάς καί άποτελεσματικωτατας τή Πατρίδ1 
■ημών έπιφανεΐς έκδουλ^ύσεις. Έν ή έποχή έπαύσαντο ίσως διά παντός άπαντώσαι 
διάνοιαι έν συνθήκαις ένγόνου παραγωγής, ό Γ. Ζηνόπουλος ύπήρξεν άνήρ μεγά
λης διανοίας και μεγάλης καρδίας. Πάσα γυμνή αλήθεια, ήν δύναται τις νά χα- 
ράξη περί τοϋ άειμνήστου άνδρδς, είναι καί άληθές έγκώμιον, ή δέ άληθής ιστορία 
ύφείλει ν’ άναγράψη έν ταΐς σέλίσιν αυτής ιδία τον βίον τοΰ μετριόφρονος καί έξ 
ίδιας δυνάμεως άναδειχθέντος πολιτευτοΰ, ώς σεμνόν παράδειγμα καί διδαχήν σπα- 
νίαν τοΐς μεταγενεστέροις.

Η Π. Σ τ ο ά ιδία θεωρούσα τον θάνατον τοϋ Γ. Ζηνοπούλου ώς συμφοράν και- 
ρίως πλήξασαν τήν δλην ψυχήν τοϋ Έθνους καί άποδίδουσα σμικρδν δείγμα τιμής 
εις το όνομά του, δημοσιεύει τήν λαμπροτέραν έκ τών αχρι τοΰδε δημοσιευθεισών 
εικόνων τοϋ Άνδρος, χαράσσει δέ μετά βαθυτάτης θλίψεως τάς γραμμάς ταύτας, 
είς αίωνίαν προσφιλεστάτην άνάμνησιν.

Κυρίως ό Γ. Ζηνόπουλος άφ’έαυτοΰ έδημιούργησε τήν έν τή πολιτεία διαπρεπή 
αύτοϋ θέσιν. Έχων τήν άρχήν, δτι ό έχων τήν συνείδησιν τής έαυτοΰ άζίας καί 
χρησιμότητος, δέν δύναται νά έξαρτα τδ έαυτοΰ μέλλον έκ τής ένισχύσεως τών 
άλλων, νεότατος εΐσελθών είς τήν διοικητικήν ύπηρεσίαν, διέτρεξε τάς πρώτας 
αύτής βαθμίδας, άναπτύσσων πάντοτε ίδια προσόντα, Τδ πρώτον άποδεχθείς μι- 
κράν ύπηρεσίαν έν τή Διευθύνσει τής Δ. ’Αστυνομίας ύπδ τδν μακαρίτην Τισσα- 
μενδν, αμα τφ σχηματισμώ κατά τδ 1854 Κυβερνήσεως ύπδ τοΰ άειμνήστου Α· 
Μαυροκορδάτου, προσεληφθη ώς ιδιαίτερος Γραμματεύ; αύτοϋ, ίδια έκτιμηθείσης 
ύπδ τοΰ μεγάλου έκείνου πολίτου τής έξιδιασμένη; ίκανότητος τοΰ νεαρού Ζηνο- 
ποϋλου. Έκτοτε παρέμεινεν έν τή ύπηρεσία τοΰ Υπουργείου τών Εσωτερικών’ 
άνυψωθείς διά τής νοημοσύνης αύτοϋ, κατά πάντα άμιλλωμένης πρδς τήν άκαταπό- 
λητον ικανότητά του μέχρι τοΰ βαθμού τοϋ Γενικοΰ Γραμματέως, Ώς άνώτερος 
ύπάλληλος ό Γ. Ζηνόπουλος δέν διεκρίθη μόνον διά τήν τυπικήν διεξαγωγήν τής 
επιμόχθου αύτοϋ εργασίας, άλλ ύπεραρκών εις ταύτην, διέθετε τδν ύπολειπόμενον 
αύτφ χρόνον είς βαθυτάτας μελετάς,άποβλεπούσας κυρίως τούς ύπδ τήν επιμέλειαν 
τοΰ αύτοϋ Υπουργείου διατελοΰντας κλάδους, ήτοι τήν βελτίωσιν τών παρ’ ήμΐν 
φυλακών, τήν άνάπτυξιν τών δημοσίων έργων καί τής έθνικής βιομηχανίας. Τάς 
μελέτας δέ ταύτας συνεπλήρου συνεχώς μεταβαίνων είς τήν ‘Εσπέρίαν και είς 
άλλας σπουδαιοτάτας έρεύνας έγκύπτων.

Κατά τήν ενωσιν τής Έπτανήσου μετά τής Έλλάδ’ος άπεστάλη μετά τοϋ άοιδί- 
μου Θ. Ζαΐμη, ώς Γενικός Γραμματεύς αύτοϋ, πρδς έγκατάστασιν τών νέων άρχών- 
Καί έν τή έπισήμω ταύτη άποστολή ό Γ. Ζηνόπουλος έπεδείξατο έξοχα δια
νοητικά προσόντα. Ως άνώτεροςύπάλληλος τοΰ ίδιου Υπουργείου ήρξατυ ό Γ. Ζη- 
νόπουλος έν συνεργασία μετά τοΰ Θ. Δεληγιάννη τήν εκδοσιν τής Ελληνικής 
Νομοθεσίας, έργου πολυτίμ υ είς τούς περί τήν έφαρμογήν ή μελέτην τών 
νόμων ήμών άσχολουμένους, δπερ δ’ άείποτε θά τ αρουσιάζη εύλογητήν τήν μνήμην 
τοϋ Άνδρος. ΓΙρδ τής οριστικής αύτοϋ άναμίξεως έν τφ πολιτικώ σταδίφ ό Γ. Ζη- 
νόπουλος διωρ σθη Νομάρχης Κυκλάδων, πεφωτισμένην δλως καί έν τή θέσει ταύτη 

διάνοιαν έπιδείξας, έπί πασι δέ καταλιπών παράδειγμα έπίζηλ.ν καί ύπόδειγμα 
άξιομίμητον ύπαλλήλου, τελείως κατηρτισμένου καί άνυψοΰντος τάς άνωτέρας παρ’ 
ήμΐν διοικητικάς θέσεις είς τήν άρμόζουσαν αύταΐς περιωπήν καί αξίαν.

Κατά τδ 1878 άποσταλείς είς Πρέβεζαν ώς μέλος τής τριμελούς μεθοριακής 
έπιτροπής, "να διαπραγματευθή μετά τών Τούρκων έπιτρόπων, έγκατέλιπε τήν 
δημοσίαν ύπηρεσίαν καί είσήλθε μετ’ ένθουσιασμοΰ είς τδ πολιτικόν στάδιον, εκλε
γόμενος Βουλευτής ες Εύρυτ ανίας. Άπδ τής πρώτης άρχής ό Γ. Ζηνόπουλος έν 
τφ Έλλην. Κοινοβουλίφ κατέσχε θέσιν έγκριτωτάτου μέλους αύτοϋ. Καίτοι ύπήρξε 
λίαν βραχύ τδ βουλευτικόν αύτοϋ στάδιον, ούχ ήττον άπέμεινε καί λίαν έπίζηλον. 
Γνώστης τής'Ελληνικής Νομοθεσίας, ίσως δσον ούδείς έτερος τών παρ’ήμΐν πολιτευ- 
τών, έντριβης περί τάς έν γένει πολιτικός μελέτας, διεκρίθη ώς £ήτωρ, ιδία άπο- 
φανθείς και ιδία πραγματευθείς οίονδήποτε διοικητικόν, διπλωματικόν, οικονομικόν 
ή στρατιωτικόν θέμα. ’Άν μίαν ημέραν ίδωσι τδ φώς πλήρεις οί ολίγοι, άλλ’ έξο
χοι πολιτικοί λόγοι τοΰ Γ. Ζηνοπούλου,τότε ίσως άρμοδιώτερον όμολογηθή όπδΐα 
διανοητικά άριστουργήματα έμενον άγνωστα είς τήν άληθή έκτίμησιν τοΰ ‘Ελληνι

κού Δημοσίου.
Εύχόμεθαίνα μελετηθή πολυτίμως δ βίος τοΰ πολυκλαύστου καί διακεκριμέν υ 

πολιτευτοΰ Γ. Ζηνοπούλου. Τδ πένθος, δπερ έπλήρωσεπάσαν άληθή καρδίαν, είνα1 
έν ειλικρινές δείγμα τής πρδς τόν περιφανή άνδρα τιμής καί έκτιμήσεως τοϋ Έθνους’

Έπρεπε νά ζήση σήμερον ό Γ. Ζηνόπουλος, σήμερον, δτε εις τήν πολιτικήν τής 
Ελλάδος σκηνήν, καί έν γένει είς τδν πολιτικόν βίον τοΰ Έθνους δημιουργεΐται νέον 
στάδιον άναζυμώσεως, ποικίλα δέ καί πολλά στοιχεία,άλληλοσυγκρουόμενα, παρακω- 
λύουσι τήν ύγιά λειτουργίαν αύτοϋ. Έπρεπε νά ζήση, "να αίσθανθώμεν τοΰ με
γάλου έν τή καρδία του πυρδς. "να ώφεληθώμενέκ τοΰ πατριωτισμού καί τής τηλαυ
γούς καί μεγάλης διανοίας τοΰ άνδρός.

Ή πολιτική τοϋ Έθνους ίστορ'α θά όμιλήση βραδύτ-ρον περί τής άξίας τοΰ Άν- 
δρδς, δν τδ ειλικρινές πένθος ήμών προέπεμψεν είς τδν τάφον. Ό βίος τοϋ άειμνή- 
στου Ζηνοπούλου θά χρησιμεύση και είς τδ ήμέτερον έργον, ώς άντικείμενον ίσως 
γενικωτέρας μελέτης, διότι άκριβώς δυνάμεθα νά όμολογήσωμεν, δτι ύπήρξαμεν θαυ- 
μασταί τοΰ Ζηνοποΰλου, Εις όλίγας γραμμάς καί είς στιγμήν κατά τήν οποίαν 
δειλή ύποτρέμει είς τούς δακτύλους ή γραφίς, καί ή θλίψις, βαρεία, ώς έφιάλτης, 
έκλύει τήν ψυχήν, πρδ μεγάλου όντως θέματος Νεκρολογ'ας, δέν είναι δυνατόν νά 
ίστορηθή καταλλήλως ζωή πολύτιμος καί βίος δλως περισπούδαστος.Τδ παραχθέν 
έκ τοΰ θανάτου τοΰ Γ. Ζηνοπούλου κενόν άπαντες έπί πολύ θά αίσθάνωνται. Ό 
Θεός ας άναυπαύση τήν ψυχήν τοΰ έξοχου πολιτευτοΰ καί πατριώτου καί άς εύ- 

σπλαγχνισθή τούς ζώντας.
Άπέθανεν αίφνης τήν νύκτα τής 11 πρδς τήν 12 Μαίου 1886.

ΠΕΡΙΚΛΗΣ Α. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ. Υίδς τοϋ νεωτέρου τών άδελφών τοΰ Πετρόμπεη 
Μαυρομιχάλη, τοΰ ύποστρατήγου Αντωνίου Μαυρομιχάλη, έγεννήθη αμα λήξαν- 
τος τοΰ ύπέρ Ανεξαρτησίας άγώνος, τδν Ιούνιον ή ’Ιούλιον τ ΰ 1830. Με'ραξ 
πλήρης ένθουσιασμοΰ καί ιδίας έφέσεως πρδς τδ στρατιωτικόν στάδιον, κατετάχθη 
τδ 1848 είς τδ Ιππικόν ώς απλούς στρατιώτης. Εί καί πολλάκις έκτοτε μέχρι 



298 ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ 299

τοϋ 1854, έποχήν καθ’ ήν προύβιβάσθη εις άνθυπασπιστήν, ό πατήρ του ήθέλησε 
ν’ άποσύρη αύτδν τοΰ στρατού, ούτος έκ κλίσεως ακατανίκητου άγόμενος ήρνήθη 
νά καταλίπη τδ στάδιον τών όπλων. Άπδ τοΰ 1864 ό Π. Μαυρομιχάλης έ'λαβεν 
ένεργον μέρος εις τήν πολιτικήν, άπδ τοΰ έτους τούτου μέχρι τού 1878 έκλεγό- 
μενος σχεδόν διαρκώς Βουλευτής Καλαμών. Τδ 1878, ό'τε ή καρδ'α τοΰ Έθνους 
έ'παλλεν ύπδ συγκινήσεων, διά τάς μεγάλας καί κρίσιμους περιστάσεις, ας διήρχετο, 

ο Π. Μαυρομιχάλης πιστεύων ότι ό τόπος έκαλεΐτο εις δρασιν, παρητήθη τοΰ Βου
λευτικού άξιώματος και κατέλαβε τήν στρατιωτικήν θέσιν του, έτοιμος όπως φανή 
αντάξιος προς το μέγα όνομά του και τάς αληθείς ύπαγορεύσεις τοΰ γενναίου αύτοϋ 
φρονήματος. Έκτοτε παρέμεινεν είς τάς τάξεις τοΰ στρατού, άνελθών είς τούς άνω- 
τάτους στρατιωτικούς βαθμούς, γενόμενος ύποδιοικητής και τελευταίου διοικητής 
τοΰ Αί Συντάγματος τοΰ ‘Ιππικού.

Ο Π. Μαυρομεχάλης ύπήρξεν άληθής τύπος γενναίου και σπουδαίου στρατιω
τικού ανΟρος. Άνδρωθείς έν τώ στρατώ καί έν αύτφ τελείως μορφωθείς, ένέπνεεν 
εις παντας την πεποίθησιν, ότι έν καιρώ εθνικής ένεργείας ήθελε συνεχίσει τάς οι
κογενειακός αύτοϋ παραδόσεις. Ώς σωματάρχης κατέδειξεν Ιδίφ έκ τών τελευ
ταίων γεγονότων, εις α παρέστη τδ ‘Ελληνικόν Έθνος, ό'τι ή ίκανότης περί τδ διοι- 
κεΐν ά'νδρας καί άγαπάσθαι ύπ’ αύτών, δέν έγκειται μόνον έν τή μαθήσει, άλλ’ έν 
τή πείρα και τή ίδιαζούση εύφυΐα, ας ό Π. Μαυρομιχάλης, ώς άληθής στρατιώτης 
έκεκτητο. Άνήκων καθόλου είπεΐν εις τήν τάξιν τών στρατιωτικών εκείνων ’Αν
δρών, οί’τινες έν ειρήνη μέν συντελοΰσι δι’ εύστοχου διοικήσεως τμημάτων στρατού 
είς τήν ερρυθμον λειτουργίαν τών κειμένων στρατιωτικών νόμων, έν ώρα δέ θετικής 
ένεργείας και δράσεως άποτελοΰσι τ’ άπαραίτητα στοιχεία τής δυνάμεως και έμπει- 
ρίας, ό Π Μαυρομιχάλης προσήνεγκε διακεκριμένας ύπηρεσίας είς τδν στρατόν, 
τών οποίων καθήκον έχουσιν, "ν’ άναμιμνήσκωνται οί νεώτεροι μετ’ εύγνωμοσύνης, 
αναγνωρίζοντε; πάντοτε τά έκ τούτων προκύψαντα άγαθά. Άπεβίωσέν έν Άθήναις 
έν τή ακμή έ’τι τής στρατιωτική; αυτού ένεργείας τήν 1 4ην Φεβρουάριου 1886.

/ ______

ΙΩΑΝΝΗΣ Ρ. ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ. Τις άγνοεϊ τάς έξοχους ύπηρεσίας πρδς τδ Έθνος τοΰ με
γάλου Οίκου, είς δν περιβλέπτως άνήκεν ό εύγενής ούτος άνήρ, ούτινος τδν θάνατον 
περιλυπως έκλαυσεν ή Ελληνική Κοινωνία; Δύναται νά όμολογηθή παρ’ ήμϊν, ότι 
όντως ή άληθής εύγένεια έν χώρα έλευθέρων θεσμών δέν συνίσταται μόνον είς τά 
έκ κληρονομιάς περιφανή ονόματα και τούς ύψηλούς τίτλους, άλλ’ εις τήν άπό- 
κτησιν και δημιουργίαν ιδίων άρετών,αΐτινες οίονδήποτε όνομα καθωραίζουσι καί τήν 
οίκαίαν έκτίμησιν τοΰ’Έθνου·, έπισπώνται. ‘Ο I. Ρ. Παλαμήδης άνήκει εις τδν 
κύκλον έκείνων τών Άνδρών, οί'τινες έτίμησαν καί τάς άρετάς τών προγόνων των 
καί ο"τινες ήδυνήθησαν διά νέων πρδς τήν πατρίδα υπηρεσιών νά προσφέρωσι νέαν 
αιγλην είς τδ εύγενές καί έντιμον αύτών όνομα. Υίδς τοΰ έξόχου ‘Ρήγα Παλα- 
μήδου, τοΰ μεγάλου έκείνου διαγγελέως τών ύψίστων τοΰ Έθνους άποφάσεων καί 
συνετού συμβούλου έκ τών προκρίτων, έπεδείξατο πλήρη τά χαρίσματα τοϋ πατρός 
του, ού μόνον κατά τδν έθνικδν ενθουσιασμόν, άλλα καί τδν τρόπον τής ένεργείας· 
Σπουδάσας ένταΰθα, έν Γερμανίφ καί Γαλλία έπί μακράν χρόνον επιμελέστατα, 
κατήλθεν είς τήν έαυτοΰ πατρίδα κατά τδ θυελλώδες έτος τοΰ 1862. ’Ενωρίς ά-

ποσχών τών ύπηρεσιών τής έσωτ-ρικής πολιτικής, άπήλθεν είς Κωνσταντινούπολή, 
ένθα ύπδ τδν τίτλον έν άρχή τοΰ Γενικού Γραμματέως τοΰ ’Εμπορικού Γραφείου 
καί βραδύτερου έν Σμύρνη, Γαλαζίφ, Καίρφ, ώς Γενικός Πρόξενος τής Ελλάδος, 
ύπηρέτησε μετά μοναδικής αύταπαρνήσεως καί παραδειγματικής άφοσιώσεως. Είς 
τάς διαπρεπείς ταύτας θέσεις, άναμετρών ώς βαθύτατος ψυχολογος τούς παλμούς 
τής καρδίας τοΰ έ'ξω ‘Ελληνισμού, ήδυνήθη ύπηρετών εύτόλμως, νά σπουδάση κα
ταλλήλως τούς πόθους τοΰ μακράν τής πατρίδος του ζώντος έλληνος. καί νά έμ- 
πνεύση είς πάντας τάς δικαίας έλπίδας καί τον άληθή ένθουσιασμόν. Γνώστης ό 
I. Ρ. Παλαμήδης τοΰ ^υθμοΰ τοΰ Εύρωπαϊκοΰ βίου, άκριβής καί ενθουσιώδης πο- 
λιτειολόγος έν πάση συζητήσει, περί πλέον δέ κεκτημένος εύρυτάτην μάθησιν καί 
ποικίλην παιδείαν, πολλάκις ώς Γενικός Πρόξενος είς δεινάς στιγμάς τοΰ Ελληνικού 
Έθνους, άπέβη πολύτιμος καί διακεκριμένας παρέσχεν είς αύτδ ύπηρεσίας, τής έν 
ίδίφ τόπφ άποστολής αύτοϋ θεωρουμένης άπαραιτήτου, τοΰ δέ ονόματος του περι
βαλλόμενου ιδίαν δλως πεποίθησιν καί δημοφιλή έκτίμησιν.

‘Ο 1· Ρ· Παλαμήδης όντως έν τω Προξενικώ κλάδω διέπρΐψε, δύσκολου δέ είναι 
νά έκφρασθή τις, έάν ταχέως άναπληρωθήσεται τδ κενόν, όπερ κατέλιπεν ο θάνα
τος τοΰ Άνδρός. Έν Θεσσαλονίκη ύπηρετών, άφήκε τάς λαμπροτέρας άναμνη- 
σεις, πολλάκις δέ καί έν Ααρ'σση μέ κίνδυνον τής ίδιας αύτοϋ ζωής, διεξήγαγε 
σοβαρός ύπηρεσίας μετά σπανίας πολιτικής συνέσεως. Αΐ ύπηρεσ'αι έν Θεσσαλία έν 
γένει τοΰ I. Ρ· Παλαμήδον, άποτελοΰσι τδν εύγενέστερον στολισμόν τής εύγενοΰς 
αύτοϋ ζωής. ’Ίσως άν ό άνήρ έπιτηδείως έκερδοσκόπει έπί τών περιστάσεων και 
τών αισθημάτων, τών πολλάκις "δια τιμής καί άφοσιώσεως πρδς αύτδν έκδηλωσάν- 
των πολιτών δείγματα, ένωρίτατα άνήρχετο είς τάς άνωτέρας κλίμακας τών έν 
τή καθ’ ημάς Πολιτεία, ά'νευ ούδεμιάς άληθοΰς άξίας καταλαμβανόμενων ύπουρ- 
γημάτων. Μετά τήν έπανάστασιν τώ 1878 έν Θεσσαλία ό οίκος τοΰ Παλαμήδον 
είς Λάρισσαν ύπήρξε τδ γενικόν ά'συλον άνθρώπων πάσης φυλής, ή δέ δικαιοσύνη 
τοΰ άνδρδς καί τδ φιλελεύθερον τοΰ φρονήματος, διέσωσαν ούχί άπαξ τήν τιμήν τού 
Έθνους. Έν ηλικία ανθηροί ετι καί τή στιγμή τής έκπληρώσεως πολυτίμων ύτ.η- 
ρεσιών άπέθανεν έν Παρισ'οις ό I. Ρ· Παλαμήδης τδν Ιούλιον τοΰ 1886.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΜΙΑΟΥΛΗΣ· Δέν είναι ΰπερδολή, ε’άν τις όμολογήση, ότι μετά τοϋ θανάτου 
καί τοΰ διαπρεπούς τούτου μέλους τής μεγάλης οικογένειας Μιαούλη, τό μέν Εθνος 
άπώλεσε πολύτιμον τέκνου, τό δ’ 'Ελληνικόν Ναυτικόν τόν άνδρα, ού ή άντικατάστασις φέ
ρεται ΐσως δύσκολος. Πρός πάντας είναι γνωσταί αί πρός τήν πατρίδα αληθείς ΰπηρεσιαι 
τοϋ άνδρός, ού κυρίως είς τών εύγενεστέρων πόθων ύπήρξεν ή συνέχισις τοϋ ενδόξου τών 
πατέρων αύτοϋ έργου. Δυστυχώς εζησεν είς εποχήν, μή όνειρευομένην μεγάλα, δ.εθίωσεν 
είς χρόνους κοινής άδρανείας, ώστε δέν έφάνησαν εύάρεστοι περιστάσεις, όπως καταλλή
λως έκδηλωθώσι οί Ιεροί εκείνοι παλμοί καί αί τόσαι έθνικαί υπαγορεύσεις. Διακριθείς ώς 
είς τών δεδοκιμασμένων καί άριστων άξιωματικών τοΰ Πολεμικού Ναυτικού ημών, έφερε 
πλήρη έν αύτώ τήν παράδοσιν τοϋ ένδοξου οίκου έν ω έγεννήθη.

Έγγονος τοϋ Ναυάρχου ήρωος κατά τόν αγώνα τής εθνικής ανεξαρτησίας Άνδρίου 
Μιαούλη,έγεννήθη τήν 8ην Μα'ίου 1833 έπί τοϋ ξηροϋ μέν άλλ’ ύπό δόξης άπαστράπτον- 
τος βράχου τής "Υδρας, καί άνήκει κυρίως είς τήν γενεάν τών μεγαθύμων άνδρών τής έπα- 
ναστάσεως, πρός οΰς ή θεία δημιουργία τόσον αφειδώς έπεδαψίλευσεν άπαντα αύτής τά πολύ-
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τιμά δώρα. Ενωρίς καταταχθείς εις τό Ναυτικόν, έχρημάτισε πολλάκις Κυβερνήτης τών 
Πολεμικών πλοίων, Λιμενάρχης Πειραιώς καί τελευταΐον Πρόεδρος τοΰ Ναυτικού ’Απο
μαχικού Ταμείου καί τών Ταμείων τών άποστράτων αξιωματικών τοΰ Β. Ναυτικοΰ. Αί
φνης άπέθανεν έν Πειραιεΐ τήν 24ην Σεπτεμβρίου 1886.

ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΔΑΓΚΛΗΣ. Μεγάλη γενεά,ήτις ύπό τοΰ ιερού τής ελευθερίας άστρου πληγεΐσα, 
κατέθραυσε τά σκληρά τής δουλείας δεσμά, δημιουργήσασα τήν εθνικήν άνάστασιν. Τέκνον 
ένδοξον τής έπόχής εκείνης ύπήρξεν ό άθορύβως θανών κατά τό έτος τοΰτο γηραιός έκ Σου- 
λίου στρατιώτης Ν. Δαγχλ7|ς. Γεννηθείς τήν 14ην Φεβρουάριου τοΰ 1800 ήτο υιός ένός 
τών πρώτων οπλαρχηγών τοΰ Σουλίου τοΰ Γκόγκα Δαγκλ^, δστις μετά τήν κατά τό 
1803 τοΰ Σουλίου καταστροφήν κατέφυγε μετά τών συστρατιωτών του είς Επτάνησον 
καί κατετάχθη ώς έκατόνταρχος εις τόν Έωσσικόν στρατόν, μεθ’ ού μαχόμενος είς Τένεδον 
κατά τό 1808 έτραυματίσθη καιρίως καί μετά τινας ημέρας άπεβίωσεν έκ τών ένδοξων πλη
γών του. Ο υίος τοΰ Σουλιώτου οπλαρχηγού, συνεχίζων τάς παραδόσεις τοΰ οικου του, 
υπηρέτησε νεώτατος ίτι ώς αξιωματικός είς τήν έν Κερκύρα ξενικήν Λεγεώνα τής Ίονίου 
Πολιτείας, ολίγον δέ μετά ταΰτα κατέφυγεν είς Σούλιον, όπως μετ’ άλλων ύποστηρίξη τόν 
Αλή-Πασά είς τήν κατά τοΰ Σουλτάνου ανταρσίαν, αλλά διαβληθείς, συνελήφθη ύπό τοΰ 

οιαβοητου σατράπου καί έσταλη είς Ιωάννινα ώς δμηρος μετά διαφόρων ά7.λων, έν οίς 
τοΰ Κ. Βοτσαρη, Κ. Τζαβέλλα, Γ. Ζέρβα καί Κ. Δράκου. Μετά τήν πτώσιν τοΰ Άλή- 
Πασά συνεληφθη αιχμάλωτος κατά τό 1822 ύπό τοΰ Χουρσίτ-Πασα καί μετά πολύμηνον 
αιχμαλωσίαν άφέθη έλεύθερος καί μόλις ήδυνήθη νά σωθή είς Κεφαλληνίαν.Κατά τό 1823 
ώς οπλαρχηγός διετέλεσεν ύπό τάς διαταγάς τοΰ Λόρδου Βύρωνος μέχρι τοΰ θανάτου αύ
τοΰ, οπότε ελαβε το στέμμα τοΰ ύποχιλιάρχου ύπό τοΰ διοικητοΰ Τριπόλεως Π. Μαυρο- 
μιχάλη. Κατά τό 1824 μετέσχε τών κατά τό Καοπενήσιον μαχών ύπό τούς αδελφούς αύ
τοΰ Γούτην καί Φώτην καί είτα τής τών Σαλώνων, καθ’ ήν κατετροπώθησαν οί Τούρκοι. 
Το αυτό έτος εγενετο χιλίαρχος, τό δέ 1825 ελαβε τόν βαθμόν τοΰ άντιστρατήγου, δτε 
παρευρέθη είς τήν μάχην τοΰ προφήτου Ήλιοΰ τών Σαλώνων· έν τή αύτή εποχή έξελέγη 
μέλος τής έν Επιδαύρω συνελθούσης ’Εθνικής Συνελεύσεως. Μετέπειτα παρευρέθη είς 
τάς μάχας τής Δοβραίνης καί Άραχώβης, είς τήν τοΰ Διστόμου, τό δέ 1827 διωρίσθη α’. 
ύπασπιστής τοΰ στρατηγού Τζούρτζ καί μετ'αύτοΰ ελαβε σπουδαιότατον μέρος είς τάς κατά 
τήν Δυτικήν Ελλάδα έκστρατείας, εις τάς μάχας τοΰ 'Ανατολικού, τήν τής Μακρινό- 
ρους καί Καρβασαρα τό 1829 κλπ.

Μετά τήν ΐδρυσιν τής πρώτης βασιλείας ό γενναίος στρατιώτης έ'λαβε τόν βαθμόν τοΰ 
άντισυνταγματάρχου έν τή ένεργω φάλαγγι, προαχθεις κατόπιν μέχρι τοΰ βαθμού τοΰ ύπο- 
στρατήγου, άπέθανε δ’ έν Αθήναις τήν 28ην Μα’ίου τετιμημένος διά τοΰ άριστείου τού 
άγώνος καί μόνου τοΰ άργυροΰ Σταυρού τού Σωτήρος ! !

ΠΑΥΛΟΣ Π· ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ. ’Ανήκει είς άρχαίαν καί Ιστορικήν Οικογένειαν τών 'Αθηνών, ό 
πατήρ δ αύτοΰ Παλαιολόγος Βενιζέλος ύπήρξε δημογέρων τής πόλεως κατά τήν Έπα- 
ναστασιν, φυλακισθείς μετά τών άλλων συναδέλφων του έν τή Άκροπόλει καί άποδράς 
οιά σχοινιού έκ τών τειχών. Αδελφός τοΰ έν τώ Έθνικώ Πανεπιστημίω διαπρεπούς κα- 
θηγητοΰ καί ιατρού κ. Μ. Βενιζέλου, έγεννήθη έν Αίγίνη τήν 23ην Δεκεμβρίου τού 1830, 
ένθα είχε καταφυγει η μήτηρ του Εύφημία Βενιζέλου, άνήκουσα είς τήν οικογένειαν 
Μοίρα, έκ τών πρωτευουσών τής νήσου έκείνης.

Καταρτισθείς έπιστημονικώς ό Π.Βενιζέλος,έν άρχή κατέφυγεν είς Βουκουρέστιον, δπου 
έξήσκησε μετά σπάνιάς έπιμελείας τό έπάγγελμα αύτοΰ, ώς δικηγόρος δέ τού Γενικού Προ
ξενείου ήγαπήθη πολυτιμως, δτε κατά τό 1863 έπανελθών είς τήν Ελλάδα,ύπηρέτησε πα- 

τριωτικώτατα τάς έργασίας τού Έθνους, κυρίως άφοσιωθείς μετέπειτα εις τόν Προξενικόν 
κλάδον, έ'νθα κατ’ άρχήν διωρίσθη τώ 1864 ύποποόξενος έν Πύργω, άλληλοδιαδόχως δ’ 
ύπηρετήσας έν Βάρνη, Προύσση, Χίω καί τελευταΐον έν Δαρδανελλίοις ώς Πρόξενος έπί 
δωδεκαετίαν ολόκληρον, ύπερήσπισε γενναίως τά συμφέροντα τής πατρίδος αύτοΰ έν τώ εξω 
Έλληνισμώ.

Έν τώ κλάδω είς όν άσχοληθεις ό Π. Βενιζέλος, άφιέρωσε πλέον τά ώραιότερα 
ίτη τής ζωής αύτοΰ, έν δλω παρέσχεν ύπηρεσίας άφιλοκερδεΐς, οπουδήποτε δ’ ύπηρέτησε, 
πάντοτε μετά μεγαλοπρεπείας ήδυνήθη νά συμβιβάση τά ίκανώς δύσκολα ίργα τής Προ
ξενικής 'Αρχής πρός τάς άληθεΐς άπαιτήσεις τών κατά καιρούς χαλεπών ημερών τοΰ 
Έμετέρου Έθνους. Ώς τοιαύτη άρχή, έπροστάτευσε παρά τοΐς απανταχού Έλλησι πάσαν 
'Εθνικήν ιδέαν, ούχί δέ σμικρόν έν ποικίλαις περιόδοις καί περιστάσεσι ήργάσθη ύπέρ τοΰ 
παρ’ ήμΐν ΈΘνι,χου Στόλον, άθορύβως συντελέσας είς τήν ένίσχισιν τοΰ μεγάλου σκο
πού, δν έπεδίωκεν ή τούτου προϊσταμένη ’Επιτροπή.

Έν τώ βίω τού άνδρός άκριβώς διαλάμπει ή αίγλη ακρας τιμής καί άκραιφνούς πρός τήν 
εργασίαν άφοσιώσεο^ς, έπί πάσι διατηρήσουσα εύγενή παραδείγματα άπαρεγκλίτου τών κα
θηκόντων έκπληρώσεως. ’Απεβίωσεν έν Άθήναις, φέροιν τό Ελληνικόν παράσημον τήν 12ης 
Αύγούστου 1886.

ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΛΜΙΔΗΣ. Ή Ποικίλη Στοά συνησθάνετο’ώς άπαραίτητον ύποχρέωσιν, δπων 
ίδιον έκδηλώση δείγμα σεβασμού πρός τήν έπιφανή μνήμην τού έξοχου τούτου στρατιώτου, 
είς τάς μακράς καί διαπρεπείς ύπηρεσίας τοΰ όποιου δύναται νά όμολογηθή, δτι οφείλεται ή 
πρώτη βάσις τής διαμορφώσεως τοΰ Ελληνικού Στρατού. Άτυχώς δμως, καίτοι έζητήθη 
πρός τούτο άντίτυπον τής Elxo'voq τού άνδρός, δέν διεσώθη κατάλληλον τοιούτον, δπως 
ουτω ή Ποικίλη Στοά δυνηθή άρμοδιώτερον νά τιμήση τάς σελίδας αύτής διά τής 
προσωπογραφίας τοΰ Μ. Τολμίδου. Ό άθορύβως έργασθείς καί άθορύβως ταφείς γη
ραιός ύποστράτηγος Μ. Τολμίδης, άνήκει εις τήν χορείαν τών έργατών τής Έλληνικής 
Ελευθερίας. ’Ίσως μετά τοΰ θανάτου τοΰ εύκλεούς τούτου στρατιώτου έκλίπουσι διά 
παντός οί ανδρες,οΐτινες περιφανώς ήργάσθησαν καί έμόχθησαν, δπως παραδώσωσιν ήμΐν πα
τρίδα έλευθέραν καί συντεταγμένην.Γεννηθείς έν Τενέδω, διήκουσε τά εγκυκλοπαιδικά αύτοΰ 
μαθήματα έν τή Ακαδημία τοΰ Γκι,λφορό, έκ ταύτης δ’ έξελθών κατετάχθη κατά το 
1827 έν τοΐς άτάκτοις στρατεύμασι, καί ύπηρέτησεν ύπό τόν φιλέλληνα στρατηγόν Τζούρτζ, 
μετασχών τής πολιορκίας τού Αίτωλικοΰ, καθ’ ήν καί έπληγώθη. Κατά τό 1828 κατετά
χθη όριστικώς είς τήν δύναμιν τοΰ τακτικού στρατού, καί παρηκολούθησε μετ αύτοΰ τήν 
τελευταίαν φάσιν τού Εθνικού ήμών άγώνος. Ό Μ. Τολμίδ'ης τά πρώτα μαθήματα 
τής στρατιωτικής τέχνης διδαχθείς έν τοΐς πεδίοις τών μαχών, καθ’ ήν έποχήν ή οξύνοια 
τού μαχητού άνεπλήρου τήν ελλειψιν τών στρατιωτικών γνώσεων, ο δέ προς τήν πατριοα 
£ρως καί ό ηρωισμός αύτοΰ έξησφάλιζε τήν νίκην, και φυσικάς εχ,ων άρετάς τοΰ πνεύ
ματος, τάσιν δ’ άκατάσχετον πρός τήν αύτομόρφωσιν, άνέδειξεν αύτός έαυτόν, έφάμιλλος 
γενόμενος άλλων, ένιαυτούς δλους κατατριψάντων είς τάς Εύρωπαϊκάς Στρατιωτικάς 
Σχολάς.

Έξηκολούθησεν ούτω ύπηρετών έν ταΐς τάξεσι τού στρατού, διελθών ίεραρχικώς παν- 
τας τούς βαθμούς, οπουδήποτε δέ καί άν διετέλεσεν, είτε ως Διοικητής σώματος, είτε ως 
Αρχηγός τού έν τή Δ. Έλλάδι στρατού, καί Φρούραρχος έπί σειράν έτών .Αθηνών, είτε ώς 
Στρατοπεδάρχης, διέπρεψεν, ούχί έρειδόμενος έπί τήν εύνοιαν ισχυρών, άλλά φέρων ώς έν
τιμα εφόδια, τήν προσωπικήν εξοχον αύτοΰ έργασίαν καί τήν έν παντί βαθμώ καί θέσει 
εύδοκίμησίν του. rΥπόδειγμα στρατιώτου, άπλουστάτου τό ήθος καί εύθυτάτου τόν χαρα
κτήρα, άπέβη ΐσως άφανής έκτος τού κύκλου τών Συναδέλφων του, άλλ ή άψευδής Ιστό-
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ρία άναμφιβόλως διά του ονόματος τοΰ Μ. Τολμίδου θά κόσμηση πολλάς αύτής σελίδας 
και θ’ άναγράψη τήν μακράν και περισπούδαστον εργασίαν αύτοϋ, μεταξύ τών διαπρεπέστε
ρων άνδρών τής έποχής, έν ή κυρίως ούτος ήργάσθη και ύπηρέτησεν.

Έλπίσομεν, δτι τό όνομα τοΰ Μ. Τολμίδου, άνδρδς έκ τών τά μάλιστα συντελεσάν- 
των εις τήν διαμόρφωσιν και πρόοδον τοΰ Ελληνικού Στρατοΰ, δέν θά διαγραφή ένωρίς έκ 
τής εύγνώμονος μνήμης αύτοϋ. Έν γήρατι βαθυτάτω άπέθανε φέρων τόν βαθμόν ύποστρα- 
τήγου και κεκοσμημένος διά ξένων Ικανών παρασήμων, τήν 4ην ’Απριλίου 1886.

ΔΗΙΥΙΗΤΡΙΟΣ ΤΡΙΓΓΕΤΑΣ. Έγεννήθη έν τή πολυπάθει τής Κορώνης πόλει, καθ’ ήν έπο- 
χήν ό ύπέρ τών όλων ύπό τοΰ Ελληνισμού διεξήγετο άγών, τόν Νοέμβριον τοΰ 1814.Έκ 
παντός ποθών, δπως ύπηρετήση τά συμφέροντα τής άτυχοΰς πατρίδος,είσήλθεν είς τό Στρα
τιωτικόν τών Εύελπίδων Σχολεΐον, έν τώ όποίω διαπρέψας καί άριστα κατηρτισμένος, έξ- 
ήλθεν αύτοϋ μέ τόν βαθμόν τοΰ άνθυπασπιστοΰ καταταχθείς είς τό σώμα τοΰ Μηχανικού τήν 
ΙΝοεμβρίου τοΰ 4833. Τότε έν τώ σώματι τούτω παρέμενον άνδρες μεγάλης αξίας καί ίκα- 
νότητος, τήν εύκαιρίαν δέ ταύτην δέν άπώλεσεν ό άνήρ, μετ’ αύτών συνδεθείς καί έκ τής έν 
γένει άναστροφής μορφωθείς καταλλήλως, δπως μετέπειτα άρμοδιώτερον χρησιμοποίηση τάς 
γνώσεις καί τής εύρείας αυτού μαθήσεως τ’ αποτελέσματα. Διεξελθών τούς κατωτέρους 
βαθμούς τοΰ άξιωματικοΰ, προήχθη τόν ’Ιανουάριον τοΰ 1847 λοχαγός, ύπηοετήσας ώς Δι
ευθυντής τοΰ Μηχανικού έν Ναυπλίω μέχρι τοΰ 1859, οπότε έγένετο ταγματάρχης καί ά
πεχώρησε τής Διευθύνοεως, καταλιπών τάς μάλλον εύαρέστους άναμνήσεις. ’Εντεύθεν βίος 
διάφορος καί νέας δλως περιόδου διηνοίχθη είς τήν άξίαν τού Α. Τρεγγέτα. Μετασχών 
τώ 1862 τής γενομένης μεταπολιτεύσεως, άνέλαβε τήν διεύθυνσιν τών Βασιλικών ’Ανα
κτόρων, διορισθείς ταύτοχρόνως τόν δβριον τοΰ 1862 Γενικός Γραμματεύς τοΰ'Υπουργείου 
τών Στρατιωτικών. ΕΤτα άπό τής έποχής τοΰ 1862 ήρξατο τοΰ πολιτικού αύτού στα
δίου,έκλεγείς πολλάκις βουλευτής Πυλίας, χρηματίσας δέ συγχρόνως 'Υπουργός τών Στρα- i
τιωτικών τόν Φεβρουάριον τού 1864, μετέπειτα δ’ Άντισυνταγματάρχης ών τό 1868, 
άπετέλεσε μέρος ώς 'Υπουργός τών Ναυτικών έπί τοΰ Υπουργείου Ζαίμη μέχρι τής 27ης 
Δεκεμβρίου τοΰ 1869. «

Ή Κυβέρνησις τοΰ 1872 ιδία έκτιμώσα τάς έκδουλεύσεις καί συνεχείς ύπηρεσίας τοΰ 
Άνδρος, διώρισεν αύτόν Γενικόν Πρόξενον έν ’Αλεξάνδρειά, οπότε τόν Φεβρουάριον τοΰ 
1874 έκ νέου έκλήθη ώς Υπουργός τών Σρατιωτικών, Πρωθυπουργοΰντος τοΰ Δ. Βούλ
γαρη, εως ού προσληφθέντος έν τώ ύπουργείω τούτω τοΰ Δ.Γρίβα,μετετέθη είς τό τών Ναυ
τικών. Έκτοτε προαχθείς τό 1879 είς Συνταγματάρχην, καί ολίγας ημέρας πρό τοΰ θανά
του αύτοϋ είς ’Υποστράτηγον, έξηκολούθησε πολιτευόμενος έν άκρα αύταπαρνήσει καί άλη- 
θεστάτω πατριωτισμω. Ώς άνώτερος Στρατιωτικός άνήρ, ό Δ- Τρεγγέτας κατέδειξε»/ 
δτι έκέκτητο τάς στρατιωτικάς έκείνας ιδιότητας, αϊτινες χαρακτηρίζουσι πάντα διακε- 
κριμένον άξιωματικόν, καθιστώσιν αύτόν Σεβαστόν τοϊς Διοικουμένοις καί άγαπητόν τοϊς 
Συναδέλφοις αύτού. Είς τά άνώτατα τής πολιτείας άξιώματα εφερεν αύτόν, κατόπιν μα- 
κράς καί εύδοκίμου ύπηρεσίας, ή άνωτέρα ύπόληψις πρός τόν Άνδρα τών κατά διαφόρους 
έποχάς Κυβερνήσεων. Ώς πολιτευτής διεκρίθη πάντοτε, καί ώς στρατιώτης άνεφάνη άνήρ 
έκ τών τά πρώτα έπί στρατιωτική παιδεία φερόντων, σπουδαίως συντελέσας διά τής διοι
κητικής αυτού ίκανότητος είς τήν μόρφωσιν καί άνάπτυξιν τοΰ Μηχανικού Σώματος, είς 
ο άνήκεν. Φέρων τό παράσημου τών Ταξιαρχών δ Δ. Τριγγέτας άπέθανεν έν Άθήναις 
τήν 19ην Μα’ίου 1886. <
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