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Ε Ο Ρ ΤΟ ΔΟ Γ ION

25 Μαρτίου—ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ή ’Ανεξαρτησία τής 'Ελλάδος. 

‘ΕορταΙ Βασιλικά!
•12 Δεκεμβρίου — Τά γενέθλια τής Α. Μ. τοϋ Βασιλέως Γεωργίου.
23 ’Απριλίου — Ή εορτή τοϋ ονόματος Αΰτοϋ.
11 ’Ιουλίου — Ή έορτή τοϋ ονόματος τής Α.Μ. τής Βασιλίσσης “Ολγας.
22 Αΰγούστου — Τά γενέθλια Αυτής.

Τοϋ Διαδόχου καί των λοιπών Βασιλοπαίδων

21
21
13
18

9
21
20
29

Μαίου — Ή έορτή τοϋ Διαδόχου Κωνσταντίνου.
’Ιουλίου — Τά γενέθλια Αύτοΰ.
’Ιουνίου — Τά γενέθλια τοϋ Βασιλόπαιδος Γεωργίου.
Αΰγούστου — Τά γενέθλια τής Βασιλόπαιδος ’Αλεξάνδρας. 
’Ιανουάριου — Τά γενέθλια τοϋ Βασιλόπαιδος Νικολάου. 
Φεβρουάριου — Τά γενέθλια τής Βασιλόπαιδος Μαρίας Μαγδαληνής. 
’Ιανουάριου — Τά γενέθλια τοϋ Βασιλόπαιδος Άνδρέου.
’Ιουλίου — Τά γενέθλια τοϋ Βασιλόπαιδος Χριστοφόρου.

Ν. Π. 
fl3 ΙίΚυρ.

14 2 Δευτ.
15 3 Τρίτ.
16 4Τετ.
17 5 Πέμ.

‘ΕορταΙ θρησκευτικά!
Καθ’ ας δες εργάζονται, έν το~ϊς Δημοσίοις Γραφείοις

1. Νέον έτος. — 2. Θεοφάνεια.— 3. Εύαγγελισμός. — 4. Μεγάλη Παρασκευή 
kat Σάββατον. — 5. Κυριακή καί Δευτέρα τοϋ Πάσχα. — 6. Πεντηκοστή. — 
7. "Αγιος Γεώργιος.— 8. Άνάληψις. — 9. "Αγιοι ’ Απόστολοι. — 10. Κοίμησις 
τής Θεοτόκου. — 11. "Αγιος Δημήτριος.— 12. Αί δύο έορταί των Χριστουγέννων.

ψ18 
ψ 19.

ψ 20
21

6 Παρ.
7 Σάβ.

8 Κυρ.
9 Δευτ.

Ο ΚΥΡΙΕΥΩΝ ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΤΟΥ 1889 ΕΙΝΕ Ο ΗΛΙΟΣ.

Αί. ώραι τοϋ Ιτους άρχίζουσι.
Τδ ‘Έαρ άρχεται τή 8/20 Μαρτίου ώρ. 1 και λ. 4 μ. μ.
Τό θέρος άρχεται τή 9/21 ’Ιουλίου ώρ. 8 και λ. 25 π. μ.
Τδ Φθινο'πωρον άρχεται τή 10/22 Σεπτεμβρίου ώρ. 10 και λ. 51 μ. μ.
*0 Χειμων άρχεται τή 9/21 Δεκεμβρίου ώρ. 5 και λ. 3 μ. μ.

22 10 Τρίτ.
23 11 Τετ.

ΕΚΛΕΙΨΕΙΣ ΤΟΥ 1889

Κατά τδ έτος τοϋτο θά συμβώσι δύο εκλείψεις τής Σελήνης καί δύο τοϋ Ήλιου, 
α') Μερική εκλειψις τής Σελήνης τήν 5/17 ’Ιανουάριου αόρατος παρ’ ήμΓν, 

δρατή εις τήν δυτικήν Ευρώπην, δυτικήν ’Αφρικήν καί τήν ’Αμερικήν.
β') Δακτυλιοειδής εκλειψις τοϋ Ήλιου τήν 16/28 ’Ιουνίου αόρατος παρ’ ήμΓν, 

δρατή κατά τήν νότιον ’Αφρικήν, τήν νότιον ’Αραβίαν καί τήν ’Ινδικήν.
γ') Μερική εκλειψις τής Σελήνης τήν 30 ’Ιουνίου δρατή παρ’ ήμΓν. Αί φάσεις 

αυτής διά τάς ’Αθήνας εϊνε αί έξής:
’Αρχή τής έκλείψεως ώρ. 9 λ. 17 μ. μ.)
Μέσον » » » 10 » 28 » 'μέσου χρόνου ’Αθηνών.
Τέλος » » » 11 » 39 » )

Κατά τδ μέσον τής έκλείψεως θά σκοτισθή σχεδδν τδ ήμισυ τοϋ δίσκου αύτής. 
δ') 'Ολική εκλειψις τοΰ Ήλιου τήν 10/22 Δεκεμβρίου αόρατος παρ’ ήμΓν, δρα

τή κατά τά βόρεια τής Ν. ’Αμερικής, τήν ’Αφρικήν πλήν τοΰ ΒΔ. αύτής καί 
τήν ’Αραβίαν.

+ 120 Παρ.
2 21 Σάβ. 

ψ 3 22 Κυρ.
4 23 Δευτ.
5 24 Τρίτ. 

f 625Τετ.
7 26 Πέμ.

8 27 Παρ.
9 28 Σάβ. 

ψ 10 29 Κυρ. 

ψ 11 30 Δευτ.

1231 Τρίτ.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
“Εχων ήμέρας 31. Ή ήμέρα εχει ώρας 10 καί ή νυξ ώρας 14. 

Ό “HJioq εις tor 'Τδροχόοτ.

Ή κατά σάρκα περιτομή τοϋ Κυρίου ήμών Ίησοϋ Χρίστου,καί 
μνήμη Βασιλείου τοΰ Μεγάλου. Αργία.

Προεόρτια Θεοφανείων, καί μνήμη Σιλβέστρου Παπα 'Ρώμης.
Μαλαχίου τοΰ προφήτου καί Γορδίου μάρτυρος.
Ή σύναξις των 70 ’Αποστόλων καί Θεοκτίστου τοϋ δσίου.
Θεοπέμπτου καί Θεωνά μαρτ. καί Συγκλητικής τής δσίας. Πα

ραμονή τών Θεοφανείων. Νηστεία έν ή αν ήμέρμ τύχη.
Πανσέληνος, Up. 7 χα'ι λ. 11 π. μ.

Τά "Αγια Θεοφάνεια τοϋ Κυρίου ήμών Ίησοϋ Χριστοϋ. Αργία.
Ή σύναξις τοϋ Προφήτου Προδρόμου καί Βαπτιστοϋ Ίωάννου. 

’Αργία καί ιχθύος κατάλυσις.
Δομνίκης τής όσιας, Γεωργίου τοϋ Χοζεβίτου.
Πολυεύκτου μάρτυρος.
Γρηγορίου επισκόπου Νύσσης καί Δομιτιανοϋ Μελιτηνής.
Θεοδοσίου τοΰ Κοινοβιάρχου.
Τατιανής μάρτυρος.

Σελήνής τελευταίου τέταρτον, ώρ. 5 χα'ι λ. 31 μ. μ.
Έρμύλου καί Στρατονίκου μαρτύρων.
Τών έν 'Ραϊθα καί Σινα άναιρεθέντων πατέρων.
Παύλου τοϋ Θηβαίου καί Ίωάννου τοϋ Καλυβίτου.
Ή προσκύνησις τής τίμιας άλύσεως τοΰ’Αποστόλου Πέτρου. 
’Αντωνίου τοΰ Μεγάλου.’Αργία.
’Αθανασίου καί Κυρίλλου άρχιεπισκ. ’Αλεξανδρείας. ’Αργία 
Μακαρίου τοϋ Αιγυπτίου καί ’Αρσενίου Κερκύρας.

Νέα σελήνη, ώρ. 10 χα'ι λ. H π. μ. 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Ευθυμίου τοΰ Μεγάλου.
Μαξίμου τοΰ δμολογητοΰ καί Νεοφύτου μάρτυρος.
Τιυ,οθέου τοΰ ’Αποστόλου καί ’Αναστασίου τοϋ Πέρσου. 
Κλήμεντος Άγκύρας καί Άγαθαγγέλου μάρτυρος.
Εένης τής όσιας.
Γρηγορίου τοΰ Θεολόγου επισκόπου Κωνς-αντινουπόλεως. ’Αργία. 
Ξενοφώντος τοϋ όσιου καί τής συνοδείας αύτοΰ.

Σελήνης πρΰτον τέταρτον, ώρ. 10 χα'ι λ. 33 μ. μ.
Ή άνακοαιδή τοΰ λειψάνου Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου. 
Έφραίμ όσιου τοΰ Σύρου.

“Αρχεται τό Τρκρδιον.
Τοΰ Τελώνου καί Φαρισαίον.' Η ανακομιδή τοϋ λειψάνου Ιγνα

τίου τοΰ Θεοφόρου.
Τών τριών Ιεραρχών Βασιλείου τοϋ Μεγάλου, Γρηγορίου τοϋ 

Θεολόνου καί Ίωάννου τοϋ Χρυσοστόμου. ’Αργία.
Κύρου καί Ίωάννου τών θαυματουργών ’Αναργύρων.



ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
I

“Εχων ημέρας 28. 'Η ημέρα εχει ώρας 11 καί ή νύξ ώρας 13. 

Ό "ΗΛιος sic τούς Ίχθϋς.

"Εχων ημέρας 31. Ή ημέρα εχει ώρας 12 καί ή νύξ ώρας 12. 

Ό "Ηλιος είς τον Κριόν.

Ν. Π.
13 1
14 2
15 3

Τετ.
Πέμ.
Παρ.

16 4 Σάβ. 
'-17 5 Κυρ.

18 6Δευτ.
19; 7;Τρίτ.
20; 8:Τετ.
21- 9:Ι1έμ. 

f 22 10 Παρ.
23:11 Σάβ. 

j : 

ψ·24|12Κυρ.
2543 Δευτ.
2644Τρίτ.
2715 Τετ.
28 16 Πέμ.

Προεόρτια 'Υπαπαντής. Τρύφωνος μάρτυρος.
'Υπαπαντή τοΰ Κυρίου ήμών ’Ιησού Χριστού.
Συμεώνος τοΰ Θεοδόχου και τής προφήτιδος "Αννης.

Πανσέληνος, ώρ. // χαι λ. 51 μ. μ.
’Ισιδώρου τοΰ Πηλουσιώτου.
Του ’Ασώτου. — Άγάθης μάρτυρος.
Βουκόλου τοΰ δσίου καί Φωτίου Κωνσταντινουπόλεως.
Παρθενίου επισκόπου Λαμψάκου καί Λουκά τοΰ όσιου.
Θεοδώρου τοΰ Στρατηλάτου καί Ζαχαρίου τοΰ Προφήτου. 
Νικηφόρου μάρτυρος.
Χαραλάμπους ίερομάρτυρος. ’Αργία. 
ψυχοσάββατου.—Βλασίου ίερομ. χαί Θεοδώρας τής Αύγούστης.

Σελήνης τελευταίου τέταρτον, ώρ. / χαι Λ. 29 η. μ. 
Της Άπόχρεω. — Μελετίου αρχιεπισκόπου ’Αντιόχειας. 
Μαρτινιανοΰ τοΰ όσιου, 
Αύξεντίου τοΰ όσιου.
Όνησίμου τοΰ ’Αποστόλου.
Παμφίλου μάρτυρος.

Νέα Σελήνη, &ρ. 11 χαι λ. 35 μ. μ.

ΜΑΡΤΙΟΣ

1 17 Παρ.
248 Σάβ. 

■ψ 3 19 Κυο.

4:20 Δευτ.
521 Τρίτ.
6 22 Τετ.
7 23 Πέμ.
8 24;Παρ.
9 25ίΣάβ.

ψ-10 26 Κυρ.
11 27Λευτ.
12 28'Τρίτ.

Γρηγορίου τοΰ Παλαμά καί Θεοδώρου τοΰ Τίρωνος.
Λέοντος Πάπα 'Ρώμης.
Της Τυροφάγου. — Άρχίππου τοΰ ’Αποστόλου.

Άρχεται ή ‘ΑγΙοι καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή.

Καθαρά Δευτέρα. — Λέοντος επισκόπου Κατάνης.
Τιμοθέου τοΰ εν Συμβόλοις και Ευσταθίου επισκόπου ’Αντιόχειας 
'Η εΰρεσις τών λειψάνων τών έν Εΰγενίοις μαρτύρων. 
Πολυκάρπου ίερομάρτυρος επισκόπου Σμύρνης.
Ή α' καί β' εΰρεσις τής τίμιας κεφαλής τοΰ Προδρόμου.
Τών Άγιων θεοδώρων.—Ταρασίου άρχιεπισκόπ. Κων/πόλεως, 

Σελήνης πρώτον τέταρτον, ώρ. 7 χαι 2. 3ί μ. μ.
Της ’Ορθοδοξίας. — Πορφυρίου έπισκόπου Γάζης.
Προκοπίου τοΰ Δεκαπολίτου.
Βασιλείου τοΰ Όμολογητοΰ.

Ν. Π
13 1 Τετ.
14 2 Πέυι.
15 3 Παρ.
16 4 Σάβ.

ψ 17 5 Κυρ.
18 6 Δευτ.
19 7 Τρίτ.
20 8 Τετ.

f 21 9 Πέμ.
22 10 Παρ.
23 11 Σάβ.

|24 12 Κυρ.

25 13 Δευτ.
26 14 Τρίτ.
27 15 Τετ.
28 16 Πέμ.
29 17 Παρ.
30 18 Σάβ.

ψ 31 19 Κυρ.

1 20 Δευτ.
2 21 Τρίτ.
3 22 Τετ.
4 23 Πέμ.
5 24 Παο.

+ 6 25 Σάβ.
ψ 7 26 Κυρ.

8 27 Δευτ.

9 28 Τρίτ.
10 29 Τετ.
11 30 Πέμ.
12 31 Παρ.

ΜΑΡΤΙΟΣ
Ευδοκίας τής όσιομάρτυρος.
'Ησυχίου, Εΰθαλίας μαρτύρων.
Εΰτροπίου, Κλεονίκου καί Βασιλίσκου μάρτυρος.
Γερασίμου όσιου τοΰ έν ’Ιορδάνη.

Πανσέληνος, ώρ. 1 χαι λ. 22 μ. μ.
Β' τών Νηστειών. — Κόνωνος μάρτυρος.
Τών έν Άμορίω 42 μαρτύρων.
Τοΰ έν Χερσώνι Βασιλέως καί τών συν αύτώ μαρτύρων.
Θεοφύλακτου έπισκόπου Νικομήδειας.

’Αρχή του "Εαρος. ’Ισημερία, ώρ. 11, λ. 9 π. μ.
Τών έν Σεβαστείμ 40 μαρτύρων. ’Αργία.
Κοδράτου μάρτυρος καί τών συν αύτώ.
Σωφρονίου αρχιεπισκόπου 'Ιεροσολύμων.
Της Στανροπροσχννήσεως. Θεοφάνους τοΰ όμολογητοΰ.

Σελήνής τελευταίου τέταρτον, ώρ. 8 χαι 29 π. μ.
Ή ανακομιδή τοΰ λειψάνου Νικηφόρου Κωνσταντινουπόλεως. 
Βενεδίκτου τοΰ δσίου.
’Αγαπίου και τών συν αύτώ 7 μαρτύρων.
Σαβίνου μάρτυρος καί Χριστοδούλου τοΰ δσίου. 
’Αλεξίου τοΰ ανθρώπου τοΰ Θεού.
Κυρίλλου αρχιεπισκόπου 'Ιεροσολύμων.
Δ’ τών Νηστειών. Χρυσάνθου καί Δαρείας μάρτυρος.

Νέα σελήνή, ώρ. 1 χαι λ. 11 μ. μ.
ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Τών έν τή μονή τοΰ άγιου Σάββα άναιρεθέντων πατέρων. 
’Ιακώβου τοΰ όμολογητοΰ
Τον Μεγάλου Κανο'νος. Βασιλείου ίερομάρτυρος.
Νίκωνος όσιομάρτυρος καί τών 199 μαθητών αΰτοΰ. 
Ζαχαρίου τοΰ όσιου.
*0 Ευαγγελισμός της θεοτόχου. ’Αργία.
Ε’ τών Νηστειών. 'Η σύναξις τοΰ αρχαγγέλου Γαβριήλ. 
Ματρώνης τής όσιας.

Σελήνης πρώτον τέταρτον, ώρ. 3 χαι λ. 21 μ. μ.
Ίλαρίωνος τοΰ νέου.
Μάρκου έπισκόπου Άρεθουσίων καί Κυρίλλου διακόνου. 
Ίωάννου τοΰ συγγραφέως τής Κλίμακος.
Ύπατίου ίερομάρτυρος.



ΑΠΡΙΛΙΟΣ
“Εχων ήμέρας 30. *Η ήμερα έχει ώρας 43 καί ή νυξ ώρας 41.

Ό "ΗΜος είς τον Ταύρον.

Ν. Π.
+ 13 4 Σάβ. 
γ 14 2 Κυρ.

15 3 Δευτ.
I

16 4 Τρίτ.
17 5 Τετ.
18 6 Πέμ.
19; 7 Παρ.
20; 8 Σάβ.

-ψ21 9 Κυρ.
22 10 Δευτ.

i I
2341 Τρίτ.
24 12 Τετ.
2543 Πέμ.

+ 2644 Παρ.
2745 Σάβ. 

ή-28 16 Κυρ.
2947 Δευτ.
30 18.Τρίτ.

1 19 Τετ.
2 20 Πέμ.
3 21 Παρ.
4 22 Σάβ. 

ψ 5'23 Κυρ.
6 24 Δευτ.
7 25 Τρίτ.
8 26 Τετ.

ί ί
9 27 Πέμ.

10 28 Παρ.
1129 Σάβ. 

ψ 12 30 Κυρ.

ΜΑΪΟΣ
"Εχων ήμέρας 31. Ή ήμέρα έχει ώρας 14 καί ή νΰξ ώρας 10.

Ό Ή.ίιος εις τούς διδύμους.

Του Λαζάρου. Μαρίας δσίας τής Αιγύπτιας.
TS>r Βαίων. Τίτου όσιου τοϋ θαυματουργού.
Μεγ. Δευτέρα. Νικήτα όσιου καί Ίωσηφ τοϋ ύμνογράφου.

ΠανσέΛηνος, ώρ. H καί X. 53 μ. μ.
Μεγ. Τρίτη. Γεωργίου όσιου τοϋ έν Μαλεώ.
Μεγ. Τετάρτη. Κλαυδίου, Θεοδώρου κλπ. μαρτύρων.
Μεγ. Πέμπτη. Ευτυχίου αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.
Μεγ. Παρασκευή. Καλλιοπίου μάρτ. Γεωργίου έπισ. Μυτιλήνης.
Μεγ. Σάββατον. ' Ηρωδίωνος,’Αγάβου,’Ρούφου κλπ. έκ των 70. 
ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ. Ευτυχίου μάρτυρος.
Τερεντίου, Πομπηίου καί των συν αύτοΓς.

ΣεΛήνης τεΛενταΤον τέταρτον, ώρ. 3 και Λ. 30 μ. μ.
Άντίπα ιερομάρτυρος επισκόπου Περγάμου.
Βασιλείου τοϋ όμολογητοΰ.
Μαρτίνου Πάπα 'Ρώμης.
Τής Ζωοδο'χον Πηγής.’ Αρις-άρχου, Πούδη, Τροφίμου έκ των 70. 
Κρήσκεντος μάρτυρος.
Τον θωμά. ’Αγάπης, Ειρήνης καί Χιονιάς των αΰταδέλφων. 
Συμεώνος ιερομάρτυρος τοϋ έν Περσίδι.
Ίωάννου τοϋ όσιου.

Νέα σεΛήνη, ΰρ. 3 και Λ. 39 π. μ.
ΜΑΪΟΣ

Παφνουτίου ιερομάρτυρος.
Θεοδώρου όσιου τοϋ Τρίχινα.
’Ιανουάριου ιερομάρτυρος.
Θεοδώρου τοϋ Συκεώτου.
Των Μυροφορων. Γεωργίου τοϋ Μεγαλομάρτυρος. ’Αργία.
Σάββα τοϋ στρατηλάτου καί ’Ελισάβετ τής δσίας.
Μάρκου τοϋ ’Αποστόλου καί Εύαγγελιστοϋ.
Βασιλέως ιερομάρτυρος.

ΣεΛήνης πρώτον τέταρτον, &ρ. 8 καί. 17 π. μ.
Συμεώνος ιερομάρτυρος.
Των έν Κυζίκω 9 μαρτύρων.
Ίάσωνος καί Σωσιπατρου των ’Αποστόλων.
Τον Παραδότου. ’Ιακώβου τοϋ ’Αποστόλου άδελφοΰ Ίωάννου 

τοϋ Θεολόγου.

Ν. Π.
13 ΙίΔευτ.
14 2 Τρίτ.

ψ-15; 3'Τετ.

16
!

4 Πέμ.
17 5 Παρ.
18 6 Σάβ.

+ 19 7 Κυρ.
Τ20 8 Δευτ.

21 9 Τρίτ.

22 ΙΟΤετ.
23 11 Πέμ.
24 12;Παρ.
25 13:Σάβ.

+ 26 14;Κυρ.
27 15:Δευτ.
28 ΙθίΤρίτ.
29 17;Τετ.

30 18 Πέμ.
31 19 Παρ.

1 20 Σάβ.
f 2 21 Κυρ.

3 22;Δευτ.
4 23 Τοίτ.
5 24 Τετ.
6 25 Πέμ.

7 .26 Παο.
8 '27 Σάβ.

+ 9 ■28 Κυρ.
+ 10 ■29 Δευτ.

11 ;30 Τρίτ.
12 :31 Τετ.

Ίερεμίου τοϋ Προφήτου.
'Η ανακομιδή τοϋ λειψάνου ’Αθανασίου τοϋ Μεγάλου.
Τιμοθέου καί Μαύρας μάρτυρος.

Πανσέληνος, Up. 8 καί Λ. 21 π. μ.
Πελάγιας μάρτυρος.
Ειρήνης τής Μεγαλομάρτυρος.
’Ιώβ τοϋ δικαίου καί πολυάθλου.
Τής Σαμαρείτιδος. ’Ακακίου καί Κοδράτου μαρτύρων.
Ίωάννου τοϋ Θεολόγου, ’Αποστόλου καί Εύαγγελιστοϋ, καί

■ ’Αρσενίου τοϋ Μεγάλου.
'Ησαιου τοϋ Προφήτου καί Χριστοφόρου μάρτυρος.

Σελήνης τεΛενταΤον τέταρτον, ώρ. 1 / καί Λ. 27 μ. μ.
Σίμωνος ’Αποστόλου τοϋ Ζηλωτοΰ.
Μωκίου ιερομάρτυρος.
Έπιφανίου έπισκ. Κύπρου καί Γερμανού άρχιεπισκ. Κ/πόλεως.
Γλυκερίας μάρτυρος.
Τον Τυφλόν. Ισιδώρου μάρτυρος.
Παχωμίου τοϋ μεγάλου καί ’Αχίλλειου άρχιεπισκ. Κ/πόλεως. 
Θεοδώρου τοϋ ήγιασμένου μαθητοΰ τοϋ όσιου Παχωμίου. 
’Ανδρονίκου τοϋ ’Αποστόλου καί Ίουνίας.

Νέα σελήνη, &ρ. 6 καί λ. 5ί μ. μ.
Ή ' Ανάληψις. Πέτρου, Διονυσίου καί των συν αύτοΐς μαρτύρων. 
Πατρικίου ίερομ. επισκ. Προύσης καί των συν αύτφ.

ΙΟΥΝΙΟΣ
Θαλλελαίου μάρτυρος.
Των ίσαποστόλων Κωνσταντίνου καί 'Ελένης. ’Αργία.
Βασιλίσκου μάρτυρος.
Μιχαήλ τοϋ όμολογητοΰ επισκόπου Συννάδων.
Συμεώνος τοϋ έν τω θαυμαστώ ό’ρει.
Ή τρίτη εϋρεσις τής τίμιας κεφαλής Ίωάννου τοϋ Προδρόμου. 

Σελήνης πρώτον τέταρτον, άίρ. 9 και λ. 36 π. μ.
Κάρπου τού ’Αποστόλου εκ των 70.
Των Κεκοιμημένων. Έλλαδίου ιερομάρτυρος.
Τής Πεντηκοστής. Ευτυχούς ιερομάρτυρος.
Τής Αγίας Τριάόος. Θεοδοσίας ιερομάρτυρος.
Ίσαακίου, ήγουμένου τής Μονής τών Δαλμάτων.
'Ερμείου μάρτυρος.



ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ
"Εχων ήμέρας 30. Ή ήμερα εχει ώρας 15 καί ή νύξ ώρας 9.

Ό "Η,Ιιος εις ror Kapxl/ror.
"Εχων ήμέρας 31. Ή ήμέρα εχει ώρας 14 καί ή νύξ ώρας 10.

Ό "Η.Ιιος εις zor Λέοντα.

ψ 7 25 Κυρ.
8 26 Δευτ.
9 27 Τρίτ.

10 28 Τετ. 
■ψ 11 29 Πέμ.

12 30 Παρ.
I ί

Πανσέληνος, ώρα 3 και λ. 32 μ. μ.
’Ιουστίνου μάρτυρος καί φιλοσόφου.
Νικηφόρου αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.
Λουκιλλιανοϋ μάρτυρος.
Των Αγίων Πάντων. Μητροφάνους αρχιεπισκόπου Κωνσταν

τινουπόλεως. "Αρχεται ή νηστεία των άγιων * Αποστόλων. 
Δωροθέου ίερομάρτυρος επισκόπου "Γύρου.
Ίλαρίωνος τοΰ νέου, ηγουμένου τής μονής των Δαλμάτων. 
Θεοδότου ίερομάρτυρος επισκόπου Άγκυρας.
Ή ανακομιδή τοΰ λειψάνου Θεοδώρου τοΰ στρατηλάτου.

Σελήνής τελενταΐον τε'ταρτον, ώρ. 9 και Λ. 9 π. μ. 
Κυρίλλου αρχιεπισκόπου ’Αλεξάνδρειάς. 
’Αλεξάνδρου καί Άντωνΐνης μ.αρτύρων.
Βαρθολομαίου καί Βαρνάβα των ’Αποστόλων. 
Όνουφρίου και Πέτρου τοΰ έν τω Άθω. 
Άκυλίνης μ,άρτυρος.
Έλισσαίου τοΰ προφήτου καί Μεθοδίου αρχιεπισκ. Κ/πόλεως. 
Άμώς τοΰ προφήτου.
Τύχωνος επισκόπου Άμαθοΰντος τής Κύπρου.

Νέα σελήνή, ωρ. 10 και Λ. 28 π. μ, 
Ίσαύρου, Μανουήλ, Σαβέλ καί ’Ισμαήλ μαρτύρων. 
Λεοντίου μάρτυρος.

ΙΟΥΛΙΟΣ

’Ιούδα τοΰ Άποστολου.
Μεθοδίου ίερομάρτυρος επισκόπου Πατάρων.
Ίουλιανοΰ μάρτυρος τοΰ Ταρσέως.
Εύσεβίου ίερομάρτυρος επισκόπου Σαμοσάτων. 
Άγριππίνης μάρτυρος.
Το γενέθλιον τοΰ προφήτου ΙΙροδρόμ. καί Βαπτ.’Ιωάννου. ’Αργία. 

Σελήνης πρώτον τέταρτον, ώρ. 7 κτϊ λ. 33 π. μ. 
Φεβρωνίας όσιομάρτυρος.
Δαβίδ όσιου τοΰ έν Θεσσαλονίκη.
Σαμψώνος όσιου τοΰ Ξενοδόχου.
Κύρου καί Ίωάννου των ’Αναργύρων.
Πέτρου καί Παύλου των κορυφαίων ’Αποστόλων. ’Αργία.
Ή σύναήις τών 12 ’Αποστόλων.

Πανσέληνος, ωρ. 10 κα'ι λ. 36 μ. μ.

Ν. Π.

23 11-Τρίτ.
24 12|Τετ.
25 13 Πέμ.
26 14ίΠαρ.
27 15 Σάβ. 

ψ-28 16 Κυρ.

29 17·Δευτ.
3018 Τρίτ.
31 19 Τετ.ί

ψ 120Πέμ.
2 21 Παρ.
3 22 Σάβ. 

+ 4 23 Κυρ.
s I

5 24 Δευτ.
6.25 Τρίτ.
7:26 Τετ. 

ψ- 8:27 Πέμ.
9 28 Παρ.

10 29 Σάβ. 
ψ 11 30 Κυρ.

12 31 Δευτ.

Κοσμά καί Δαμιανοΰ τών ’Αναργύρων. ’Αργία.
Ή έν Βλαχέρναις κατάθεσις τής έσθήτος τής Θεοτόκου.
’Υακίνθου μάρτυρος καί Άνατολίου Κων/πόλεως.
Άνδρέου Κρήτης του Ίεροσολυμίτου.
’Αθανασίου τοΰ έν τω Άθω καί Λαμπαδοΰ θαυματουργού. 
Σισώη τού μεγάλου.
Θωμά τοΰ έν Μαλεώ καί Κυριακής μεγαλομάρτυρος.
Σελήνής τελεντα~ον τέταρτον ώρ. 9 καί Λ. 19 μ, μ. 

Προκοπίου μεγαλομάρτυρος.
Παγκρατίου ίερομάρτυρος έπισκόπου Ταυρομενίας.
Τών έν Νεαπόλει 45 μαρτύρων.
Εύφημίας τής μεγαλομάρτυρος.
Πρόκλου καί Ίλαρίου τών μαρτύρων.
Ή σύναξις τοΰ ’Αρχαγγέλου Γαβριήλ καί Στεφάνου Σαββαΐτου.
Άκύλα τοΰ ’Αποστόλου καί ’Ιωσήφ Θεσσαλονίκης.
Κηρύκου καί Ίουλίττης τών μαρτύρων.
Άθηνογένους ίερομάρτυρος.

Νέα σελήνη ώρ. 1 και Λ. 35 π. μ.
Μαρίνης τής μεγαλομάρτυρος.
Αίμιλιανοΰ τοΰ μεγαλομάρτυρος.
Μακρινής αδελφής τοΰ Μεγ. Βασιλείου καί Δϊου τών όσιων.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Τοΰ Προφήτου Ήλιοΰ τοΰ Θεσβίτου. ’Αργία.
Συμεώνος τοΰ διά Χριστόν σαλοΰ καί Ίωάννου τοΰ συνασκητοϋ. 
Μαρίας τής Μαγδαληνής τής Μυροφόρου.
Φωκά ίερομάρτυρος καί ’Ιεζεκιήλ του προφήτου.

Σελήνης πρώτον τέταρτον, ώρ. 3 και Λ. 1 μ. μ.
Χριστίνης τής μεγαλομάρτυρος.
Ή κοίμησις τής άγιας Άννης μητρός τής Θεοτόκου. 
Έρμολάου καί Παρασκευής τών μαρτύρων.
ΙΙαντελεημονος τοΰ μεγαλομάρτυρος καί ιαματικού. ’Αργία. 
Προχόου, Νικάνορος, Τίμωνος και Παρμενά τών ’Αποστόλων. 
Καλλινίκου καί Θεοδότης τών μαρτύρων.
Σύλα, Σιλουανού καί Κρήσκεντος έκ τών 70.
Εύδοκίμου καί Δικαίου. Προεόρτια τού τίμιου Σταυρού. 

Πανσέληνος ωρ. 6 και λ. 17 π. μ.



ΑΤΓΟΪΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
"Εχων ημέρας 31. Ή ημέρα εχει ώρας 13 καί ή νύξ ώρας 11.

Ό ΉΛιος είς την Παρθένον.

"Εχων ημέρας 30. Ή ημέρα εχει ώρας 12 καί ή νύξ ώρας 13.

Ό ’Η.ίιος είς τον Ζυγόν.

Ν. II.

ψ 18 6 Κυρ.
19 7Δευτ.
20 8Τρίτ.
21 9 Τετ.
22 10 Πέα. 

•{23 11 Παρ.
24 12 Σάβ.
25,13 Κυρ.

| |
26 14 Δευτ.

-{27 15 Τρίτ.
28 16 Τετ.
29 17 Πέμ.. 

-{-30 18 Παρ.
31 19 Σάβ.

Ή πρόοδος τοϋ τίμιου καί ζωοποιού Σταυρού καί τών παίδων 
τών Μακκαβαίων Σαλομονής καί Έλεαζάρου.

Ή ανακομιδή τών λειψάνων Στεφάνου τοϋ πρωτομάρτυρος. 
Ίσαακίου, Δαλμάτου καί Φαύστου τών όσιων.
Τών έν Έφέσω επτά άγιων παίδων. 
Ευγενίου μάρτυρος.

Σε2ηνης τε2ευτα~ΐον τέταρτον ώρ. 0 χαι 2. 6 μ. μ. 
Ή Μεταμόρφωσις τοϋ Σωτήρος ήμών Χρι ετοΰ.Ιχθύος κατάλυσις. 

Δομιτίου ίερομάρτυρος.
Αίμιλιανοϋ τοϋ όμολογητοΰ.
Ματθία τοϋ ’Αποστόλου.
Λαυρέντιου μάρτυρος καί αρχιδιακόνου.
Εϋπλου τοΰ διακόνου καί μάρτυρος.
Φωτίου καί ’Ανίκητου τών μαρτύρων. 
Μαξίμου τοΰ όμολογητοΰ.

Νέα σε2ηνη ώρ. 3 χαι 2. 34 μ. μ.
Μιχαίου τοΰ Προφήτου.
Ή Κοίμησις της θεοτο'χου. ’Αργία.
Τοΰ 'Αγίου Μανδιλίου, Διομήδους μάρτυρος.
Μύρωνος μάρτυρος.
Φλώρου καί Λαύρου τών μαρτύρων.
Άνδρέου τοϋ στρατηλάτου μάρτυρος.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Ν. Π.
■{13

14
15
16

17
18
19ί

-{20ί
21

1 Παρ.

2 Σάβ.
3 Κυρ.
4 Δευτ.

5 Τρίτ.
6 Τετ.
7 Πέμ.
8 Παο.
9 Σάβ.

22 10 Κυρ.
23 11 Δευτ.
24 12 Τρίτ.

25 13 Τετ.
26 14 Πέμ.
27 15 Παρ.
28 16 Σάβ.
29 17 Κυρ.
30 18 Δευτ. 

ί ί

(αρχή τής Ίνδίκτου, ήτοι τοΰ νέου έτους). Ή σύναξις τής Θεο
τόκου, μνήμη Συμεώνος τοΰ Στυλίτου καί Ίησοΰ τοΰ Ναυή. 

Μάμαντος μάρτυρος και Ίωάννου ττΰ Νηστευτοΰ.
’Ανθίμου ίερομ. Νικομήδειας καί Θεοκτίστου τοΰ όσιου. 
Βαβύλα ίερομ. καί Μωυσέως τοΰ Προφήτου.

Σε2ήνης τε2ενταΐον τέταρτον ώρ β χαι 2. 23 π. μ. 
Ζαχαρίου τοΰ προφήτου πατρός τοΰ Προδρόμου.
Ή ανάμνησις τοΰ θαύματος καί Μιχαήλ τοΰ αρχιστρατήγου. 
Προεόρτια τών γενεθλίων τής Θεοτόκου και Σώζοντος μάρτυρος. 
Τα γενέθλια τής Θεοτόκου.
Ιωακείμ καί "Αννης καί Σεβηριανοΰ μάρτυρος.
Μηνοδώρας, Μητροδώρας καί Νυμφοδώρας μαρτύρων. 
Θεοδώρας τής όσιας.
Αυτονόμου ίερομάρτυρος.

Νέα σε2ηνη ώρ. 4 χαι 2. 16 π. μ.
Κορνηλίου τοΰ έκατοντάρχου.
Ά ϋψωσις τοΰ τίμιου Σταυροΰ. ’Αργία καί νηστεία. 
Νικήτα μάρτυρος.
Ευφημίας τής μεγαλομάρτυρος.
Σοφίας, Πίστεως, Έλπίδος, ’Αγάπης.
Εύμενίου τοΰ θαυματουργού, επισκόπου Γορτύνης.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

1 20 Κυρ.

2 21'Δευτ.
3 22Τρίτ.
4 23 Τετ.
5 24 Πέμ.

·{ 6 25 Παρ.
7 26 Σάβ.
8 27.Κυρ.

9 28 Δευτ. 
-{10 29 Τρίτ.

11 30 Τετ.
12 31 Πέμ.

Σαμουήλ τοϋ προφήτου.
Σε2ηνης πρΆτον τέταρτον ώρ. 9 χαι 2. 9 π. μ.

Θαδδαίου τοϋ αποστόλου καί Βάσσης μάρτυρος.
Άγαθονίκου μάρτυρος.
Λούπου μάρτυρος.
Ευτυχούς ίερομάρτυρος.
Βαρθολομαίου καί Τίτου τών ’Αποστόλων.
Άδριανοϋ καί Ναταλίας μαρτύρων.
Ποιμένος τοΰ όσιου.

Πανσε'2ηνος ώρ. 3 χαι 2. 27 μ. μ.
Μωυσέως όσιου τοΰ Αίθίοπος.
Ή άποκεφάλισις Ίωάννου τοΰ Προδρόμου. ’Αργία. 
’Αλεξάνδρου, Ίωάννου καί Παύλου νέου αρχιεπ. Κων/πόλεως. 
Ή κατάθεσις τής τίμιας ζώνης τής Θεοτόκου.

·{ 6ί24 Κυρ. 
7125 Δευτ. 
δ^βΤρίτ.

9ί27Τετ. 
10-28 ΙΙέμ.
11 29 Παρ.
12 30 Σάβ.

Τροφίμου, Σαββατίου καί Δορυμέδοντος μαρτύρων. 
Σε2ηνης πρώτον τέταρτον ωρ. 3 χαι 2. 7 π. μ.

Ευσταθίου τοΰ μεγαλομάρτυρος καί τής συνοδείας αύτοϋ. 
Κοδράτου τοΰ ’Αποστόλου καί Ιωνά τοΰ προφήτου. 
Φωκά ίερομάρτυρος, έπισκόπου Σινώπης.
Ή σύλληψις τοΰ Προδρόμου καί Βαπτιστοΰ Ίωάννου. 
Θέκλης τής πρωτομάρτυρος.
Ευφροσύνης τής όσιας.
Ή μετάστασίς Ίωάννου τοΰ Θεολόγου. ’Αργία.

Πανσέ2ηνος ώρ. 3 χαι 2. 0 π. μ.
Καλλιστράτου καί τών σύν αυτώ μαρτύρων.
Χαρίτωνος όμολογητοΰ καί Βαρούχ τοΰ προφήτου. 
Κυριάκού τοΰ αναχωρητοΰ.
Γρηγορίου, έπισκόπου μεγάλης ’Αρμενίας.



ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
'Εχων ήμέρας 31. Ή ήμερα εχει ώρας 11 καί ή νΰξ ώρας 13.

Ό "Η.Ιιος εις Tor ΣκορπΙον.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
Εχων ήμέρας 30. Ή ήμέρα έχει ώρας 10 καί · ή νΰξ ώρας 14.

Ό "Ηλιος εις tor Τοζότην.

Ν. Π.
|13:

14!
15:
16:

1 Κυρ.
2 Δευτ.
3 Τρίτ.
4 Τετ.

17| 5 ΙΙέμ.
18: 6 Παρ.
19: 7 Σάβ. 

-1 20; 8 Κυρ.
21: 9 Δευτ.
22:10 Τρίτ.
23:11 Τετ.

24
25
26 

-J-27
28

I :
:12 Πέμ. 
:13 Παρ. 
11 Σάβ. 
:ΐ5Κυρ.
46 Δευτ.

29 17 Τρίτ.
30 18 Τετ.

31 19 Πέμ.

; :
1:20 Παρ.

ι :
2 21 Σάβ. 

·}· 3:22 Κυρ.
4·23 Δευτ.
5:24 Τρίτ.
6 25 Τετ.

■f 7 26 Πέμ.
8 27 Παρ.
9 28 Σάβ. 

f 10 29 Κυρ.
11 30 Δευτ.
123ΐ:Τρίτ.

Άνανίου τοϋ ’Αποστόλου καί 'Ρωμανού τοϋ μελωδοϋ. 
Κυπριανού ιερομάρτυρος καί Ίουλίττης τής παρθένου. 
Διονυσίου τοϋ ’Αρεοπαγίτου ιερομάρτυρος.
Ιεροθέου έπισκόπου ’Αθηνών.

ΣεΛητης τελενταπον τε'ταρτον ώρ. 2 και Λ. 12 π. μ. 
Χαριτίνης μάρτυρος.
Θωμά τοϋ ’Αποστόλου.
Σέργιου καί Βάκχου των μαρτύρων. .
Πελαγίας τής δσίας.
’Ιακώβου τοϋ ’Αποστόλου καί ’Ανδρονίκου τοϋ όσιου. 
Ευλαμπίου καί Εΰλαμπίας τών αδελφών μαρτύρων. 
Φιλίππου τοϋ ’ Αποστόλου καί Θεοφάνους τοϋ Γραπτού.

Νεα σελήνη ώρ. ί και λ. 0 μ. μ. 
Πρόβου, Ταράχου καί ’Ανδρονίκου τών μαρτύρων. 
Κάρπου, Παπύλου καί Άγαθονίκης μαρτύρων. 
Ναζαρίου καί τών συν αΰτώ. Κοσμά τοϋ ποιητοΰ. 
Λουκιανού μάρτυρος. 
Λογγίνου τοϋ έκατοντάρχου.
Ώσηέ τοϋ προφήτου καί Άνδρέου τοϋ όσιομάρτυρος. 
Λουκά τοϋ Εύαγγελιστοϋ.

Σελήνης πρώτον τε'ταρτον ώρ. 10 και Λ. 5 π. μ.
Ίωήλ τοϋ προφήτου καί Ούαρίου μάρτυρος.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

’Αρτεμίου μάρτυρς, Γερασίμου τοϋ όσιου καί δσίας Ματρώνης 
τής Χιουπολίτιδος.

'Ιλαρίωνος τοϋ μεγάλου καί Σωκράτους πρεσβυτέρου. 
Άβερκίου τοϋ θαυματουργού καί τών εν Εφεσω 7 παίδων. 
’Ιακώβου τοϋ αδελφοθέου καί αποστόλου.
Άρέθα μάρτυρος καί τών συν αΰτώ. 
Μαρκιαναϋ καί Μαρτυρίου τών Νοταρίων.

Πανσέληνος ώρ. 5 και λ. 39 μ. μ. 
Δημητρίου μεγαλομάρτυρος τοϋ μυροβλήτου. 
Νέστορος μάρτυρος.
Στεφάνου τοϋ Σαββαι'του καί Τερεντίου μάρτυρος. 
’Αναστασίας τής 'Ρωμαίας καί Άβραμίου τοϋ όσιου. 
Ζηνοβίου καί Ζηνοβίας τών αδελφών μαρτύρων.
Στάχυος καί τών συν αΰτώ καί Έπιμάχου μάρτυρος.

15 Τετ.
16 Πέμ.

17 Παρ.
18 Σάβ.

Κοσμά καί Δαμιανού τών θαυματουργών ’Αναργύρων. 
Άκινδύνου καί τών συν αΰτώ 70 μαρτύρων.

Σελήνης τελεντα"ϊον τέταρτον &ρ. 10 και λ. 10 π. μ.
Άκεψιμά μάρτυρος.
Ίωαννικίου μεγαλομάρτυρος, Νικάνδρου, 'Ερμαίου ιερομάρτυρος. 
Γαλακτίωνος καί ’Επιστήμης τών μαρτύρων.
Παύλου τοϋ όμολογητοΰ αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. 
Τών έν Μελιτινή 33 μαρτύρων. Λαζάρου τοϋ θαυματουργού. 
Ή σύναξις Μιχαήλ τοϋ αρχιστρατήγου καί τών λοιπών Άσω- 

μάτων Δυνάμεων. ’Αργία.
Όνησιφόρου, Πορφυρίου μάρτυρος και Ματρώνης τής όσιας. 
Έραστοΰ καί τών σΰν αΰτώ ’Αποστόλων.

Νεα σελήνη ώρ. 3 και λ. 18 π. μ. 
Μηνά, Βίκτωρος καί Βικεντίου τών μαρτύρων. 
Ίωάννου τοϋ Έλεήμονος καί Νείλου τοϋ όσιου. 
Ίωάννου τοϋ Χρυσοστόμου, άρχιεπισκ. Κων/πόλεως. ’Αργία. 
Φιλίππου τού ’Αποστόλου. ’Αργία. (Τή αΰτή ήμέρα τελείται καί 

ή μνήμη τού νέου μάρτυρος Κωνσταντίνου τοϋ 'Υδραίου τοϋ 
μαρτυρήσαντος έν έτει 1300).

Γούρια, Σαμωνά καί Άβίβου τών μαρτύρων. 
Ματθαίου τοϋ ’Αποστόλου καί Εύαγγελιστοϋ.

Σελήνης πρώτον τε'ταρτον ώρ. 7 και λ. 3 μ. μ. 
Γρηγορίου τοϋ θαυματουργού, έπισκόπου Νεοκαισαρείας. 
Πλάτωνος καί 'Ρωμανού τών μαρτύρων.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
Άβδιοΰ τοϋ προφήτου καί Βαρλαάμ μάρτυρος. 
Γοηγορίου τοϋ Δεκαπολίτου καί Πρόκλου άρχιεπισκ. Κ/πόλεως. 
Τα Είσοόια τής Θεοτόκου. ’Αργία.
Φιλήμονος καί τών σΰν αΰτώ, καί Καικιλίας μάρτυρος. 
Γρηγορίου έπισκ. Άκραγαντίνων καί Άμφιλοχίου μάρτυρος. 
Κλήμεντος Πάπα 'Ρώμης καί Πέτρου Αλεξάνδρειάς.

Πανσέληνος ώρ. 11 και λ. 27 π. μ. 
Αικατερίνης μεγαλομάρτυρος καί Μερκούριού μάρτυρος. ’Αργία. 
Άλυπίου τοϋ Κιονίτου καί Νίκωνος μαρτύρων. 
Ιακώβου Πέρσου τοϋ μεγαλομάρτυρος.
Στεφάνου τοϋ Νέου καί Είρηνάρχου μάρτυρος. 
Παραμόνου και Φιλουμένου τών μαρτύρων.
Άνδρέου τοϋ Πρωτοκλήτου ’Αποστόλου. ’Αργία.
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Ναοΰμ τοΰ Προφήτου.
Άββακοΰμ τοΰ Προφήτου.

Σε2ηνης τε2εντα~ον τέταρτον ώρ. 4 καί 2. 32 μ. μ. 
Σοφονίου τοΰ προφήτου.
Βαρβάρας τής μεγαλομάρτυρος καί Ίωάννου τοΰ Δαμασκηνού. 
Σάββα τοΰ θεοφόρου καί ήγιασμένου. Αργία.
Νικολάου επισκόπου Μύρων τής Λυκίας. Αργία.
’Αμβροσίου επισκόπου Μεδιολάνων.
Παταπίου τοΰ όσιου.
Ή σύλληψις τής Θεοπρομήτορος “Αννης. Αργία.

Νέα σε2ηνη ώρ. 2 καί 2. 27 μ. μ.
Μήνα, Έρμογένους καί Εΰγράφου μαρτύρων.
Δανιήλ τοΰ Στυλίτου.
Σπυρίδωνος τοΰ Θαυματουργού. ’Αργία.
Ευστρατίου καί τών συν αΰτω μαρτύρων.
Θύρσου καί τών συν αΰτω μαρτύρων.
’Ελευθερίου ίερομάρτυρος.
Άγγαίου τοΰ προφήτου, Μαρίνου μάρτυρος.

Σε2ήνης πρΰτον τέταρτον ωρ. 6 καί 2. 51 π. μ.
Δανιήλ τοΰ προφήτου καί τών τριών παίδων. Διονυσίου αρχιε

πισκόπου Αΐγίνης τοΰ έκ Ζακύνθου.
Σεβαστιανού, Ζωής καί τών συν αΰτοΐς μαρτύρων.
Βονιφατίου μάρτυρος.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
Προεόρτια τών Χριστουγέννων καί ’Ιγνατίου Θεοφόρου.
Ίουλιανής μάρτυρος.
’Αναστασίας μάρτυρος τής φαρμακολυτρίας.
Τών έν Κρήτη δέκα μαρτύρων.
Παραμονή τών Χριστουγέννων κα'ι Ευγενίας μάρτυρος.

Πανσέληνος Up. 7 και 2. 11 π· μ.
Ή κατά σάρκα ΓΕΝΝΗΣΙΣ τοΰ Ίησοϋ Χριστοϋ.’Αργία τριήμε

ρος καί κατάλυσις εις πάντα μέχρι παραμονής τών Θεοφανείων 
'Η σύναξις τής Θεοτόκου καί Ευθυμίου μάρτυρος.
Στεφάνου αρχιδιακόνου καί πρωτομάρτ. καί Θεοδώρου Γραπτού. 
Τών έν Νικομήδεια κο^ντων δισμυρίων μαρτύρων.
Τών έν Βηθλεέμ άναιρεθέντων 14,000 νηπίων.
Άνυσίας τής ίερομάρτυρος.
Μελάνης όσιας καί άπόδοσις τών Χριστουγέννων.
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ΦίΛτατε Κύριε,

Μετά χαράς διά την ήμετέραν φιλολογίαν είδον έκ τής επιστολής ύμών ότι 
επιχειρείτε έσαϋΟις την εκδοσιν τής «.ΠοιχίΛης Στοάς» ήτις τέως τοσαϋτον είχεν 
επιτύχει καί επιδοκιμασθή. , , , »

Πολλαΐ έργασίαι, σειρά άλλων ιδιωτικών περιστάσεων, ουδέ στιγμάς δυστυχώς 
μοι παρέχουσιν, ας νά δύναμαι νά διαθέσω έλευθέρως καί κατ’ αρέσκειαν. Διά τόν 
λόγον τούτον ήναγκάσθην μετά λύπης ν’ απαντήσω άρνητικώς καί είς, έτέρους 
τών κυρίων συναδέλφων ύμών, οϊτινες μ.’ έτίμησαν δι’ όμοιας προτάσεως. ’Επειδή 
όμως έπιαέίετε εις τήν αγαθήν ύμών παράκλησιν, όπως μετάσχω τής συντάξεως 
τοϋ προσεχούς όγδοου τόμου τής «ΠοιχίΛης Στοάς», καίτοι λίαν πολυάσχολος, 
πράττω όμως τοΰτο, τόσω προθυμότερον, καθ’ όσον τό έργον ύμών θεωρώ ώς έν 
τών έντελεστέρων. τοϋ είδους τούτου, μετ’ επιμελούς εκλογής καί πλείστης επιμέ
λειας έκδιδόμενον.

Θεωρών έγκαύχημά μου νά ιοω οιον δήποτε έργον μου, μικρόν η μεγα, εις τας 
σελίδας τοϋ ύμετέρου έργου δημοσιευόμενον, ύπό τήν επιρροήν τών αισθημάτων, 
άτινα μοί ένέπνευσεν ή πανηγυρισθείσα ήδη είκοσιπενταετηρίς τοϋ Βασιλεως 
ήυ,ών, σάς έγραψα ούδέν μέν νέον, αλλά τινας λέξεις περί τής γενικής απόψεως 
ύφ’ ήν θεωρώ το πολιτικόν στάδιον, δ διήνυσεν ή 'Ελλάς μέχρι τοΰδε. Έπευχό- 
μενος καί πάλιν τήν αυτήν επιτυχίαν εις τό ώραϊον εργαν σας

Διατελώ μετά πάσης ύπολήψεως
• πρόθυμος

•Αλέξανδρος Ρ. 'Ραγκαδής
Έν Άθάναις τϋ. 26η Νοεμβρίου 1888.

Η ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΕΤΗΡΙΣΕΝ ΒΛΕΜΜΑ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ
ΕΓΑΛΗ καί ύπέρ τινα καί άλλην έπίσημος ήν 
ή εορτή ή κατά τό ένεστώς έτος πανηγυρι- 
σθεϊσα ύπό τών Ελλήνων. Μεγαλην δέ λέγω 

ύτήν ούχί εις τό μέγεθος καί τήν πολυτέλειαν 
ών παοασκευών άφορών, ων άλλοι άλλως δυ— 

νχντχι yx ζρίνωσι το Gxoirtp.ov xxt ττ,ν ετνίτυ— 
χίαν, άλλα διά τόν ε’ις παν τό έθνος περισπού- 
δαστον καί ιερόν αυτής χαρακτήρα, ώς άπο- 
ανημονευούσης τήν επί δευτέραν είκοσιπενταε- 
ί ευνομία άνάπτυξιν τήςάναβιωσάσης Ελλάδος. 

α©οομαίς, πλην άλλων επιδείξεων, απαγγελλ.ονται 

ή γράφονται καί λόγοι πανηγυρικοί, τά πάντα τεχνηέντως ύμνούντες 
καί μεγαλύνοντες. ’Εγώ δέ τοΰτο εις τούς έξ επαγγέλματος ρήτορας 
έπαφιείς περιορίζομαι ένταΰθα εις ήκιστα έπιδεικτικήν καί δλως πε
ριληπτικήν άναθεώρησιν τής οδού ήν ή Ελλάς έσταδιοδρόμησεν έπ 
τών πεντήκοντα έτών καί επέκεινα τής νέας αύτής ύπάρξεως, καί εΐ 
έπίτομον κατάδειξιν τών κυριωτάτων δοκιμασιών δι’ ών διοόδευσεν, 
ΐνα φθάσγ εις τό σημεΐον έφ’ ω άγάλλεται σήμερον.

Άφ’ ού ό άλλοτε έκλεκτός τής ιστορίας λαός, έπι αιώνας όλους 
άπό δουλείας μεταβάς εις δουλείαν, τό όλέθριον αποτέλεσμα τών έμ.- 
φυλίων διχονοιών, ύπέκυψε τέλος εις τον ζυγόν τής έξανδραποδίσεως, 
τά νέα έθνη ύπέλαβον αυτόν παντελώς έζαφανισθέντα, καί μόνον πλέον 
ζώντα έν τοις άθανάτοις αύτοΰ συγγράμμασιν.

Είς δέ μόνος δέν έφρόνει καί δεν ήσθάνετο ούτω, καί ούτος ήν ό 
λαός ό έλληνικός. Ό τράχηλός του έπιέζετο ύπό τόν ζυγόν, άλλ’ είς 
τήν καρδίαν του ουδέποτε είχε παυσει ζών ό αρχαίος ’Έλλην. '-Ο 
νεανίας του όχλου, μόλις ήσθάνετο τον βραχίονα του ρωννύμενον, 
έξέφευγεν είς τά όρη, του χΛέςρτου φέρων τό πυροβόλου καί τά αφελή 
άλλ’ ένθουσιώδη άσματα ψάλλων τών νέων Τυρταίων άνήρχετο είς 
τάς κορυφάς ν’ άναπνεύση αύραν ελευθερίας. Οι δέ τών άνωτέρων τά
ξεων παΐδες, διψαλέοι δι’ άρχαίαν παιδείαν, συνέρρεον σωρηδόν είς τά 
σχολεία ά ήγειρεν ό πατριωτισμός πανταχοΰ ένθα λανθάνων εύρι- 
σκεν όπωσούν ασφαλές καταφύγιον. ’Εκεί δ’ ύπό πεπαιδευμένων καί 
ενθουσιωδών διδασκάλων καθοδηγούμενοι έμυοΰντο τών προπατόρων 
τά αθάνατα έργα, καί έμάνθανον τίνα ιστορίαν καί τίνας άρετάς 
καθήκον είχον νά συνεχίσωσιν.

’Ενθυμούμαι τήν ημέραν καθ’ ήν, έν τω γυμνασίω τού Βουκουρε- 
στίου, ό Γ. Γεννάδιος, έξηγών χωρίον τι τού Πλουτάρχου, μετά τινας 
αναπτύξεις διέταξε νά κλβίσθή ή θύρα τής παραδόσεως, καί μετά 
τής ευγλωττίας έκείνης ήτις έν μεταγενεστέραις μεγάλαις περιστά- 
σεσι τοϊς πάσιν έξεδηλώθη καί, ούδέν τό έπίπλαστον έχουσα, έσειε 
τάς καρδίας, διότι έκ τής καρδίας έξέρρεεν, ώμίλησε περί τής δόξης 
καί τού μεγαλείου τών αρχαίων Ελλήνων καί περί τού καθήκοντος 
τών απογόνων τού ν’ άναστηλώσωσι διά πάσης θυσίας τήν πατρίδα 
αυτών είς τήν άρχαίαν της εύκλειαν. Προιούσα δ’ ή συγκίνησίς του 
έκορυφώθη είς δάκρυα, ά ίδόν ρέοντα τό άκροατήριον έξερράγη είς 
ένδείξεις άκράτου ένθουσιασμοϋ.

Συνέκειτο δέ τό ακροατήριου έκ υέωυ πολυπληθώυ, άρτίωυ τήυ ήλι- 
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κίαν, πλήν τών δύο υιών τοΰ τότε ήγεμονεύοντος, τών τήν Ελλάδα 
έπί μακοόν ύπηρετησάντων καί ένταΰθα άποβιωσάντων Σκαρλάτου 
καί Δημητρίου Σούτσου καί τοΰ ανεψιού τοΰ ήγεμ,ονος, Νικολάου 
Χαρίτου, καί πλήν ενός βρέφους, εμού, πεμ.πομένων εις ταύτην την 
καί είς τό έτος καί εις τάς γνώσεις ημών μή αντιστοιχούσαν τάξιν 
ούχί ϊνα διδαχθώμεν κυρίως, άλλα μάλλον ϊνα διά τοΰ καλού παρα
δείγματος κατασττί γνωστότερον τό σχολεΐον καί προτραπώσι και 
άλλοι είς φοίτησιν.

Είχε δέ τό γυμνάσιον έκεΐνο ίδρυθή ύπ’ αυτού τοΰ πατρός μου, 
συναινέσει καί προστασία τοΰ Αΰθέντου, όστις ήν θεϊός του, καί είς 
αυτό ειχον κληθή ώς καθηγηταί οί πρώτοι τών τότε πεπαιδευμένων, 
ό Βαρδαλάχος, ό Γεννάδιος, ό Κανέλλος, ό Κλεόβουλος, όστις καί 
κατά πρώτον έκεϊ είσήγαγε τήν αλληλοδιδακτικήν.

Πλήν δέ τοΰ σχολείου, έγκατέστησεν ό πατήρ μου έν Βουκουρε- 
στίω καί ελληνικόν θέατρον, ού πρωταγωνισταί ήσαν οί μετά ταΰτα 
ώς συγγραφείς ή ώς έπιστήμονες γνωστοί γενόμενοι, ό Άριστέας, 
ό Σωμάκης, ό Δοακούλης καί άλλοι.

Διά φιλογενών δέ θυσιών έπολλαπλασιάζοντο τότε έπί μάλλον καί 
μάλλον πανταχοΰ τά εκπαιδευτήρια, έν οΐς διεμορφοΰτο τών νέων Ελ
λήνων ή καρδία καί ή διάνοια, καί προετεκταίνετο τής Ελλάδος τό 
μέλλον. Τήν ταχεϊαν αύτής άνάστασιν πάντες προγσθάνοντο ήδη, 
καί τά κατ’ αύτήν έν αύτοϊς τοϊς προδόμοις τών ηγεμόνων παρε- 
σκευάζοντο. Δέν θά λησμονήσω ποτέ τίνα έντύπωσιν άπετέλουν είς 
τήν βρεφικήν φαντασίαν μου ευπρεπείς φουστανελοφόροι, οϊτινες συνε
χώς είς τήν οικίαν ημών έρχόμενοι ένεκλείοντο έπί ώρας μετά τοΰ 
πατρός μου είς τό γραφεϊόν του. Ήσαν δ’ ούτοι ό Σάββας καί ό Γε
ώργιος ό ’Ολύμπιος' διότι ό πατήρ μου, καίτοι άνεψιός καί είς τών 
πρώτων υπουργών τοΰ Αύθέντου ’Αλεξάνδρου Σούτσου, ήτο συγχρό
νως μέλος τής φιλικής έταιρίας, ώς ήτο καί ό υπουργός τοΰ ήγεμό- 
νος τής Μολδαυίας ’Ιάκωβος ό 'Ρίζος, καί ώς ήν καί αύτός ό ήγεμών, 
Μιχαήλ ό Σοΰτσος. Ιίάντες ούτοι καί πλεϊστοι άλλοι πατριώται 
συνυπηκούοντο μ.ετά τοΰ μεγαλοψύχου ‘Ρήγα τοΰ Φεραίου έν Βιεννρ, 
καί είτα, προ τοΰ μαρτυρικού αύτοϋ θανάτου μή δειλιάσαντες, μετά 
τοΰ Καποδιστρίου, τοΰ Ύψηλάντου, μέχρις ού ήχησε παρά τώ Προύτω 
ή σάλπιγξ τής άναστάσεως, καί είς τόν ‘Ιερόν λόχον, άντάξιον τού 
άρχαίου θηβαϊκοΰ, έπεσαν ό Δημήτριος, αδελφός τών ποιητών Σού- 

τσων, δ ’Αλέξανδρος Ρίζος υιός τοΰ ’Ιακώβου, καί άλλα ηρωικά θύ
ματα, έγκαινιάσαντα τήν εθνικήν άναγέννησιν.

Καί ένταΰθα μέν μόλις έξαστράψκς άπεσβέσθη εύθύς σχεδόν είς 
τό αίμα ό άστήρ τής εθνικής παλιγγενεσίας. ’Αλλά συγχρόνως, έπί 
τή εύλογία σεπτού ιεράρχου έν ‘Αγία Λαύρα, άνέτειλεν έκεϊ άκτινο- 
βολών ό έν τώ παρόντι έτει μεσουρανών ήλιος τής έλευθερίας, όστις 
έλπίσωμεν ότι έσται διά τήν Ελλάδα είς τό άπώτατον αύτής μέλλον 
άδυτος. Τότε ένοπλοι ήγέρθησαν οί πανταχοΰ "Ελληνες, ή ένθα τούτο 
τοϊς ήν αδύνατον, άφυπνισθεϊσαι αί καρδίαι τών πριν δούλων έπάλ- 
λοντο έν ένθουσιασμώ, καί μετά τών Ελλήνων συνανέστη πάν τό γί- 
νος, πάντες οί ομόδοξοι καί όμόδουλοι τής ’Ανατολής, Σέρβοι, Βούλ
γαροι, Μαυροβούνιοι, καί οί έκ Πελασγών ’Αλβανοί, οί μέν ίσχυρώς 
συμπαθοΰντες πρός τήν έπανάστασιν, οί δέ καί δραμόντες καί διακρι- 
θέντες είς τών μαχών τά πεδία, ώς ό Χατζή Χρήστος, ό Βάσσος καί 
τόσοι άλλοι. Ό Μαραθών καί αί Πλαταιαί άνέζησαν τότε είς τά 
Δερβενάκια καί άλλας μάχας ενδόξους, ή έθελοθυσία τοΰ Μεσολογγίου 
άνεπόλει τήν τών Θερμοπυλών, καί τήν Σαλαμίνα διαδέχονται ή 
Ύδρα, τά Ψαρά, καί αί Σπέτσαι, ένθουσιώσα ή Εύρώπη άνεγνώρι- 
ζεν έν τή νέα Έλλάδι τήν παλαιάν, καί τής Βαυαρίας ό έστεμμένος 
Τυρταίος έψαλλε τήν δόξαν της είς τήν βασιλικήν λύραν του, καί 
ύπέρ αύτής έπεκαλεϊτο τής γής τήν συμπάθειαν.

Ούχί δέ μόνον κατά τήν ανδρείαν, άλλα καί κατά τάς νοεοάς άρε- 
τάς έδείκνυτο ή Ελλάς άναζώσα, καί φιλοτιμουμένη νά δειχθή άξια 
τής εύγενοΰς αύτής καταγωγής, δτε ύπ’ αύτά τά εχθρικά πυροβόλα 
ή έθνική αύτής συνέλευσις έν Έπιδαύρω ήσχολεϊτο περί νομοθετή- 
ματα κανονίζοντα τά τής έκπαιδεύσεως.

Άλλ’ ή πατριωτικωτάτη προκατάληψις δέν δύναται ν’ άρνηθή ότι 
τάς μεγάλας άρετάς τής άρχαίας Ελλάδος έπεσκίαζον έλαττώματα 
ά πολλάκις εις κίνδυνον αύτήν περιήγαγον, καί τέλος έπήνεγκον αύ
τής καί τήν καταστροφήν. Ήν δέ τό μέγιστον καί όλεθριώτατον τών 
έλαττωμάτων τούτων ή διχόνοια, ύπό πατριωτικόν πρόσχημα ύπη- 
ρετοΰσα τήν ιδιοτέλειαν, δημοκρατικούς κατ’ αριστοκρατικών καί 
τάνάπαλιν έξεγείρουσα, τάς πόλεις άνατρέπουσα καί τάς πύλας αύτών 
τοϊς κοινοϊς έχθροΐς διανοίγουσα. Ή Σπάρτη κατέστρεφε τάς ’Αθή
νας, έκείνην αί Θήβαι, ταύτας ή Μακεδονία, μέχρις ού αλλοεθνείς, 
οί ‘Ρωμαίοι, καί μετ’ έκείνους άλλοι καί άλλοι ημιθανή τήν κατέ- 
βαλον ύπό ζυγόν δν φόβος ήν ότι ούδέποτε θά ήδύνατο ν’ άποσείσ-ρ.
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'Οτε όμως ήρωικώς συνέτριψεν αυτόν ή Ελλάς, μετά τής αρχαίας 
αρετής ήτις εις τούτο τήν έπέρρωσε, συνανέστη καί ή εΐδε/θης Έριν ■ 
νύς, ή παν τό ευγενές φθονούσα καί τά ενδοξότατα τρόπαια· ύποσκά- 
πτουσα. Καί ύφίσταντο μέν τότε έν Έλλάδι διαφοραί τινες δεδικαιο- 
λογημέναι’ διότι, ότε τό έθνος έπάλαιε τήν περί τών όλων, την περί 
ζωής καί θανάτου πάλην, εΰνόητον ήν ότι έκαστος έζήτει παρά ταϊς 
μεγάλαις δυνάμεσι σωτηρα καί άρρωγόν κατά τάς ιδίας εαυτού θεω
ρίας καί πεποιθήσεις, καί ούτω προέκυψαν τά τότε διαιρέσαντα λαόν 
καί πολιτευόμενους έξωτερικά κόμματα. ’Αλλά τάς αντιθέτους ταύ- 
τας πατριωτικάς έπόψεις έξεμεταλλεύοντο συνεχέστατα ή ιδιοτέλεια 
καί ή φιλαρχία, καί σπαραγμοί εμφύλιοι, πάσαν άνατρέποντες τά- 
ξιν καί πειθαρχίαν, έφερον την Ελλάδα εις τοΰ ολέθρου τό χείλος. Έν ω 
ό έχθρός διέτρεχε καίων την Πελοπόννησον καί απειλών ν’ άποσβέση 
καί τούς εσχάτους σπινθήρας τής έπαναστάσεως, εις τούς θοιααβευ- 
τικούς του άλαλαγμούς άπήντων τά άλληλοκτόνα πυροβόλα τοΰ Πα- 
λαμηδίου καί τοΰ Ίτζκαλέ, καί τό μέγα έργον τής εθνικής άναγεν- 
νήσεως διέτρεχε τον κίνδυνον μέχρις ίχνους ν’ άφανισθή, ότε Θεός έκ 
μηχανής, ό Κόδριγκτων μετά τών συμμάχων του έπυρπόλησε τον 
αιγυπτιακόν στόλον έν Ναυαρίνω, καί ή ημιθανής Ελλάς ίδρύθη, 
έλάσσων μέν πολύ τών έλπίδων της, άλλ’ έλευθέρα.

Τότε δέ, την ανεξαρτησίαν αύτής κυροΰσαι, τή έπεμψαν αί δυνά
μεις συνετόν καί έμπειρον κυβερνήτην, τον Καποδίστριαν, οστις ήρ- 
ξατο μετά πάσης δραστηριότητος τάξιν τινά έπιφέρων εις τόν κοινω
νικόν κυκεώνα.

Κατ’ έκείνην την έποχήν καί έγώ πρόσηβος άφιχθείς εις την Ελ
λάδα ήσπαζόμην μέν μετ’ ένθουσιασμοΰ την γήν τών ονείρων καί τών 
σπουδών μου, άλλ’ ή καρδία μου συνεστέλλετο όταν έβλεπαν πέριξ 
μου στείρα καί ακαλλιέργητα τά πεδία, έρείπια πανταχοΰ έπί ερει
πίων, τά νέα έπί τών άρχαίων σεσωρευμένα καί βεβηλοΰντα αύτά, 
καί τούς κατοίκους σπανίους, ράκη σύροντας καί έργου έστεοημένους. 
Μετά τινα όμως έτη περιτρέξας τά αύτά μέρη δέν τα έγνώρισα.

Ταύτας τάς χαινούσας πληγάς ήγωνίζετο νά επούλωση τοΰ Κυ
βερνήτου ή πρόνοια, καί ή τάξις βαθμηδόν άνεφύετο' νόικοι διεορύθ- 
μιζον την διοίκησιν καί την δικαιοσύνην, καί οί γαλλικοί κανονισμοί, 
κατά την μετάφρασιν τοΰ 'Ροδίου, εΐσήγοντο εις τόν στρατόν, τακτι
κόν ήδη, ότε άπαίσιον έγκλημα κατέρριύεν αύθις εις τό βάραθρον την 
μόλις σωθεΐσαν Ελλάδα, ζ,ένοι τόν Καποδίστριαν, καθ’ δ έκ Ρωσσίας 

όρμώμενον, ώς δργανον ρωσσικής επιρροής έν τή ’Ανατολή ύποβλέ- 
ποντες καί διαβάλλοντες, ύπεξέκαιον τών άπλουστέρων τον πατριω
τισμόν, ή έθεράπευον τών φιλοδοξών τάς σκευωρίας, απαιτήσεις αύ- 
τοϊς ύπαγορεύοντες συνταγματικών ελευθεριών. Θύματα δ’ αύτών οί 
Μαυρομηχάλαι, ύπ’ αλογίστου παραφερόμενοι πατριωτισμού, καί ύπό 
παιάνος έμπνεόμενοι τοΰ ’Αλεξάνδρου Σούτσου, άφρονος μέν καί εγ
κληματικού ύπό πολιτικήν έποψιν, οΰδ’ ύπό τήν ποιητικήν καν λό
γου τινός άξιου, έδολοφόνησαν τόν Κυβερνήτην, καί τήν πατρίδα των 
έβύθισαν αύθις εις τό χάος έξ ου μόλις άνέκυπτεν.

’Ενταύθα έληξε τό προοιμίου τού μεγάλου δράματος τής παλιγγε
νεσίας, καί ό άνόσιος φόνος συνέτριψε τούς βλαστούς τής έπιμεμελη- 
μένης καλλιέργειας πριν ή προφθάσωσι νά καρποφορήσωσι' μονον δέ 
κέρδος ύπήρξεν ότι ή γή δεχθεΐσα τά γόνιμα σπέρματα παρεϊχεν 
ελπίδα έν τω μέλλοντι, ύπ’ εΰνους περιστάσεις, νά φέργ αύτά εις 
βλάστησιν. ’Αλλά τότε διεδέχθη αμέσως αύτόν, ώς ήν επόμενον, συ
νέχεια σπαραγμών έμφυλίων, άλλων μέν ταττομένων ύπέρ τού αδελ
φού τού δολοφονηθέντος, όν, άσυγκρίτως έκείνου κατώτερον, εξελε- 
ξαντο κυρίως διά κομματικούς λόγους, άλλων δ’ ύψούντων τήν ση
μαίαν τού συντάγματος, δ πάντες οΐ τής μερίδος ταυτης δια στόμα
τός ειχον, χωρίς οί πλεΐστοι νά γνωρίζωσι τι ζητοΰσιν.

Οΰτω ή Ελλάς διγρέθη αύθις εις δύο έχθρά στρατόπεδα, καί ένί- 
κησαν έν όπλοις οί συνταγματικοί. Παρών δ’ ήμην μίαν ημέραν εις 
συνεδρίασιν τής έθνικής συνελεύσεως τής Προνοίας, συγκληθείσης ΐνα 
νοαοθετήση τό σύνταγμα, οτε ειδον στρατιώτης έκ τών φρουρούντων 
αύτήν είσπηδήσαντας αίφνης μεταξύ άγορεύοντος τοΰ Μαυροκορδάτου, 
άρπάσαντάς τινας τών πληρεξουσίων έκ τών θεσεων των, και αγδην 
φέροντας αυτούς έπί τών ώμων, έν άλλοις τον γέροντα, πρόεδρόν Αν- 
δρέαν τόν Νοταράν, καί έγκλείσαντας αύτούς εις ίδιωτικάς φυλακάς, 
προφάσει δήθεν άπαιτήσεως όφειλομένων μισθών, κατ αλήθειαν δέ 
ένεργεία μιάς τών συνταγματικών μερίδων κατά τής αντιπάλου.

Έκτοτε οί ύπερισχύσαντες συνταγματικοί έπαυσάν τι ένεργοΰντες 
ή δυνάμενοι ύπέρ τοΰ συντάγματος, καί προέβαινε κορυφουμενη ή 
κατάστασις τής άναρχίας καί τής συγχύσεως. Τό φρουριον τοΰ Ναυ
πλίου κατείχε καί έξησφάλιζε φρουρά γαλλική, και ή εξουσία τής 
έθνικής κυβερνήσεως μόλις έξετείνετο έκτος τών πυλών τής πολεως, 
ής απέναντι έστρατοπέδευον, πολιορκούντες αύτήν έπα.ναστατικώς, 
ό Κολοκοτρώνης καί ό Καλέργης.
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Άλλ’ ό Θεός, την άναβίωσιν τής Ελλάδος θεσπίσας, ουδέ τότε 
αύτήν έγκατέλιπε, καί ή Ευρώπη εις τάς ήρωικάς θυσίας τοΰ έπα- 
ναστάντος λαοΰ, ή είς τά σφάλματα ή έγκλήματα τών παρ’ αύτώ 
φατριαστών άποβλέψασα μάλλον, καί ώς μέγα τή Έλλάδι μέλλον 
προοιωνιζομένη, την άνήγειρεν είς βασίλειον, καί εις βασιλέα τή εδωκε 
τόν υιόν τοΰ μεγάλου καί μουσοπνεύστου φιλέλληνος, τοΰ Λουδο
βίκου τής Βαυαρίας.

Έκ τούτου τοΰ σημείου άρχεται της Ελλάδος ή συνεχής καί συ
νεπής διοικητική άναγέννησις, καί είς τό έτος 1888 συμπληροϊ έν 
αίσίοις οίωνοΐς την δευτέραν εΐκοσιπενταετηρίδα. Μετά τοΰ στέμματος 
δ’ έδόθησαν τότε είς την Ελλάδα, πολύτιμοι αύτοϋ άδάμαντες, καί 
■η ’Αττική, ή Βοιωτία, ή Εύβοια καί τό πλεϊστον τής Στερεάς, πρω
τεύουσα δ’ αί Άθήναι, είς άς οϋτω έδίδετο αφορμή ν’ άνακτήσωσί τι 
τής αρχαίας των λάμψεως. Έκ τών συνοδευόντων δέ τόν ανήλικον 
βασιλέα αντιβασιλέων καί αύλικών ήσαν τινές λίαν έμφ’ρονες καί πε
παιδευμένοι, ώς κυρίως ό έξοχος νομομαθής Μάουρερ" άλλ’ ούδείς, 
πλήν τοΰ συνταγματάρχου Έϊδεκ, είχε γνώσιν τών κατά τήν Ελ
λάδα.

Πρώτον δ’ έγένετο λάθος, ότι οί νέοι κυβερνήται ήλθον, ώς έκ- 
στρατεύοντες, μεθ’ ό’λου στρατοΰ Βαυαρών, είς δν κατεδαπανήθη μέγα 
μέρος τοΰ είς τήν Ελλάδα χορηγηθέντος δανείου τών εξήκοντα εκα
τομμυρίων, καί όστις έβλαψε μάλλον ή ότι ύψωσε τό γόητρον τής 
νέας αρχής, διότι, έξ απειρίας τής χώρας, τά αποσπάσματα αύτής 
ήττήθησαν ύπό τοΰ έν Μάνη στασιαστοΰ, έν ώ ή προσαγωγή τινών 
μόνον έμπειρων αξιωματικών, πρός έκγύμνασιν τοΰ ήδη ύφισταμένου 
τακτικού στρατοΰ τής Ελλάδος, καί όλιγοδάπανος θά ήτον καί 
άσυγκρίτως χρησιμωτέοα.

Δεύτερον λάθος, ουχί τοΰ πρώτου μικρότερον, ήν ότι ή άντιβασι- 
λεία έκόμισε μεθ’ έαυτής, πλήν τινων άνδρών διακεκριμένων καί συν- 
τελεσάντων είς τήν ρύθμισιν τής διοικητικής μηχανής, καί ολον όμι
λον παντός προσόντος έστερημένων θεσιθηρών, οϊτινες επόμενον ήτο 
νά έξεγείρωσι τήν άγανάκτησιν καί ζηλοτυπίαν τών έγχωρίων, ών 
κατελάμβανον τάς θέσεις άνευ λόγου ή δικαιώματος.

Τό δέ μέγιστον, ούχί πλέον λάθος άλλά καί έγκλημα δυνάμενον νά 
κληθή, ήν ότι ή άντιβασιλεία αύτη ή έλθοΰσα νά συνετίση τόν ελ
ληνικόν λαόν κατά τών διαιρέσεων τοΰ φατριασμοΰ, άς έδύνατο μέ
χρι τινός νά δικαιολογήσγ ή έπί αιώνας δουλεία, μόλις άφιχθεϊσα 

διεσπάσθη αύτή είς δύο άντίπαλα κόμματα, όλέθριον παράδειγμα δί- 
δοντα καί έξουδετεροΰντα τάς ένεργείας της, μέχρις ού, παρεμβάς ό 
βασιλεύς τής Βαυαρίας έδικαίωσε δυστυχώς τόν Άρμανσπέργ, άνα- 
καλέσας τούς συναδέλφους του, οϊτινες ήσαν πολύ άνώτεροί του κατά 
τάς γνώσεις καί τήν ικανότητα.

Άλλ’ ολίγον άφ’ ού ένηλικιώθη ό βασιλεύς ’Όθων άπέπεμψε καί 
τόν ώς άρχιγραμματέα τέως μείναντα κόμητα Άρμανσπέργ, καί τόν 
βαυαρικόν στρατόν, καί τούς πλείστους τών περιττών Βαυαρών, κα'ι 
περιεστοιχίσθη ύφ’ Ελλήνων, οΰς έπεμελεϊτο νά έκλέγτ) μεταξύ τών 
διαπρεπόντων έπί γνώσεσι, συνέσει καί άρετή. Διά τούτων έν τάξει 
ώργανίζετο ή διοίκησις, κατηρτίζοντο τά δικαστήρια, καί ή παιδεία, 
παρά τήν γνώμην καί τήν πεποίθησιν ού μόνον τοΰ κόμητος Άρμαν
σπέργ, άλλά καί τινων έκ τών ήμετέρων, ώς τοΰ μακαρίτου Μανού- 
ση, έλαβε τό εύκλεές αύτό κορύφωμα τό Πανεπιστημεϊον.

Άλλά καί έκεϊ, ώς πανταχοΰ καί πάντοτε, τοϊς πολιτευομένοις 
άντετάττοντο άντιπολιτευόμενοι, τοϊς κεκτημένοις οί ποθοΰντες, καί 
ώς πρόφασιν έλαβον ούτοι τό σύνταγμα, καί ώς άρρωγούς τούς υπέρ 
αύτοϋ ειλικρινή πεποίθησιν έχοντας. Ώς πρός τούτο όμως ό βασιλεύς 
”Οθων άλλως έφρόνει, ούχί· έκ φιλαρχίας ή άλλων ίδιοτελών συμφε
ρόντων, άλλ’ έξ ειλικρινούς καί εύσυνειδήτου μερίμ.νης υπέρ τοΰ λαοΰ 
ών ή τύχη τώ ένεπιστεύθη" διότι γνώμης ήν ότι ό διοικητικός τοΰ 
έθνους οργανισμός, μέχρι τής έντελοΰς αύτοϋ’ έρριζώσεως, δέν έπρεπε 
νά ταλαντεύηται ύπό άτομικάς έπιρροάς, μή παρεχούσας πάντοτε έγ- 
γύησιν πείρας, συνέσεως καί άνιδιοτελείας.

Άλλ’ όσημέραι άπαιτητικωτέρα άπέβαινεν ύπέρ τοΰ συντάγματος 
ή κβινή γνώμη, ΰπεκκαιομένη συγχρόνως ύπό τών θεωρητικών συν
ταγματικών, καί ύπό τών τό σύνθημα τοΰ συντάγματος ώς άφορμην 
λαμβανόντων άνατροπών αϊτινες τοϊς έσύμφερον. Ό βασιλεύς δέν ήμ- 
βλυώπει πρός ταΰτα" άλλά δύο τινά, μία άρετή καί εν φυσικόν αύτοϋ 
έλάττωμα, τον έκώλυον νά προβή είς ένέργειαν οϊαν δήποτε. Η μέν 
ήν ή έπίμονος άρνησίς του ό,τι δήποτε νά πράξη μή συνάδον πρός 
τήν συνείδησίν του καί πρός ό,τι έθεώρει τώ τόπω συμφέρον, τό δέ 
ήν ή βραδύτης αύτοϋ περί τό σκέπτεσθαι καί άποφασίζειν, προερχο- 
μένη έκ τής τάσεως ήν είχε τοΰ ν’ άναλύγ,, συνδυάζτ), σταθμίζτι τά 
διδόμενα έκάστης σκέψεως πριν ή έξαγάγγ, τό λογικόν αύτής συμπέ
ρασμα. Όρθώς μέν είπεν ό άρχαϊος ότι οί λαοί έσονται ευτυχείς όταν 
οί φιλόσοφοι έσονται βασιλείς καί οί βασιλείς φιλόσοφοι" άλλά τούτο 
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μέχρις δρίων, ούχί δ’ εις βαθμόν ώστε ή Λογική άνάλυσις νά ματαιοΐ 
την δραστήριον πράζιν, ν’ άφίνγ νά παρέρχηται άσκόπως ή τής ένερ- 
γείας στιγμή. Ό βασιλεύς ’Όθων είχε καρδίαν βασιλικήν, άλλα διά
νοιαν καθηγητού τής φιλοσοφίας.

Έζ ’Αγγλία·; έλθών τότε δ Άλ. Μαυροκορδάτος παρέστησεν εις 
τόν βασιλέα τών πραγμάτων την θέσιν, καί ότι ινα προλάβγ απει- 
λούντας κινδύνους άναγκαϊον θά ήτο νά νομοθετήσγ έζ ιδίας πρω
τοβουλίας βουλήν ούδαμώς μέν έπεμβαίνουσαν εις τά διοικητικά, 
άλλα τά οικονομικά μετά τής κυβερνήσεως συνδιευθετοΰσαν καί τοΰτο 
τόσον μάλλον καθ’ όσον καί δικαία καί εύλογος ήν ή αζίωσις του 
έθνους τοϋ νά γνωρίζτ) διατί καί πόσον φορολογείται καί που και πώς 
δαπαν^.

Ό βασιλεύς άνεγνώρισε τήν ορθότητα τής δοθείσης αυτφ συμ
βουλής, καί ούδέν είχεν εις αυτήν ν’ άντιτάζν). Άλλ ήθελε νά σταθ- 
μίση πάντα τά ύπέρ καί τά κατά, νά συνδυάσγ πάσας τάς λεπτο
μέρειας. ’Ήθελε νά σκεφθή' καί τόσον έσκέφθη, ώστε πριν ή φθάστ) 
είς συμπέρασμα, οί συμφέρον έχοντες εις βιαίαν άνατροπην προλα- 
βόντες προύκάλεσαν τήν τρίτην σεπτεμβρίου, καί δ στρατός, ου πει
θαρχία έστί το πρώτον καθήκον, έπολιόρ/ησε τά άνάκτοοα, και έπε- 
βαλε τήν σύγκλησιν συνελεύσεως πρός ψήφισιν συντάγματος πολύ 
ΰπερεζέχοντος τών δρίων έκείνου δ εύγνωμόνως θά έδέχετο το έθνος 
άν άφ’ εαυτού τό είχε δώσει δ βασιλεύς.

Ή εθνική συνέλευσις όμως, συνεργεία καί τού βασιλέως, φρονίμως 
έμερίμνησε περί ψηφίσεως πολιτεύματος ελευθερίου μέν, άλλα μή υπε
ρακοντίζοντας τά όρια έν οίς έγκειται ή σωτηρία τών πόλεων, και 
περίπου είς τάς βάσεις στηριζομένου τάς παραδεδεγμένα; παρά πάσι 
τοϊς εύνου-ουμένοις λαοί;’ τό δέ πολίτευμα τούτο ένήργει εκτοτε α- 
προσκόπτως. Ώς πρός τάς έκλογάς δέ τών βουλευτών, άληθώς μεν 
έφρόνει ό βασιλεύς, καί μαλιστα ή βασίλισσα, οτι και οι κομματαρ- 
χαι, είτε είς τήν άντιπολίτευσιν είτε εις την κυβερνησιν ανηκοντες, 
έπειιβαίνουσι πρός ίδιον συμφέρον, ούτω καί ή κυβέρνησις πρεπει να 
έπεμβαίνγ πρός δημόσιον όφελος, ϊνα έρχωνται εις την βουλήν, την 
έχουσαν είς χεϊράς της τάς τύχας τού τόπου, οί έντιμότατοι πολϊται 
■καί οί συνετότατοι, άποκλειου-ένων τών δυναμένων νά βλαπτωσι δια 
τής ηθικής των διαφθοράς. Άλλ’ δτε ποτέ, έπί παρατηρήσεσιν αΐτινες 
τοΐς έγένοντο, οί βασιλείς πεισθέντε; περί τού άτοπου τής τοιαυτης 
μυτών θεωρίας, άπήτησαν αϋστηρώς παρά τών υπουργών τήν άποχήν 

άπό πάσης έπεμβάσεως, οί ύπουργοί τούς παρήκουσαν, αυτοί έκεϊνοι 
οίτινες έτη τινά μετά ταύτα προύκάλουν τόν έκθρονισμόν των, προσ- 
άπτοντες αύτοϊς διαθέσεις άντισυνταγματικάς.

Έδυσχέραινε δέ τότε τήν λειτουργίαν τής βασιλείας καί ή άντίθε- 
σις τών χαρακτήρων τών δύο ηγεμόνων' διότι όσον βίαδύς ήν δ βα
σιλεύς είς τάς άποφάσεις του, τόσον ή βασίλισσα ήν ραγδαία καί ορ
μητική, καί δ μέν "Οθων ύπελείπετο τής σκέψεως ή δ’ Αμαλία προέ- 
τρεχε συνήθως αυτής. Τούτο μόνον, ούχί δέ ή ιδιοτέλεια ή έλλειψις 
άγάπης πρός τήν πατρίδα τής έκλογής της, έδύνατο δικαίως νά προσ- 
αφθή είς τήν βασίλισσαν. Άλλα καί τούτο, συνδυαζόμενον μετά τοϋ 
διστακτικού πνεύματος τού βασιλέως, είχεν ού σπανίως ολέθριας τάς 
συνέπειας.

Ταύτα κυρίως έπέφεραν τήν πτώσιν τής δυναστείας τού ’Όθωνος, 
ολίγα έτη μετά τήν πανήγυριν τής πρώτης αυτής είκόσιπενταετηρί- 
δος. Φιλοδοζίαι άνικανοποίητοι, άνευ καν άφορμής καί προφάσεως, 
συνησπίσθησαν είς συνωμοσίαν, καί ήττήθησαν μέν κατ’ άρχάς' άλλ’ 
είτα τό διατακτικόν καί άστάθμητον τών ληφθέντων μέτρων τοϊς 
έξησφάλισε τήν νίκην, ήν έπεσφράγισεν αυτών τών βασιλέων ή εύγε- 
νής αύταπάρνησις, προτιμησάντων νά παραιτηθώσι τόν θρόνον μάλ
λον παρά νά βρέζωσιν αυτόν δι’ αίματος τών πολιτών, έστω καί στα
σιαστών. Μέχρι τής τελευταίας ήμέρας των δεν έπαυσαν άγαπώντες 
τους Ελληνας, καί τοι παραχθέντας είς άγνωμοσύνην, καί άπέθανον 
άμφότεροι έχοντες τήν Ελλάδα εις τά χείλη καί είς τήν καρδίαν των.

’Ιδού αύθις μέχρι βάθρων κλονισθέν τό οικοδόμημα τής ελληνικής 
άνεξαρτησίας. "Ο,τι μετ’ άγώνων καί έπιμελείας διερρυθμίσθη έπί 
όλον τρίτον έκατονταετηρίδος, κινδυνεύει νά καταπέσγι είς οίκτρά 
έρείπια, καί νά συνθάψγ πάσαν έλπίδα μέλλοντος, καί αυτό ’ίσως τό 
μέγα προϊόν τού παρελθόντος, τήν άνεζαρτησίαν. 'Όσοι τότε είλικρι- 
νώς καί έν έπιγνώσει ύπέρ τής πατρίδος ήσθάνοντο, βλέποντες αυ
τήν έν τρικυμία άνοδήγητον φερομένην, καί είς κίνδυνον καταποντι
σμού, έστρεφον έν άγωνία βλέμματα είς πάντα τού δρίζοντος τά ση
μεία, ζητούντες παρά τής θείας άντιλήψεως νέον βασιλέα όστις νά 
τήν πηδαλιουχήση είς σωτηρίας λιυ.ένα.

Ευλογητός ό Θεός ότι καί τότε δέν έγκατέλιπε τήν Ελλάδα. Ό 
Λόρδος Πάλμερστων άπέβλεψεν είς τόν δευτερότοκον υιόν ενός τών διά 
τόν χαρακτήρα αυτού σεβαστοτέρων καί έναρετωτέρων ήγεμόνων τής 
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Ευρώπης. 'Όσοι είχον την τύχην νά γνωρίσωσιν έκ τοΰ σύνεγγυς τον 
τότε μέν βασιλόπαιδα, νΰν δέ βασιλέα, τής Δανίας.

Την έκλογήν ταύτην τοΰ βασιλέως ή Ελλάς πάσα ήσπάσθη μετ’ 
ένθουσιασμού, δι’ αυτό ήδη τοΰτο διότι ήν εκλογή βασιλέως, καί 
πριν ήδη λάβ·^, πείραν τών αρετών του άς μετά ταΰτα έγνώρισε, πριν 
δυνηΟή νά όνειρευθή ότι παρά τω σεβαστφ καί έμφρονι βασιλεϊ θά 
έκάθητο ποτέ έπί τοΰ θρόνου άνασσα, θάλλων βλαστός μιας τών κρα- 
ταιοτάτων ηγεμονικών τοΰ κόσμου ριζών, πεπροικισμένη διά πάσης 
χάριτος καί διά παντός τής καρδίας πλούτου, καί δτι τοΰ θρόνου τάς 
βαθμίδας θά έκόσμουν βασιλικοί γόνοι τό μέλλον άσφαλίζοντες τής 
πατρίδος, διά πολυτίμων δεσμών αύτήν εις τάς ΐσχυροτάτας δυνάμεις 
προσδέοντες καί ζώντες οιωνοί διαρκούς καί μονίμου προόδου.

"Ισως ύπήρχον οί προτιμώντες νά μένωσιν εις χεϊράς των αί ήνίαι 
τοΰ κράτους, καίτοι φέροντες αυτό κατά κρημνών’ άλλ’ άπέναντι τής 
όμοθύμου έθνικής γνώμης ούδείς έτόλμα νά έκστομίση τοιαύτην 
άσέβειαν.

Προσέτι δ’ έφερεν ό νέος ήγεμών καί βασιλικήν φερνήν, τάς Ίονίους 
νήσους, ών προ έτών μέν έμελέτα ό Γλάδστων τήν παραχώρησιν, ώς 
είχεν είπή εις ένα τών τότε πολιτευομένών Ελλήνων, άς όμως μετά 
τοΰ νέου των βασιλέως ηύτύχησε τέλος νά περιβάλγ εις τήν μητρι
κήν αγκάλην της ή Ελλάς, άφ’ ού ύπό ζένας δυναστείας είχον κινδυ
νεύσει καί αυτήν τήν γλώσσάν των ν’ άπολέσωσι, τήν έλληνικήν, 
αλλά θερμώς φλέγουσαν διατηρήσασαι σχεδόν μόνην των τήν καρδίαν.

Άλλ’ ώς πάν νόμισμα, είχε καί τό διά τήν Ελλάδα πολύτιμον 
τούτο τό έ'μπαλιν αύτοΰ. 'Ο μετά τοΰ νεαρού βασιλέως συναποστα- 
λείς άντιβασιλεύς Κόμης Σπόννεκ ήν άνήρ έντιμου μέν χαρακτήρος 
καί ανιδιοτελής, άλλά πολιτικής πείρας έστερημένος, καί τών περι
στάσεων τής Ελλάδος ουδέ τήν έλαχίστην έχων γνώσιν, δπερ ούδ’ αυ
τός ήρνήθη έν τοΐς μετέπειτα χρόνοις.

"Οτε ήλθεν ένεφορεΐτο ύπ’ αρχών καθ’ έαυτάς ύγιεστάτων καί εύ- 
γενών θέλων, κατά τούς πόθους καί τοΰ νέου ήγεμόνος ον έπετρό- 
πευε. νά περιστοιχίση τόν θοονον ύπό τής άγάπης τοΰ λαού. Άλλ’ έζ 
άπειρίας, καί προσέτι έζ έντελοΰς άγνοιας τών τότε έν Έλλάδι συμ- 
βαινόντων, περιέπεσεν άπό τοΰ .πρώτου του βήματος εις σφάλμα, ού> 
ότε δέν ήτο πλέον καιρός, συνεϊδε τάς συνεπείας μεταμελούμενος, ώς 
έν τή ευθύτητι τοΰ χαρακτήρας του προ τοΰ θανάτου είχε την ειλικρί
νειαν νά όμολογήσγ. Τήν τότε έδρεύουσαν έθνικήν συνέλευσιν άνε- 

γνώρισεν ώς τήν άνωτάτην νομοθετικήν άρχήν, ώς άνωτέραν έπομέ- 
νως καί τής βασιλείας, καθό διερμηνέα τής γενικής τοΰ έθνους θε- 
λήσεως, μή άναλογισθείς ή άγνοών τήν έκ συνωο-οσίας καί στάσεως 
καταγωγήν αυτής, καί τήν φύσιν αυτής, συνισταμένης ουχί έκ τών 
άληθών έντολοδόχων τού έθνους, άλλ’ έκ τών οπαδών τής έν δπλοις 
θριαμβευσάσης μερίδος, ο'ίτινες, ώς ού σπάνια καί γνωστά ύπήρχον 
παραδείγματα, τούς δι’ άναμφισβητήτου πλειονοψηφίας έκλεγομένους 
άπέβαλλον αύθαιρέτως καί άνευ ούχί λόγου, άλλ’ ούδέ καν προφά- 
σεως. Τοιοΰτο περίφραγμα θεΐς περί τόν θρόνον ό κ. Σπόννεκ, ού μό
νον δέν τον περιεστοίχιζε διά τού λαού, ώς ένόμιζεν, άλλ’ έζ έναν- 
τίας άπεμάκρυνε τόν λαόν, παραδεχθείς τό παρανόμως ύψωθέν μεσό
τοιχον μεταζύ αύτοΰ καί τής βασιλείας.

Παντοδύναμος ούτω ή συνέλευσις έψήφισε πολίτευμα συμφορώτα- 
τον μέν εις τούς έν αύτή ίσχύοντας, διότι έζησφάλιζεν εις χεϊράς των 
άπόλυτον τήν έζουσίαν ήν είχον κατακτήσει έν τή διοικήσει, άλλ’ 
όποιον ούδ’ έν τ·7) μάλλον άκράτφ δημοκρατία ήθελε θεωρηθή άσπα- 
στόν καί άκίνδυνον, καί έστερημένον τών έγγυήσεων άς πάντες οί 
νΟμοθέται, άπό Σόλωνος μέχρι σήμερον, κηρύττουσιν άναποφεύκτους 
διά τήν ισορροπίαν καί τήν στερεότητα τών πολιτειών. Μία βουλή, 
διάδοχος τής ψηφισάσης τό σύνταγμα, καί ύπό τήν επιρροήν τών έν 
αύτή ισχυρών έκλεχθεϊσα, παρελάμβανε πάσαν τής έζουσίας τήν πα
ρακαταθήκην.

Ούτω συνταχθέν τό πολίτευμα ό κ. Σπόννεκ ούδεμίαν εύρεν έν- 
στασιν ϊνα τό έπικυρώσν), καί κατήργησεν αυτός μάλιστα τό ύπό τής 
συνελεύσεως μή άποκρουσθέν συμβούλιον τής ’Επικράτειας, νομίζων 
ότι ούτω αύζάνει τοΰ θρόνου τήν δημοτικότητα. Εις τό πολίτευμα 
δέ τοΰτο, ούτω έχον, ώρκίσθη ένηλικιωθείς καί ό βασιλεύς.

"Οτι πολλάκις έκ τής ύψηλής περιωπής έφ’ ής έπικάθηται διέ- 
βλεπεν ό άνώτατος άρχων τάς σπουδαίας έλλείψεις αύτοΰ καί τά 
έλαττώματα, ματαιούντα πολλάκις τάς μάλλον φιλολάους προθέσεις 
του, ούδείς θέλει βεβαίως αμφισβητήσει’ άλλ’ ό βασιλεύς ώμοσε, 
καί τόν όρκον του, ον ή ίπποτική του καρδία θεωρεί θεσμόν ιερόν, 
τηρεί έκτοτε πιστώς καί μέχρι κεραίας Τοΰτο δ’ έχει καί ύπό πα
τριωτικήν έποψιν τό μέγιστον πλεονέκτημα, ότι αν καί ού σπανίως 
έξουδετεροΐ καί παρακωλύει τά εις τά πρόσω βήματα, άπαλλάττει 
όμως συγχρόνως τής όπισθοχωρήσεως, καί σώζει τήν Ελλάδα τών 
άνατροπών, ών έκαστη πολλών έτών προόδους έζουδετεροΐ, καί δύ- 
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ναται νά έπιφέρν) τήν έσχάτην καταστροφήν. 'ϊ*φ* ετέρους οιωνούς 
καί έπί μάλλον ακώλυτου τής βασιλικής ένεργείας ήδύνατο ίσως 
πλείονας καί άξιολογωτέρους νά παραγάγγ καρπούς ή εθνική πρόο
δος. Ήγεμών φιλόδοξος, έστω καί ύπό τήν εύγενεστάτην σημασίαν 
τής λέξεως, εις ταύτην ίσως τήν οδόν θά έτρέπετο, έπί τή έλπίδι 
τοϋ νά συνδ οξασθή μετά τοϋ λαοϋ του’ άλλά πατριωτικώς αισθά
νεται ό ήγεμών ό ύπέρ πάν ζήτημα φιλοτιμίας τό τής σωτηρίας τοϋ 
έθνους τιθέμενος.

ΙΊαρ’ ήμϊν δ’ ύπάρχει καί τις ένέργεια τοϋ ύπερτάτου άρχοντος 
αγαθοεργός, καί μή υποκείμενη είς κωλύοντας περιορισμούς. Λύτη 
δ’ έστίν ή άπορρέουσα έκ τοϋ ατομικού αύτοϋ χαρακτήρος, καί έκ 
τής αγάπης καί ύπολήψεως ήν είς συνεχείς καί ανεπισήμους συνεν
τεύξεις έμπνέει πρός τούς διέποντας τάς τύχας τής γής, καί έπισπά 
έμμέσως καί έπί τής Ελλάδος. Είς ταύτην οφείλεται ή αύξησις τής 
έλληνικής χώρας καθ’ ήν έποχήν ή Ελλάς ούδέν έπραξεν ϊνα είς 
τούτο συντελέστ), άλλά καθ’ ήν έποχήν ήδύνατο καί ώφειλε, περί 
τών όλων άγώνος διεξαγομένου έν τή ’Ανατολή, σύν Άθηνα καί 
χεϊρα κινεϊν, ήτοι νά δειχθή συγχρόνως δραστήρια καί συνετή, ου
δέτερον τούτων έπραξεν, άλλ’ έμεινεν έν άσυνέτω άργία, ίσορροπούν- 
των έν τή κυβερνήσει τών άντιθέτων κομμάτων, ώς άν περί αύτών 
έπρόκειτο. "Ωστε βεβαίως είς τό πολιτικόν μέρος δ διεδραμάτισε 
τότε ή Ελλάς δέν οφείλεται ή εύμένεια ήν όπως δήποτε κατ’ έκεί- 
νας τάς περιστάσεις έπεδείξατο αύτή ή Εύρώπη.

Προσέτι δ’ είς τάς άτομικάς ταύτας συμπάθειας οφείλονται καί οί 
πολύτιμοι συγγενικοί δεσμοί, οϊτινες μέλλουσι νά συνάψωσι τήν 'Ελ
λάδα μετά τών ένδοξοτάτων καί ισχυρότατων ηγεμονικών τής Εύ- 
ρώπης οίκων, καί δύνανται νά γείνωσι πάροχοι είς αύτήν πολλών καί 
μεγάλων ωφελειών.

’Εκφράζομαι δ’ ούτω δυνητικώς, διότι ούδόλως είμί έκ τών φρο— 
νούντων ότι συγγενικά! σχέσεις, όσον μεγάλαι καί έπίσημοι καί άν 
ώσιν, άρκοϋσιν ϊνα έξασφαλίσωσιν είς τά έθνη περισπούδαστα ωφε
λήματα. Οί ηγεμόνες όφείλουσι ν’ άφορώσιν είς τά συμφέροντα τών 
λαών αύτών, ούχί είς τά τών συγγενών των. Κεφάλαιον σπουδαΐον 
έσται άναμφισβητήτως ή τών μεγάλων πρός ημάς εύμένεια’ άλλά 
μόνη αύτή έσται άγονος, καί δύναται ν’ άντιπαρέλθη άνευ καρπού, 
άν ημείς δέν την διατηρώμεν, δεικνύμενοι αύτής άξιοι, καί χρήσιμος 
παράγων τής εύρωπαϊκής δραστηριότητος δι’ έσωτερικής προόδου καί 

άναπτύξεως. Καί τήν συμπάθειαν μέν κυβερνήσεων καί λαών μάς πε- 
ριεποίησεν ή υψηλή θέσις ήν ό βασιλεύς ημών κατέχει είς τήν ΰπό- 
ληψιν τών μεγάλων καί ισχυρών έν Εύρώπν)’ τό δέ νά καλλιεργή- 
σωμεν αύτήν τοσούτω μάλλον είς ημάς έναπόκειται, καθ’ όσον διά 
τοϋ πολιτεύματος έσφετερίσθημεν πάσαν τήν διοικητικήν έξουσίαν, 
καί επομένως άνελάβομεν πάσαν τήν εύθύνην.

Τό άξιομνημόνευτον λοιπόν έν ολοις καί σπουδαΐον έργον διά τήν 
τύχην τής Ελλάδος έπί τής κατά τό έτος τούτο πανηγυρισθείσης 
είκοσιπενταετηρίδος ήν οτι, χάρις είς τήν σύνεσιν, τήν μετριοπά
θειαν καί τήν αύταπάρνησιν τοϋ ήγεμόνος, άσάλευτον έμεινε τό έδα
φος τής ειρήνης, τής εύνομίας καί τής τάξεως, έφ’ ού καί αύτο- 
μάτως φύονται οί τής έθνικής ευημερίας καρποί.

Έν Άθήναις τή 31 ’Οκτωβρίου 1888. J· ft ·

Ό ’Εθνικός ΙΙοιητής κ. Παράσχος καί αύθις μετά πολλής προθυ
μίας κοσμεί τάς σελίδας τής Ποιχί.Ιης Στοάς διά λαμπρότατων, εντελώς ανεκ
δότων έργων. Τό κατωτέρω έλεγεϊόν του, ποίημα αληθώς έξοχον είς τον αείμνη
στον ΘΕΟΔΩΡΟΝ ΟΡΦΑΝΓΔΗΝ, άπαγγελθέν πρό τίνος είς τόν Φιλολογικόν 
Σύλλογον δ Παρνασσός, ό διαπρεπής ήμών συνεργάτης δημοσιεύει ήδη τό πρώ

τον ένταΰθα.

ΕΛΕΓΕΙΟΝ

ΕΙΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΝ ΟΡΦΑΝ1ΔΗΝ
ΥΠΟ

ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΠΑΡΑΣΧΟΥ

Λ

Μέλας ώς έ^εβώδης νύξ, λιπόθυμος,, έκλείπων,
Άπό τούς τάφους έρχομαι μετά μεγάλον κτύπον, 
Μέ πτεριγίζουσαν ψυχήν, νεκρός καί ζών συγχρόνως 
Κ’ είν’ ή φωνή μου άσθενής νεκράς άβύσσου στόνος.
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Ζώ έκεϊ κάτω. . . . Είς τήν γην ό'που τό παν υπνώττει' 
Τό φως ριέ φέρει έκπληξιν καί θέλω σκότη, σκότη. 
Θέλω τάς κυπαρίσσους ριου καί τό ρτ,ικρόν ριου κτήρια, 
Τοϋ αδελφού ριου τό λευκόν κ’ ήγαπηριένον ρινήρια. 
Διότι αν άπέθανε δι’ άλλους, ζή άκόρια, 
7jT] δι’ έριέ' δεν γίνεται τόση αγάπη χώρια. .... 
”Ω, έτι περισσότερον έκεΐνος ζή εντός ριου.
Δέν αποθνήσκει όσον ζώ εγώ ό αδελφός ριου. 
'Ηριεϊς οί δύω πάντοτε εϊριεθα εις' συγχρόνως 
Πρέπει νά πέσωριεν' δ είς δέν αποθνήσκει ριόνος. 
Ζή άφοϋ ζώ' κ’ ύπό τήν γην πρός χάριν ριου αντέχει' 
”Αν τήν ζωήν του έχασε, τήν έδικήν ριου εχει, 
Και βλέπει ριέ τό δάκρυ ριου, λαλεϊ ριέ τήν φωνήν ριου, 
Σκέπτεται όταν σκέπτωριαι καί ζή ριέ τήν ψυχήν ριου. 
Όλα περοϋν ό βάρβαρος όπόταν φεύγγ χρόνος' 
Μεγάλαι φήριαι καί λαοί καί θρόνοι' τό παν θνήσκει, 
Άλλ’ όχι καί δ άδελφός' αυτός δέν θνήσκει ριόνος' 
Είς έπιζήσαντ’ άδελφόν ζωήν έπανευρίσκει !

15

’Αλλά. . . . συγγνώριη' άφθιτος οδύνη δέν ενδίδει' 
Δέν σβίνουν τά πυρά αυτής ποτέ τάφλογοβόλα' 
Δι’ άλλον ήλθα καί θρηνώ τόν άδελφόν ριου ήδη" 
Ή πλάσις ή απέραντος, τά πάντα, όλοι, όλα, 
’Εκείνος είναι δι’ έαέ' δ αδελφό; ιιου ιιόνον' 
Κ’ αίσθάνοριαι παράδοξον είς τήν καρδίαν πόνον, 
Αί’σθηρια τί παρόριοιον ριέ συνειδότος τύψιν, 
"Οταν άφίνω στεναγριόν δι’ άλλην, ξένην θλΐψιν. 
Θαρρώ, πώς όσα δάκρυα ε’ις άλλον τάφον δίδω, 
Τά κλέπτω έκ τής ρινήριης του καί άδελφόν προδίδω. . . . 
"Ω, ναί' άλλ’ όριως άκλαυστον τον φίλον ριου δέν θέλω' 
Δέν θέλω άλλον στεναγριόν καί δάκρυ ξένον ρέον' 
Έπί στιγριή'ν τόν πόνον ριου βιαίως καταστέλλω 
Καί Μούσαν φίλην, γνώριριον θ’ άκούση τελευταϊον! 
Παιδίον τόν έγνώρισα' του άδελφού ριου ήτον 
Καί φίλος καί συναθλητής είς εύγενή άγώνα' 
Κατά τών ξένων Βαυαρών ήνοϋτο ή φωνή των
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Άδελφωριέν’ είς τόν αυτόν έπάνω προριαχώνα ! 
Έζων ορίου κ’ ύπνώττουσι νεκροί έγγύς είσέτι. 
*Α, ήσαν άλλοι οί καιροί έκεϊνοι καί τά έτη ! 
Καί νυν, οπότε γενεά έπήλθε ξένη, άλλη, 
Ότ’ έθαψε παν αίσθηρια αχάριστος αιθάλη 
Κ’ είν’ έπιτύριβιον νεκρών περιφανών ή Λήθη, 
Καν άλλων χρόνων όφθαλριοί άς κλαύσωσι καί στήθη ! 
ΟΕριοι- τό πάν ριάς άφησεν- ή χώρα τών άνθέων, 
Τής Μούσης ή βασίλισσα κατηρηριώθη πλέον 
Ώρφάνευσε τοΰ Παρνασσού τό άλσος- έξηράνθη· 
’Έπαυσε δάφνας νά γεννά ώς άλλοτε καί άνθη 
Καί ριάτην ένδακρυς ζητώ κάριριίαν άηδόνα. 
Φευ’ άηδόνες ψάλλουσιν εις ξένον Έλικώνα...
Αί ίδικαί ριας έκλεισαν τόν όφθαλριόν ριέ πόνον. 
Είς δέν υπήρχε δι’ αύτάς νά τάς στεγάσγ κλάδος, 
Κ’ έξέπνευσαν δι’ έλλειψιν ολίγου άρτου ριόνον, 
Δι’ έλλειψιν έριπνεύσεως, δι’ έλλειψιν Ελλάδος... 
Καλλίτερα- τό ασρια των είς τάλση ριας τί θέλει ; 
Έσύγχυζον τά έργα ριας ριέ τάσκοπά των ριέλη... 
Δέν είναι πλέον ή Ελλάς τοΰ Φλέσσα καί τοΰ ’Ρήγα. 
Άρκοΰν συλλαλητήρια ύψούριενα ολίγα 
Διά ν’ άνάπτουν τάς ψυχάς- τάς άντικαθιστώσι 
Τόσων συλλόγων βήριατα, καί ρήτορές ριας τόσοι!

Τό έθνος άνδρωθέν χωρει ριετά τών νέων χρόνων- 
Ούχί ριέ ασρια ποιητών ώς πριν καί άηδόνων- 
’Ήδη προβαίνει ήρεριον ώς ριύρριηξ- δέν προτρέχει 
Καί άλγεβραν είς τήν οδόν άντί Τυρταίου έχει... 
Οί ποιηταί, ήριιτελή καί άλλων χρόνων όντα, 
Νοθεί’ άνθρώπου καί σκιάς, δραπέται τών ρινηριάτων, 
Καιρός νά λείψουν- τί ζητούν νεκροί είς κόσριον ζώντα ; 
Θέλοαεν άρτον... περιττόν τό ασρια τών άσριάτων ! 
Καί χύνουν, οχι, έχυσαν, σταγόνα προς σταγόνα 
Τό νέκταρ- άρτου τριήριατα ριεγάλα θέλουν ριόνα- 
Το σώρια δέν παχύνουσι ριέ τάς ριολπάς εκείνοι- 
‘Ο άφρων ριόνον τον άφρόν τού νέκταρος άς πίνγ, ! 
Φεύ, είς τά έθνη άτινα τον άρτον δεν έριβάπτουν 
1ΠΑΜΝΟΥ ΑΡΣΕΝΗ ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ 3
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Είς νέκταρ, άλλά τρέφουσιν άβρώς τό σώρια ριόνον, 
Άτινα κύπτουν πρός τήν γην καί χώρια, χωρία σκάπτουν, 
Χωρίς νά τό ποτίζωσι καί ρι’ ύδωρ ζωογόνον... 
Πού είναι ή ποιητική Πλειάς ριας ήδη ; τώριρια 
Είς, είς τών Βάρδων έκλεισεν ύπό τό ριαϋρον χώρια' 
"Εφυγε ριέ τό πρώτον του ό Βαλαβάνης ασρια' 
Νϋν δ Παπαρρηγόπουλος ρεριβάζ’ είς τάφου χάσρια 
Καί σκέπτεται κ’ ύπό την γήν τον ψάλτην τών Κυμάτων 
Τά κύριατά του έσυραν είς πέλαγος ρινηριάτων 
Ό Καρασούτσας, ό καλός Τερτσέτης έκοιριήθη· 
Ό Τανταλίδης έκλεισε τό εύχαρί του στάρια, 
Της ρινήριης τόσους φαεινούς αστέρας σκέπει Ληθη' 
Νιόβ’ ή Μούσα εγεινε και πάσ’ άκτίς ριας χώρια ! 
Φευ, τούς ήρνήθη έποχή, ριόνον ήριών αξία' 
Μάς άφησεν η δίδυριος τών Σούτσων άρριονία' 
Ό Ζαλακώστας κατηφης είς φέρετρον κοςριάται, 
Τοϋ Σολωριοϋ δ αετός είς σύννεφα πλαναται......
Της λύρας ό Άρριατωλός, έκεϊ, είς την Λευκάδα, 
Βλέπει νεκρός είς δνειρον τό Σοϋλί του Ελλάδα 
Καί στεναγριόν έπώδυνον άφησας χθες άκόρια, 
Ό αδελφός ριου έκλεισε τάκτινοβόλον όριρια !

Λ

Έκ τής χρυσής Πλειάδος ριας είς έζη έτι ριόνον' 
Είς, άλλων χρόνων ανθηρών ριύρον άβρόν σκορπίζων, 
Ωραίος άναχρονισριός έπί άσχήριων χρόνων' 
’Άνθος χειριώνος εύοσριον τό έαρ ένθυριίζον. 
’Έζη ; φεϋ, όχι' σήριερον τίς ζγ ; καί τίς άστέρος 
Φώς έχων είς τό ριέτωπον, ριαρριαρυγην είς τώριρια 
Νά ζήση δύνατ’ άληθώς ; τά ύψη τοϋ αίθέρος 
Λί όρνεις θέλουν τοϋ Διάς' οί σκώληκες, γης χώρια... 
Είς έτι έζη' πλήν ώχρός, ρι’ έσταυρωριενας χεϊρας, 
Τοξότης ορφανός βελών, ριολπη θραυσθείσης λύρας, 
Ά,σρια βωβόν, άλλων καιρών καί ήριεοών ώραίων' 
Ό Όρφανίδης' άλλ’ ούχί δ Όρφανίδης πλέον ! 
"Α, είν* δ χρόνος πάντοτε δ ίδιος· πλην χρόνος

Είναι κ’ ή νύξ ή ζοφερά καί ·η αυγή συγχρόνως' 
Κ’ αί δύω δρόσον ρίπτουσιν έπί τά σώριατά ριας, 
Άλλ’ είναι της νυκτός, σταγών, καί της αυγής, άδάριας '. 
Κ’ εκείνος ήτον δ αυτός' άλλ’ ό’ριως η ζωή του 
*Ητο νεκρά' έζη έκτος .τοϋ τάφου ριάτην έτι' 
Τό σώρια έριενεν έδώ κ’ επάνω ή ψυχή του' 
Δέν ζή είς τάς ήριέρας ριας δ ζήσας άλλα έτη !
Άφ* ής στιγριής ειδεν ώχράν τοϋ έθνους τήν έλπίδα, 
Τήν ριόλις άνατείλασαν πρωίαν νυκτωριένην 
Καί ριητροκτόνον ριάχαιραν κτυπώσαν τήν Πατρίδα, 
Τήν κεφαλήν του έκλινεν δ ψάλτης τεθλιριριένην 
Καί άπεσύρθη άφωνος τήν λύραν του συντρίψας, 
Μακράν του καί τά βέλη του καί τήν φαρέτραν ρίψας. 
Μάτην θά έψαλλεν' ούδείς, ούδεΐς τών ριαινοριένων, 
Μέσφ έρίδων καί κραυγών κοριριάτων ριαχοριένων, 
Θά έστρεφε τήν κεφαλήν ν’ άκούσγι φροϋδον άσρια" 
Τά πάντα τότε,—ώς καί νϋν,—έν ριέγα ήσαν χάσρια 
Καί ριάτην πάλιν δ καλός θά έπληττε Τοξότης' 
Τίς ήτο πλέον δίκαιος, τίς ήτον δ προδότης, 
Είς ποιον ριέρος νά στραφγ καί βέλος ποϋ ν’ άφήσνι ; 
"Οπου έκτύπα ήθελε τό' έθνος του κτυπήσει...
’Ήρχιζον τότε πρότυπον Άνατο.Ιής νά ήναι 
'Ως ήδη τάς θαυριάζοριεν, αί άλλοτε Άθήναι !

Δακρύων, έφυγε ριακράν έρίδων έθνοκτόνων 
Κ’ έσίγησε τόν όφθαλριόν επάνω άνυψώνων 
Καί δέν ήνοίχθη έκτοτε τής Μούσης του τό στάρια' 
Καί άρνηθείς τά όνειρα τής δόξης καί τής φήριης, 
Δέν έψαλλε, δέν άφινε πικρόν, άστράπτον σκώριρια, 
Άλλ’ άναβάς εις τό τραχύ βουνόν τής έπιστήριης, 
Παρήτησε τόν Παρνασσόν κ’ ήσπάσθη τήν Χλωρίδα' 
Πλήν πάλιν στίχους έγραφεν' άλλ’ όχι ιιέ γραφίδα 
Άλλά ριέ άνθη ευοσρια, ριέ ία καί ριέ κρίνα, 
Κ’ ήσαν αυτά τό άσριά του, οί στίχοι του έκεϊνα. 
Καί λήθην εύρισκε συζών ριετά φαιδρών άνθέων, 
Είς πεδιάδας χλοεράς ή άνω τών όρέων·'
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Πατρίς του τάνθη έγειναν καί μήτηρ του ή φύσις" 
Ν’ άναπαυθή έπεστρεφεν εις τήν αυγήν ή δύσις !

Ε

Άλλ’ είναι, είναι πάντοτε ό άπηγοοευμένος 
Καρπός ή ευτυχία"

Αυγήν τινα, πρός άγνωστον βοτάνην κεκλιμένος, 
“Ετεινε χεΐρα εις αυτήν, οπότε αιφνίδια 
Τώ ήλθε ζάλη" κεραυνός κατέπεσεν άψόφως
Κ’ έχύθη κ’ εις τό ομμα του καί είς τόν νουν του ζόφος.... 
Τό πυρ ακτίνα έσβησεν" ή λάμψις λάμψιν άλλην 
Και δολοφόνος κεραυνός τόν άφησεν αιθάλην.
Άλλ’ οχι, όχι άα'ι νεκρόν" τόν νουν του, τοΰτο μόνον, 
Απλώς τόν νουν του έφλεξε τό πΰρ τό φωτοκτόνον !
Φευ, δέν τον έθανάτωσεν" άφήκεν άμειλίκτως 
Τά ράκη ολα τής ζωής, φλογίσας τήν πορφύραν" 
"Ας λέγουν δ,τι θέλουσιν" υπάρχει ετι οίκτος, 
Δέν έκλεισεν ή Πρόνοια τήν ευσπλαγχνόν της θύραν ! 
“Ω, νά τήν κλείσγ ήθελον" αιώνια νά κλείση 
Καί μόνους μέ τήν Μοϊράν μας έδώ νά μάς άφήσγ" 
"Ας παύσωσι τής μητρυιάς αί καίουσαι θωπεϊαι" 
‘Υπάρχουν είς τόν ουρανόν επάνω εΰσπλαγχνίαι 
Τόσον ώμαί, καί κεραυνοί τοιούτων δωρημάτων,
Ωστε καί ή αμείλικτος καρδία τών τεράτων 

Θά έφριττεν ακόμα"
’Εγώ, εγώ, είμ’ άνθρωπος" σκώληξ, ολίγον χώμα" 
’Αλλά τήν γενναιότητα τήν θείαν δέν θά είχον" 
Είς δντα τόσον δυστυχή νά δώσω δέν θ’ άντεΐχον 
‘Όσα προσφέρει τοΰρανοϋ φρικώδης γενναιότης ! 
Σύγγνωθι, άκατάληπτος, απέραντος θεότης" 
Σύγγνωθι, γρίφε άγιε, αίνιγμα ζόφου" τρέμων 
Σέ βλασφημώ" πλήν βλασφημεΐ του πόνου μου ό δαίμων. 
’Ώ, ναί" πλήν μάτην Σέ ζητεί παν δ,τι φώς καλείται" 
‘Ο δρόμος Σου ό σκοτεινός είς τά ερέβη κεΐται !

Οΰαί είς Σέ, τήν έχουσαν τοσαύτας αξιώσεις

’Απείρου άγαθότητος, δικαιοσύνης τόσης" 
Είς Σέ, ήτις ώς λέγουσιν οΐ λάτρεις σου, άκόμα 
Διά τό φύλλον μεριμνάς τό πίπτον είς τό χώμα... 
Οΰαί, έάν τό δράμά μας έδώ θά λήξη δλον" 
"Αν δέν άνοιξης έξαφνα αυλαίαν φωτοβόλον 
Πέραν του μνήματος, έκεΐ, είς τούρανοΰ τό δώμα" 
Άν είς δευτέραν ύπαρξιν δέν άνοιχθή πάν δμμα 
Καί είς τήν κόνιν μας ζωήν δέν δώσγς νέαν πάλιν ! 
Άλλ’ δχι, Πλάστα, ώς αυτήν" άλλ’ άλλην, πάντη άλλην...

Τόν ένθυμοΰμαι άλλοτε εις παρελθόντα έτη" 
Ήμην ακόμη έφηβος" ούχί, παιδίον ετι 
Κ’ εκείνος εντελής άνήρ, ακμαίος" εχων κΰμα 
Θυέλλης είς τά στήθη του, άνέμους είς τό βήμα" 
Παντού, είς δλα έ'βλεπε φαιδρότητα μεγάλην" 
Φαιδρός είς τό συμπόσιον, φαιδρός καί είς τήν πάλην 
Κ’ έλεύθερος κ’ είς τήν ειρκτήν" τό πτερωτόν του βέλος 
Άντήχει, άλλ’ ό συριγμός κ’ εκείνος ήτο γέλως ... 
Έκτύπα καί τό βέλος του, έκτύπα καί τό σκώμμα" 
Αλλά έμεταβάλλετο ενίοτε είς θρήνον" 
ΓΙολλάκις δάκρυ έβλεπες είς τό φαιδρόν του δμμα" 
Δέν μειδιώσι πάντοτε τά χείλη τών Ελλήνων. 
Είναι κ’ ή ευθυμία των θυγάτηρ τών δακρύων" 
Προνομιούχους αληθώς τούς έπλασσε τό Θειον, 
Άλλ’ ειτα μεταμεληθέν, τήν θελκτικήν των χώραν, 
Τών Ξένων τήν κατέστησε καί τών Τυράννων λείαν 
Καί δέν έγέλασε ποτέ τό έθνος μίαν ώραν...
Πολλάκις κύπτων έγραφε τόν Γιώΐατ μ’ ευθυμίαν, 
Άλλ’ αίφνης μέ τόν κάλαμον τόν ί'διον εκείνον, 
Τήν Χίον Λού.Ιην έγραφε, τήν κεφαλήν του κλίνων, 
Καί ό καιρός διήρχετο μέ πόθους καί μ’ ελπίδας

Καί μ’ όνειρα εκπνέων"
Ότέ φαιδρός, άνέφελος, ότέ μέ καταιγίδας" 
Ήτο τό έθνος ποταμός θολός, άλλ’ δμως ρέων, 
Βρέχων μέ ύδατα γοργά καί κύματα οργίλα,
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Δαφνών καί ριύρτων φύλλα' 
Δέν ήτο τότε ποταμός, ώς νυν ξηρός ύδάτων, 
Άλλα γοργός, άτίθασσος, ριετά σφοδρών κυριάτων. 
“Ηκουες κύκνους πέριξ του, παιάνας, άηδόνας 
Καί αετών πτερύγισρια έπάνω είς δαφνώνας' 
Νωπόν άπό τόν πόλεριον τό έθνος ήτο τότε, 
Καί ήσαν καί οί κάλαθοι καί τάσρια στρατιώται' 
Τό σκάφος ριας διήρχετο είς κύριατα σκοπέλων, 
Είχοριεν ριόλις ένεστώς, άλλ’ εϊχοριεν τό ριέλλον 
Τσαρούχι ριάς έπτέρωνε κ’ είς ριελανάς θύελλας, 
Νά κυριατίζουν έβλεπες άκόριη φουστανέλλας. 
Ξίφος καριπύλον έλαριπε παντού είς κάθε δρόριον 
Καί άνεριίζετο λευκή φλοκάτα είς τόν ώριον ! 
Έζη, έσφρίγα, ήστραπτε τό έθνος τού άγώνος, 
Μ’ άκτινοβόλα όριριατα αύγήν καί φώς γεριάτα' 
Διεσταυρούντο άετοί καί λέοντες συγχρόνως, 
Δελφΐνες κυριατόβρεχτοι, βουνών καπετανάτα ! 
Οί Βούλγαροι έντρέποντο νά εί’πουν τίνες είναι' 
Ούδ’ οί 'Ρωριούνοι άνωθεν ύψούντο τού βορβόρου' 
Έστρεφον πάντες είς ήριάς' δέν ήσαν αί Άθήναι 
Έδρ’ άληθής' άλλά άρχή, προάστειον Βοσπόρου ... 
Κ’ έχθροί καί φίλοι προς ήριάς ήτένιζον έπίσης 
Καί χάριν τής εύνοιας ριας έριάχετο ή Δύσις. 
Ώ, τήν ώραίαν εποχήν, τά τιριηριένα έτη, 
Τής Λαύρας τήν άνταύγειαν' τήν ένθυριούριαι έτι' 
ΙΙαϊς ήριην τότε, πλήν άνήρ έκαθιστώριην, πνέων 
’Αέρα έξερχόριενον άπό λεόντων στήθος' 
Τήν Ίλιάδ α εβλε πον, είς άλλον κόσιιον νέον, 
Είς τού Νικήτα τήν ριορφήν, τού Μπότσαρη τό ήθος ! 
’Αλλά ... σιγή, ριή τήν Σχολήν ταράξωριεν τήν νέαν, 
Μέ τού Μαρτίου τώνορια, τής Λαύρας τήν Σηριαίαν' 
’Έχει τά νεύρά της πολύ λεπτά ή Δεσποσύνη 
Καί τις ριωρός υστερικήν κυρίαν παροξύνει ;...
"Ω, δέν θά κακουργήσωριεν καί σήριερον ώς πρώτα' 
Είναι γνωστά' γνωρίζοριεν τής εποχής τά ώτα... 
’Αλλά ΰπήρξεν έποχή, οπότε τώνοριά των, 
Ήτο διά τόν Έλληνα τό άσρια τών άσριάτων !

Μ’ αύτά καί ριόνον ήριεθα τό ριέλλον' καί ρι’ εκείνα
Ή Δύσις ριάς ώνόριαζεν ’Ανατολής άκτϊνα.
Αύτά έξύρινει κ’ ή χρυσή Πλειάς τών ποιητών ριας' 
Τά βάρβαρα όνόριατα τού Τούσσα, τού Μιαούλη 
Κ’ ήνοιγον οί κακαίσθητοι τό ριέλλον στάδιόν ριας, 
Μέ τά τσαπράζια τών Κλεφτών, τήν Κλείσοβαν, τό Σούλι ! 
Δέν ήξευρον καθώς ήριεϊς νά γράφωσιν έκεΐνοΓ 
Δέν ήτο καταλήξεως ή έριπνευσίς των θήρα, 
Δέν έγραφον πώς ριειδιά ή πώς κεντά έκείτη· 
’Αλλά, ώς άπό κάλυκας εξέρχονται τά ριύρα, 
Έξήρχετο τό άσιιά των θερρ.όν έκ τής καρδίας, 
Μυρώνον ριάχας, ρινήριατα ριεγάλα καί θυσίας.
Ούχί, δέν έπιτρέπεται, ούχί, ποτέ δέν πρέπει, 
Ένώ ή ριήτηρ σου πεινά φαιδρά νά γράφγς έπη, 
Διά βοστρύχους ριέλανας ούς Ζέφυρος κυριαίνει 
Κ’ έκείνη άρτον άσιτος έκ σού νά περιριένγ)... 
Ναί' έψαλλ’ ό Χριστόπουλος ότ’ ή Ελλάς έπείνα, 
Άλλ’ ήσαν Άνακρέοντος άντιγραφή έκεΐνα...
"Οχι- δέν ήσαν έριπνευσίς οί θελκτικοί του στίχοι, 
Άλλ’ άλλων χρόνων καί χαράς έπανελθόντες ήχοι ! 
Δός άρτον πρώτον τής ριητρός, έσο υιός τό πρώτον 
Κ’ έπειτα παίξε, γέλασε ριετά φαιδρών έρώτων 
Καί γράψε ο,τι ζωηράν νεότητα φαιδρύνει' 
'Έτι καί πώς πτερνίζεται ριελωδικώς εκείνη... 
Συγγνώριην, παραφέρεται ό “.ύχιός ριου πόνος' 
Τί θέλετε ; ρι’ άνάθρεψε τό δάκρυ καί ό στόνος' 
Ή ζοφωριένη Μούσά ριου είς όλα πένθος βλέπει 
Καί φεύγει τό ριειδίαρια καί δέν το επιτρέπει !

"Ω, ναί' άλλ’ ήσαν Ποιηταί οί κοιριηθέντες άλλοι' 
Υιοί τό πρώτον' άετοί καί ριέλος άηδόνων' 
Διά τόν άρτον τής Μητρός έκεϊνοι είχον ψάλει 
Καί ψάλλοντες έριάχοντο έπάνω προριαχώνων. 
Τό ασριά των έξ έθνικής έξήρχετο φαρέτρας" 
Ό Όρφανίδης έγραφε ριέ βέλη τόν Τοζότηκ" 
Τόν Πύργοκ ένεπνέετο κ’ έρρέριβαζε τής Πέτρας" 
Το βέλος είχον κάλαριον καί χάρτην τόν προδότη”.
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Άλλά ό χρόνος έφυγε συμπαρασύρων όλα 
Καί άνθη τόσα έσβισαν ελπίδων μυροβόλα’ 
Και ποϊος τοΰ Πολιτισμού Βανδαλισμός ! τό μύρον, 
Τόν μαργαρίτην ρίπτουσι τοΰ κόσμου είς τόν χοίρον ! 
Έφθόνησαν τό έαρ μας όμίχλαι φθινοπώρου 
Κα'ι διαδέχετ’ αετόν τό θρέμμα τοΰ βορβόρου... 
Ή Δύσις άς άγάλλεται, άς χαίρη όσον θέλη, 
Πλην την μωράν της κεφαλήν νά την κτυπήση μέλλει" 
"Ω, δέν έδολοφόνησε τό ’Έθνος ημών μόνον’ 
Έπληξεν έτι έαυτήν μέ χεϊρα αΰτοκτόνον.

Ζ

Άλλ’ όμως πατριωτισμού μ’ άφήρπασεν οδύνη" 
Μέ παρασύρει άκοντα κ’ εκείνου μέ μακρύνει’ 
Καλλίτερα’ δέν δύναμαι, δέν θέλω νά έγείρω 
Την χεϊρά μου, καί άσεβώς τό κάλυμμα νά σύρω’ 
Δέν θά σάς δείξω την μορφήν τοΰ ψάλτου μου, όποιαν 
Νόσου κατέστησ’ Έριννύς’ τό πριν γοργόν του δμμα, 
’Ακίνητον, άνευ νοός, χωρίς ακτίνα μίαν 
Καί ήλιθίως άφωνον, τό φαεινόν του στόμα ... 
Ναί" νά θρηνήσω άσθενώ τά ζοφερά του έτη’ 
Ύπάρχουσι μαρτύρια καί μαρτυρίων ετι 
’Ανώτερα" άπαίσια καί ιερά συγχρόνως" 
Άλλοίμονον καί ειδεχθείς μας καθιστά ό πόνος ! 
Τό φώς άφίνω πάλιν φώς’ τήν δψιν του, όμοίαν 
Τών στίχων του’ άνευ νεφών πρωίαν τήν πρωίαν. 
Φέρετε άνθη, φέρετε νά στέψωμεν μνημεία 
’Αθάνατα, τών Βάρδων μας τό πικραμένον χώμα’ 
"Ας συνενώση τήν μολπήν άνθέων ευωδία 
Καί δότε, δότε είς αυτούς τήν ροδοδάφνην στρώμα. 
Είν’ έδικαί των, κτήμά των’ τής λύρας των τό γέρας’ 
Αί δάφναι, δάφνην θέλουσιν’ αί πτέρυγες αιθέρας. 
Δότε τους πεύκας ορεινάς, πλατάνους Έλικώνος, 
Βωμός νά γείνη καί ανθών ό τάφος των συγχρόνως. 
Φέρετε άνθη’ ακριβά δέν είναι’ κάθ’ ημέραν 
Μέ άνθοδέσμας ραίνετε ξένης σκηνής εταίραν...

Ναί, άνθ’ είς άνθη δώσατε καί μύρα εις τα μυρα 
Μέ χώμα δέν καλύπτεται τών Ποιητών ή λύρα ! 
Μ’ ύδωρ Βοσπόρου δροσερόν, μέ Σαλαμϊνος κύμα 
'Ραντίσατε τών Σούτσων μας τήν γήν τήν μ.υροβόλον’ 
Θεοίσατε τοΰ Παρνασσού τάς δάφνας, και το μνήμα, 
Τού άπεράντου Σολωμοΰ σκεπάσατέ το ολον !
Μή ορφανά άφίνετε τά μνήματα, έκείνων, 
Μυρώνατέ τα μέ κισσόν, μ.έ μύρτον και με κρίνον. 
Άγρίαν δρΰν χαρίσατε τής Κιάφας του ακόμα

Είς τόν Βαλαωρίτην
Κ’ είς τάδελφοΰ μου στήσατε τό περιμένον χώμα, 
Έλάτην αίματόβρεκτον άπό τόν Ψηλορίτην !
Άπό τόν άγιον Μηνάν τής Χίου, έάν μενγ 
Λίθος κάνεις, τόν ψάλτην της σκεπάσατε μ εκείνον’ 
’Ά, λύρας καλλιτέρας των τό έθνος περιμένει’ 
’Έρχεται μέλλον έμπλεων ποιητικών ακτινών, 
Μεγάλαι δάφναι’ πλήν αύτάς, αΰτάς θά έλαττωνη 
Καιρός ίσοπεδώσεως, πεζοί, χιόνος χρόνοι’ 
Ά, δέν θά έχ’ ή λύρα των ερέβη και αστέρας’ 
Σεισμούς κ’ αιθρίας, θύελλαν τών παρελθόντων χρόνων 
Τήν ποίησιν τής Πίστεως, τής Λαύρας τάς ημέρας, 
Άλλ’ ουρανόν άνευ νεφών, άλλ’ άσμα χωρίς στονον. 
"Οταν τήν λύραν πένθιμος χορδή έγκαταλίπγι, 
Άπό τό πλαίσιον είκών τοΰ 'Ραφαήλου λείπει. 
Ναί, μ.άτην περιμένομεν’ ό γέρων κόσμος πλέον, 
Δεν έχει τί ώς άλλοτε νά μάς προσφερν) νέον. 
Άπέθανεν ή Ποίησις ή άποθνήσκει μάλλον’ 
Δέν θά ίδώμ.εν ' Ομηρον, Σαπφώ, Σαικσπήρον άλλον. 
Ή Μούσα θέλει δνειρα, ελπίδας, πλάνας θέλει’ 
Φώς μέγα’ πλήν τήν λάμψιν του νά σκέπη και νεφέλη. 
Θέλει νά ζή, νά τρέφεται μέ μύθους τής Εστίας, 
Μέ παραδόσεων σκιάς καί λάμψιν ιστορίας’ 
Νά ήναι πτέρυξ άετοΰ πλήν καί στρουθός συγχρόνως’ 

Καί παΐς καί Πλάτων έτι
Καί Γολγοθάς καί Όλυμπος μέ δάφνας Έλικώνος! 
Άλλ’ οϊμοι’ έφθασαν καιροί, άλλ’ οϊμοι, φθάνουν έτη, 
Άτινα τήν έκπνέουσαν θά σβίσωσι λυχνίαν
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Καί δέν θά έχ·ρ ή ζωή άκτϊνα πλέον μίαν !

Τό τελευταΐον άνθος μου, νεκροί μου, ήδη ρίπτω' 
Τόν [Λαύράν σας φιλώ Σταυρόν καί τεθλιμυ-ένος κύπτω. 
"Ετι μικρόν καί έρχεται είς άδελφός άκόιια,
Τό ράκος τής πορφόρας Σας είς τάνθηρόν σας χώρια. 
«Καλήν έντάμωσιν !» πολύ άκόμη δέν θ’ άργήσω' 
Τόν άδελφόν ριου έρημον καί μόνον δέν θ’ άφήσω.

(Κατά τον Δεκέμβριον του 1886).

Ο διαπρεπής παρ’ήμΐν όρυκτολόγο; καί Διευθυντής νϋν τών Μεταλλουργείων τοϋ 
Λαυρίου κ. ’Ardpeac ΚορδέΛ-λας, μετά πολλής προθυμίας άνταποκριθείς είς την 
ημετεραν ιδίαν παράκλησιν, τιμά τδ πρώτον ήδη τάς στήλας τοϋ παρόντος τόμου 
τοϋ ήμετέρου έργου διά τής άποττολής τοϋ κατωτέρω δημοσιευόμενου ώραιοτάτου 
και ίκανώς ενδιαφέροντος άρθρου. Ή /λοιζιάη Στοά τόσον πολυτίμως τιμώμενη 
δια τής διακεκριμ.ένης συνεργασίας τοϋ κ. ’Λ. Κορδέλλα ένόμισεν εύλογον, ύπη- 
ρετοϋσα προ παντός τον αληθή σκοπόν τής έκδόσεως αύτής, καί διερμηνεύουσα 
την εφεσιν παντός "Ελληνος, τιμώντος τήν αληθή αξίαν, ΐνα εκδήλωσή τήν πρός 
τον έγκριτον τούτον επιστήμονα καί συγγραφέα ιδιάζουσαν αύτής τιμήν, νά δη
μοσίευση ικανώς επιτυχή αύτοΰ εικόνα μετά καταλλήλου βιογραφίας.

ΤΟ ΒΕΖΟΥΒΙΟΝ, Η ΙΗΙΙΙΑ KAI TO ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ

άκρον τής ύφηλίου,

νούς τού άνθρώπου έστί τό άληθές αεικίνητον τό 
διά τών γενεών μεταδιδόμενον φώσφορον τό ούπω 
ύποταχθέν είς τούς νόμους τής βαρύτητος. Δέν 
παύει ούτος τής άνιχνεύσεως τών στοιχείων τής 
φύσεως δι’ ών υπερνίκα δι’ ηρακλείου όντως δυ- 
νάμεως τάς ανωμαλίας τού ήμετέρου πλανήτου, 
διαπερα τούς ωκεανούς καί τά όρη καί τέμνει 
τάς ηπείρους

Διά τού άτμού μεταφερόμεθα από άκρου είς 
ΐνα έν βραχεί ίδωμεν καί άπολαύσωμεν δ,τι έφ’ ό - 

ρου ζωής άλλοτε δέν ήδυνάμεθα. Διά τού άτμού καταβαίνομεν είς τά 
έγκατα τής γής ΐνα έκβάλωμεν έκ τών ταμιευτηρίων τού Πλούτωνος 
τά τφ άνθρωπότητι χρήσιμα μέταλλα. ’Ήδη δέ διά τού άτμού άνα- 
βαίνομεν άνέτως τάς δύσβατους κορυφάς τών όρέων άφ’ ών άποπτό- 
μεθα τήν μεγαλοπρεπή δημιουργίαν τού Πλάστου, ή συλλαμβάνομεν 
έπ’ αύτοφώρω ούτως είπεϊν τάς έν τώ μυχώ τού πλανήτου έπεζεργα- 
ζομένας μυστηριώδεις εργασίας τής φύσεως.

Τό Βεζούβιον (Ούεσούϊον) κεΐται έν τφ μέσω τής πεδιάδος τού κόλ
που τής Νεαπόλεως. ’Από τής ύψιπετούς αύτού κορυφής κείμενης 
1200 μ. περίπου ύπέρ τήν θάλασσαν άφορμάται καί τά νύν παχεϊα 
καί λευκή άτμοδίνη, ήτις αποτελεί νεφελώδη ταινίαν έκτεινομένην 
πέραν τού όρίζοντος. Ύπ’ αύτής δέ, ήτοι άπό τού κρατήρος κατέρ
χεται πρός τήν πεδιάδα ό ηφαιστειογενής κώνος τού Βεζούβιού, ού 
τίνος ή έπιφάνεια σύγκειται έκ σκωρώδους λάβας καί άποτόμων προε- 
ζεχουσών πετρών. Το άπότομον καί άνώμαλον τού κώνου καθίστη 
δυσχερεστάτην καί κοπιώδη τήν άνάβασιν τού ηφαιστείου, έφ’ού άνερ- 
ριχάτό τις στηριζόμενος ύπό ορειβατικής βακτηρίας. Τό μεγαλοπρε
πές άρα θέαμα τών ηφαιστείων ένεργειών τού Βεζούβιού ήτο προνο- 
μιον είς τούς έχοντας καλούς πνεύμονας καί ίσχυράς κνήμας. Έκ 
τού ώραίου φύλου όλίγας μόνον έβλεπέ τις έν τώ μέσω τών ηφαι
στείων ένεργειών καί ταύτας μέ έσθήτας καί ύποδησμόν ιδιόρρυθμόν 
καί παρεμφερή ταϊς τελειοφοίτοις τής Νέας Ύόρκης, άλλά και τού
των τό ποιητικόν παράστημα ήμυδρούτο ύπό τών έμφανιζομένων έπι 
τού πεδίου τού Ήφαιστου κυριών τών φερομένων έπί φερέτρου βαστα- 
ζομένου ύπό πληθύος ορειβατικών οδηγών. Ή κατάστασις όμως 
αύτη ήλλοιώθη, ή δέ διάνοια καί τό έπιχειρηματικόν πνεύμα τού αν
θρώπου ήρεν άπάσας τάς δυσχερείας διά τού προσφυούς σιδηροδρόμου, 
τού κατασκευασθέντος κατά τό έτος 1881, δι’ ού ήνωσαν την βάσιν 
τού κώνου μετά τού κρατήρος τού Βεζούβιού.

Τό Ήφαίστειον κατέστη ήδη προσιτόν τοϊς πάσιν. Εντός λεπτών 
τινων τής ώρας άναβαίνει τις μετά τών χειριδών του άνευ κώματος 
καί σκοτοδινιάσεως μέχρι τών όφρύων τού παλαιού κρατήρος τού Βε
ζούβιού,άφ’ ών άκινδύνως βλέπει τάς άλλεπαλλήλους μικράς έκρηζεις, 
τήν άναβολήν τού διαπύρου πηλού καί τής τέφρας, τους βιαίως έκ- 
πεμπομένους άπό τών έγκάτων τής γής ύδράτμους, τούς μικρούς έκ- 
σφενδονιζομένους πεπυρακτωμένους μύδρους καί πάσαν έν γένει ή- 
φαιστειακήν ένέργειαν. Ό Γέρων Βεζούβιος ώς άποκαλούσιν αυτόν οι



Μ ΠΟΙΚΙΛΗ

εγχώριοι κατέστη ούτω φιλόξενος και φιλευπροσήγορος, αί δέ μικραί 
αύτοΰ έκρήξεις άς θεώνται αί νεάνιδες τής έποχής ημών είσί παίγνια 
παραβαλλόμεναι προς την κατά την άφύπνισιν αύτοΰ φυβεράν έ'κρηζιν, 
δι’ ης καταποντισθεϊσαι είχον έξαφανισθή έπί πολλούς αιώνας άπό 
τοΰ προσώπου της γης αί έν ταϊς ύπωρείαις αύτοΰ κείμεναι πόλεις 
Πομπηία 'Ηράκλειον κ.τ.λ. περί ών θά ε’ίπωμέν τινα συντόμως.

'Hpax.hior. Ή ϊδρυσις τής πόλεως ταύτης άφιερωμένης τώ Ή- 
ρακλεϊ, έλληνικής δέ καταγωγής, ανέρχεται εις άπωτάτας έποχάς. 
Κειμένη αΰτη έν μέσφ άνθηράς βλαστήσεως έν ταϊς ύπωρείαις τοΰ Βε
ζούβιού άπετέλει μίαν τών εύδαιμόνων πόλεων της Καμπανίας έξό— 
χως κεκοσμημένην διά της καλλιτεχνίας, έμψυχουμένην δέ ύπό τέρ
ψεων καί απολαύσεων, δι’ ών παρείχετο τοϊς προσερχομένοις εύάρε- 
στος διαμονή, ήν δέν έλλειψαν νά άναφέρωσι καί οί έπισκεφθέντες 
αύτήν Στράβων, Πλίνιος καί άλλοι.

Την εύδ αίμονα και πλουσίαν ταύτην πόλιν κατέκλυσαν, ώς είχε 
καί εύρίσκετο, παχέα στρώματα τέφρας καί χείμαρροι ζεόντων ύδά- 
των κατελθόντων έκ τοΰ κρατήρος τοΰ Βεζούβιού κατά την φοβεράν 
αύτοΰ άφύπνισιν και έκρηξιν. Ή διάβροχος τέφρα άπολιθωθεϊσα με- 
τεβλήθη είς ηφαιστειογενή τάφον έν ώ κεϊται τεθαμμένη ή πόλις, έφ’ 
ης άνφκοδομήθησαν αί νΰν άνθηοαί καί έμπορικαί πόλεις τής ‘Ρετί- 
νης καί τοΰ Πόρτιστι. Ούδείς τών νέων οίκητόρων έφαντάζετο ότι 
ύπό τούς πόδας αύτοΰ έ'κειτο ζώσα άρχαιότης μέλλουσα νά διαφώ
τιση την Ιστορίαν περί τοΰ αρχαίου πολιτισμού καί τοΰ έν γένει αρ
χαίου οικιακού βίου έν άπάσαις αύτοΰ ταϊς λεπτομερείαις.

Μόλις δέ μετά παρέλευσιν πολλών αιώνων άνεκαλύφθησαν, έν έ'τει 
1713, τά πρώτα ίχνη τοΰ είς λήθην πεοιελθόντος Ηρακλείου, καί 
τοΰτο συνέβη τυχαίως διά φρέατος όρυχθέντος ύπό τίνος αρτοποιού.

Τό φρέαρ τοΰτο, οπερ ύπάρχει καί τά νΰν, ώρύχθη έν μέσω τοΰ θεά
τρου, -οπερ κεϊται 26 μέτρα ύπό τήν έπιφάνειαν τής ‘Ρετίνης.

Αί ένεργηθεϊσαι έ'κτοτε έκ διαλειμμάτων άνασκαφαί ύπό τήν γήν, 
δι’ών πολλά καλλιτεχνήματα τοΰ αρχαίου κόσμου εύρέθησαν κοσμοΰν- 
τα τάς πλούσιας αίθούσας τοΰ μουσείου τής Νεαπόλεως καί ιδίως 
τήν αίθουσαν τών ορειχάλκων, είσίν ού μόνον δυσχερείς, αλλά καί 
λίαν δαπανηραί. Τά δι’ αύτών σχηματιζόμενα εύρέα ύπόγεια ορύγμα
τα δέον νά ύποστηρίζωνται καλώς διά στύλων λιθόκτιστων (όρμων) 
πρός αποφυγήν καταπτώσεων τών κατοικιών τής ύπερκειμένης πόλεως. 
Τό Ηράκλειον, καίτοι πόλις ούσα καλλιτεχνικωτέρα τής Πομπηίας,
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φαίνεται τούτου ένεκα νά μένη καταδεδικασμένη έσαεί, ή τούλάχιςχν 
τό μέγιστον αύτής μέρος, τεθαμμένη έν τή άπολελιθωμένη τέφρα.

Αί τοιχογραφίαι τοΰ ‘Ηρακλείου καί τά έκ μαρμάρου αγάλματα 
είσί τελειοτέρας τέχνης τών τής Πομπηίας έξαχθέντων, τά δέ έξ ορει
χάλκου αγάλματα καί τά ποικίλα μικρά καλλιτεχνήματα καί οικια
κά σκεύη διετηρήθησαν κάλλιον τών τής Πομπηίας. Ταΰτα μέν εύ- 
ρισκόμενα έντός πορώδους κισσήρεως, δι’ ής είσεχώρουν οί ύετοί καί 
ό ατμοσφαιρικός άήρ όξειδιωθέντα περιεβλήθησαν ύπό ύποκυάνου χρώ
ματος, έκεΐνα δέ τοΰ Ηρακλείου φυλαττόμενα έντος συμπαγούς τέ
φρας περιεβλήθησαν ύπό χροιάς ύποπρασίνου διαφυλαξάσης την πρός 
τά έσω όξειδίωσιν.

Ή έπίσκεψις τοΰ Ηρακλείου εινε συνήθως σύντομος. Πρός έπί- 
σκεψιν τοΰ ύπό τήν γήν θεάτρου καταβαίνει τις διά κλίμακας έχού- 
σης 100 περίπου βαθμίδας, λελαξευμένης έν τή τέφργ καί άγούσης 
είς λαβυρινθοειδή καί κάθυγρα ορύγματα ύποβασταζόμενα ύπό λιθό
κτιστων στύλων καί φωτιζόμενα άμυδρώς ύπό τής μικράς λυχνίας τοΰ 
όδηγοΰ. Έν τοϊς άτελέσι τούτοις όρύγμασι δέν δύναταί τις νά ίδη 
τό σύνολον τοΰ θεάτρου, ώς τοΰτο παρίσταται έν τώ μικρώ προτυπιρ 
τώ έκτεθειυ,ένω έν τώ μουσείω. Τό θέατρον ήτον ήμικυκλικον, είχεν 
οκτώ σειράς καθισμάτων έχόντων 0,88 πλάτος καί 0,22 υψο^, ή δέ 
χωρητικότης αύτοΰ ήτο διά πολλάς χιλιάδας θεατών. Η μεγαλο
πρεπής αύτοΰ σκηνή έ'χει 125 ποδών διάμετρον, έπί δέ τών άκρων 
αύτής ϊσταντο έπί βάθρων τά έξ ορειχάλκου επίχρυσα αγάλματα τοΰ 
Βάλβου καί τοΰ Πούλχρου ύπάτου καί στρατηγού τών Ηρακλειωτών.

Καί άλλα πολλά εύρέθησαν καλλιτεχνήματα έν ταϊς άνασκαφαϊς 
ταύταις, έν αίς καί τι άγαλμα τοΰ Βάκχου, δι’ δ κατ’ άρχάς τό 
θέατρον τοΰτο ώνομάσθη ναός τοΰ Βάκχου.

’Όπισθεν τής σκηνής συγκοινωνεί ή αγορά σχηματιζομένη ύπό 
παστάδος έκ 34 δωρικών κιόνων κεχρισμένων διά μαρμαροκονίας.

Μετά τήν έπίσκεψιν τοΰ θεάτρου άνερχόμενός τις έπί τής έπιοα- 
νείας καί πορευόμενος έκατοστυίας τινάς βημάτων έπί τών ύδών τής 
‘Ρετίνης φθάνει είς τό άνασκαφέν μέρος τοΰ Ηρακλείου, οπερ κεϊται 
άποκεκαλυμμένον έν ύπαίθρω είς βάθος 6-7 μέτρων ύπό τήν έπιφά- 
νειαν τής 'Ρετίνης. Έν τή κοιλότητι ταύτη φαίνονται οδοί κανονικαϊ 
λιθόστρωτοι δι’ ηφαιστειογενούς λάβας τοΰ Βεζούβιού, πεζοδρομία 
στενά, έοείπια ποικίλων κτιρίων, ων οί επισκευασθεντες τοίχοι κο
σμούνται διά τοιχογραφιών, τά δέ δάπεδα αύτών διά μαρμάρων ή
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ποικίλων ψηφολογημάτων' έν ένϊ δέ λόγω ένταΰθα ευρίσκει τις έμ
προσθεν άξιόλογον παραλληλισμόν τοΰ αρχαίου καί τοΰ νεωτέρου κό
σμου, άφ’ ένός μέν έχει την 'Ρετίνην καί τούς έν αυτή ζωηρώς κινού
μενους κατοίκους, τούς βιομηχάνους τών άλευροσωλήνων καί ακούει 
τόν συριγμόν τών άτμαμαξών καί τόν κρότον τών ίπποσιδηροδρόμων, 
άφ’ ετέρου δέ βλέπει νεκρόπολιν κομψήν, μικράν καί κανονικήν, ήτις 
μόνον τήν ζωήν στερείται. Έκ τών έν αύτή κτιρίων διακρίνεται ή 
οικία τοΰ "Αργού, ούτω έπικληθεϊσα έκ τίνος έν αύτή τοιχογραφή- 
ματος, παριστώντος τήν νύμφην Ίώ καί τόν ποιμένα "Αργόν, ή οικία 
τοΰ Άριστείδου καί ή βιβλιοθήκη σοφοΰ ρωμαίου, έν ή εύρέθησαν οΐ 
άπειροπληθεϊς πάπυροι, οϊτινες εύρίσκονται εκτεθειμένοι μετά τών 
άλλων καλλιτεχνημάτων, τοιχογραφιών, ψηφολογημάτων καί άγαλ- 
μάτων έν τώ μουσείω τής Νεαπόλεως.

Πομπηία. Ή Πομπηία άπετέλει ώσαύτως μίαν τών εύδαιμόνων 
πόλεων τής Καμπανίας, ήτις έπαθε πλειότερον τών άλλων ύπό τοΰ 
σεισμοΰ τής 5 φεβρουαρίου τοΰ 63 μ. X.

Τήν άνοικοδόμησιν τών ύπό τοΰ σεισμοΰ παθόντων κτιρίων, τή ί 
άγοράς, τών ναών, τών θεάτρων καί τών κατοικιών είχον επιχειρήσει 
μετά πλείστης όσης δραστηριότητος, άλλ’ ούχί καί μετά τοΰ πλού
του καί τής άρχαίας αύτών πολυτελείας. Ή άνοικοδόμησις αύτη 
μετήλλαξε τόν κατά τάς διαφόρους έποχάς άρχαϊκόν ρυθμόν καί τήν 
έλληνικήν έπίδρασιν. ’Αλλά καί ή νέα αύτη πόλις πριν ή δλοσχερώς 
άποπερατωθή έμελλε μετά δεκαέξ έτη άπό τών πρώτων αύτής παθη
μάτων νά ύποστή νέαν καταστροφήν ή μάλλον νά ταφή έπί πολλούς 
αιώνας ύπό παχέων στρωμάτων κισσήρεως, ήν ειχεν έξεμέσει τό έκ- 
ραγέν Βεζούβιον. ’Ενιαχού μετά τής κισσήρεως εύρίσκονται τέφρα καί 
μικρά τεμάχια λάβας πωρώδους, άτινα έξεσφενδονίζοντο έν εϊδει μύ
δρων ύπό τοΰ ηφαιστείου.

Ή Πομπηία είχε 15,000 κατοίκους, έξ ών τό εν δέκατον συνα- 
πώλετο κατά τήν φοβέραν καταστροφήν, ώσπερ εικάζεται έκ τών 
ύπολογισμών τών γενομένων έξ άναλογίας τών εύρεθέντων άχρι τοΰδε 
σκελετών έπί τής άνασκαφείσης έπιφανείας τής άποτελούσης τό ήμισυ 
περίπου τής πόλεως.

Ή Πομπηία άνεκαλύφθη έν έτει 1737 εις βάθος 5—8 μέτρων, έπί 
δέ Καρόλου τοΰ Γ' τής ‘Ισπανίας βασιλέως τής Νεαπόλεως έν έτει 
1748 έγένοντο αί πρώται άνασκαφαί, αϊτινες διακοπεϊσαι έπανελή- 
φθησαν έκ διαλειμμάτων. Άπό δέ τοΰ 1860 ήτοι τής μεταπολιτεύ-
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σεως έξακολουθοΰσιν αύται μεθοδικώς, μεταφερομένης τής κισσήρεως 
διά σιδηροδρόμου ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ γερουσιαστοΰ ’Ιωσήφ Φιο- 
ρέλλη, όστις διά τής καταλλήλου ταξινομήσεως, τής έκμαγείας τών 
διαφόρων εύρημάτων καί τής καλής συντηρήσεως καί έπισκευής τών 
διαφόρων κτιρίων άνέστησεν ούτως είπεϊν τήν νεκρόπολιν ταύτην. Έπί 
τά ίχνη τής εύτυχοΰς αύτοϋ διευθύνσεως βαίνει καί ή ένέργεια τοΰ 
νΰν διευθύνοντος τάς άνασκαφάς άρχιτέκτονος κ. Μιχαήλ Ruggiero.

Έν τω μουσείω τής Νεαπόλεως καί έν τώ τής Πομπηίας τώ άνε- 
γερθέντι πρό ολίγων έτών βλέπει τις ού μόνον παντοειδή άντικείμενα 
οικιακής χρήσεως καί ποικίλα έδώδιμα, άλλά καί γύψινα εκμαγεία 
παριστώντα ζώα καί άνθρώπους οϊτινες είχον ύπό τής τέφρας τοΰ Βε
ζούβιού καταπλακωθή έν τε ταϊς όδοϊς καί τοϊς κτιρίοις.

Ότε οί κάτοικοι τής Πομπηίας είδον τήν έκ τοΰ Βεζούβιού άνα- 
πεμπομένην μέλαιναν καί φοβέραν στήλην καπνοΰ έδραμον εις τάς ο
δούς πρός διάσωσιν αύτών, άλλοι δέ κατήλθον έν τοϊς ύπογείοις ώς 
έν τή καλουμένγ οικία τοΰ Διομήδους, άλλ’ άφ’ ένός μέν οί διαρκείς 
σεισμοί δι’ ών πολλά τών κτιρίων κατέπιπτον, άφ’ ετέρου δέ τά έκ 
τοΰ έδάφους εκλυόμενα βαρέα άέρια τοΰ όξυάνθρακος καί τοΰ ύδρο- 
θειωμένου άερίου έπέφεραν είς αύτούς τόν διά τής άσφυξίας θάνατον.

Ή άναφυσωμένη κίσσηρις ήτις έν εϊδει βροχής έπιπτεν έφ’ όλης τής 
άκτής μέχρι τών Σταβιών καί τοΰ Αθηναίου άκρωτηρίου δέν ήτον 
έκπεπυρωμένη, ό δέ όγκος αύτής δέν ήτο τοιοΰτος ώστε νά έπιφέρ-ρ 
τόν θάνατον. Τά ξύλινα άντικείμενα τών θυρών, τών παραθυρίδων, 
στεγών κτλ. δέν προσεβλήθησαν ύπό τοΰ πυρός, έμελάνθησαν όμως 
ταΰτα καί ήλλοιώθησαν διά τοΰ χρόνου καί τής έπιδράσεως τής ύγρα- 
σίας, δέν εύρίσκονται όμως άπηνθρακωμένα, άλλ’ ούδ’ είς τέφραν με
ταβεβλημένα ώς τά τοΰ Ηρακλείου, ώσαύτως δέ δέν προσεβλήθη
σαν ύπό τοΰ πυρός καί τά έκ μολύβδου άντικείμενα, τά δέ ιδιωτικά 
ύδραγωγεϊα, δι’ ών διωχετεύετο τό ύδωρ είς τούς πίδακας τών κή
πων, είς τάς οικίας καί είς τά λουτρά, διατηρούνται καί τά νΰν 
τοσοΰτον καλώς ώσεί νά έλειτούργουν έτι.

Έν ταϊς άνασκαφαΐς εύρέθησαν σκελετοί δτέ μέν ύπό κίονας καί 
τοίχους τών κτιρίων, ότέ δέ έν ταϊς όδοϊς. Παρ’αύτοϊς εύρέθησαν πο
λύτιμα άντικείμενα άτινα κατά τήν φυγήν έ'φερον μεθ’ εαυτών οί έν
τρομοι Πομπηιανοί πρός διάσωσιν, ώσαύτως δέ εύρέθησαν καί λυ- 
χνίαι δι’ ών έφωτίζοντο ούτοι έν τω κατά τήν έκρηξιν έπικρατοΰντι 
σκότει.
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'Όσα: τών θυμάτων μετά τον έπελθόντα θάνατον καί ιδίως τον δι’ 
άσφυξίας έκαλύφθησαν δι’ Ηφαιστείου τέφρας λεπτοκόκκου καί δια- 
βρόχου, ητις κατέπιπτεν έκ διαλειμμάτων, ταύτα ένετυπώθησαν έν 
αύτγ μετά τοσαύτης λεπτότητος καί λεπτομέρειας ώςεί άν είχε κα
τασκευάσει αυτά γλύπτης έκ γύψου. Καθώς τά προκατακλυσμιαία 
ζώα καί τά παντοειδή φυτά διέσωσαν την μορφήν αυτών έντός πη
λώδους φυράματος τών ζφολογικών διαπλάσεων, ούτω καί τών άτυ- 
χών Πομπηιανών διετηρηθη έντός τής Ηφαιστείου τέφρας ού μόνον 
τό παράστημα καί ό τύπος τής όψεως, άλλά καί αύτοί οί τά 
μάλιστα λεπτομερείς μορφασμοί οΰς είχον ότε έξέπνεον. Ή φύσις 
ένετυπώθη ζωηρώς μεταξύ αγωνίας καί θανάτου. Καί αύτά τά λε
πτά υφάσματα τών έσθητων ένετυπώθησαν ώσαύτως έν τη τέφρη πριν 
φθαρ·7ί τό σώμα διά τής υγρασίας καί σχηματισθΤ) έκ τής έξαφανί- 
σεως αύτοΰ κοιλότης άποτελέσασα τον τύπον. Αί κατ’ έποχάς εύρι- 
σκόμεναι κοιλότητες κατεστρέφοντο ύπό τών έργατών. Έν έτει όμως 
1863 παρευρεθείς ό διευθυντής τών άνασκαφών κ. Φιορέλλης ένώπιον 
τοιαύτης κοιλότητος καί έμπνευσθείς άκαριαίως ύπό ιδέας τοσούτον 
άπλής όσον καί μεγαλοφυούς διέταξε νά πληρώσωσιν αύτην διά φυ
ράματος έκ γύψου. Όποια δέ ύπήρξεν ή χαρά πάντων ότε μετά την 
στερεοποίησιν τού γύψου καί τόν αποχωρισμόν τού έκ τέφρας περιβλή
ματος ένεφανίσθησαν τά έκμαγεΐα τεσσάρων πτωμάτων άνδρός, γυ- 
ναικός καί δύο νεανίδων τοσούτον κανονικά καί ακέραια ώσεί αν έγέ- 
νοντο έξ άποτυπώσεως άγαλμάτων. Τη άπροδοκητφ ταύτη καί έπι- 
τυχεϊ μεθόδφ χρώνται καί τά νύν πρός άνατύπωσιν ποικίλων αντικει
μένων καί άλλων πτωμάτων, έν οίς διακρίνεται έν τφ μουσείω τό ύπό 
ύάλινον κιβώτιον φυλαττόμενον έκμαγεϊον νέας γυναικός, ητις εύρέθη 
πρηνης έκτείνουσα την χ,εΐροε πρός βοήθειαν. Έάν οί προκάτοχοι τού 
κ. Φιορέλλη είχον συλλάβει την αύτην ιδέαν, έξερευνώντες τάς κοι
λότητας καί πληρούντες αύτάς διά γύψου, θά κατηρτίζετο αληθές άν- 
θρωπολογικόν μουσειον, οπερ θ’ άπεκάλυπτε πολλά περί τε τής φυλής 
τής καλλονής, τών έθών καί τής τύχης έν γένει τών κατοίκων τής 
Πομπηίας.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΡΔΕΛΛΑΣ



Φί.1τα.τέ μοι χ. Ί. Άρσβχη.

Άφ* ού επιμένεις, άς εΐσέλθω πάλιν εις τον κόσμον τών γραμμάτων, από τοΰ 
όποιου πρό τριετίας είχον άπομακρυνθή. Σάς στέλλω λοιπόν πλήρη επιτομήν χα- 
ριεστάτου διηγήματος τής Ίταλίδος Maria Allara-Nigra, καί εύχομαι, είς έμέ 
μέν οί άναγνώσται νά φανώσιν επιεικείς, εάν πρό τριετίας, άποθέμενος τήν γρα
φίδα, έλησμόνησά πως τά ελληνικά, εις σέ δέ, όπως τό καλλιτεχνικώτατον Ήμε- 
ρολόγιόν σου τύχη καί πάλιν τής εύγενεστάτης ύποδοχής, ής είνε πράγματι άξιον.

Πάντοτε, φίλτατέ μοι, έξαίρω τήν φιλοπονίαν σου’ μά τήν αλήθειαν δύνασαι 
νά έργασθής πολυτίμως, εάν έξ ίσου τό έλληνικόν δημόσιον δια τής συμπάθειας 
του παοακολουθή τήν εΰγενή σου καί έκλεκτήν έργασίαν, ής αποτέλεσμα λαμ
πρόν αυτή ή έπταετής ήδη πορεία τής προσφιλούς καί βαρυτίμου Ποικί.Ιης Στοάς.

Έν Άθήναις, ’Ιούλιος 1888.
Σέ ασπάζομαι φιλικότατα

•Αντώνιος Φραβααίλης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’.

Ο άυ.φιθέατρον ήτο πλήρες....
— «Μά τον ’Απόλλωνα!., στοιχηματίζω ότι 

ό στέφανος θά τεθή σήμερον έπί τής οΰλοτρίχου 
κεφαλής τοΰ Όκταβίου », — είπεν ευπατρίδης 
νεανίας προς όμιλον φίλων περιμενόντων τήν κα- 
ταπέτασιν τής αυλαίας.

— «Δέν μοι άρέσκουσιν οί στίχοι του’ τί όνει-ί k Λ.
ροπολήσεις, τί ανούσιοι έρωτες άνευ πάθους, άνευ αλήθειας!»

— « Εχεις δίκαιον’ ευαίσθητος μόνον καρδία δύναται νά παράγη 
ώραΐα καί συγκινητικά ποιήματα’ ό δέ Όκτάβιος δέν ύπέφερεν ακόμη.. »

— «Ούτε ήγάπησε ποτέ, Κό’ίντε, όπεο είνε ταΰτό’ είνε πολύ, πα- 
ραπολύ ευτυχής.»
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— «Καί όμως τό ποίημά του εϊνε αριστούργημα.»
— «’Ιδού — διέκοψεν ό Κάϊος ·— ή γραϊα Αιδία μετά του νεαρού 

έραστού της" δέν τον άφίνει ποτέ, τόν δυστυχή !»
— «Τοΰτο άποδεικνύει, ότι οσω γηράσκει ό ’Έρως αποβάλλει την 

τυφλότητα του.»
— «’Ιδού καί ό'Ρουτίλιος μετά της Φαουστίνας.»
— «Καί δέν ήξεύρεις ότι έγεινεν εραστής της συζύγου του, άφ’ ού 

την ένυμφεύθη ό αντίζηλός του ;»
— «Ευφυέστατη έκδίκησις !»
— «’Ιδού καί ή θαυμασία Ψυχή!» άνέκραξεν αίφνης ό ’Ιούλιος.
— «'Η ωραιότατη τών ϊερειών της ’Αφροδίτης....»
— «’Αλλά καί ή πονηρότατη καί ύπερηφανεστάτη !»
— «Δυστυχής δστις πίπτει εις τάς χεϊρας αύτής ! Θά πώληση είς 

τούς τοκογλύφους καί τόν δακτύλιον του ρωμαίου ιππότου !»
— «Μόλις πρό έτους ήλθεν είς 'Ρώμην, καί όμως δέν δύναταί τις 

ν’ άπαριθμησν] πλέον τά θύματά της.»
— «Ώρκίσθη, ότι πριν άποταχθή τώ έρωτι θά περιβάλλγ την 

πόλιν διά χρυσής άλύσεως παχείας,ώς ή σιδηρά άλυσις τών σκλάβων.»
— «Καί τίς ό παρέχων τούς κρίκους ;»
— «Πώς φαίνεσαι, 'Ρουτίλιε, μόλις έπανερχόμενος έκ Γαλλίας ! 

Καί τά νήπια γνωρίζουσιν ότι τούς παρέχει ό Μάξιμος ό Φάβιος.»
— «Άπίστευτον !..· ό Μάξιμος, ό φιλάργυρος Μάξιμος, όστις δα

νείζει μόνον μέ τόκον πεντήκοντα τοϊς εκατόν ! όστις δέν άφίνει εις 
τούς υιούς του ούτε καν τά λάφυρα του πολέμου !»

— «Καί έντούτοις — νέος τις Ζεύς — μεταβάλλεται, χάριν της 
Ψυχής, είς χρυσήν βροχήν 1»

Παταγώδη χειροκροτήματα διέκοψαν τούς αστεϊσμούς τών ευπα
τριδών, ών τά βλέμματα έστράφησαν πρός τον αύτοκρατορικόν θρόνον.

Τό άμφιθέατρον έβριθε θεατών- έπί τών πρώτων βαθμιδών συνω- 
στίζετο ή χρνσή νεολαία" ή δέ πολυτέλεια ήλαττούτο βαθμηδόν έν οσω 
ηύξανε τό πλήθος έπί τών βαθμιδών τών άπωτέρων. Διεφαίνοντο κό- 
ιααι ξανθαί καί μέλαιναι, φυσιογνωμίαι ϊλαραί, χρυσοκέντητα ριπί
δια, λευκαί χεϊρες, πολύτιμοι πέπλοι διά μέσου λευκών καί φοινικο- 
παρύφων τηβεννών, βουλευτικών πλατυσήμων καί δημοτικών φαινο
λών- διηκούοντο φωναί παταγώδεις καί σχόλια καί διακεκομμένα', 
συνομιλίαι καί σκανδαλώδη επεισόδια μ,υστικώς διηγούμενα καί έν 
άκαρεϊ διαδιδόμενα....

Έπί τών πινακίδων δέν άνηγγέλλετο παράστασίς τις τών συνήθων 
'Are.l.larur, ή κωμωδίας τοΰ ΙΙλαύτου, ή τραγωδίας του Σενέκα. 
Προύκειτο περί ποιητικού άγώνος, ον έτίμων διά της παρουσίας των 
ό αύτοκράτωρ, οί γερουσιασταί καί πάντες της 'Ρώμης οΐ εύπατρί- 
δα Γ τό δέ άθλον ήν στέφανος έκ δάφνης, διά χρυσού καί μαργαριτών 
πεποικιλμένος, δν προσέφερεν αυτός ό αύτοκράτωρ.

Ή αυλαία κατεπετάσθη- οί ποιηταί ένεφανίσθησαν.... ήσαν έξ.
Οΐ Μαικήναι συνωστίζοντο περί τόν αύτοκράτορα όπως συζητήσωσι 

περί τής άξίας τών άναγνωσθέντων. Έπί τών βαθμιδών ήκούοντο 
άτελεύτητα σχόλια, έν οις ή καλαισθησία διεμάχετο πρός τήν χυ
δαιότητα, ή άμάθεια πρός τήν παιδείαν.

Είς τών ευπατριδών προέτεινε νά έρωτηθή καί ή γνώμη τής Ψυ
χής, ής τήν κρίσιν περί πολλού έποιούντο ώς προερχομένην έκ νού 
εύρέος καί διά βαθυτάτης παιδείας πεπροικισμένου.

Ή διάσημος εταίρα έκάθητο νωχελώς έξηπλωμένη έπί χρυσοκέν
τητων πορφυρών προσκεφαλαίων- έφόρει υπέρυθρον καί διαφανή έσθήτα 
έκ μετάξης, άνοικτήν δεξιόθεν μέχρις όσφύος καί διά βαρυτίμων κεν
τημάτων πεποικιλμένην. Χρυσούν δίκτυον είς τήν όσφύν, διά μαργα- 
ριτοκολλήτου ζώνης έσφιγμένον, κατήρχετο έκ τών ώμων αύτής μέ
χρι τών γονάτων, μόλις καλύπτον τά μέλη της. Περσικός πέπλος — 
έξυφασμένος άήρ σχεδόν — περιέβαλλεν αύτήν ώς πυρίνη νεφέλη- ή 
δέ ατιμωτική τής εταίρας τήβεννα, περιφρονητικώς έρριμμένη, έ'κειτο 
έπί τών βαθμιδών.

Ή μέλαινα αύτής κόμη έκαλύπτετο ύπό τών πολυαρίθμων βοστρύ
χων χαλκοχρόου φενάκης" ούδέν όμως, ούτε κατ’ όναρ, ήδύνατο νά 
πα.ραβληθή πρός τό συμπαθές τού προσώπου αύτής, όπερ παρίστα, 
έν βλν) αυτού τή καθαριότητι, τόν τύπον τής αρχαίας ρωμαϊκής εύ- 
γενείας.

Ήκροάζετο, άπροσέκτως πως, γηραλέον γερουσιαστήν, όστις τνΐ 
έψιθύριζεν έρωτικούς λόγους καί έφαίνετο εύδαίμων πλησίον αύτής. 
Αί'φνης όμως τόν διέκοψε, λέγουσα σαρκαστικώς πρός ιππότην μόλις 
είσελθόντα είς τόν όμιλον τών λατρευτών της-

— «Χαϊρε, Κορνήλιε ! Καί πώς έδώ ; έγκατέλειψας ήδη τήν θείαν 
Δομητίαν, ένα μόλις μήνα μετά τον γάμον ;»

— «Τόσον μόνον όσον διά ν’ άσπασθώ τούς ολυμπιακούς σου δα
κτύλους. »

— «Πρόσεχε, πρόσεχε- λησμονείς ότι είσαι ό τέταρτος σύζυγος τής 
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Δομητίας, ήτις έγραφεν έπί τών τάφων τών προκατόχων σου ότι .... 
ήσαν έργα αύτής !»

— «Δικαίως, Ψ'υχή, ή’Ιουλία διατείνεται ότι είσαι ή μάλιστα δι
εφθαρμένη της 'Ρώμης γυνή !»

— «Αύτη δέ ή σεμνότατη! ... Ό Κάϊος είνε μόλις ό δέκατος σύ- 
υγος αύτής... ζών !»

—· «Καί τίς ποιητής άναγινώσκει τώρα ;» ήρώτησεν ό παρά τη 
εταίρα ίστάμενος γερουσιαστής.

— «'Ο Όκτάβιος Βάλβος.»
— «Είτα δέ ;»
— «Ό Βρούτος Σιλάνος.»
— «Φαντάσθητι την ανησυχίαν της Λιβίας ! ... πρόκειται περί 

χρυσού στεφάνου! ... έάν δέν νικηση ό σύζυγος της, θα ασθενησγ εκ 
λύπης... είνε τόσον φιλάργυρος !»

— «Φιλάργυρος ή Λιβία ; — διέκοψεν ή Ψυχή — παν άλλο .. 
χαρίζεται είς πάντας.»

— «’Ιδού ό Όκτάβιος.»
— «Σιωπή, σιωπή !»
Έν μέσω τής αίφνης έπελθούσης βαθείας σιγής ένεφανίσθη ό ποιη

τής, καί, δι’ ευκρινούς καί συμπαθεστάτης φωνής, ήρχισε άπαγγελ- 
λων τούς στίχους του.

ΤΗτον ηδυπαθές τι είδύλλιον, πλήρες λεπτότητος καί αίσθήσεως, 
είς δ ό ποιητής είχε μετάγγιση, πάσάν του τήν καρδίαν καί τήν ψυχήν 
τό άκροατήριον ένεθουσία.

Ή νίκη ήτο βεβαία, ό δέ αύτοκράτωρ έστεφε τόν ποιητήν’ οί δύο 
ύπολειπόυ.ενοι αντίπαλοι είχον ήδη παραιτηθή τού άγώνος.

Ή Ψυχή, ή αγέρωχος καί άτρωτος εταίρα, ή καυχωμένη έπί πα
γερά τής καρδίας αναισθησία, ήκροάσατο κατ’ άρχάς μετά τής συνή
θους αύτή αδιαφορίας’ βαθμηδόν όμως ήσθάνθη μυστηριώδη φλόγα 
διαθέουσαν τά στέρνα της... ή θεία τέχνη, ής καί αύτη ήτον ένθερμος 
μύστις, τήν έκυρίευσε. Λησμονήσασα δέ καί θέατρον καί θεατάς, έφαί- 
νετο ώσεί προσηλωμένη έπί τών χειλέων τού ποιητού, ή δέ ψυχή αυ
τής διέλαμπε διά τών ύγρών αύτής οφθαλμών. "Οτε δέ τά ένθουσι- 
ώδη τών ακροατών χειροκροτήματα τήν άπέσπασαν άπό τών ονειρο- 
πολήσεών της, οδυνηρά κραυγή διεξέφυγεν έκουσίως έκ τών χειλέων 
αυτής.

Ό Όκτάβιος, ωχρός καί τρέμων ύπό το βάρος τοσαυτης δόζης, 

άπεσύρετο ήδη μετριοφρόνως, δτε έλαφρόν τι άντικείμενον, περιτυλίσ- 
σον άνθοδέσμην, έπεσε πρό τών ποδών αυτού... ήτον ό πέπλος τής 
Ψυχής.—Ό νεανίας έσκίρτησεν’έκ χαράς καί ύπερηφανίας είς τόν νέον 
καί άπροσδόκητον θρίαμβον, ήγειρε τόν πέπλον καί άσπαζόμενος αυτόν 
εΰγνωμόνως ήρεύνησεν άπλήστως τάς βαθμίδας διά τού βλέμματος.

Ή Ψυχή, έξηντλημένη έκ τής βιαίας συγκινήσεως, είχε καθίση 
πάλιν έπί τών προσκεφαλαίων καί, έρυθριώσα έξ άγνώστου αίδούς, 
προσήλωνε τούς ώραίους οφθαλμούς της έπί τού έδάφους. Αίφνης δμως, 
ώσεί ήττηθεΐσα ύπό άνεξηγήτου φόβου καί εύλογου περιεργίας, άν- 
ύψωσεν αυτούς άνησυχούσα έπί τού ποιητού.

Πυκνός όμιλος εύπατριδών περιεστοίχει τήν στιγμήν έκείνην τόν 
νικητήν, όστις, έπιδεικνύων το εύγενές δώρον, έφαίνετο έρωτών αυ
τούς, έάν έγνώριζον τίς ή δωρήσασα. Ή Ψυχή διεΐδεν ύποπτα μει
διάματα συνοδευόμενα ύπό ζηλοτύπων βλεμμάτων καί, πρώτον ήδη, 
ήσθάνθη άνέκφραστον θλϊψιν.

Αίφνης ό Όκτάβιος — ώσεί καταληφθείς έκ στιγμιαίας μανίας — 
έσχισε τόν πέπλον είς μύρια τεμάχια καί, ρίψας χαμαί, τόν έποδοπά- 
τησε μετά λυσσώδους ηδονής.

'Υπόκωφος κραυγή έξήλθε τής καρδίας τής εταίρας, ήτις έπεσε λι
πόθυμος έπί τών βαθμιδών...

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Β’.

Αί τελευταΐαι άκτϊνες τού δύοντος ήλιου έθώπευον έρωτύλως τούς 
ποικιλοχρόους στύλους πλουσίου μεγάρου. Τά πάντα έκεϊ άπέπνεον 
χάριν, ώραιότητα, πολυτέλειαν. Τά πολυτιμότατα μάρμαρα περιεστοί- 
χίζον κομψόν κήπον, ούτινος τήν ατμόσφαιραν έπλήρου ή ευωδία σπα
νίων καί ήδυτάτων άνθέων’ πίδακες ήρωματισμένου ύδατος άνέθρω- 
σκον έν μέσω Θεοτήτων καί Νυμφών έλληνικής γλυφίδος’ λεπτότατα 
ψηφοθετήματα έποίκιλλον τό έδαφος καί έντεχνοι εικόνες έστόλιζον 
τούς τοίχους. Πανταχοΰ δέ ό οφθαλμός διέκρινεν έπιπλα ανεκτίμητα, 
κομψοτεχνήματα σπανιώτατα.

Νεαρά τις γυνή εύρίσκετο έκεϊ μετά ήλικιωμένου τίνος άνθρώπου. 
Περιτετυλιγμένη αύτη διά ποδήρους χρυσούφάντου πέπλου έβάδιζεν 
ύπό τό περιστύλιον μετά πυρετώδους άνυπομονησίας ότέ μέν γοογώς, 
ότέ δέ βραδέως, ένίοτε δέ καί ϊστατο.

Τό άνάστημα αυτής ήτον ύψηλόν, θά παρείχε δέ τό πρότυπον τής 
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ώραιότητος καί τής εύμελείας, έάν μή έλάττωμά τι — οπερ όμως 
μετά λεπτοτάτης έκρυπτε τέχνης— έμείωνε την τελειότητα αυτής... ■ 
ή δυστυχής έχώλαινεν.

Ό δέ άνήρ—καθήμενος έπί ανακλίντρου—έμενε βωβός καί ακί
νητος' θά τόν έξελάμβανέ τις δι’ άγαλμα, έάν μή έξηλέγχετο ύπό 
της φλογός τοΰ μελανός οφθαλμού. Εσωτερική τις πάλη διεφαίνετο 
έπί τοΰ φύσει άγερώχου προσώπου αύτοΰ. Προσήλου έπί της νεάνιδος 
πυρώδες βλέμμα, οπερ δέν ένόει τις έάν προηρχετο έζ έρωτος ή έκ 
μίσους, είτα εδακνε μέχρις αίματος τά έρυθρά καί ηδυπαθή χείλη της.

Αίφνης — ώσεί μη δυνάμενος πλέον νά συγκρατήσ·/) τό καταβιβρώ- 
σκον αυτόν αίσθημα — είπε μετά σκωπτικοΰ μειδιάματος'

— «Τοσαύτη ύπερηφάνια ... διά νά σύρησαι έπειτα χαμερπώς πρό 
τών ποδών ποιητίσκου ... δστις σέ περιφρονεΐ !»

Ή νεάνις έστη διά μιάς, ό δέ οφθαλμός αύτής έξέπεμψε σπινθήρα 
οργής. Έπί στιγμάς τινας έθεώρουν άλλήλους ώς δύο άθληταί έτοιμοι 
νά μονομαχήσωσιν' ήσαν άμφότεροι ωχροί, φρυάττοντες, έπί δέ τών 
προσώπων άμφοτέρων διεφαίνετο ύπερηφάνια' άλλ’ ό ευπατρίδης, έξορ” 
γισθείς έτι έκ τής συμπεριφοράς τής γυναικός, έπανέλαβε τήν έφοδον.

— «Φιλτάτη, είπε, σέ συμβουλεύω νά ήσυχάσγς' τά θέλγητρά 
σου άμαυροΰνται όταν θυμώνγς.»

Αΐ λέξεις κατεπράΰναν, ώς διά μαγείας, τήν οργήν τής νεάνιδος, 
ής τό μέτωπον ήρυθρίασε.

— «Δηλία ! Δηλία ! εκραξεν έπιτακτικώς, φέρε μοι κάτοπτρον ! »
Δούλη τις προσήλθεν άμέσως φέρουσα τό ζητηθέν κάτοπτρον, ή δέ 

ώραία γυνή έμειδίασε θριαμβευτικώς παρατηρούσα τήν έαυτής αορφήν 
έπανελθοΰσαν ήδεϊαν καί θελκτικήν ώς τό κΰμα μετά τήν τρικυμίαν.

Ένευσε πρός τήν δούλην ν’ άπομακρυνθή' είτα, ρυθμίσασα μετ’ α
παράμιλλου χάριτος τούς μέλανας βοστρύχους τής πλούσιας κόαηζ 
της, έπλησίασε τόν πατρίκιον καί, θωπευτικώς θέσασα τήν χεΐρα έπί 
τοΰ ώμου του, έκάθισε παρ’ αυτφ έπί τοΰ άνακλίντρου, περιέβαλεν 
αύτόν διά τών άλαβαστρίνων βραχιόνων της καί υ.εθ’ ύφους νηπιώ
δους ©ιλαρεσκείας τώ είπεν'

— «’Αλήθεια ότι τά θέλγητρά μου άμαυροΰνται ;—
Καί ασκαρδαμυκτί θεωρούσα τόν γερουσιαστήν διά βλέμματος πλή

ρους μυστικών υποσχέσεων,
— «Λοιπόν — προσέθηκεν—είμαι άσχημος; ... Λοιπόν δέν με 

άγαπ^ τις πλέον είπέ το λοιπόν, άν τολμάς !»

Ό δυστυχής, είς άκρον συγκεκινημένος καί κάτωχρος, έσιώπα.
— Ζηλότυπος !... καί έγώ ήρχιζον ήδη νά σ’ αγαπώ !... καί άκρι— 

βώς τό πρωί έλεγον καθ’ έαυτήν' Τί καλός πού είνε ό Μάζιμός μου !.. 
καί πώς μέ άγαπά !... καί πώς τόν βασανίζω άδίκως !... Καί έσκε- 
πτόμην ήδη ...

Ή ώραία γυνή διεκόπη ολίγον, συσφίγγουσα παραδόξως τά χείλη 
ώσεί άηδιάζουσα νά προχωρήσγ. Είτα δέ έλαφρώς ώχριώσα'

-—· «Καί έσκεπτόμην ήδη —προσέθηκε — νά μεταβάλω είς άνέκ- 
φραστον χαράν... τάς ματαίας σου έπιθυμίας καί τάς λύπας...»

Καί, έρωτύλως περισφίγξασα αύτόν, έξηκολούθησεν ήδυπαθώς'
— «’Αλλά τώρα είνε άργά ! νά μετανοήσω ... δέν είνε άλήθεια; ... 

Τώρα τά θέλγητρά μου άπωλέσθησαν !»
Αιφνίδια τις φλόξ έτύφλωσε τόν Μάξιμον' μαγευθείς, ώς ύπό φρε

νίτιδας σχεδόν, έθλιψε σπασμωδικώς τήν νεάνιδα έπί τοΰ στήθους του.
Άλλ’ ή πονηρά διεξέφυγεν ώς έγχελυς τών χειρών του καί, προσ- 

ποιουμένη θυμόν, άνέκραξεν'
— «Ά ! μέ κάμνεις νά πονώ !... μ.ά τήν άλήθειαν' ήδύνασο νά 

μεταχειρίζεσαι εύγενεστέρους τρόπους !»
Ό γερουσιαστής, ταπεινωθείς πως, έσίγησεν έπί τινα καιρόν, είτα δέ,
— «Παράδοξον πώς είσαι εύθραυστος μετ’ έμού !» είπε πικρώς.
Προσεκτικός τις παρατηρητής θά διέβλεπεν έπί τής μορφής τής 

νεάνιδος τά μάτην δαμασθέντα ίχνη βιαίας συγκινήσεως'. εύθύς όμως 
ύψωσε τούς ώμους μετά ύφους αμεΛείας καί έστη πρό ύπερμεγέθους 
άργυράς πλακάς, έν ή άντανεκλάτο άπό κεφαλής μέχρι ποδών ολόκλη
ρον τό θαυμάσιον αύτής σώμα. Ή Ευχή είχεν άλλάξη φυσιογνωμίαν' 
δέν ήτο πλέον ή ακαταμάχητος Σειρήν ή πρό ολίγων έτι λεπτών έμ- 
πνεύσασα σκοτοδινίασιν έρωτος. Κατά τήν στιγμήν έκείνην ήτο φιλά
ρεσκος κορασίς έπιθυμούσα μόνον νά έπισύργ τόν θαυμασμόν' ορθία 
πρό τοΰ κατόπτρου διώρθου δι’ εύκινήτου χειρός καί έπιχαρίτων κι
νήσεων τό κάλυμμά της, οπερ ό φλογερός άσπασμός τοΰ γερουσιαστού 
είχε διαταράξ·/], προσηλου τά άνθη τοΰ στεφάνου της, έκόμβωνε τάς 
ταινίας τών μικροσκοπικών αύτής σανδαλίων, όπως έπιδείξγ τόν 
ώραιότατον τής αυτοκρατορίας πόδα καί έμειδία θωπεύουσα έαυτήν.

*0 Μάξιμος τήν παρετήρησε σιωπηλώς έπί μικρόν, είτα δέ ήγέρθη 
άποφασιστικώς.

— «Χαΐρε, Ψυχή», είπε, καί διηυθύνθη πρός τήν θύραν,
— «Φεύγεις ;»
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— «Βλέπω ότι έχεις σπουδαίας ασχολίας καί...»
— «Μείνε.»
— «Διατί ;»
— «Διότι πλήττω ρόνη ριου.»
— «Καί σοί χρειάζεται θϋρά τι νά τό βασανίζγς ;»
— «Ώ 'Ρωραϊοι ! νικηταί του κόσρου !... τί;... δέν δύνασθε νά 

νικήσητε εαυτούς ;... όχι, όχι... είς ήρόίς, τάς ταπεινάς άπελευθέ- 
ρους, δέδο ται ή ύψηλή τιρή νά διασκεδάσωρεν την οΛνμπιαχήν ΰα&ν 
ά.νίκν, νά θυσιασθώρεν έπί του βωρού της ύπερφιλαυτίας σας !»

— «Ώ Ψυχή ! δύνασαι νά όριλγς ούτω ;»
Ή έταίρα έκαρε κίνηρά τι άνυπορ,ονησίας.
— «Μά τούς θεούς ! — ανέκραξε — τί πταίω έγώ εάν ρέ άγαπας ! 

έάν σ’ άρέσκγ νά τοελλαίνεσαι δι’ έρέ, είραι ύποχρεωρ.ένη ν’ άντα- 
ποκριθώ είς τόν έρωτά σου ;. . ό έρως έρπνέεται, δέν έπιβάλλεται, 
ράθε το! Ή άπαίτησίς σου εϊνε παράδοξος !»

Ό γερουσιαστής έτρερεν όλος ώς δένδρον ύπό τήν βίαν τής θυέλ- 
λης καί προσβλέπων άτενώς τήν νεάνιδα, ήτις έξηκολούθει προσρει- 
διώσα προς τό κάτοπτρον, είπε διά φωνής...»

— "θΰχί παράδοξος, άλλα δίκαια άπαίτησίς, Ψυχή, καί τό γνω
ρίζεις καλώς... Προ εξ έτι ρ.ηνών έζων ήσυχος έν τώ κόλπω τής άξιο- 
λατρεύτου οικογένειας ρ.ου' ή δόξα τών υιών, ή άγάπη τής συζύγου 
καί τών θυγατέρων έπήρκουν είς τήν ευτυχίαν ρου...

Εις τάς λέξεις ταύτας ή έταίρα ώχρίασε’ τό πρόσωπόν της ήλλοιώ- 
θη, οΐ δέ όφθαλροί της έξετόξευσαν κατά τού ευπατρίδου ώσεί άστρα- 
πήν ρίσους' πριν δρ.ως ούτος τό παρατηρήσει, ή φυσιογνωρία της εί
χεν έπανακτήσγ την γαλήνιόν της έκφρασιν.

Ό Μάξιρος έξηκολούθησε.
— «Τότε δέν έγνώριζον τήν φοβεράν Ψυχήν, ούτε έζήτουν νά τήν 

πλησιάσω.»
— «Βέβαια, ή φιλαργυρία σέ καθίστα φρόνιρον...», διέκοψεν ή νεά- 

νις εΐρωνικώς.
— «Είπέ pot, ποία τοϋ 'Αδου Έριννύς σοί ένέπνευσε τήν αυθάδη 

ιδέαν νά ρέ σύργς είς τήν κόνιν, τεταπεινωρένον καί άπέλπιδα πρό 
τών ποδών σου ; — Μή ή άδιαφορία τοϋ προβεβηκότος καί έντίρου 
γερουσιαστοϋ προσέβαλε τήν παντοδύναριον καλλονήν σου ;... ρή τά 
πλούτη ρ,ου σ’ έσαγήνευσαν ;... υ.ή...»

•— «Παραληρείς !» άπεκρίθη ψυχρώς ή έταίρα.

— «Παραληρώ βεβαίως», άνέκραξεν όργίλως ό δυστυχής’ διότι 
άδυνατεΐς νά έννοήσης τόν σπαραγρόν τής ψυχής ρ,ου !... Τά πάντα 
έρηχανεύθης όπως ροί έρπνεύσγς τό καταβιβρώσκόν ρε τοΰτο πάθος. 
Αί χάριτες τοϋ σώρατος καί τοϋ πνεύρ.ατος, ή θαυράσιος παιδεία, 
ή άρίρητος καλαισθησία, τά πάντα σοί έχρησίρευσαν ώς δπλον, όπως 
ρέ κατακτήσγς, ρέ καθυποτάξγς, ρέ ρεθύσης. "Οτε δέ, ραγευθείς έκ 
τόσων θελγήτρων, ήττηθείς, πνευστιών, ζητώ παρά σοϋ τόν έρωτα, 
δν δικαιοϋραι νά έλπίζω, τόν έρωτα έκεϊνον, δν τά βλέρρατά σου, αί 
κινήσεις, τά ρειδιάρατα ύποθάλπουσι, τότε σύ — άναίσθητος ρά- 
γισσα — ρέ άπωθεΐς ρετά περιφρονήσεως καί ούτε είς τοΰτο καν 
άρκεϊσαι... άλλά καί δέν ρε άφίνεις νά φύγω, ν’ άποσείσω τόν ζυγόν, 
καί διά νέων πάντοτε τεχνασράτων ρέ προσδένεις είς τό άρρα σου, 
ρέ κρατείς δοϋλον τών ιδιοτροπιών σου.»

— «Ώ πολΐτα τής 'Ρώρης, παραίτησέ ρε.»
— Νά σ’ έγκαταλείψω ;... καί δύναραι ; ούτε δύναριν έχω πλέον, 

άλλ’ ούτε καί θέλησιν.— Εϊραι δειλός, είραι άξιος περιφρονήσεως, 
το γνωρίζω, καί δρως έρπω πρό τών ποδών σου, έρπαιζόρενος ύπό 
τοϋ λαοϋ, περίγελως τής γερουσίας είς ήν δέν τολρώ πλέον νά δείξω 
τήν άφρονα πολιάν ρου. Οικογένειαν, σύζυγον, τέκνα, τά πάντα έλη- 
σρόνησα χάριν σοϋ !... Ώ Ψυχή, φόνευσόν ρε έάν δέν θέλης νά θέσης 
τέρρα είς τήν άγωνίαν ρου !»

Ό γερουσιαστής έκλινε τήν κεφαλήν έπί τοϋ στήθους ύπό τό βά
ρος βαθυτάτης άπελπισίας. Ή Ψυχή τόν έθεώρησεν έπί ρακρόν σιω- 
πηλώς, καί έφάνη βεβυθισρένη είς θλιβεράς σκέψεις.

Τήν στιγρήν εκείνην δοϋλός τις είσήλθε κορίζων κορψόν κυτίον έκ 
πολυτίρου ξύλου καί έλέφαντος καί χρυσού κατειργασρένον.

— «Ό Γράκχος ό Γερρανικός, είπεν, άποστέλλει τό δώρον τούτο 
πρός τήν Θείαν Ψυχήν.»

Ή έταίρα έδειξε ρ.ονοπόδιόν τι είς τόν δοϋλον καί ένευσε ν’ άπέλθη.
Ό γερουσιαστής έγεινε κάτωχρος καί έστήριξε διά τής χειρός τό 

κάθυγρον ρέτωπόν του.
— «Ψυχή, είπε ρετά προσπεποιηρένης άταραξίας, δέν δύνασαι νά 

ρή δεχθης τά δώρα ταύτα, έρού παρόντος ;
— «Καί διά τί όχι ;» ύπέλαβεν ή έταίρα άθώως.
— «Διά τί,... ρά δέν έννοεΐς τί ύποφέρω, ή τρέφεις καταχθόνιόν 

τι σχέδιον ;»
Ή έταίρα τον προσέβλεψε δι’ άνεκφράστου βλέρρατος πλήρους είρω- 
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νείας,μίσους,σκώμματος, καί,ώσεί προκαλοΰσα αύτόν, ήνέωζε τό κυτίον. 
Άδάμαντες, μαργαρϊται, περιδέραια καί δακτύλιοι πολύτιμοι άνέπεμ- 
πον λαμπράς φωτός ακτίνας. Φωνή θαυμασμού έζήλθετών χειλεωντης 
καί έβύθισεν άμφοτέρας τάς χειρας είς τό κυτίον μετ’ άπλήστου ήδονής.

— «’Έλεος, Ψυχή, έλεος! — έστέναζεν ό δυστυχής κρύπτων τό 
πρόσωπον ύπό τήν τήβεννον —■ άφες πριν νά,άπέλθω! ...»

— Μά έπί τέλους, δέν σ’έννοώ !...» είπεν άνυπομονούσα ή κόρη.
— «Δέν μ’ έννοεΐς ;... δέν έδοκίμασές ποτέ τάς σκληράς βασάνους 

τής ζηλοτυπίας ;... Ψυχή, άπόρριψε τό κυτίον αυτό ... καί σοι υπό
σχομαι ότι εντός μιας ώρας θά λάβγις άλλο, δεκαπλασίας αζίας.»

•— «Είσαι πολύ απαιτητικός.»
— «’Απαιτητικός! "Αχ ! δεν ήζεύρεις τί έστιν έρως !... Οι Θεοί άς 

σέ προφυλάζωσιν άπό τά φοβερά αυτού βάσανα !»
— «Καί όμως ό Γράκχος εινε ώραΐος καί εύγενής νεανίας ... οί δέ 

πολύτιμοι αυτοί λίθοι του λάμπουσιν ώς οί οφθαλμοί μου...
’Αλήθεια, τόν ζηλεύεις τόσον πολύ ;»
— «’Ώ Ψυχή ! ... μά δέν εννόησες πόσον σέ άγαπώ ; ... μά δέν 

ήζεύρεις ότι, έάν ύπώπτευον ότι άλλος τις κατέχει τήν καρδίαν σου, 
θά τόν έφόνευον ;»

— «Μά τήν Άφροδίτην ! Πρόσεχε γέρον' ή φυλακή εινε παγετώ
δης καί οί Κήνσορες δέν παίζουν.»

— Μή γελάς, τίγρις, άνέκραζε μετ’ οδύνης ό δύσμοιρος' ελεος, 
Ψυχή, υποφέρω...

Ήτον ή έσχατη κραυγή καρδίας βαθέως σπαραχθεισης. Ο Μαζιμος 
έ'πεσε πρό τών ποδών τής εταίρας, πνιγείς ύπό τών λυγμών.

’Ακούσιός τις συγκίνησις διεγράφη έπί τής μορφής τής Ψυχής' οί 
δέ οφθαλμοί της έπληρώθησαν δακρύων καί προσηλώθησαν έπί τού 
γέροντος μετ’ έκφράσεως άνεκφράστου τρυφερότητος.

Ούτος δέ, έγείρας μετά τινα λεπτά την κεφαλήν, παρετηρησε την 
άνέλπιστον τής κόρης μεταβολήν, καί, πλήρης ελπιδος,

— «Ψυχή, άνέκραζε, μή θελήσγ,ς τόν όλεθρόν μου ! Τι ζητείς ; τι 
θέλεις ; Εΐπέ το, καί τά πάντα σοί προσφέρω ! Επιθυμείς να ήσαι 
άπόλυτος κυρία τού οίκου μου, τής περιουσίας μου ;... Μία μόνη λέζις 
... θά διαζευχθώ τήν Άκτηλίαν... θά διώζω τά τέκνα μου...»

Τρελλός δέ έζ ύπερανθρώπου χαράς, έφίλει τάς χεΐρας καί τους 
πόδας τής νεάνιδος, έκλαιεν, έγέλα, έψιθύριζε διακεκομμενας και 
άσυναρτήτους λέζεις... ήτο μεθυσμένος, τρελλός !

— «Θά διώζγς... τα τέκνα σου ;» ειπεν ή Ψυχή διά? φωνής συρι- 
ζούσης, ώσεί αί λέζεις αύται έκαιον τά χείλη της καί προσβλέπουσα 
αυτόν δι’ άνιλέου μειδιάματος. Είτα δέ, έκρηγνυμένη είς άπλετον 
γέλωτα'

— «Τί ώραΐον θέαμα θά είνε ! ... Ή Μαζιμίνα καί ή Τουλλία, τό 
κλέος τού λαμπρού τών·Φαβίων γένους, έγκαταλελειμμέναι, πτωχαί, 
πλανήτες είς τάς οδούς τής 'Ρώμης, ήναγκασμέναι ίσως νά κοσμώσι 
την κεφαλήν των διά τής ύπερύθρου φενάκης ϊνα μ.ή άποθάνωσιν ύπό 
πείνης!... ’Εδώ ή Ψυχή, ή διαβόητος καί διεφθαρμένη έταίρα, κρε- 
μάσασα την ατιμωτικήν τήβεννον είς τό προαύλιον τού ένδόζου γε- 
ρουσιαστού, θά καταλάβη έν τώ περιδόζω οίκφ τήν θέσιν τής άπο- 
πεμφθείσης τιμίας καί νομίμου συζύγου !... Τί πατρικός έ'ρως !... τί 
οικογενειακή στοργή !... Μά τούς παρακτίους θεούς, Μάζιμε, σύ θά 
έλάτρευσας πάντοτε τά τέκνα σου !...»

Αί τελευταΐαι αύται λέζεις έπήνεγκον άκαριαίαν καί φοβεράν ωχρό
τητα έπι τών παρειών τού γέροντος. Εύθύς όμως, ώσεί μεταμεληθεΐία, 
ή νεάνις ήλλαζεν ύφος. ’Έκυψε πρός αύτόν, γονυπετούντα είσέτι, καί, 
προσβλέπουσα τρυφερώς"

— «Είσαι εύμορφος γέρων...», τώ είπε, θωπεύσασα διά τών δα
κτύλων της τήν κόμην αυτού.

Ό γέρων έσκίρτησεν έκ χαράς.
— «’Αλλά προτιμώ τούς ζανθούς βοστρύχους τών πολιών τριχών ! », 

προσέθηκεν άπωθούσα αύτόν, καί, γελώσα σαρκαστικώς, έζηφανίσθη 
διά τού μέσου τών άνθώνων.

Πύρινον νέφος έκάλυψε τούς οφθαλμούς τού Μαζίμου, όστις, κατα- 
πνίγων τήν χολήν του, ήγέρθη όργίλως καί δι’ άγριου σκώμματος 
τή έφώναζε'

— «Προτιμάς βεβαίως τούς ζανθούς βοστρύχους τού ποιητού, όστις 
επί παρουσία τού άμφιθεάτρου ολοκλήρου ποδοπατεΐ τά δώρα τής 
εταίρας' δέν έχει ούτω ;... Χαΐρε, λοιπόν...

Ο Όκτάβιος Βάλβος, έντός ολίγων ημερών, νυμφεύεται τήν Μαζι- 
μίναν Φαβίαν ! »

Η Ψυχή έζέβαλεν άγρίαν κραυγήν, καί δι’ ένός καί μόνου άλμα
τος εύρέθη πάλιν πρό τού ευπατρίδου. Αί έρωτήσεις της διεδέχοντο 
άλλήλας πυρετωδώς.

— «Την θυγατέρα σου ;»
— «Αύτήν.»
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• — «Την αγαπά ;»
— «Την άγαπα.»
— «Αδύνατον !... απουσιάζει πρό τριών ήδη έτών !»
— «Ό γάμος είχε συμφωνηθη προηγουμένως.»
— «Έγνωρίζοντο ;»
— “’θΧ^ άλλα ... λόγοι οικογενειακοί..·»
— «Πώς ;»
— «Ό Όκτάβιος έμελλε νά νυμφευθή μίαν μου θυγατέρα.»
— «Οίανδήποτε ;»
— “ θΧι> τ*>ν πρωτότοκον.»
— «Την πρωτό...... !»
'Η Ψυχή ήναγκάσθη νά στηριχθή εις τό μονοπόδιον ϊνα μη πέση.
'Ο γερουσιαστής την ύπεβάστασεν άνήσυχος διά την νέαν της κα- 

τάστασιν’ αυτή δέ, ευθύς άναλαβούσα, τόν άπώθησε μετ’ άποστροφής 
καί σπασμωδικώς γελώσα’

— «Άπατάσαι, Μάξιμε, είπε, δέν άγαπώ τόν Όκτάβιον.·.., ούτε 
τόν Γράκχον. Άλλ’ άγαπώ τά τιμαλφή κοσμήματα, άτινα ούτος μοι 
προσφέρει !»

Καί ταύτα λέγουσα έπλησίασε πάλιν πρός τό jiorojrodior, έξήγα- 
γεν έκ νέου τά περιδέραια καί τάς στλεγγίδας έκ τοΰ κυτίου καί, 
ώσεί έντελώς λησμονούσα την περιουσίαν τού γέροντος, ήρχισε νά στο- 
λίζηται διά τών πολυτίμων εκείνων λίθων δοκιμάζουσα τόν μέν μετά 
τόν δέ καί κατοπτριζομένη μετ’ άφάτου αυταρέσκειας. Κατέρριψε 
τούς πλουσίους αύτής πλοκάμους όπως στολίση αυτούς διά τών άδα- 
μαντίνων στεφάνων, καί, τούτο ποιούσα, παρουσίασεν είς τά φλογερά 
τού θύματός της βλέμματα τούς φειδιακούς αύτης βραχίονας. Έν ω 
περιεβάλλετο περιδέραιου τι, έμποδιζομένη ύπό της καλύπτρας της, 
έλυσεν αύτήν καί τά γυμνά της μέλη έφάνησαν έν όλη τή γλυπτική 
αύτών λαμπρότητι, ώς ολυμπιακή τις θεότης αίφνης άναδυομένη έκ 
χρυσής τίνος νεφέλης.

Ό Μάξιμος έξεβαλεν όδυνηράν κραυγήν καί έφυγε χωρίς νά στρέψη 
τό πρόσωπον,

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Τ’.

Ήτο βαθεϊα νυζ. Άνθοωπός τις, μέλαιναν έσθήτα φέρων καί πεοι- 
τετυλιγμένος paLVo.lqr. δι’ ής έκρύπτετο όλος, είσήλθεν είς στενήν 

καί μονήρη τινά άτραπόν. Έβάδιζεν έσπευσμένως καί ένίοτε προσέ- 
βλεπε περί έαυτόν,ώσεί φοβούμενος μή τόν κατασκοπεύουσι. Μετά τινα 
βήματα είσήλθεν είς μίαν τών κυριωτέρων οδών τής πόλεως, προ τού 
κομψού μαρμάρινου περιστυλίου πλουσίου μεγάρου.

Μόλις φθάσας ειδεν έξερχόμενον νεανίαν ένδεδυμένον χιονόλευκον 
τήβεννον, έν συνοδεία δύ® ή τριών δαδοφόρων πυγμάχων προπορευομέ- 
νων, έπλησίασε καί μετά σιγηλής φωνής’

— «Δέν είσαι, τώ είπεν, ό Όκτάβιος Βάλβος;»
Ό νεανίας ενευσε καταφατικώς.
•— «Ή έπιστολή αύτη είνε πρός σέ’ άνάγνωσέ την καί άπάντησε.»
Καί τώ έτεινε μικράν καί ευώδη δέλτον.
Ό νεανίας άνέγνωσε’
«Τώ Όκταβίω Βάλβω, τώ ταϊς Μούσαις προσφιλεϊ, γυνή τις χαί- 

ρειν. Έάν ή εύγενής σου καρδία τρέφει άνδρείαν όμοίαν τώ ποιητικώ 
ταλάντω οπερ σ’ έξισοϊ πρός τόν ’Απόλλωνα, άκολούθησον μόνος καί 
εύπιστα* τόν δούλον τούτον. Θά σέ όδηγήση όπου εύγενής τις καί 
αίδήμων γυνή σέ προσμένει.»

Ό ευπατρίδης, άναγνώσας τό μυστηριώδες γραμμάτιον, ύπεμειδίασε 
καί έμεινε στιγμάς τινας σκεπτικός.

Ταύτα δέ ίδών ό άπεσταλμένος καί νομίζων μή άμφιβάλλει έκ φό
βου, τώ είπε διά φωνής καθαρώς έμφαινούσης τήν σκέψιν του,

— «Άρνεϊσαι ;»
— «Μάθε, δούλε, ότι ό Όκτάβιος οΰδέν φοβείται,» άπεκρίθη άγε- 

ρώχως ό νεανίας. Άποπέμψας δέ τούς άκολουθούντας αύτόν πυγμάχους.
— «Προπορεύθητι, προσέθηκε’ σέ άκολουθώ.»
Καί άμφότεροι, διευθυνόμενοι πρός ΐήν στενωπόν, όθεν πρό ολίγου 

είχε διέλθη ό δούλος, εύρέθησαν εύθύς έπί μικράς τίνος πλατείας, 
όπου δίζυγος άμαξα τούς περιέμενεν.

Ό εύπατρίδης καί ό φαινολοφόρος είσήλθον είς τήν άμαξαν, ήτις, 
συρομένη ύπό δύο εύγενών ίππων, διήρχετο άστραπηδόν τάς λαβυριν
θώδεις καί σκοτεινάς τής πόλεως οδούς καί τής έξοχής τούς λόφους 
καί τάς χαράδρας. Άμφότεροι έσίγων. Ό Όκτάβιος ήτο βεβυθισμέ- 
νος είς σκέψεις’ ή μυστηριώδης έκείνη πρόσκλησις ήρέθιζεν ύπερμέ- 
τρως τήν περιεργίαν του’ αΐ ώραιόταται τής ’Ρώμης γυναίκες διήρ- 
χοντο τής φαντασίας του’ ώνειρεύετο ήδη μυρία θέλγητρα, μυρίας 
ήδονάς, ότε ή άμαξα έστάθη.

— «Έφθάσαμεν», είπεν δ δδηγός.
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Ό Όκτάβιος ερριψε περίεργον βλέμμα περί εαυτόν όπως άναγνωρίσν) 
τό [Λερός’ άλλά, κατά την πορείαν, είχε τόσον άφαιρεθή είς τάς ονει
ροπολήσεις του, ώστε ήδυνάτει νά συνέλθη. ’Εννόησε μόνον ότι εύρί- 
σκετο έ'ξω τών τειχών της πόλεως καί ενώπιον κομψοτάτου αγροτι
κού οίκου ελληνικού ρυθμού, μάλλον καταλλήλου διά θερινάς έκδρο- 
μάς η διά καθημερινήν διαμονήν οικογένειας.

Ό δούλος τόν είσήγαγε καί όδηγήσας αυτόν είς μικράν τινα αί
θουσαν τόν εγκατέλιπε μόνον.

Ή αίθουσα έδείκνυε τό ρωμαϊκόν μεγαλεϊον έν όλη τη τών ευπα
τριδών πολυτελεία. Χρυσούφαντα πορφυρά παραπετάσματα περιετύ- 
λισσον μεγαλοπρεπείς πολυαρίθμους στύλους έκ μαρμάρου της Πάρου, 
καί διά τών πτυχών αυτών διέβλεπε τις φαντασιώδη κήπον.

Την αίθουσαν έπληρουν τήδε κάκεϊσε διεσπαρμένα ανάκλιντρα καί 
κλϊναι διά πολυτίμων λίθων κεκοσμημέναι, τρίποδες έκ κορινθιακού 
χαλκού, άργυροί λαμπτήρες, άνθη, τιμαλφή άγαλμάτια, περγαμηναί 
έπί τών μοτοποδίων λησμονηθεΐσαι, καί έπί τών πλουσίων ψηφοθε
τημάτων τού πατώματος δοραί άρκτων της Καληδονίας, τίγρεων 
τών οχθών τού Εΰφράτου, λεόντων της Νουμιδίας" τά πάντα ύπό 
τών φαιών νεφών τών αραβικών αρωμάτων περιβληθέντα.

'Ο νεανίας διέτρεξεν έν βία τάς περγαμηνάς" ήσαν σοβαρά συγγράμ
ματα άτινα ένέφαινον νούν διά βαθειών μελετών τρεφόμενον.

— «Νή την σοφήν Άθηνάν !» έσκέφθη, «εϊνε παιδεία χζίχ εταίρας" 
καί όμως τά πάντα ένταύθα δεικνύουσι την αίδημονα καί εΰγενή οι
κοδέσποιναν ... Τις άρά γε η θεά τού Όλυμπου τούτου ;»

Ή άπάντησις δέν έβράδυνε" γυνή τις, λευκήν στολήν περιβεβλη- 
μένη καί την όψιν έ'χουσα κεκαλυμμένην, είσήλθεν εις την αίθουσαν.

Ό Όκτάβιος δέν ήδύνατο νά διακρίνη τό πρόσωπόν της" άλλ’ ή 
περιβολη της ήτο τόσον σεμνή, τόσον ευπρεπής ή συμπεριφορά της 
ώστε ήσθάνθη σεβασμού αίσθημα.

— «Χαΐρε, Βάλβε, είπεν ή άγνωστος δι’ ήδυτάτης φωνής" σέ πα- 
ρεκάλεσα νά ελθγς ένταύθα όπως σοί συγχαρώ καί σέ παρακαλέσω 
νά δεχθης έλαφρόν τι τεκμήριον τού πρός σέ θαυμασμού μου ! Ταύτα 
δέ λέγουσα τώ προσέφερε δάφνινον στέφανον δεδεμένον διά λευκής 
ταινίας θαυμασίως πως κεντημένης.

Ό νεανίας, συγκεκινημένος έκ τής έκπλήζεως καί έξ ύπερηφανίας 
τινός, δέν ώμίλει.

— «Τήν έκέντησα ή ιδία», προσέθηκεν ή γυνή διά ταπεινής καί 
δειλής φωνής.

Καί πώς δύναμαι, ώ θεία γυνή, νά σ’ ευχαριστήσω;» άνέκραξεν ό 
νεανίας.

Ή γυνή, ύποδείξασα είς αυτόν έδώλιόν τι, έκάθισεν έπι τής κλίνης. 
•— «Θά είσαι εΰχαρις·ημένος! ό θρίαμβός σου ύπήρξε πληρές"ατος.»
— «”Ω ! μ’ έκριναν μετά πολλής έπιεικείας.»
— «’Όχι, όχι, διέκοψε ζωηρώς ή άγνωστος δέν σοι άπέδωκαν ή τό 

όφειλόμενον έγκώμιον. Οί στίχοι σου ήσαν ώραιοτατοι, πλήρεις πά
θους, αισθήματος ήδυπαθείας !»

Θά έθεωρούμην ό ευτυχέστατος τών θνητών, έάν ούτω τους εκρινες 
σύ" οί λόγοι σου ούτοι εϊνε δι’ εμέ πολυτιμότεροι τού βραβείου τού 
αΰτοκράτορος !»

•— «Τοιαύτας κρίσεις ήκουσας βεβαίως πολλάς, καί τής έμού άναμ- 
φιβόλως πο.Ιυτιμοτέρας καί προσφιλεστέρας" αί γυναίκες πάσαι σή
μερον δέν είχον οφθαλμούς ή διά σέ έν τώ θεάτρω.»

— «ΤΩ ! Ή ποιότης άξίζει περισσότερον τού άριθμού, τό μέτριο— 
φρον ϊον διαχέει τόσω γλυκεϊαν οσμήν ώστε ή εύγενής ψυχή τό προ
τιμά τών λαμπρών ρόδων.»

— «’Αλλά δέν με γνωρίζεις !»
■— «Καί τί μέ τούτο ; μαντεύω τόν μέν νούν σου έκ τών περιστοι- 

χούντων σε αντικειμένων, τήν δέ καρδίαν έκ τής άπαραμίλλου κομ
ψότητας σου.»

— «Διά τών λόγων τούτων άντήμειψας τήν ώραίαν Ψυχήν διά τό 
δείγμα τού θαυμασμού της, δπερ σοί έξεδήλωσεν έν τώ θεάτρω.»

— «Τήν Ψυχήν ;... καί δέν είδες πώς τήν περιεφρόνησα ;»
— «Τόσον άγνός είσαι λοιπόν ;» προσέθηκεν ή γυνή δι’ ειρωνικής 

αλλά πως ήλλοιωμένης φωνής.
— «Δέν πρόκειται περί άγνότητος, άλλά περί μίσους’, όπερ ούδέν 

δύναται νά έξαλείψη τής καρδίας μου. ’Ήμην ό κάλλιστος φίλος, ό 
αχώριστος σύντροφος δυστυχούς νεανίου, δν ή ώραία άλλά διεφθαρ
μένη εκείνη γυνή ώθησεν είς τόν όλεθρον, είς τήν άπελπισίαν, εις τόν 
θάνατον. Είς αυτήν οφείλεται ή καταστροφή παντός ώραίου, παντός 
καλού, παντός μεγάλου. Ή άσπλαγχνος έκείνη Σειρήν δέν άγαπά ή 
τον χρυσόν, όπως δέ τόν άποκτήση καί τόν πατέρα της τον ίδιον θά 
έποδοπάτει !...»

— «Πώς τήν μισείς !» είπε τεταραγμένη ή άγνωστος.
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— «'Ως τόν άπαισιώτατόν μου εχθρόν... κ.αίτοι δέν την γνωρίζω.»
— «Ούτε έζ οψεως;» ήρώτησεν έκείνη μεθ’ άρμης ;
— «Ουδέποτε την είδον, ούτε έπιθυμώ νά την ίδω !»
— «’Ίσως, έζηκολούθησε δειλώς ή άγνωστος, δέν είνε ένοχος οσον 

λέγουσι καί πιστεύουσιν’ ίσως...»
— «’Έστω !... άλλά σέ παρακαλώ άς άφήσωμεν τό θέμα τούτο’ 

ήλθον ενταύθα ένθαρρυνθείς έκ της εύγενεστάτης τών προσκλήσεων... 
'Υποθέτω, ώ θελκτική γυνή, οτι δέν με προσεκάλεσας διά νά δικαιο
λόγησες την Ψυχήν !»

Ό νεανίας, έγκαταλιμπάνων τήν θέσιν του, -έκάθισε παρά τή 
άγνώστω.

— «’Έχεις δίκαιον, άπεκρίθη αύτη ψυχρώς, καί εσπευσα νά σοί 
έκθέσω τόν λόγον.»

•— «Δι’ αυτό μόνον ; ... Ώ θεία γυνή, έάν παρά τών αύτοκρατό- 
ρων προσδοκά τις χρυσούς στεφάνους, παρά τών ωραίων γυναικών ... 
ονειροπολεί τις γλυκύτερα βραβεία !»

— «Πρόσεχε, ώραΐέ μου ’Άπολλον !... ολίγου δεΐν μοί προσέφερες 
δ,τι δέν σοι άνήκει πλέον!...»

— «Δέν σ’ έννοώ.»
— «Έάν, έμπιστευομένη είς τήν νομιμότητά σου, σέ έζήτουν όλην 

τήν καρδίαν ;...»
— «ΤοΰλάχιςΌν, ώραία μου, πριν άπαντήσω έπίτρεψον νά σέ ϊδω», 

είπεν ό νεανίας γελών καί προσπαθών νά λάβη τήν χεΐρά της’ άλλ’ ή 
άγνωστος, άποφεύγουσα αύτόν, άπεκρίθη μετά γλυκείας ειρωνείας’

— «Εύγενής μοι Κάτων... ποδοπατεΐς δημοσίως τό δώρον της εταί
ρας ... άλλ’ έν τώ μυστηρίω τής αριστοκρατικής αιθούσης λησμονείς 
τήν μελλόνυμφον παρά τή, δεσποίνη !»

— «’Άπαγε !» άπεκρίθη μειδιών ό νεανίας, καί έμεινε ζΊγμάς τινας 
σιωπηλός. Αίφνης, προσβλέπων αύτήν ήδυπαθώς’

-— «Θεά μου, άνέκραζε μετά φωνής έλαφρώς τεταραγμένης, άφες 
νά ίδω έάν ήσαι ώραιοτέρα αύτής».• · α

— «’Ίδε λοιπόν !» είπεν ή Ψυχή· άπωθούσα τον πέπλον.'Ο Όκτά- 
βιος έμεινεν έννεός. Ή λευκή στολή έξήρεν έτι πλέον τήν αύστηράν 
έκείνην καλλονήν, ή δέ έρωτική φλόζ, ήτις διέλαμπεν έν τοϊς όφθαλ- 
μοϊς της, διέχεεν έν τή ατμόσφαιρα ώς μαγνητικόν τι ρεύμα, ώς άκα- 
ταμάχητόν τινα μαγείαν. Ή οψις τού νεανίου έπορφυρώθη, τόν έπη-
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ρέασεν ή μυστηριώδης έκείνη συγκίνησις, ητις προηγείται τών μεγά
λων πάντοτε παθών.

Ή Ψυχή ένόησε την έντύπωσιν ην παρήγαγε καί διά προσποιητές 
αδιαφορίας'

— «Ήστειευόμην, είπε, νΰν δέ, οτε μέ είδες, λησμονεί, σέ παρα
καλώ, την βραχεϊαν ταύτην συνομιλίαν, ητις καί είς έμέ καί είς έσέ 
θά έπροξένει ίσως ζηλοτυπίας σκηνάς.»

— «Πόσον είσαι ώραία!»
Ή εταίρα τόν περιέβαλλε διά πυρώδους βλέμματος, καί, κλίνασα 

ελαφρώς πρός αυτόν, τώ είπεν άσθμαίνουσα.
— «Την άγαπάς ;»
— «Σέ, σέ μόνην άγαπώ !»
— «Έγώ όμως δέν θέλω αντιπάλους! Ή καρδία σου όλη μόλις 

δύναται νά έπαρκέση όπως μοί άνταποδώση τόν έ'ρωτα δν αισθάνομαι 
πρός σέ ! . . . Παιδίον . . . δέν γνωρίζεις τί έστιν έ'ρως ! . . .»

— «’Επιθυμώ παρά σοΰ καί μόνης νά τό μάθω.»
— «Καί νομίζεις ότι δύνασαι νά μ’ αγαπάς όπως έγώ θέλω ν’ 

άγαπηθώ ;
Μά δέν ήξεύρεις ότι, έάν σέ αγαπήσω, θά σέ θελησω μόνον, ολον 

δι’ έυ.έ ; ότι θά σέ έκλεπτον άπό την πατρίδα, άπό την οικογένειαν, 
άπό τούς φίλους, καί, μόνη μετά σοΰ είς έ'ρημόν τινα, θά έ'πλαττον 
διά σέ Έδέμ ηδονών μηπω γνωστών μηπω καν όνειροποληθεισών. Θά 
έζήτουν έν τώ νώ μου καί έν τνί καρδία μου νέας πάντοτε πηγάς σα- 
γηνεύσεως ; Θά ηυ.ην δι’ έσέ μητηρ, φίλη, αδελφή, έρωμένη ; . . . . 
ή Μοΰσά σου, ή σύντροφός σου ή άχώριστος ;. . . Καί αί ήμέραι ολό
κληροι δέν θά μοί έπηρκουν νά σοί έπαναλάβω πάντοτε, Όκτάβιέμου, 
σέ άγαπώ ; . . .»

— «”Ω ! όμίλει, όμίλει ακόμη !» ελεγεν ίκετευτικώς ό νεανίας 
περισφίγγων αύτήν γλυκύτατα είς τάς άγκάλας του.

— «Άλλ’είσαι.., μεμνηστευμένος !...» είπεν έκείνη τεθλιμμένη.
— «Καί τί μοι μέλει ; . . . Μη όμιλησης περί αύτης, ώ μόνη μου 

θεά ! . . . εΐπέ μοι ότι μέ άγαπας !»
Ή νεάνις ήγέρθη, έπέθεσε τάς λεύκάς χεϊράς της έπί της ξανθής 

αύτοΰ κόμης, καί ώθοΰσα πρός τά όπίσω έλαφρώς την κεφαλήν αύτοΰ.
— «Σέ άγαπώ, σέ άγαπώ, σέ άγαπώ !» Είπε, καί, φιλήσασα αύ

τόν διά πυρώδους έπί τοΰ μετώπου φιλήματος, έφυγε δρομαίως είς τά 
εσωτερικά δωυ.άτια.

ΙΠΑΝΝΟΥ ΑΡΣΕΝΗ ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ 5
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Ό Όκτάβιος έσχε στιγμήν τινα σκοτοδίνης, είτα, μεμεθυσμένος 

έκ χαράς, έτρεξεν έπί τά ίχνη αύτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.

— «Ματαία ή τέχνη σου, δέν πιστεύω πλέον εις αύτήν!» άνέ
κραξεν ή Ψυχή ταραχθεϊσα καί πίπτουσα έπί έδωλίου έν άποκέντρφ 
τινί δωματίω τής έξοχικής αύτής οικίας.

«— Διατί λοιπόν τήν έξετάζεις ;» ήρώτησε σκωπτικώς πεντηκον- 
τοΰτις γυνή, παραδόξως ένδεδυμένη καί ήμιεξηπλωμένη έπί ανα
κλίντρου.

Ή εταίρα έσιώπησεν έπί μακράν, είτα, ώσεί μή άκούσασα την 
έρώτησιν, έξηκολούθησε τρόπον τινα συνεχίζουσα μακράν εσωτερικόν 
συλλογισμόν.

— «Καί είς πολλάς περιστάσεις αί μαντεΐαι δέν έπέτυχον !»
•— «Έάν τούτο δύναται νά σ’ εύχαριστήσγ, πίστευέ το’ δέν σ’ έμ- 

ποδίζω.»
Ή Ψυχή έ'μεινεν ολίγον έτι βεβυθισμένη είς τάς σκέψεις της,είτα 

δέ προσέθηκε μετ’ αύξανούσης άνησυχίας.
— «Τί άνέγνωσες λοιπόν είς τούς άστέρας, Λοκούστα ;»
— «Σοί τό είπον’ μέγα δυστύχημα σέ απειλεί, κινδυνεύεις νά άπο- 

θάνης. Ό άστήρ σου, ώς σβεννυμένη λυχνία, έφαίνετο άναπέμπων 
τό τελευταϊον λαμπρότατόν του φώς.»

Ή Ψυχή ώχρίασεν.
•— «Άλλ’ή Αφροδίτη ;», έψιθύρισεν....
— «Ή Αφροδίτη ;... έξ αυτής ακριβώς προέρχεται ό κίνδυνος.»
— «’Αδύνατον! άνέκραξεν ·ή εταίρα οίονεΐ προσπαθούσα νά πα

λαίση κατά τού ίδιου της φόβου, ουδέποτε υπήρξα τόσον ευτυχής !»
Ή Λοκούστα δέν άπεκρίθη, άρκεσθεϊσα νά μειδιάσγ.
— « Δέν με πιστεύεις ;»
— «Σέ πιστεύω...... άλλά πιστεύω καί είς τήν ΰπεράνθρωπόν μου

έπιστήμην !»
— «’Έστω! Θά ίδωμεν τίς ή έχουσα δίκαιον!.... Ό άγαπητός 

t/,ου Όκτάβιος μόλις έξήλθεν όπως προετοιμάστ] τά τής άναχωοήσεώς 
υ.ας. ’Απόψε, περί λύχνων άφάς, θά έγκαταλείψωμεν τήν Ρώμην, διά 
παντός, έλπίζω, καί, μακράν έντεύθεν, θ’άψηφησω τά πάντα. Εντός 

δεκαπέντε τό πολύ ημερών, τίς θά φροντίσγ πλέον περί τής πολυ- 
θρυλήτου Ψυχής ;»

— «Τό θύμα σου!»
— «Ό Μάξιμος ;»
— «Ό κίνδυνος προέρχεται έξ αυτού, ούχί δέ έντός δεκαπέντε 

ημερών, άλλά σήμερον.»
— «’Αδύνατον. Ό Όκτάβιος τώ έ'γραψε τήν πρωίαν, όπως άπο-

σύργ τόν λόγον του. Εννοείς δέ οτι δέν θά θελήσγ νά τόν συναντήστ], 
’Άλλως τε ό Μάξιμος είνε τόσον υπερήφανος ώστε δέν θά προσπα- 
θήση νά άνανεώσγ άμέσως τάς περί γάμου διαπραγματεύσεις...... καί
αύριον θά είνε άργά !...»

— «Σοί άρκεϊ, όπως σωθής, ή λάμψις άπόψε τού πρώτου άστέρος.
Άλλ’ έως τότε, πρόσεχε...... έάν ό έραστής σου άνακαλύψγ ποία
είσαι... .»

— «Σιώπησον! άνέκραξεν ή νεάνις τρέμουσα, Θεοί μου, τί νά 
κάμω ;.... πώς νά έξορκίσω τό πεπρωμένον ;»

— «Έάν ήθελες... έρωτικόν τι φίλτρον...» είπεν ή Λοκούστα μετά 
δισταγμού τίνος.

Ή Ψυχή έμειδίασε δυσπιστίας μειδίαμα.
— «Αγαπητή μου Λοκούστα... γνωριζόμεθα πρό πολλού, δέν έχει 

ούτω ; ... λοιπόν... οί οφθαλμοί μου είσί τό άριστον τών φίλτρων.... 
καί, άς σε βοηθήση ό Ερμής !» προσέθηκε μετά σαρδονικού μορ
φασμού.

— «Είσαι μαθήτρια άνταξία τής διδασκαλίσσης σου! εύγε, κόρη ! 
βλέπω μετ’ εΰχαριστήσεως ότι δέν έχασα τόν καιρόν καί τά χρήμα
τά μου είς τήν άνατροφήν σου ! Καλά είπες.... γνωρίζομεθα.... καί 
διά τούτο σοί προτείνω κάτι άλλο, οπερ δέν θ’ άποποιηθής.»

— «Τί;»
Ή Λοκούστα έξήγαγε τού κόλπου της χρυσούν κιβώτιον, αληθές 

αριστοτέχνημα γλυπτικής, διά πολυτίμων λίθων πεποικιλμενον. Τό 
ήνέωξε μετά μεγίστης προσοχής, καί δι’ άργυράς λαβής έξήγαγεν έξ 
αύτού άθηναϊκόν χιτώνα κομψότατον, πλουσιώτατον.

Άμφότεραι αί γυναίκες έτήρησαν έπί στιγμάς τινας σιωπήν, ή 
μέν γραία ώσεί θριαμβεύουσα, ή δέ νεάνις ώς μή καταλαμβάνουσα 
τόν γρίφον. Ή γραία τέλος διέκοψε τήν σιγήν.

— «Τούτο, κόρη μου, θά ήτο τό προτιμότερον δώρον, όπερ ήδυ- 
νάμην νά σοί προσφέρω, .... έάν ή πλουσιωτάτη Ψυχή έδέχετο δώρα 
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παρά γυναιζός οϊα έγώ. Θά. σοί τό πωλήσω λοιπόν, τοΰτο εϊνε άπλού- 
στερον.»

— «Καί έπιζερδέστερον ! άλλ’ άποζάλυψέ μοι τά μυστηριώδη 
προτεοήμ,ατα τοΰ χιτώνος τούτου.»

— «Γνωρίζεις τήν ιστορίαν τοΰ Νέσσου ;»
— «Βεβαίως.»
— «Λοιπόν, ιδού τό μυστήριον τής κομψής ταύτης έσθήτος.»
'Η έταίρα όιχρίασεν.
— «Εϊνε δηλητηριώδης ;»
•— «Καί άδύνατον ν’ άποσπασθή τις αύτοΰ όταν τόν πεοιβάληται !
— «Πρός τί μοί έφερες τόν χιτώνα τοΰτον :»
— «Ξεύρω έγώ, κόρη μου !... πάντοτε υποθέτεις δολίους σκοπούς

ε’ις τάς πράξεις μου ! Εϊνε περίεργον κομψοτέχνημα .... διατηρείται 
έντός άβακίου τινός.... μακράν της κόνεως, εννοείται.... καί ημέραν 
τινά... έάν θέλησης νά προσφέργς δώρον πρός νεαράν τινα μνηστήν... 
τής όποιας ό μνηστήρ εϊνε καλός σου φίλος ...... τ’ι τούτου καταλ-
ληλότεοον δώρον ;»

Ή Ψυχή έφριζίασε.
— «Δέν θέλω τον χιτώνα τοΰτον.»
•— «Φοβείσαι τόν πειρασμόν ;»
— «Είμαι βέβαια περί τής ευτυχίας μου.»
— «Σοι άφίνω τό ζιβώτιον, έξηζολούθησε πονηρώς μειδιώσα ή 

γραία. Αύριον θά έπανέλθω, έάν θά εχη,ς αναχώρηση, θά τό λάβω 
όπίσω, έν έναντία περιπτώσει.... έμπιστεύομαι εις τήν πασίγνωστόν 
σου ελευθεριότητα. Χαϊρε !...» Ταΰτα δέ είποΰσα άπήλθεν.

Ή νεάνις δέν έκινήθη’ διετέλει ώς ύπό τό βάρος έφιάλτου. Τήν 
κεφαλήν έχουσα έπ'ι τοΰ στήθους ζεκλιμένην έβασάνιζε ματαίως τό 
πνεΰμά της, περιμένουσα άνυπομόνως τήν έσπέοαν. Θά έδιδε τό ήμισυ 
τής ζωής της ή δύσμοιρος, όπως διίδη τήν επιτολήν τοΰ πρώτου 
εκείνου άστέοος, τοΰ έξασφαλίσαντος τήν ευτυχίαν της. Συνεβουλεύθη 
τήν έν τώ κίντρω τοΰ περιστυλίου κλεψύδραν.... ό καιρός είχε μολυ- 
βδίνους πτέρυγας.

Άλλά τ'ις ό απειλών αυτήν κίνδυνος ; ’Εκ τής προτεραίας ήδη, 
προσποιούμενη αδιαθεσίαν ϊνα μή δεχθή τινα, είχεν εγκατάλειψη τόν 
οικόν της καί άποσυοθή ε’ις τον ζομψότατον έκεΐνον καί τοϊς πάσιν 
άγνωστον αγροτικόν οίκον, δν πρό τινων μηνών είχεν άγοράση ύπό το 
ονου.α άπελευθέρου τινός αύτής. Τις έν τώ άσύλω τούτω ήδύνατο 

νά τήν άνακαλύψη;... Τέλος πάντων δέν άπέμενον ή όλίγισται ώραι, 
ή νύξ εκείνη ήτον ή σωτηρία της.... καί τήν περιέμενεν ώς ό δεσμώ
της τήν ώραν τής προμεμελετημένης φυγής.

Άλλά, κατά τήν πρόρρησιν, ή Αφροδίτη, αυτή ή Αφροδίτη, 
έμελλε νά εϊνε ή αιτία τής καταστροφής της... Πώς ... πότε είχε 
προσβάλη τήν θεάν ; Πώς ... άπετάξατο μέν τή λατρεία της, ούχί 
όμως καί τώ έρωτι.

— «Έάν μέ έπρόδιδεν !,» έσκέφθη μετά τρόμου !
— «Άλλ’ όχι.... δέν θά μέ προδώσγ !.... δέν εϊνε τόσον εύκολον 

νά λησμονή τις τήν Ψυχήν... άλλ’ οΐμοι ! τόν αγαπώ τόσον !...» 
Ένθυμήθη τόν Μάξιμον.

— «Ή Λοζούστα βέβαιοι ότι ό κίνδυνος προέρχεται έξ αύτοΰ !... 
Αύτός ! πάντοτε αύτός !... κατηραμένος ;»

Καί ήγέρθη μετ’ άποφάσεως.
— «Ναί, ναί !... μία σπονδή είς τήν Άφροδίτην όπως τήν έξιλε- 

ώσω !.... εϊνε ή μόνη μου σωτηρία! ... Θεοί μου, θά προφθάσω νά 
τήν ησυχάσω ;»

Ήνέωξεν έν βία άβάκιόν τι, έξήγαγεν έξ αύτοΰ τιμαλφές περιδέ- 
ραιον, βαρυτίμους δακτυλίους, κύπελλα καί δύο χρυσά άγγεϊα, καί, 
καλέσασα τήν Δηλίαν.

— «Τό όχημά μου, τήν έσθήτα, τήν τήβεννον!... εύθύς, άμέσως !» 
Έντός ολίγων λεπτών ή δέσποινα έγένετο πάλιν έταίρα,
— «Είς τόν ναόν τής Αφροδίτης !» έφώναξεν είς τόν ηνίοχον.

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ε’.

Τό όχημα συρόμενον ύπό δύο φαιών ίππων άνεχώρησεν ώς αστραπή, 
καί, διασχίσαν τροχηδόν λαβύρινθον όδών, έστη πρό τοΰ ναοΰ τής* 
’Αφροδίτης. Ή Ψυχή, ήτις είχεν έπιμελώς άποσυρθή είς τό βάθος 
τοΰ οχήματος, προφυλασσομένη ύπό πυκνών παραπετασμάτων, έξή- 
γαγε μετά προσοχής τήν κεφαλήν καί παρετήρησεν άνήσυχος τά πέ- 
ριξ’ ήσυχάσασα δέ ολίγον έπήδησεν έλαφρώς, καί έξηφανίσθη μεταξύ
τών στύλων τοΰ περιστυλίου.

Μετ’ ολίγον έφάνη πάλιν άνωθεν τής κλίμακος- άλλά, πεποιθυΐα 
ήδη είς τήν προστασίαν καί συνενοχήν τής Αφροδίτης, είχεν άποβά- 
λη πάσαν ιδέαν φόβου’ προέβαινε πλήρης γλυκείας έλπίδος, μύχιας
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χαράς ώσεί ονειροπολούσα. Διπλή τις κραυγή, ολίγα [χάνον βήματα 
υ.ακράν αυτής, έκπεμπομένη διέλυσε βιαίως τήν μέθ'/jv της.

— «Ή Ψυχή!»
— «Ή Λουκρητία ! »
Ή νεανις έστράφη’ ό Μάξιμος καί ό Όκτάβιος εΰρίσκοντο όμοΰ έν 

τή παρά τον ναόν όδφ.
ΙΙήξασα, δι’ ύπερανθρώπου δυνάμεως, τρόμου έπιφώνησιν ή Ψυχή 

έπήδησεν εντός τοΰ οχήματος.
— Εις τόν οίκον ταχέως», είπε διά συγκεκομμένης φωνής.
Τό όχημα έφυγεν ώς άστραπή, άφίνον έννεούς τούς δύο Ρωμαίους.
— Ή Λουκρητία... togata!... άνέκραξε μετ’απελπισίας ό Όκτά

βιος μόλις συνελθών έκ τής έκπλήξεώς του.
Ό γερουσιαστής τόν προσέβλεψε λοξώς.
— «Γνωρίζεις τήν Ψυχήν ;... καί πρό πόσου καιρού ;»
— «Τήν Ψυχήν;... τί λέγεις; ...» ήρώτησε τοέμων ό νεανίας, 

άρπάζων αυτόν έκ τοΰ βραχίονος καί σοίγγων σπασμωδικώς.
Οί δύο άνδρες δυσπιστοΰντες καί αίφνιδίως γενόμενοι έχθροί ελα- 

βον απειλητικήν στάσιν έπηκολούθησε βραχεϊά τις σιγή ήν διέκοψεν 
αμέσως ή ανυπομονησία τοΰ Όκταβίου.

— «Τις είνε ή γυνή έκείνη ;»
— «Ή Ψυχή... δέν το γνωρίζεις ;»
— «Αύτή !... άδύνατον !...»
— «Σοί τό ορκίζομαι, νή τόν Δία!»
Ό ποιητής έξέβαλε τρομεράν άράν καί έκάλυψε τό πρόσωπον διά 

τών χειρών.
— «Τί μυστήριον είνε αυτό ; ... άπό τής χθες ή περιβόητος εταίρα 

έ'γεινεν άφαντος.... Μήπως γνωρίζεις τί έγεινεν ;...» ήρώτησεν ό γε
ρουσιαστής, μόλις συγκρατών τήν μανιώδη ζηλοτυπίαν του.

— «Ή Ψυχή !... ή λατρευομένη μου Λουκρητία !... Κατάρα !... 
’Αλλά μέ άπατάς... Αύτήν μόνην θέλω νά έρωτήσω... καί, μά τούς 
υποχθονίους Θεούς... ορκίζομαι ότι είνε άθωα τής αίσχράς σου δια- 
βολής !....» άνέκραξεν ό νεανίας, έν άκρα άποστροφή καίτοι μή έντε- 
λώς απαλλαγείς μυστηριώδους τίνος άγωνίας. Καί, ταχέως έβάδισε 
πρός τήν οδόν όθεν είχεν έξαφανισθή τό όχημα.

— «Όκτάβιε ... περίμενέ με !... έφώναξεν έπιτακτικώς δ γερου
σιαστής, καί έγώ θέλω μίαν έξήγησιν ... έχω δικαίωμα νά τήν α
παιτώ !...
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Μετά τινα λεπτά έφθασαν άμφότεροι άσθμαίνοντες πρό τής κατ
οικίας τής έταίρας.

Ό νεανίας ίρρίφθη είς τό προαύλιον, ό δέ Μάξιμος τύν έμιμήθη’ 
δοΰλός τις ένεφανίσθη καί...

— «ΉΛουκρητία κοιμάται» είπεν έμποδίζων αύτούς νά είσέλθωσι.
-— Θέλω νά τήν ίδω... νά τή ομιλήσω αμέσως’ άνέκραξεν ό Όκτά

βιος έ'ξαλλος.
— «Ή άπαγόρευσις δέν είνε διά σέ, Βάλβε’ ή κυρία διέταξε νά 

άφήσωμεν νά είσέλθής οίανδήποτε ώραν... άλλά σέ μόνον.»
Ό γερουσιαστής κατάπνιξε μετά κόπου έ'κρηξιν τρομερής οργής καί 

ήρχισε νά περιδιαβάζγι ύπό τήν στοάν διά πυρετωδών βημάτων. Ό 
ποιητής έν τούτοις διέσχισεν αστραπηδόν τό περιστύλων καί είσήλ
θεν είς τήν αί'θουσαν έν ή ή Ψυχή τόν είχε δεχθή τήν προτεραίαν.

Ή νεανις έκοιμάτο, ή προσεποιεϊτο ότι έκοιμάτο, έπί μικρής τίνος 
κλίνης’ ήτον ένδεδυμένη άπλήν λευκήν στολήν, αίδημόνως έσφιγμένην 
μέχρι τοΰ λαιμού’ ή δέ στάσις της, πλήρης χάριτος, έπηύξανεν έτι 
μάλλον τήν θείαν αύτής καλλονήν. Ήνέωξε φρίττουσα τούς οφθαλ
μούς, καί, άναγνωρίσασα τόν έραστήν της, ήγειρεν ολίγον τό κομψόν 
της σώμα καί, προσμειδιώσα μετά γαλήνης τοΰ έύτυχοΰς έρωτος, 
έτεινε τάς χεϊράς πρός αύτόν άναμένουσα τοΰ έρωτος τον άσπασμον.

Ό Όκτάβιος έλησμόνησε τόν Μάξιμον, τήν Ψυχήν, τάς ανησυ
χίας του, τόν κόσμον δλον. Δι’ ενός καί μόνου άλματος εύρέθη εις 
τάς άγκάλας τής νεάνιδος, ήν έθλιψε μανιωδώς έπί τοΰ στήθους.

’Αλλά τής πρώτης ορμής παρελθούσης, ένθυμήθη τούς λόγους τοΰ 
γερουσιαστοΰ.

— «Έξήλθες κατά τήν απουσίαν μου;» τήν ήρώτησε τρέμων.
— “”Οχι, φίλτατε, ήθέλησα νά επιτηρήσω τά τής άναχωρήσεως 

ή ιδία.»
Ό Όκτάβιος συνησθάνθη τήν καρδίαν έλαφρυνομένην.
Κατ’ έκείνην δαως τήν στιγμήν θορυβώδεις φωναι έριζόντων ηκου— 

σθησαν. Ό Μάξισ-οε άδυνατών νά συγκρατήσγ πλέον εαυτόν ήθελε 
καί διά τής βίας νά είσέλθγ είς τό περίστυλων.

— «Τί είνε ;» ήρώτησεν ή Ψυχή μετ’ άνησυχίας.
Ό νεανίας έταράχθη’ πώς νά έξηγήστ] τήν έλευσιν τοΰ Μαξίμου; 

πώς νά τή άφηγηθή τήν άτιμον συκοφαντίαν; ήρυθρία διά τήν εύπι- 
στίαν του, άλλά, πρό πάντων, διότι τήν έξέθετεν εις τοσον ταπει
νωτικήν δικαιολόγησιν.
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— «Είνε φίλος τις», έψιθύρισε χωρίς νά ήξεύργ ό ίδιος τί έλεγε.
Τό παραπέτασμα βιαίως συοόμενον έσχίσθη, ό Μάξιμος έφώρμη- 

σεν εις τό δωμάτιον.
— «Μά τάς Έριννύας ! Μήπως μ’ έξέλαβες διά σύζυγον κωμφ- 

δίας;» άνέκραξεν όργίλως.
Ή εταίρα ώχρίασε καί ήγέρθη έν άκαρεΐ τεθορυβημένη ’ άλλά συγ- 

κρατήσασα έαυτήν άμέσως άπεπειράθη αυθάδη πράξιν.
— «Τίς ό ευπατρίδης ούτος ;» ήρώτησε δι’ ήσυχωτέρας φωνής.
— «Μάξιμε, παράδοξός τις όμοιότης ...» είπε βιαίως ό Όκτάβιος.
— «Τί ; θέλεις νά μεταμορφώσεις τήν Ψυχήν είς Λουκρητίαν;...» 

διέκοψε διά σαρδονικοϋ μορφασμού ό γερουσιαστής, δέν άπορεϊ Ταρ- 
κουϊνίων ή α’ιδήμων αύτη ! »

— «Πολϊτα, είπεν ή νεάνις άξιοπρεπώς, ένθυμοϋ οτι είσαι έν τω 
οΐκω μου.»

— «Έν τώ οίκω σου;... άπαγε! ίσως τοϋ Γράκχου τοϋ Γερμανι
κού, διότι δέν έπλήρωσε τόν οίκον τούτον διά τών τιμαλφών λίθων 
οΰς σοί έστειλε χθες ;»

Ό Όκτάβιος έγεινε κατακόκκινος .
— «Έξελθε,» έφώναξεν όργίλως πρός τόν Μάξιμον.
— «Ό οίκος τή Ψυχής εινε ίδικός μου οίκος!» άπεκρίθη μετά 

προσβλητικής αύθαδείας ό πατρίκιος καθήμενος έπί έδωλίου τινός.
Ό νεανίας γσθάνθη τό αίμα παγωμένον είς τάς φλέβας του’ προσ- 

έβλεψε τήν γυναίκα’ αύτη έφαίνετο έτοιμος νά λειποθυμήση. Ταπει- 
νωθεΐσα, άπελπις, έχαμήλωνε τό μέτωπον μή τολμώσα πλέον νά προσ- 
βλέψη κατά μέτωπον έκεϊνον δν ειχεν άπατήση.

Ό ποιητής έσφενδόνισε πρός αυτήν βλέμμα πλήρες οργής καί περι- 
φρονήσεως.

Έπήλθον στιγμαί τινες παγετώδους σιγής, αϊτινες έφάνησαν αιώ
νες. Έπί τέλους ό Όκτάβιος, ωχρός ώς νεκρός, άλλά ψυχρός καί 
άποφασισμένος, είπε πρός τόν γερουσιαστήν, χωρίς πλέον νά προσ- 
βλέπγι τήν γυναίκα.

— «Μάξιμε, τυφλωθείς ΰπό πάθους, δι* δ τώρα αίσχύνομαι καί 
μετανοώ, σοί έγραψα σήμερον όπως διαλύσω τάς περί τοϋ γάμου μου 
μετά τής θυγατρός σου διαπραγματεύσεις. ’Ίσως ότε σοί συνήντησα 
δέν είχες είσέτι λάβη τήν έπιστολήν μου.»

— «Πράγματι, απούσιαζα τής οικίας μου άπό τής πρωίας.»
-— «Συγχώρησον, λοιπόν, σέ ικετεύω θερμότατα τήν στιγμήν 

έκείνην τής παραφροσύνης, καί δός μοι πάλιν τήν σεμνήν παρθένον, 
ήτις προώρισται νά άποβάί τό κλέος τοϋ Βαλβίου γένους καί ή άχώ- 
ριστος σύντροφος τοϋ βίου μου.»

Ή Ψυχή ,έξέβαλεν όξεϊαν κραυγήν, καί, ριπτομένη είς τόν λαιμόν 
τοϋ νεανίου,

— «Όκτάβιε, είπε μετά σπαραξικάρδιου φωνής, τούτο δέν δύνα- 
ται νά γείν/)’ άκουσόν με, σέ άγαπώ, σέ άγαπώ ώς παράφρων... θά σέ 
άγαπήσω αιωνίως !... δέν δύναμαι νά ζήσω άνευ σοϋ !»

•— «Άθλία !» έφώναξεν ό νεανίας, άπωθών αυτήν μετά περιφρο- 
νήσεως»

— «’Έλεος, έλεος, Όκτάβιέ μου !» έστέναξεν ή δύσμοιρος, πί
πτουσα έξηντλημένη έπί τής κλίνης.

-— «Καί είχες έλεος, σύ, πρός τόν δυστυχή φίλον μου τόν Τούλλιον, 
τόν εύγενή καί πλούσιον, τόν άθώον καί ώραϊον έκεϊνον νεανίαν, δν 
έσαγήνευσας διά τών θελγήτρων σου καί κατέστησας.μωρόν ; Καί 
όταν, πτωχός έξ αίτιας σου καί άδυνατών πλέον ν’ άγοράση τά φι
λήματα σου, σέ ικέτευε νά τώ έπιτρέψγς καν νά σέ ί'δγι καί ν’ άπο- 
θάνγ πρό τών ποδών σου, έσχες πρός αύτόν, πρός τό θύμα σου, τό έλά- 
χιστον έλεος;»

Ή Ψυχή έκάλυψε τό πρόσωπον διά τών χειρών.
— «Σιώπησον, ώ! σιώπησον ! έστέναξεν ή δυστυχής, πίπτουσα 

πρό τών ποδών του’ φόνευσ'όν με, Όκτάβιε!... ό θάνατος έκ τών χει
ρών σου προερχόμενος θά είνε γλυκύτατος είς έμέ !»

— «Ό Τούλλιος, έξηκολούθησεν άσπλάγχνως ό νεανίας, ηύτό- 
χειριάσθη έξ αιτίας σου... σύ τόν έφόνευσας, άκόρεστος "Αρπυια.... 
Κατηραμένη ! τρις κατηραμένη ! »

Ή Ψυχή ήγέρθη βιαίως, καί περιβάλλουσα αύτόν έν άπελπισία 
διά τών βραχιόνων της’

— « Όχι, άνέκραξεν, άκουσόν με... μή με άφήσ-ρς... δέν θέλω νά 
νυμφευθής τήν Μαξιμίναν !»

— «”Ας με προφυλάξη ή άθώα έκείνη παρθένος κατά τών μαγειών 
σου και ας μ εζαγνισγ εκ των φιλημάτων σου !»

Καί άπαλλαγείς αύτής έφυγεν.
Η εταίρα έξέβαλε τρομεράν κραυγήν, καί έμεινεν άναίσθητος. Αί

φνης όμως έκτυπησε τό μέτωπον της διά τής παλάμης καί έρρίφθη 
είς τό περιστύλιον.

— «Δηλία ! » έκραξεν.
*
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Ή δούλη ένεφανίσθη.
— «Λάβε τό χρυσοϋν κιβώτιον δπερ εΰρίσκεται έπί τοϋ άβακίου 

μου, καί φέρε το είς τήν Μαξιμίναν- είπε τη δτι ό πατήρ της, ό Μά
ξιμος, τό ήγόρασε δι’ αυτήν, καί δτι τήν παρακαλώ νά φορέση αμέ
σως τόν χιτώνα. Τρέξε!»

Καί ώχρα, μόλις στηριζομένη, είσήλθε πάλιν είς τήν αίθουσαν έν ή

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ζ’.

— «Καί, τώρα, είς ημάς, Ψυχή!...—εϊπεν όργίλως καί ύπερηφά- 
νως ό γερουσιαστής !— μή έλπιζε δτι θά μέ διαφυγής- απαιτώ έξή- 
γησιν».

— «Καί θά τήν λάβης πολύ πληρεστέραν ή δσον σκέπτεσαι, και 
ίσως έπιθυμεϊς.

Οί οφθαλμοί τής εταίρας ήστραψαν.
— «Μοί έπήλθεν ή ιδέα νά σοί διηγηθώ ιστορίαν τινά, Μάξιμε !...»
— «”Αφες τάς ιστορίας" ή ύπομονή ρ,ου έξηντλήθη.»
— «Σιώπησον καί άκουσον... τό θέλω!...
ΙΊροέφερε δέ τάς λέξεις ταύτας δι' ύφους τόσον έπιβλητικοϋ ώστε 

ό γέρων ύπήκουσε καί άκων.
— « Ήτον ή ώρα τοϋ galticinio’ έντός άρχαίου ευπατριδών μεγά

ρου, έξηπλωμένη έπί κλίνης, έκειτο νεκρά καί ωραία δέσποινα. Τό 
δωμάτιον ήτο πλήρες γυναικών, τών μέν περιποιουμένων τήν άσθενή, 
τών δέ ένασχολουμένων περί άρτιγενοϋς κορασιού, δπερ μία έξ αυτών 
παρουσίαζεν είς τήν μητέρα.

Λύτη λαβοϋσα τήν νεογέννητον τήν έθλιψεν είς τούς κόλπους της 
καί τήν έφίλησε τρυφερώς.»

— «Ειδοποιήσατε τόν σύζυγόν μου!» εϊπεν έπειτα χαίρουσα.
Δέκα δοϋλοι ώρμησαν πρός τήν θύραν- μετ’ ολίγον δέ είσήλθεν ό 

πατρίκιος. Ή νεαρά σύζυγος τόν έχαιρέτισε δι’ έπιφωνήσεως χαράς, 
άλλ’ ούτος, χωρίς ν’ άπαντήση, έστη ψυχρώς έν μέσω τοϋ δωματίου.

Φοβερά προκίσθησις κατέλαβε τούς θεατάς τής άπροόπτου ταύ
της σκηνής.

Ή νεογέννητος, κατά τά έθιμα, κατετέθη πρό τών ποδών τοϋ πα- 
τρός της, όστις, έτι πλέον σκυθρωπάσας, καί άποστρέφων τούς οφθαλ
μούς άπό τής συζύγου-

— «Εϊνε θήλυ;» ήρώτησεν.
Έπί τή καταφατική άποκρίσει ό κουϊρίτης έζεφώνησε τρομεράν 

άράν, καί, σιωπηλός πάντοτε, διηυθύνθη πρός τήν θύραν.
-— «Τί κάμνεις;» άνέκραξε μετά φρίκης ή δέσποινα, πηδώσα έκ 

τής κλίνης καί προσπαθούσα νά συγκρατήση τόν σύζυγόν της- «τί 
κάμνεις;... δέν έγείρεις τήν κόρην μας; ... άρνεΐσαι νά τήν αναγνώ
ρισης; ... μή, μή, έλεος ... εϊνε κόρη σου, έπικαλοϋμαι μάρτυρας 
πάντας τοϋ Όλύμπου τούς Θεούς! εϊνε ....»

Άλλ’ ό εύπατρίδης τήν άπώθησε βιαίως, καί, χωρίς νά προφέρη 

λέξιν, έξήλθε τοϋ δωματίου.
Ή δυστυχής μήτηο έπεσε λιπόθυμος.
Μετ’ ολίγον μία δούλη έξέθετε τήν νεογέννητον έπί τής δημο

σίας όδοϋ, έν τώ παρά τήν άγοράν άλσει....
Τήν δέ εσπέραν τής αύτής ήμέρας ή νεαρά δέσποινα έξεμέτρει τό ζην.
Έν ω ή Ψυχή, διά πυρετώδους φωνής διηγείτο ταύτα, ό γερου

σιαστής έφαίνετο ανήσυχος. Έπιθυμών δέ νά διακόψη τήν νεάνιδα, 

εϊπεν άνυπομόνως, μόλις κρύπτων τήν ταραχήν του.
-— «’Αληθώς, Ψυχή, δέν βλέπω κατά πόσον τό διήγημα τούτο 

εϊνε κατάλληλον ταύτην τήν στιγμήν.»
-— «Καί όμως, έάν δέν άπατώμαι, φαίνεται έχον τήν δύναμιν νά 

σέ καταστήση προσεκτικόν.. Διηγούμαι ώραϊα,μά τήν Άφροδίτην !..»
■— «Άφες τάς αστειότητας ... ή ώρα δέν εϊνε κατάλληλος !»
— «’Αστειότητας!... ονομάζεις λοιπόν αστειότητα τήν πράξιν 

πατρός άρνουμένου ν’ αναγνώριση τήν εαυτού θυγατέρα ; ... Μά τους 
Θεούς, φίλε μου, αί άστειότητές σου έμποιοϋσι φρίκην! ... Άκουσον 
λοιπόν τό τέλος τής διηγήσεώς μου, καί θά γελάσης σοί τό ύπόσχο- 
μαι, διότι γίνεται πάντοτε . . . άστειοτέοα !»

Ό γερουσιαστής έταπείνωσε τούς οφθαλμούς προ τοϋ φλογώδους 
βλέμματος τής νεάνιδος, ήτις έξηκολούθησε.

— «Νομίζεις ίσως ότι ό έντιμος έκεϊνος πατρίκιος είχε λόγον διά 
νά έγκαταλείψη τήν κόρην του, ή νά ΰποπτεύη τήν σύζυγον ; ....

’Άπαγε ! ή σύζυγος ήτο πρότυπον άρετής, καί αύτός τό έγνώρι- 
ζεν... άλλά είχεν ήδη δύο υιούς καί έθεώρει πολυδάπανον τήν προσ
θήκην θυγατρός, είς ήν ώφειλε νά δώση άνατροφήν, καί, δ,τι σκληρό- 
τερον, προίκα. Ήτο πλούσιος, ό καλός έκεϊνος πατήρ, άλ.λά τί θέ
λεις ! ήτο φιλάργυρος... ώς σέ... καί, το γνωρίζεις, δέν εϊνε εύκολον 
νά κυριεύσωμεν τά πάθη.»
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— «Έτελείωσες ;» ήρώτησεν άνυπόμονος ό Μάξιμος.
— “ θΧι> άπεκρίθη, πικρώς γελώσα ή νεάνις' καί βλέπω ότι έν- 

διαφερεσαι περί τής τύχης τοΰ εκτεθειμένου άθώου πλάσματος. Τέσ- 
σαρα έτη λοιπόν ειχον παρέλθη άπό τής εποχής έκείνης' εσπέραν τινά 
χειμώνος, καθ’ ήν ή βροχή έπιπτε ψυχρά καί άκατάπαυστος, γεωρ
γός, οδηγών κοράσιον έκ της χειρός, είσήλθεν είς χαμηλόν καί σκοτει
νόν οίκον, σιωπηλόν ώς τάφον' γυνή, είσέτι νέα, τούς οφθαλμούς 
έχουσα σπινθηροβολοΰντας καί τήν δψιν άγρίαν ώς άρπακτικόν όρ- 
νεον, είσήγαγεν άμφοτέρους είς μέγα δωμάτιον:

Ή γυνή αΰτη ώνομάζετο Λοκούστα.»
•— «Λοκούστα !»
— «Τήν γνωρίζεις ώς τήν διάσημον μάγισσαν τής 'Ρώμης, άλλ’ 

άγνοεϊς ίσως ότι είς τήν τέχνην ταύτην προστίθησι καί άλλας τέ- 
χνας, αϊτινες τήν πλουτίζουσιν . . . είνε έργολάβος πτωχών.

«Έπιστρέψας ό γεωργός τήν παρά τής συζύγου του άνατραφεΐσαν 
κόρην, άνεχώρησε.

«Τό δωμάτιον, έν ω έμενεν ή κόρη, ήτο παμμέγεθες καί βεβυθισμέ- 
νον σχεδόν είς τά σκότη' περιχρά μόνον λυχνία έκαιεν έπί τής τραπέ- 
ζης, έφ’ ής ήσαν σεσωρευμένα φύρδην μίγδην φιάλαι καί φιαλίδια πο
λύμορφα καί πολυποίκιλα περιέχοντα ρευστά διαφόρων χρωμάτων, 
άγγεΐα πλήρη μελαινών καί ειδεχθών inoquenti, έμπλαςφα, ταινίαι, 
λαβίδες, σιδηρά εργαλεία . . . πλήρες καί άπεχθές μουσεϊον.

«Ή Λοκούστα έκάθισε παρά τήν τράπεζαν καί ήρχισε νά έργάζη- 
ται χωρίς πλέον νά συλλογίζηται τήν κόρην ητις, καταπνίγουσα τά 
δάκρυά της, συνεσπειράτο πλήρης τρόμου έν τινι γωνία τοΰ δωματίου.

«’Άνθρωπός τις είσήλθεν . . . ό συνέταιρος τής Λοκούστας. Ήτο 
μικρόσωμος μέν, άλλ’ έφαίνετο ρωμαλέος, ή έρυθρά κόμη του, περι
πεπλεγμένη ώς άκανθων, έκάλυπτε τούς αιματηρούς καί παραβλώ- 
πας οφθαλμούς του. ’Έθεσε κατά γής κάνιστοον άρτου. Μετ’ αύτόν 
είσήλθον ρακένδυτα παιδία πάμπολλα, άτινα, καίτοι τρυφερωτάτης 
ηλικίας, ούδέν ίχνος έδείκνυον τής παιδικής ίλαρότητος, άλλ’ ήσαν 
πάντα φιλάσθενα καί ωχρά' προσήρχοντο δέ ήσύχως, έν νεκρική σιγγ, 
καί κατέθετον έπί τής τοαπέζης κερμάτιά τινα. Ή Λοκούστα τά 
έμέτρα, καί, κατά τήν συγκομιδήν, διεμοίραζεν είς έκαστον τάς επι
πλήξεις καί τάς μαστιγώσεις. Ότε δέ έτελείωνεν ή έπιθεώρησις, ό 
άνήρ έδιδεν είς έκαστον παιδίον άρτον, δν έτρωγον πάντοτε έν άκι- 
',’ησία καί άφασία.»

’Ακαταμάχητος συγκίνησις διέκοψε τήν έταίραν. Ό δέ Μάξιμος, 
τούς οφθαλμούς εχων προσηλωμένους έπί πυγμάχου τοΰ ψηφοθετήμα
τος, έκυριεύετο ύπό άνεξηγήτου ταραχής.

Ή Ψυχή έξηκολούθησε τήν διήγησίν της... «Δέν άντέχω νά σοί 
περιγράψω λεπτομερώς τί συνέβη τότε. Ό άνήρ συνέλαβε τά παιδία 
τό έν μετά τό άλλο, καί, παρά τήν άντίστασίν των, τά ώδήγησε 
πρός τήν Λοκούσταν, καί, διά τής βίας, τά έκράτει είς τήν νέαν αύ
τών θέσιν. Ό άνθρώπινος νοΰς άδυνατεΐ νά φαντασθη τήν άπαίσιον 
σκηνήν ητις τότε έλαβε χώραν. Τά δυστυχή έκεΐνα πλάσματα έβρι - 
θον αιματηρών πληγών, ή δέ καταχθόνιος μέγαιρα έμπόδιζε τήνΐασιν 
αύτών δι’ έμπλάστρων έκ κανθαρίδων ή διά πεπυρακτωμένου σιδή
ρου. Ήκούοντο δέ έν τω σκότει κραυγαί οδύνης, λυγμοί άπελπισίας, 
άγωνιώδεις άντιστάσεις' βόστρυχοι άπεσπασμένων τριχών καί αίμα
τος σταγόνες συνηγείοοντο πανταχόθεν τοΰ δωματίου, οπερ έπλήρου 
οσμή καιομένων κρεάτων.»

Ή Ψ'υχή διεκόπη πάλιν' ήτο λευκή ώς ό χιτών της, αί δέ κόοαι 
τών οφθαλμών της έφαίνοντο ώσεί έξερχόμεναι τοΰ Corbetu των.

— «Ή παρά τοΰ γεωργοΰ άχθεΐσα κόρη έθεώρει καί έσιώπα’ οί 
όδόντες της έτριζον έκ Φρίκης. Ή Λοκούστα τήν άνεζήτησε διά τών 
οφθαλμών καί τήν έδειξεν είς τόν υπάλληλόν της. Ή δυστυχής ήτον 
ήμιθανής ότε ό δήμιος τήν έσυρε πρό τής μεγαίρας.»

— «Τί διατάσσεις, κυρία ;» είπεν ούτος.
Λύτη έψηλάφησε το νέον θΰμα, καί έκαμε νεΰμα...
Ή εταίρα έπνίγή ύπό σπασμωδικοΰ γέλωτος, τό δέ μέτωπόν της 

περιερρέετο ύπό ίδρώτος.
— «’Άμ’ έπος, άμ’ έργον—είπεν—ό δήμιος έλαβε τήν καταδικα- 

σθεΐσκν είς τάς άγκάλας, τήν έφερεν είς τό βάθος τοΰ δωματίου... 
ήκούσθη τότε τρομερά κραυγή ... καί ... τά πάντα έσιώπησαν !»

Ή Ψυχή, κάτωχρος, έρρίφθη έπί τής κλίνης.
— «ΙΊρός Διός ! Άνέκραξεν ό Μάξιμος, πελιδνός έκ τοΰ τρόμου, 

τί είχε συμβή ; »
— «Τής είχαν θραύσει ... τόν πόδα !»
— «Φρίκη !... Άλλά ... τίς ήτον ή κόρη έκείνη ;...» ήρώτησε 

τρέμων ! ...
— «Ήτον ή θυγάτηρ σου... ή Ψυχή.., ή εταίρα!»
— «Σύ ; ! ... κατηραμένος έγώ!» έφώναξεν ο γερουσιαστής, καί 

’ έ’πεσεν έπί τών γονάτων μετ’ άπηλπισμένων λυγμών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'.

Έξασθενήσασα έκ τών άναμνήσεων έκείνων ή νεάνις έφαίνετο λι
πόθυμος’ άλλ’ οΐ λυγμοί τοϋ πατρός της την έπανήγαγον είς την ζωήν. 
’Εντός δέκα λεπτών, ό δυστυχής είχε γηράση δέκα έτη’ ή θλϊψις και 
ή συνείδησις τόν κατεβίβρωσκον, ό υπέρμετρος αύτοϋ έρως ειχεν αί
φνης μεταβληθή εις πατρικήν στοργήν. Έφίλει άκαταπαύστως τούς 
πόδας τής θυγατρός ζητών συγγνώμην, καί μή δυνάμενος νά ΰπο- 
φέργ τό βλέμμα της.

— «Τώρα κλαίεις—είπεν αύτη πικρώς—κλαίεις!... άλλά δύναν- 
ται τά δάκρυα σου νά μοί δώσωσι πάλιν τάς φροντίδας, τάς θωπείας, 
τάς χαράς τής οικογένειας, άς ή δυστυχής νηπιότης μου έστερήθη ; 
δύνανται ν’ άπαλείψωσι τάς δοκιμασθείσας βασάνους, τήν καταισχύ
νην, τάς σωματικάς καί ήθικάς θλίψεις ;»

— «”Ω ! ελεος ! έλεος !»
— «’Έλεος; ναί, καί έγώ έζήτησα έλεος, γονυπετής ώς σύ, πρό 

ολίγων μόλις στιγμών, παρ’ έκείνου, δν μόνον έν τώ κόσμφ άγαπώ, 
παρ’ έκείνου, δι’ δν καί τήν ζωήν αύτήν θά έθυσίαζον άγαλλομένη, 
παρ’ έκείνου, όστις θά ήτο μνηστήρ μου έάν ή άσπλαγχνία σου δέν 
με κατεδίκαζεν έκ γενετής εις τήν άπελπισίαν, εις τό αίσχος. "Ε
λεος ! ... Καί ήδύνατο νά έλπίση έλεος ή αισχρά εταίρα, ή έκδικου- 
μένη έπί τών εύτυχών τής 'Ρώμης τό πλήρες βασάνων παρελθόν της, 
τό στεΐρον έλπίδων μέλλον της ;»

«’Ώ ! κόρη μου ! τό μέλλον σου έσεται λαμπρόν δσον άτυχες υπήρξε 
το παρελθόν σου ! Δέν θά μέ άφήσγς πλέον ! Θά σέ περιβάλλω διά 
τοσούτων θωπειών, διά τοσαύτης στοργής, ώστε τά πάντα θά λη
σμονήσεις ··· καί ημέραν τινά ... όταν θά ήσαι εύτυχής ... όταν ή 
πρός σέ στοργή μου θά έχν) έξιλεωμένον τό έγκλημά μου... τότε, κόρη, 
δέν θά μ’ έλεήσγς ;»

Ή πικρά ειρωνεία, ήτις ήλλοίου τήν όψιν τής Ψυχής, έξηφανίσθη 
ολίγον κατ’ ολίγον έκύτταζε τόν πατέρα, καί, έν ω ούτος ώμίλει, 
γλυκύ τι αίσθημα εύσπλαγχνίας τήν έκυρίευσεν.

Ή δυστυχής ούδέποτε είχε θερμάνη τήν καρδίαν εις τήν γλυκεΐαν 
τής οικογένειας στοργήν ό γερουσιαστής δέν τή έφάνη πλέον ό αύ- 
τός’ έν αύτώ διείδε τόν πατέρα, τόν φιλόστοργον πατέρα δι’ αύτήν, 
τήν έν τώ κόσμω μεμονωμένην, καί έν άκαρεΐ έλησμόνησε καί έγ- 
κλήματα καί θλίψεις καί έκδίκησιν.

Ό Μάξιμος έξηκολούθει.
— «Ναί, κόρη μου, θά κάμω ό,τι θελήσγς. Όλον τόν βίον θά 

δαπανήσω όπως σέ καταστήσω εύτυχή ... ό δέ Όκτάβιος θά γείνη 
σύζυγός σου! ... ναί, καί τόν εύλογώ έάν, χάριν αύτοϋ, θ’άγαπήσγς 
καί έμέ ολίγον.»

— «"Αχ ! πάτερ, πάτερ μου!...» άνεφώνησεν έν συγκινήσει ή νεά
νις, καί έπεσε κλαίουσα ήδύτατα δάκρυα έν ταϊς άγκάλαις τοϋ Μα- 
ξίμου.

Τήν στιγμήν έκείνην τό παραπέτασμα τής θύρας ήνεώχθη, ό δέ 
Όκτάβιος προέβη.

— «Συγχώρησον καί έμέ, Ψυχή μου !... σέ άγαπώ τόσον...» εί
πεν ούτος, χωρίς σχεδόν νά τολμήσν] νά τήν κυττάξγ.

Ή νεάνις έξέβαλε κραυγήν, καί έκρυψε τό πρόσωπον διά τών χει- 
ρών. Τό όνειρον διελύετο, ή δέ πραγματικότης τφ άνεφαίνετο άπει- 
λητικώτερον.

— «Σύ έδώ;...» έψιθύρισε.
— «Δέν έσχον τήν δύναμιν ν’ άπομακρυνθώ ... ό έρως ένίκησε τήν 

φιλίαν καί τό μίσος ... καί τά πάντα ήκουσα. Συγχώρησον μεΨυχή, 
καί έπίτρεψον νά σοί άφιερώσω όλον μου τόν βίον !»

Ή δυστυχής προσέβλεψε τόν Μάξιμον, ώσεί δυσπιστοϋσα πρός το- 
σαυτην ευτυχίαν. ’

— «Πτωχή μου κόρη—είπεν ούτος θλίβων αύτήν έπί τής καρδίας 
του—άς δυνηθώ νά σέ καταστήσω εύτυχή τούλάχιστον τώρα ! Ό 
Όκτάβιος έμελλε νά νυμφευθή τήν πρωτότοκόν μου θυγατέρα ... ή 
δέ πρωτότοκος είσαι σύ !»

Ή έταίρα ολίγου δεΐν άπέθνησκεν έκ τής χαράς’ έθλιψεν έν σιγή τήν 
χεϊρα τοϋ μνηστήρός της καί ήσπάσθη τόν πατέρα. Αίφνης δ’ έγεινε 
κάτωχρος, καί, εγειρόμενη βιαίως’

— «Επιστρέφω άμέσως!» είπε τρέμουσα, και έτρεξεν είς τό περι- 
στύλιον.

Ή Δηλία, έμφανισθεισα έπί τοϋ ούδοϋ τής θύρας, τήν ειχεν άνα- 
μνήση τήν φοβεράν της παραγγελίαν.

— «Έδωκας τό κιβώτιον είς τήν Μαξιμίναν;» ήρώτησεν άσ- 
θμαίνουσα.

— «Μάλιστα, κυρία!»
— «Καί ... έφόρεσε ... τόν χιτώνα;»
— «Δέν υπήρχε χιτών !...τό κιβώτιον περιείχε μόνον κοσμήματα».
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Ή Ψυχή έστέναξεν οίονεί έλαφρωθεϊσα μισητού βάρους.
— «Άλλά τί λέγεις ; ήρώτησεν άνήσυχος ετι. ’Εξηγήσου.»
— «Χθες την εσπέραν δέν μοι έδωκας τό κιβώτιον τό όποιον έπρεπε 

νά επιστρέφω είς τόν Γράκχον τόν Γερμανικόν ; δ Γράκχος δέν ήτον 
οίκοι, καί, μή έχουσα εμπιστοσύνην εις τούς δούλους του, το έφερα 
πάλιν όπίσω, καί τό έθεσα έπί τοΰ άβακίου σου. ’Ήθελα νά σοί τό 
είπω, άλλά δέν κατόρθωσα νά σοί ομιλήσω κατά μάνας.

Πρό ολίγου δέ δεν μοι παρήγγειλας νά φέρω τό κιβώτιον εκείνο 
είς τήν Μαξιμίναν ;»

— «Λοιπόν τή έφερες τά κοσμήματα τοΰ Γράκχου ;»
— «Δέν διέταξας ούτω ;»
— «Ναί, ναί,» άπεκρίθη σύννους ή νεάνις- καί μετά βραχεϊαν 

παΰσιν-
ν’ άπέλθή.

έπί τοΰ μονοποδίου. 
στιγμάς τινας, είτα λύ-

•5?

άνέλαβε 
τήν πα- 

ις τόν 
ούτος 
ό ρω- 

τόν είχε

— «Καλά» είπε, νεύουσα είς τήν Δηλίαν
Λύτη δέ είσήλθεν εις τήν αίθουσαν.
Τό κιβώτιον τής Λοκούστας ήτο πάντοτε 
Ή Ψυχή τό ήνέφςεν, ώχρίασεν, έδίστασε 

ουσα τήν στολήν της ένεδύθη τόν χιτώνα, δν έκάλυψεν ύπό τήν στολήν.
Ύπέστρεψεν έπειτα παρά τώ Όκταβίφ καί τώ Μαξίμω. Ήδ εΐοί 

τις συγζίνησις διέλαμπεν έπί τοΰ προσώπου της. Έκάθισεν έν μέσω 
τών δύο ευπατριδών, καί λαβοΰσα άμφοτέρων τάς χεϊρας τούς πε- 
ριετύλιξε διά μακροΰ καί τρυφερού βλέμματος, ώσεί θέλουσα νά γευθή 
πλήρεις τάς τελευταίας έκείνας τής ευτυχίας στιγμάς, καί ν’ άναλάβγ 
έν τή ηδονή τών δύο έκείνων έρώτων τό θάρρος τής αυτοθυσίας. Ό 
γερουσιαστής ήθέλησε νά μάθή πώς ή Ψυχή άνεκάλυψε τήν γενετήν 
της καί οποία ύπήρξεν ή τύχη της μετά τό άπαίσιον έγκλημα. Η 
δούλη ή έπιφορτισθεϊσα νά έκθεσή τήν νεογέννητον περιέμενε κεκρυμ- 
μένη μεταξύ τών δένδρων τοΰ δάσους τήν Λοκούσταν, ήτις 
τό βρέφος. Μεθ’ ήμέρας τινάς έπεσκεφθη τήν μέγαιραν καί 
ρεζάλεσε νά τή έπιτρέψή νά κρεμάσή είς τόν λαιμόν τοΰ βρέφου; 
γαμήλιον δακτύλιον τής άποθανούσης δεσποίνης. Ό δακτύλιος ι 
δν ή Ψυχή έδειξεν είς τόν πατέρα της ήτο σιδηροΰς, κατά τι 
μαϊκόν έθιμον, ή δέ Λοκούστα, κατά τήν ΰπόσχεσίν της, 
πάντοτε άφήση είς τόν λαιμόν τής κόρης.

Ότεδέ ή κόρη έπλανάτο άνά τάς οδούς τής πόλεως ζητούσα ελεη
μοσύνην, ή δούλη τήν έβοήθει όσον ήδύνατο καί τή έδιδε πλακούν
τια καί καρπούς έκ τοΰ οίκου τοΰ γερουσιαστοΰ.
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Της ηλικίας προχωρούσης, ή Λοκούστα, διαβλέπουσα τήν σπανίαν 
καλλονήν της κόρης, την άπέστειλεν είς Αθήνας όπως άνατραφή ώς 
εταίρα. ’Εκεί είχε ρ,είνει μέχρι τοΰ παρελθόντος έτους, ότε ήδυνήθη 
νά έξαγοράσ·/) τήν ελευθερίαν της. Τότε δέ ύπέστρεψεν είς 'Ρώρ,ην, 
φλεγορ.ένη ύπό τής έπιθυρ.ίας τής έκδικήσεως,

’Ήδη δέ ή ευτυχία ρ,ετέβαλε τήν οργήν είς συγγνώμην, ό δέ ερως, 
πληρών πάσαν αύτής τήν καρδίαν, δέν άφησε πλέον θέσιν είς τό μίσος.

Είς τό μέρος τοΰτο τής διηγήσεώς της ή Ψυχή διεκόπη καί tra- 
sati' ή οψις της έπορφυρώθη αίφνης, καί πύρινος λάβα τή έφάνη διερ- 
χομένη τάς φλέβας της. Ή αναπνοή της έ'γεινε δύσκολος, οί δέ οφθαλ
μοί της έσπινθηροβόλουν ώς έκ πυρετού.

Οί δύο εύπατρίδαι τήν έθεώρουν μετ’ ανησυχίας, ό δέ Όκτάβιος 
ήγέρθη όπως καλέσγ είς βοήθειαν. Ή νεανις τόν έκράτησε.

— «Μή μ.’ έγκαταλείπγς Όκτάβιέ μου ! είπε δι’ ασθενούς φωνής, 
δέν μένουν ή ολίγα ρ.όνον λεπτά νά μείνω μεθ’ ύμών.»

Οί εύπατρίδαι έξέβαλον τρόμου κραυγήν" ή ύποψία τής αλήθειας 
διέλαρ,πεν είς τον νουν των.

— «Είρ.αι 'Ρωμαία, πάτερ μου καί ήξεύρω ν’ άποθάνω ώς 'Ρω
μαία. Αί γυναίκες τού γένους τών Φαβίων καί τών Βάλβων όφείλουσι 
νά είνε άγναί καί άρ.όλυντοι, όπως διά τοΰ παραδείγματος τών εαυ
τών αρετών στηρίζωσι τών τέκνων των τάς άρετάς. Ή Ψυχή, ή εταί
ρα, θά έμόλυνε τά σεβαστά αύτών ονόματα! ...»

Καί μειδιώσα μετά βίας ποοσέθηκε stentatamente.
— «'Ως τού Καίσαρος τήν σύζυγον ... Αί γυναίκες ύρ,ών ... δέν 

πρέπει κάν νά ύποπτευθώσι ! ...»
— «Ψυχή μου ! λατρευτή ριου Ψυχή! ... δέν θέλω ν’ άποθάνγς !... 

έστέναξεν ό Όκτάβιος, αγωνιών καί θλίβων αύτήν επί τής καρδίας.
Ό Μάξιμος τήν έθεώρει άφωνος* δύο δέ δάκρυα ηύλάκωσαν τό 

πρόσωπόν του.
— «Πάτερ ρ.ου ... άσπασαί ρ.ε έτι !... έψιθύρισεν ύποκώφως ή νεά- 

νις" ώ ! πόσον ήθελον σέ αγαπήσει!
.... Όκτάβιε ... ρ.ή με λησμονεί !
Ώ ! έξηκολούθησε μετ’ ολίγον ! ... ανοίξατε τό παραπέτασμα εκεί

νο . . ή νύξ έρχεται ... θέλω νά ίδω τόν πρώτον άνατέλλοντα αστέ
ρα ... ιδού αυτός ... είνε ακόμη ωχρός... όταν δέ θά λάμψή... έγώ 
θ’ άποθάνω ... τό είπεν ή Λοκούστα !...»
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Έκύτταζε περί έαυτήν άσθμ.αίνουσοε, ήσθάνετο δέ τά [χέλ.η της 

ώσεί καιόιχενα.
— «Φλέγοααι ! όΧίγον ύδωρ !...» είπε.
— «Γνωρίζεις ... φίλ.ε μου ... κατά τήν ώραν ταύτην έ'πρεπε ν’ ά- 

ναχωρήσωμεν ... μακράν, μακράν ... ώ! ποια ευτυχία! ... Ό πατήρ 
μου θά είνε μαζί ριας ... Θεοί μου, τί πόνος !... άπομάκρυνε τό πυρ 
έκεϊνο ... δέν βλέπεις οτι μέ καίει; ώ! μ ή μ’ έγγίσγις ! ....»

— «Μάζιρ-ε ... Όκτάβιε ... μείνατε πλησίον μου .... ναί, ένθυ- 

ρ.οΰρ-at !...»
Ήγέρθη μετά δυσκολίας, τούς έφίλησε τρυφερότατα άρ-φοτέρους, 

καί έκύτταξε τόν ουρανόν :
«"Αχ ! ό άστήρ λάρ,πει! ... ρ.ή με λησμονείτε .... χαίρετε!...»

— Καί έ'πεσεν έπί τής κλίνης.
— Ή ΊΓυχή δέν έζη πλέον!

(Κατά το ιταλικόν. 1S88)
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΡΑΒΑΣΙΛΗΣ

II ΑΓΝΩΣΤΗ ΓΙ1
’Σαν έρχεται ’ς τό πλάι μου όλη αγάπη γίνεται 

και μέ θωρεϊ μ’ αχόρταγη ματιά,
κι’ από τά μάτια της πέρνα καί ’ς τήν καρδιά μου χύνεται 

γλυκειά, ρευστή κι’ αόρατη φωτιά.

’ Απ’ τής αγάπης τό χασίς μεθάει ό νους μου ολόκληρος 

καί τους συλλογισμούς του σταματά, 
καί μέ φτερά ροδόχρυσα, τοϋ κόσμου τούτου απόκληρος, 

’ςέ κόσμον άλλον άγνωστο πέτα.

Καί βρίσκει εκεί" πειό ζωντανούς τους πόθους, ταϊς ελπίδες του, 

τον ήλιον μεγαλείτερο ακόμα
νά ρίχνη ταϊς όλόθερμαις κι’ όλόχρυσαις αχτίδες του

’ςέ γή πού έχει απάρθενο τό χώμα.

’Σ αύτή τή γή τήν άγνωστη άνθοΰν ζαχαροκάλαμα 
κ’ έχει καρπό ’ςέ όλα της τά μέρη,

Τήν σκάβουν δράκοι άόοατοι μέ χέρια θεριοπαλαμα 

κ·.’ ανθοβολά χειμώνα, καλοκαίρι.

’Σ αύτή τή γή τήν άγνωστη, όπου κρατά μονάχη της 

ακοίμητο τό φώς παντοτεινά, 
διαμάντια είν’ ή πέτραις, ρουμπίνια ειν’ οί βράχοι της, 

ρουμπίνια καί διαμάντια τά βουνά.

Σ αυτή τη γή τήν άγνωστη τά στάχυα μεγαλώνουνε 
καί κάνουν δεκαπλάσιο καρπό

κ’ οί μύλοι οί άναρίθμητοι ταϊς φτέρυγες άπλώνουνε 
’ς τόν ίδιο τόν αιώνιο σκοπό.

Σ αύτή τή γή τήν άγνωστη ή κάθε έληά σκεπάζεται 
από καρπό κι’ άπό κλαδιά, μεστά

κ’ έχει κορμό θεώρατο, όπου δέν αγκαλιάζεται, 
τό βάρος τοΰ καρπού της νά βαστά.

’Σ αύτή τή γή τήν άγνωστη τά κλήματ’ άραδιάζονται 
κι’ όλα γεννοΰν μυριόχρωμα σταφύλια

μέ ράγες όλοστρόγγυλαις, πού λές πώς δέν αλλάζονται 
ή κάθε μια μ’ άλλα δεμάτια .χίλια.

’Σ αύτή τή γή τήν άγνωστη καί τ’ άνανθο χορτάρι της 
κι’ αύτό καρπό, καρπό νά κάνη θέλει

κ’ ή προκομμέναις μέλισσαις βυζαίνουν τό θυμάρι της 
καί κάνουνε γλυκύτερο τό μέλι.

’Σ αύτή τή γή τήν άγνωστη ’γελάδα είνε τό πρόβατο 
καί βόσκουν τά κοπάδια της μέ τάξι,

παντοϋ, παντού βρίσκουν τροφή καί μέσ’ ’ς τόν άγκαθόβατο, 
κ’ έχουν μαλλί μακρύ, μαλλί μετάξι.

Τά δένδρα είν’ ατέλειωτα κι’ ανθίζουν καί τά ξύλα των 
καί χαιρετούν τ’ αγέρι μέ καμάρι

κι’ απάνω ’ς τά ολόδροσα καί σμαραγδένια φύλλα των 
στάζ’ ή δροσιά, σωστό μαργαριτάρι.

’Σ αύτή τή γή τήν άγνωστη μέσ’ ’ς τά πυκνά φυλλώματα, 
πού δέν ’μπορούν τά μάτια μου να ’δουν, 

πουλάκια έκατομμύρια, μ’ άγάπαις, μέ μαλώματα 
γλυκά ’μέρα καί νύκτα κελαιδοΰν.

Τά δροσερά λουλούδια της τόσο πολύ μυρίζουνε 
άπό τό ρόδο ίσα μέ τή φτέρη.

πού λές πώς βλέπεις μυρωδιαίς απ’ τ’ άνθη νά χωρίζουνε 
καί σαν καπνός νά παίζουν μέ τ’ αγέρι.
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’Σ αύτή τή γή τήν άγνωστη ώσάν ποτάμι χύνεται 

μια θεία προσευχή παντοτεινα
κ’ ή μελωδία αρμονική άγάλια-άγάλια σβήνεται 

καί σβήνεται καί πάλι αρχινα.

Κ’ είνε καινούργια μουσική πού ακόμη δέν αντήχησε 
’ς τήν άμοιρη ζωή τοΰ κόσμου τούτου 

’ς τήν άμοιρη ζωη τοΰ κόσμου τούτου,
κι’ ούτε κανένας μουσικός ’ς ταϊς ’μέραις του ευτυχηίε 

μια νότα της νά βάλη μέ τό νοϋ του.

’Σ αύτή τή γή τήν άγνωστη ποτέ του δέν επέρασε 
ό Χάρος μέ τά μαΰρά του φτερά

κ’ είν’ ή ζωή ατέλειωτη κ’ ή νειότη δ.ν εγερασε 
καί τήν στολίζει αιώνια ή χαρά.

’Σ αύτή τή γή τήν άγνωστη τά μάτια σου μέ φέρνουνε 

τά δυό σου μάτια κόρη μου χρυσή
κ’ έπιθυμιαίς χαρούμεναις οί λογισμοί μου παίρνουνε 

κ’ ελπίδα απ’ τήν αγάπη περισσή.

“Αχ! που μέ πάτε όνείρατα τοΰ πόθου χρυσοφτέρωτα 
ώσάν πουλί πετούμενο, γοργό; . . .

Τή γή έκείνη πού ό Άδάμ τήν έχασεν απ’ τόν έρωτα 

τή βρίσκω μέσ’ ’ς τον έρωτα εγώ.

Έν Άδάναις τί 23 Ίσυλίου 1888.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΕΜΗΣ

ΞΥΠΝΑ

Ξύπνα καί σέ προσμένω τά μάτια σου νά 'δω, 
μ’ άχεΐλι ερωτευμένο σέ γλυκοτραγουδώ.

’Τρεμόσβησεν ή Πούλια κ’ έξύπνησ’ ή Αυγή, 
έξύπνησαν τά γούλια μοσχοβολούν τή γή.

Έςύπνησ’ ή δροσούλα φεγγοβολά χρυσή, 
έ?ύπνησ’ 'ή βρυσούλα, ςύπνα λοιπόν καί σύ.

Ξύπνα, καστανομμάτα, μιαν ώρα καρτερώ, 
φεύγουν, πετοϋν τά νειάτα, μή χάνωμε καιρό.

Έν Ά6τ.\αις τχ 24 ’Ιουλίου 1888.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΕΜΗΣ

Ο

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΙΦΘΗΣΕΤΑΙ πολύ φως κατά τήν 
προσεχή ’Ολυμπιακήν έ'κθεσιν έπί 
τής καταστάσεως, είς ήν ή έλευ- 
θέρα Ελλάς διατελεΐ σήμερον, έπί 
τής έπιτευχθείσης άναπτύζεως τών 
ύλικών καί ηθικών δυνάμεων αύ
τής. ’Επειδή δέ ή πολιτική ούδέν 
θά καταλάβγ έν τή έκθέσει ταύτη 
τμήμα καί δέν θ’ άποστείλη έν 
αύτή είμή τό πολύ πολύ ένίους έλ- 
λανοδίκας, τά έκ ταύτης συμπε
ράσματα έσονται λίαν παρηγόρα 

διά τούς ποθοϋντας τήν ευημερίαν καί τό μεγαλεΐον τής μικράς ημών 
Πατρίδος.

Οΐ Έλληνες ώς ίδιώται είργασθησαν μετά καταπληκτικής ταχύ- 
τητος, όπως φθάσωσι τά έν τή όδώ τοΰ πολιτισμού καί τής προόδου 
βήματα τών λοιπών τής Ευρώπης λαών, καί ίσως ίσως ούδενός ετέρου 
έ'θνους ή ιστορία περιέχει τόσα, ύπέρ τοΰ σκοποΰ τούτου αυταπαρνή- 
σεως καί θυσιών παραδείγματα, δσα ή τής άναγεννηθείσης 'Ελλάδος.

Ούτε τό έμ.πόριον, ούτε ή βιομηχανία, ούτε ή έπιστήμη καθυστε- 
ροΰσι παρ’ ήμϊν, ούδ’ άπέ'Λειναν έν τοϊς σπαργάνοις, ώς τινες δυνατόν 
νά ίσχυρίζωνταΓ τούναντίον, ημέρα τή ημέρα νέαν προσκτώνται ζωήν 
καί πκρακολουθοΰσιν οπωσδήποτε τήν έν τώ πεπολιτισμένω κόσμω 
κίνησιν αύτών. Μόνον ή γεωργία καί αί καλαί τέχναι δέν έ'τυχον έτι 
τής δεούσης προς-κσίας, όπως άναπτυχθώσι καί άκμασωσιν, άλλά καί 
περί τούτων ικανοί ύπάρχουσι λόγοι νά έλπίζγ, τις, ότι βαθμηδόν 
θέλουσι λάβει τήν άνκγκαίαν πρός τήν πρόοδον ώθησιν. Άφ’ ετέρου 
δέ τά τόσα έζοχα παρ’ ήμϊν ιδρύματα, ή ’Ακαδημία, τό Πολυτ.- 
χνεϊον, τά Μουσεία, τά διάφορα εύεονετικά καταστήματα, τά πολλά 
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προς έκπαίδευσιν άπορων νέων κληροδοτήματα, οί φιλολογικοί καί 
έπιστημονικοί άγώνες, πρόκεινται τεκμήρια τρανά τής φιλοπατρίας 
τοΰ ιδιώτου "Ελληνος, δστις ούχί μόνον έν τώ μεγάλφ ύπέρ ελευθε
ρίας άγώνι τά πάντα έθυσίασεν, άλλά καί μετά τήν έθνικήν άποκα- 
τάστασιν εξακολουθεί παν δ,τι δύναται ύπέρ τής έν ειρήνη προόδου 
καί ευημερίας τής πατρίδος προσφέρων.

Το κράτος παρ’ ήμϊν μόνον είς τά διάφορα πολιτικά κόμματα 
έπήλθε κατά καιρούς άρωγόν, εις τάς κοινωνίας τάς έλληνικάς ούδέν 
ποτέ ήδυνήθη νά επιδαψίλευση άγαθόν. Άπασα λοιπόν ή έπιτελε- 
σθεϊσα πρόοδος οφείλεται άφ’ ενός μέν, είς τήν άτομικήν έργασίαν 
καί ευφυΐαν τοΰ ιδιώτου 'Ελληνος, άφ’ έτέρου δέ, είς τούς μεγάλους 
εκείνους πατριώτας, οΐτινες ούδέ ύπό τής πολιτικής έξαχρειωθέντες, 
ούδέ ύπό τοΰ ύλιστικοΰ τής εποχής ρεύματος παρασυρθέντες, διετή- 
ρησαν άσβεστον είς τά στήθη αυτών τό ιερόν τής φιλοπατρίας αί
σθημα καί έπήλθον κατά καιρούς χορηγοί γενναίοι είς τάς μεγάλας 
τοΰ τόπου άνάγκας.

Ούτως ώς λαός δυνάμεθα μέ ύψωμένον τό μέτωπον νά παριστά- 
μεθα ένώπιον τοΰ πεπολιτισμένου κόσμου καί ν’ άπαιτώμεν, όπως καί 
ήμεϊς θεωρώμεθα πεπολιτισμένοι.

Ή κοινωνία ή ελληνική μετεμορφώθη ολως, άφ’ ής ή ελευθερία 
έπανήλθε μετά τόσων αιώνων εξορίαν έν τή χώρα, εις ήν κατά πρώτον 
ήκμασε. Πρό τοΰ άγώνος ούδεμία έξις τουρκική ήτο ξένη είς τό έλ- 
ληνικόν στοιχεϊον, πλήν έκείνων, ας ή χριστιανική θρησκεία αυστη- 
ρώς κατεδίκαζεν' ούτω δύναταί τις νά είπη, ότι οί πρό τής παλιγ
γενεσίας ’’Ελληνες ήσαν Τούρκοι χριστιανοί. Καί διετήρησαν μέν αεί
ποτε τόν ποός τήν ίεράν τής άπελευθερώσεως ιδέαν έρωτα, άλλά δέν 
ήδυνήθησαν νά μή έξοικειωθώσι πρός τάς κοινωνικάς συνήθειας τοΰ 
βαρβάρου κυριάρχου.

Ενθυμούμαι, ότι πρό τινων ετών τά φιλοκάγαθα μέλη φιλολογικού 
τίνος Συλλόγου έν Άθήναις, έπί πολλάς συνεζήτουν ήμέρας καί νύ
κτας τίνι τρόπω ήδύναντο νά διατηρηθώσιν άμείωτα τά ελληνικά 
έθιμα, δηλαδή ή βάρβαρος κοινωνική δίαιτα, ή πρό τοΰ ά.γώνος κρα- 
τήσασα. Τόσαι δέ τότε άντηλλάγησαν γνώμαι, χωρίς ούδείς νά είπη, 
δτι κοινωνικά έθιμα ελληνικά δένύπάρχουσιν, ώς δεν ύπάρχουσιν έθιμα 
γαλλικά, ούδέ έθιμα άγγλικά. Μόνον έθιμα πολιτισμού γινώσκει πλέον 

τών λαών ή ιστορία, καί οί πεπολιτισμένοι λαοί κοινάς έχουσι τάς 
έξεις καί διατυπώσεις τοΰ κοινωνικού βίου.

’Αλλά τά βήματα τοΰ πολιτισμού ή έλευθερία μόνη φωτίζει καί 
διά τοΰτο, ώς ήτον επόμενον, μόλις δ κατακτητής έξεδιώχθη, ήρξατο 
καί παρ’ ήμϊν ό πολιτισμός καθαίρων βαθμηδόν τό κοινωνικόν έδα
φος καί έμφυτεύων αΰτώ τούς εύγενεϊς καρπούς του’ σήμερον δέ, δπως 
έκπλήσσεταί τις πρό τής έκτάσεως καί ευημερίας τών κυριωτέρων 
τής Ελλάδος πόλεων, ούτως άναγνωρίζει, δτι καί ό κοινωνικός έν αύ- 
ταϊς βίος έπιαελώς έκανονίσθη καί έπαισθητώς λίαν έβελτιώθη.

Άλλά—διότι ύπάρχουσι καί ΰΛΛα ούχί εύάριθμα έν τή εύμενεϊ 
περί τής άναπτύξεως τών ελληνικών κοινωνιών κρίσει,—δέν ήδυνήθη- 
μεν έτι έν δλοις τοϊς σημείοις νά φθάσωμ/ν τούς μεγάλους τής Ευ
ρώπης λαούς- έν τισι μάλιστα, παρεξηγήσαντες αύτούς, παριστάμεθα 
έτι μάλλον άμβλυωποΰντες ή δσον έπί τουρκοκρατίας.

Ή οικογένεια, λόγου χάριν, ήτις είνε ή θεμελιώδης τής κοινωνίας 
βάσις, δέν έμορφώθη έτι τελείως παρ’ ήμϊν, ούδ’ άνευρίσκει τις έν 
αύτή τόν εΰγενή τύπον καί τήν άρμόνίαν, ήτις τήν διακρίνει έν ταϊς 
πλείσταις κοινωνίαις τής Δύσεως. Καί τοΰτο άποδοτέον κυρίως είς 
τόν εμπορικόν χαρακτήρα, τόν όποϊον ό γάμος φέρει συνήθως παρ’ 
ήαϊν, καθόσον λίαν σπανίως ή ιερά αύτη σχέσις συνάπτεται μεταξύ 
Ελληνος καί Έλληνίδος, ά'νευ προϋπολογισμού καί συνδυασμών οι
κονομολογικών. Τό χρήμα, είνε ό κύριος παράγων τής επιτυχίας τών 
έν Έλλάδι συνοικεσίων, καί ούτως ή εύδαιμονία κατ’ έξαίρεσιν σχε
δόν παρέπεται αύτοϊς, διότι τά άληθή πρός ταύτην κεφάλαια ουδό
λως προερευνώνται.

Ώς έκ τούτου δέ αί σκέψεις καί αί έξεις τής κυρίας άντίκεινται 
συνήθως είς τάς τοΰ κυρίου, ή περί τήν ένδυμασίαν καλαισθησία τής 
συζύγου κηρύσσει άμείλικτον πόλεμον κατά τοΰ βαλαντίου τοΰ συ
ζύγου, ή ιδιοσυγκρασία τοΰ ενός προσβάλλεται διαρκώς ύπο τής ιδιο
συγκρασίας τοΰ έτέρου καί ούτω καθεξής αί διάφοροι άλληλοσυγ- 
κοουόυιεναι ιδιότητες τοΰ ύπό ποοικώα: συνθήκα: συνδεθέντο: ζεύ- 
γους καταληγουσιν είς άταζίαν περί την διευθυνσιν και ανατροοην 
της οικογένειας.

Είς τά τέκνα δίδεται αάλλον επιδεικτική [χόρφωσις. Κχθιστώ»Λεν 
αυτά νηπιόθεν ψιττακούς πολυγλώσσους καί ηλικιούαενα τά [χέν άρ- 
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ρενα οί ευπορότεροι άποστέλλουσιν εις τά,ν έσπερίαν προς τελειοποίη
σήν του πίλου των, τά δέ θήλεα παρουσιάζουσιν εις τάς αίθούσας των 
χορών καί των έορτών, ϊνα τά έπιδεικνύωσιν ώς τέρατα καλλονής καί 
χάριτος. Καί δταν ή στιγμά) τής πραγματικότητας έπέρχηται, οί 
μέν υιοί έπιδίδονται εις τά,ν πολιτικά,ν ή τά,ν προικοθηρίαν, δι’ έλλει- 
ψιν κρείττονος σταδίου, αί δέ κόραι φέρουσι πολλάς τρυφεράς ανα
μνήσεις, άλλ’ όλιγίστας περί μέλλοντος έλπίδας.

Έν ταϊς κατωτέραις άφ’ ετέρου τάξεσιν, οί γονείς λαμβάνουσιν ώς 
επί τό πολύ θέσιν υποδεή απέναντι των τέκνων των, έ'στι δ’ δτε ό 
διακεκριμένος ιατρός ή ή διπλωματούχος διδάσκαλος άποκρύπτουσιν 
δσον δύνανται από τής κοινωνίας, δτι άνήκουσιν εις τον παντοπώλην 
πατέρα των ή τά,ν πλύντριαν μητέρα των.

Ή τοιαύτη ανώμαλος οικογενειακά, έξέλιξις αφορμήν έχει τά,ν 
έπιπολαιότητα ημών, την έμφυτον, καί τά,ν έλλειψιν ύγιούς των τέ
κνων μας ανατροφής.

Παρεδόθημεν δλοι άλόγως εις τά,ν μανίαν της λογιότητος καί φρο- 
νούυ.εν, δτι ή άπόκτησις ενός διπλώματος, οίουδήποτε, είνε τό ακρον 
άωτον της μορφώσεως καί άναπτύζεως των μελών κοινωνίας άκμα- 
ζούσης. Ευτυχώς δμως από τινων έτών, ηρξατο πνεύμα πρακτικώτε- 
ρον έπιπνέον τάς κεφαλάς ημών καί βλέπει τις ήδη νέον αριθμόν, ού 
σμικρόν έπιδιδόμενον εις τάς πρακτικάς έπιστήμας καί συντελούντα 
ούτως εις απολύτους καί άμέσους της ήμετέρας χώρας άνάγκας. ”Αν 
ή ευτυχής αύτη τροπά, δεν έπηρχετο έγκαίρως, ημέραν τινά η Ελ
λάς ηθελεν άφεύκτως μεταβληθη εις μέγα πτωχοκομεϊον έπιστημόνων.

Τάξεις κοινωνικά! δεν έμορφώθησαν έτι παρ’ ήμϊν, ουδέ θά μορφω- 
θώσιν ίσως ποτέ, διότι ένώ εις σπανίας πολύ περιστάσεις, ή ένώπιον 
τών νόμων ΐσότης ημών είνε πραγματική, ένώπιον της φαντασίας εϊ- 
μεθα άπαντες ίσοι καί πανόμοιοι.

’Αλλαχού, έν τώ πεπολιτισμένω κόσμω, ύπαρχουσι τάξεις κοινωνι
κά! άναγνωρίζουσαι άλλήλας. 'Η τάξις τών έπιστημόνων είνε άνωτέρα 
καί σεβαστά, παρά ταϊς τάξεσι τών τεχνιτών καί έργατών, ή τάξις 
τών στρατιωτικών είνε ωσαύτως υπέροχος, ή τάξις τών έμπορων καί 
βιομηχάνων κατέχει έπίσης άνωτέραν βαθμίδα έν τν, κοινωνική κλί- 
μακι, ούχ ηττον ουδέποτε θέτει εαυτά,ν ΰπεράνω τών πνευματικώς 
καί λόγφ έπαγγέλματος άνωτέρων αυτής ομάδων. Άφ’ ετέρου αί κα- 
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τώτεραι τάξεις άναγνωρίζουσιν δρια περί έαυτάς, τών οποίων ουδέ
ποτε έξέρχονται, ουδέ αισθάνονται τά,ν ανάγκην νά έξέλθωσιν. ’Εν
θυμούμαι, δτι είδον έν Γερμανία έπισκεπτήριον, φέρον τον έξης τίτλον 
ή κ. όδοκαθαριστού Μ.

“Εκαστος έκεϊ δμολογεϊ, χωρίς νά έντρέπηται, τί είνε, ουδέ ευρί
σκει τις τέκνα άπαρνούμενα τούς γονείς των χάριν αξιοπρέπειας. Καί 
ούτως ύφίσταται πλήρης κοινωνικά, άρμονία καί έκάστη θέσις, έκα
στον έπάγγελμα, έκαστον ύπούργημα, ένέχουσι τά,ν πρέπουσαν ση
μασίαν.

Παρ’ ά,μΐν πάντες καί τά πάντα συγχύζονται' τά δημόσια αξιώ
ματα παντελώς έξέπεσαν, ούδείς αποδίδει τον πρέποντα σεβασμόν, 
ουδέ προς τούς λειτουργούς τής Θέμιδος, ουδέ προς τούς άνδρας τής 
πολιτικής, ουδέ πρός τούς διδάσκοντας. ΙΊρό όλων αύτών τών τίτλων, 
προτάσσεται συνήθως ά, δισύλλαβος ίδιότης jf'Oipa. ’Ακούετε ! ώωρο- 
άον.Ιτντήζ, ψωροόάσκα.ίος., ύωροπρωτοόίκης. ΑΙόνον τό χρήμα έπι- 
βάλλει, μόνον τό χρήμα άναβιβάζει εις περιωπήν κοινωνικήν άνωτέ
ραν. Καί έπειδή ό στίλβων ούτος θεός σπανίως ευλογεί τά βαλάντια 
τών έπιστημόνων καί τών δημοσίων υπαλλήλων, άμφότεραι αί κλά- 
σεις αύται κοινωνικός δεν ύφίστανται.

Παρά ταϊς δύωδέ ταύταις τάξεσιν, αΐτινες αλλαχού ϊστανται ύψη- 
λότερον πάσης άλλης, έπικρατεϊ ώς έπί τό πολύ άκρα άφέλεια. Δέν 
είνε ποσώς σπάνιον φαινόμενον, στρατηγός, έν μεγάλη στολή ψωνί- 
ζων ραπανάκια έν τή άγορμ ή καθηγητής, προμηθευόμενος σαρδέλας 
έντός βρίθοντος παντοπωλείου, ή νομικός τού κράτους σύμβουλος παί- 
ζων εις τόν λότον διά μίαν κόταν καί διαπληκτιζόμενος μέ τόν λο- 
ταρτζήν έν μέση όδω.

“Ολη αύτη ή κοινωνικά, ακαταστασία οφείλεται κυρίως εις τά,ν 
κρατούσαν παρ’ ά,μΐν πρόληψιν, ότι καί αί έπιστήμαι καί τά αξιώ
ματα τά δημόσια οϋδευ.ίαν άλλην αξίαν έ'χουσιν, είμά, τά,ν βιοπορι
στικήν.

Δέν γινώσκω άν πρόοδος ηνε ή στασιμότης_, ή εις τά,ν θρησκείαν 
πίστις καί άφοσίωσις λαού τίνος. Αλλ άν πρέπη νά προσθέσω καί 
έν μικρόν εκκλησιαστικόν κεφάλαιον έν τη συντομωτάτη ταύτη συρ- 
ραφή σημειώσεών μου κοινωνικών, δέν θά μοι ήνε δυνατόν νά παρα- 
λίπω, ότι τό θρησκευτικόν αίσθημα όσημέραι παρ’ ήμΐν έκλείπει.

Ή έξασθένησις αυτού ηρξατο από τής μυροβόλου τάξεως τών ά-
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νεπτυγμένων, ώς λέγονται, νέων καί ήδη έχει προχωρήσει μέχρι τών 
γραιών καί γερόντων, μέχρις αύτών έτι τών ρασοφόρων έπαγγελμα- 
τιών. Τά θρησκευτικά ήμών καθήκοντα είσί τά ευκολώτεοον πάντων 
τών άλλων παραλειπόμενα, ό ναός ώρισμένας μόνον τοΰ έτους ήμέ- 
ρας δέχεται ήμάς ύπό την στέγην του, άπζντες δέ οί θρησκευτικοί 
τύποι άπέμειναν αναμνήσεις παρωχημένων χρόνων. Αιτία τουτου, 
κατ’ έμήν γνώμην, είνε αύτή ή τυπική παράστασις της ήμετέρας θρη
σκείας, διότι ριόνον ό Θεός είνε α4ίώνιος, αί θρησκεΐαι έχουσιν όρια 
χρονικά καί πρέπει ν’ άκολουθώσι την γενικήν ούτως εΐπεϊν άνά μα- 
κράς περιόδους [μεταβολήν τών ιδεών καί τών έ'ξεων τών λαών.

τίποτε ; Δέν είνε ευχερές νά όμιλήση η γράψη 
νεωτάτης φάσεως της ελληνικής η μάλλον τής άθηναϊ- 

όσον άκανόνιστος, τόσον άρ- 
νά κρίνη νά συγχωρή άδια-

Καί περί φιλολογίας 
τις περί της 
κης φιλολογία: 
χαρία έτι,

Δύναται 
τών λογοπαιγνίων ποίησις λεπτ' 
νονται χρώμενοι έπιτυχεστερον τ 
ραν, ητις άλλοτε τουλάχιστον τ 
μον καί άνόητον ώς έπί τό πολύ, 
σην χάριν, ριέ τόσην καλαισθησίαν, ώσ 
ενίοτε δέ καί σάς συγκινε 
φίδος τεθή κατά μέρος, άπομένει έν 
αισθήματος, τερατάκι δημιουργίας.

Τό δημόσιον τό ελληνικόν έν τούτοις δέν χειροκροτεί μέ 
διά του ουδέ την τόσω έλαφράν ταύτην ποίησιν, την θέλει έ 
φροτέραν καί άγαπά περιπαθέστατα έκείνους, οΐτινες άοιειυλυη 
στιχοπλοκοΰντες, διότι έχομεν καί άστείους ποιητάς, όπως άλλοτ 
χομεν σατυρικούς. Οσον άφορά τώρα τά δραματικά ήμών 
κατά τούς τελευταίου: χρόνους, κατέληξαν άπαντα σχεδόν 
κώτατα, θανόντα άμα τή γεννήσει των.

; — 
της

. Είνε τόσον ιδιότροπος, ■ 
ώστε άναγκάζεταί τις άντί

όμως νά θεωρηθή ή νεωτέρα 
τουργική.

ποίησις τών φιλημάτων καί 
Διότι οί ποιηταί ήμών φαί- 

■ήν σφύραν τοΰ λεπτουργού η την λύ- 
:οϊς άνήκε. Βλέπετε μίαν ιδέαν άση- 

τόσω καλώς έξειργασμένην, μέ τό- 
σάς ελκύει, σάς ευχαριστεί, 

Άλλ’ όταν όλη αύτη ή τέχνη 
τερατάκι έμπνεύσεως,

-ης γρα- 
τερατάκι

ην καρ- 
ι έλα- 

άστειολογοΰσι 
εϊ- 

ποοϊόντα 
δραματι-

ευγένειανΚαί τώρα είς τό σαλόνι. Ή Έλληνΐς έχει έμφυτον την 
τοΰ ήθους· άρκεϊ μικρά τις καλλιέργεια της φυσικής ταύτης αρετή

βραχυχρόνιός τις κοινωνική διάπλασις, ΐν’ άποβή άρίστη οικοδέ
σποινα, οχι τόσον ώς πρός τήν έσωτερικήν τού οίκου διοίκησιν, όσον 
ώς πρός τάς κοινωνικάς σχέσεις αύτοΰ. ’Εν τή αιθούση της, ή Έ1- 
ληνίς οικοδέσποινα, ούδαμώς ύστερεϊ τών γυναικών τής Δύσεως. Γι- 
νώσκει κάλλιστα τήν κοινώς άνεγνωρισμένην έθιμοτυπίαν καί έχει 
ζωηρότατου καί έτοιμον τό πνεύμα, καταθέλγουσα έν τή συνδιαλέξει. 
'Υποπίπτει μέν ένίοτε είς κρίσεις περί προσώπων καί οικογενειών έν 
βριθούση αιθούση, άλλά τό άτοπον τ^ϋτο δικαιολογείται πληρέστατα, 
έκ τής έλλείψεως ύλης πρός συνδιάλεξιν έν ταϊς ήμετέραις κοινωνίαις, 
τάς οποίας μόνον αί πολιτικαί δια,μάχαι καί τά έπεισόδια τού οι
κογενειακού βίου συγκινοϋσι καί έκπλήττουσιν.

Ή Έλληνΐς οικοδέσποινα κατέχει πλείω πάσης άλλης τήν δύνα- 
μιν ν’ άποκρούη τούς πειρασμούς, τούς όποιους έπολλαπλασίασε σή
μερον ή είς άκρον προηγμένη κοινωνική έλευθεριότης. Μόνον σύζυγος 
κούφος καί άσύνετος δύναται νά τήν παρωθήση είς παραπτώματα. 
’’Ας λέγουσιν ό,τι θέλουσι περί τών γυναικών ήμών έκεΐνοι, είς τάς 
χώρας τών οποίων ή αιδώς σπανίως χρωματίζει τάς παρειάς τού άβροΰ 
φύλου. Αί Έλληνίδες έχουσι πολύ μεγάλην περί τιμής ιδέαν καί εί- 
σίν ύπό τήν έποψιν ταύτην κάτι άνώτεραι άπό γυναίκες.

Έν ταϊς αίθούσαις τών χορών κατ’ έξαίρεσιν ήμ.εϊς μόνον λαμβα- 
νομεν αναψυχήν καί τεοπόμεθα. Συνήθως βασανιζόμεθα ύπό τής ιδέας 
τής ένκάλλει, έν περιβολή, έν προτιμήσεσιν ύπεροχής. Τίποτε δέν θέλ
γει τήν Έλληνίδα έν τή αιθούση τού λάμπροτέρου χορού, όταν δέν 
πεισθή, ότι υπερέχει μεταξύ πασών, ό έγωισμός αύτής είνε τόσω μέ- 
γας, ώστε όλα τά λοιπά αισθήματα της ύποκύπτουσιν αύτώ.

’Έπειτα είνε ή πολυτέλεια ή άμετρος, ητις μάς τυραννεϊ. Πόσαι 
καί πόσαι είς τούς χορούς μας δέν μεταβάλλονται είς κινητά ένεχυ- 
ροδανειστήρια, έπί τών όποιων όλος ό όμιλος τών άπουσών φίλων 
δύναται ν’ άναγνωρίση ίδια κοσμήματα. ΙΊόσαι καί πόσαι δέν θυσια- 
ζουσι τήν οικογενειακήν γαλήνην καί τήν αξιοπρέπειαν των είς μίαν 
πολυτελή ενδυμασίαν, τήν όποιαν ταϊς άρνεϊται τό βαλάντιόν των, 
άλλά ταϊς έπιβάλλει ή ματαιότης των. ΙΙόσαι καί πόσαι δέν συντε- 
λούσιν είς τό αιώνιον έλλειμμα τού ελληνικού προϋπολογισμού, πό
σαι καί πόσαι δέν άναγκάζουσι τούς μακαρίους συζύγους των άντί νά 
διαχειρίζωνται, νά μεταχειρίζωνται τά έμπιστευόμενα αύτοϊς ξένα κε-
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φάλαια. Καί βεβαίως είνε ή κρατούσα παρά τή γυναικί αδυναμία ή 
φιλαρέσκεια, άλλά παρά τη Έλληνίδι έκδηλοΰται αύτη είς μέγαν, 
ε*ς άμετρον βαθμόν.

Έτέρα έλλειψις ημών αξιοδάκρυτος, έν ταΐς αίθούσαις τών χορών 
ιδίως έπιτεινομένη, είνε ή περιφρόνησις της ελληνικής γλώσσης, την 
όποιαν συνειθίσαμεν νά θεωρώμεν άπρεπη είς τά χείλη άνθρώπων λε
πτής άνατροφης. Όμιλοΰμεν συνήθως γαλλιστί καί παριστώμεν ούτω 
τό θέαμα βαρβάρου λαού, όστις καί την γλώσσάν του αύτην δανεί
ζεται παρά τών ξένων, ώς δανείζεται παρ’ αυτών την ύλην τοΰ ιμα
τισμού του.

Τάς άνω γραμμάς, αποσπάσματα έκ σημειώσεων, άς τινας πρός 
εύρυτέραν κοινωνικήν μελέτην είχαν άλλοτε συλλέξει, τολμώ ν’ άπο- 
στείλω τώ φιλτάτω κ. Άρσένη εύμενώς λίαν όσον καί έπιμόνως αί- 
τοΰντί με άρθρίδιόν τι διά την πολύτιμον έπινομίδα του. ’Ελπίζω 
δέ είς καιρόν εύθετώτερον νά κάμω πληρεστέραν τών σημειώσεών μου 
τούτων χρησιν, καθότι υ.ελέται κοινωνικά! τοιαΰται, καίτοι μεγίστης 
σκοπιμότητας ούσαι, όλοτελώς σχεδόν παρ’ ήμϊν έλλείπουσιν.

’Ιούνιος 1888.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΙΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΗΜΑ ΞΗΡΩΝ ΑΝΘΕΩΝ ζ/ ώ ρ ο r τής Έ. Β.

Τήν αρμονίαν ταύτην -ών ανθέων, 
όσα ή χειρ σου έχει συνδυάσει, 
έν συγκινήσει βλέπω καί έκτάσει, 
ώς άσμα γοητεύει με ώραΐον.

Παν άνθος διηγείται σιγαλέον» 
δσα ποτέ φωνή δέν θά έκφραση, 
δσα τό έαρ έν τή αναστάσει 
εις τήν καρδίαν ψάλλει μύρα πνέον.

Τών λογισμών σου το παρθένον ρεύμα, 
δπερ συνώδευσε τήν εργασίαν, 
τά άνθη-ταύτα τά ξηρά ποτίζει.
Καί τό φαιδρόν καί αφελές σου πνεύμα , 
πλεχθέν εις τών ανθών την άομονϊαν, 
με άρωμα καί χρώμα τα στολίζει.

(Αύγουστος 1888)
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΙΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΡΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΙΝΕΙ
"Η

Η ΔΙΑΚΩΜΩΔΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
I

Η ΣΚΗΝΗ ΕΝ ΑΡΓΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ 1829

Έν Άθήναις τή 16η Αύγούστου 1888.

Φί.Ιτατέ μοι κ. Ί. ’Λρσένη.
Ευχαρίστως έπληροφορήθην έκ τής ωραίας επιστολής σας την προσεχή επα- 

νάληψιν τής «ΙΙοικί.Ιης Στοάς», ής ή έλλειψις κατά τό παρελθόν έτος πολυτί- 
μως παρετηρήθη έν πάσι δ’ ύπήρξε τή αλήθεια έπαισθητή. Άφ’ ού νομίζετε, 
δτι μεταξύ τών έκλεκτών συνεργατών τοϋ ώραίου έργου σας, ή εμή φωνή δέν 
θέλει προξενήσει παραφωνίαν τινά, σας πέμπω όλίγας σελίδας πρός εξήγησιν 

παροιμίας, συχνά λεγομένης ύπό τοϋ λαοϋ.
Δέξασθε τήν διαβεβαίωσιν τής προς υμάς ύπολήψεώς μου

Γεώργιος Ν, Φιλάρετος.
«Πολλοί πολλάκις ήδυνήθησαν, κατά τό πέρας τών επαναστάσεων, νά παράσχω- 

σιν είς τούς λαούς, αντί πραγματικών ελευθεριών, την σκιάν αυτών μονον. 
Ό Αύγουστος άπεπειράθη τοΰτο καί επέτυχεν. "Εθνος κλυδωνισθεν δεχεται 
νά τό άπατήσωσιν, αρκεί” μόνον νά παράσχωσιν αυτώ ησυχίαν. Η δε ιστο
ρία διδάσκει, ότι ικανή τότε διά τό "Εθνος εκείνο εύχαρίστησις είναι ή έκ 
πάσης τής χώρας συναγωγή αγνώστων τινών καί παν άλλο η ανεξαρτήτων 
άνδρών, ποός θεατρικήν τινα συγκρότησιν πολιτικής Συνελευσεως».

Tocqueville.

ΙΣ έκ τών αναγνωστών δέν ήκουσε τό «Γιάννης 
κερνά καί Γιάννης πίνει»; Άλλ’ όπόσοι άρά γε 
γινώσκουσι καί τήν ιστορικήν πηγήν, έξ ής ό 
λαός άπέκτησε τήν σοφήν ταύτην παροιμίαν ; 
Έάν τινές τών νέων αναγνωστών συνέπεσε νά δια- 

πεοί τώνέκλεκτών μυθιστορημάτωνκρψωσι τάς
μεΛέτας των, ϊνα καταναλώσωσιν ολίγας στιγμάς εις άνάγνωσιν και 
τής ΐστοοίας τής Ελληνικής Έπαναστάσεως, πιθανόν νά γνωρίζωσι
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τίς είναι ό Γιάννης, όστις εκέρνα καί επινε μόνος του- ά.\\ά, νή τόν 
αοίδιμον καί άείμνηστον Λαβέρν, νή τόν διάδοχον αύτοΰ Λασάλ, δέν 

t \ ζ r ζ t Ρ \ τ ' ’ -* ■> ~ _πιστεύω να υπχρχτ) [Λία καν αοοα η jxvj εκ των αναγνωστριων του 
•ημερολογίου σου, φίλε μου Κύριε Άρσένη, ήτις άπεφάσισε νά θυσιάσή 
την διδαχήν της αθώας Jolie Parlumeuse ή την άκρόασιν της 
Mam’zelle Nitouche, όπως άναγνώσγ καί δη είς την πρόστυχαν έλ- 
ληνικήν γλώσσαν τοιαύτας παλαιάς ιστορίας, μόνον καί μόνον όπως 
εύρη την καταγωγήν αγροίκου παροιμίας περί κερασμάτων τοΰ Γιάννη. 
"Οθεν έπίτρεψόν μοι νά χαράξω όλίγας γραμμάς άν ούχί χάριν σοΰ, 
άλλά χάριν τουλάχιστον εκείνων τών νέων άμφοτέρων τών φύλων έκ 
τών πολυπληθών σου αναγνωστών καί άναγνωστριών, οϊτινες μετά 
την έκ τοΰ σχολείου άναχώρησίν των άρκοΰνται ν’ άναγινώσκωσιν 
ελληνιστί έτησίως μέν μόνον τά ημερολόγια έ'νεκεν της πολυποίκιλου 
καί διασκεδαστικής ύλης των, καθ’ έκάστην δέ τά κοινωνικά καί 
τάς ειδήσεις τών έφημερίδων περί της καλλιπαρείου μέν πολύφερνου 
δέ νεάνιδος ητις έμνηστεύθη, η περί τών κρίσεων της δείνα έσπερίδος 
καί τοΰ δείνα χοροΰ η άπλούστερον περί τοΰ θανάτου τοΰ κυναρίου 
της δείνα δεσποινίδος ! . . .

Ιδού λοιπόν περί τίνος πρόκειται. Έν τώ μέσω πολυετών καί αι
ματηρών αγώνων ή έν Αίγίνη άφιξις τοΰ Ίωάννου Καποδιστρίου ώς 
Κυβερνήτου της Ελλάδος (11 Ίανουαρίου 1828) έθεωρήθη ώς άκτίς 
παρηγορος έν τώ μέσω ζοφεροΰ σκότους. Άνεμένετο ώς ό Μεσσίας έπί 
τή έλπίδι της έφαρμογής τοΰ συντάγματος, όπερ έψηφίσθη είς την 
έν Τροιζηνι Γ τών Ελλήνων εθνικήν συνέλευσιν. Οί άγωνιζόμενοι 
είχον ανάγκην άρχηγοΰ της νομοτελεστικής έξουσίας, διότι τά τοΰ 
κατά ξηράν καί θάλασσαν στρατοΰ έβαιναν μάλλον καλώς.

Ό Καποδίστριας όμως είχε διδαχθή την πολιτικήν έν τή δεσπο- 
τικη 'Ρωσσία. Ήγάπα λοιπόν τό Σύνταγμα, άλλ’ ώς χάρτην αόνον 

ώς όλοι σχεδόν οΐ βασιλείς, δέν λέγω άνεξαι- 
τοΰ νέου Κυβερνήτου, ώς περιγράφεται 

Σπυρίδωνα Τρικούπην, όστις έχρη- 
αύτοΰ, ήτο καλός’ πολλαί άρεταί 

όν άνδρα’ πολλά καί μεγάλα είχε πλεονεκτήματα’ άλλά 
κατεποντίζοντο έν τώ ώκεανω τοΰ εγωισμόν του, όστις τόν 

όν μόνον τής Ελλάδος Σωτήρα, τούς 
καί νά έξυβρίζγ δημοσία τούς ανθρώπους τοΰ 
έθαύμασαν οί κάτοικοι τής υδρογείου σφαί

ελπίδων μέλλοντος ... ώ 
ρέτως. Ό φυσικός χαρακτηρ 
άπό τόν σύγχρονον αύτοΰ ιστορικόν 
σίμευσε καί γενικός γραμματεύς 
έκόσμουν 
πάντα 
έξώθει νά νομίζγ εαυτόν μέν 
δέ άλλους μηδαμινούς, 
έλληνικοΰ άγώνος, ους

ζ

ρας, άποκαλών τούς χοτσαμπάσηδες Τούρκους, φέροντας όνομα χρι
στιανών, τούς δέ οπλαρχηγούς, λγστάς, αγγεία τοΰ Σατανά τούς Φα- 
ναριώτας καί μωρούς τούς λογίους. «“Ηθελε νά κυβερνά, γράφει ό 
Σπ. Τρικούπης, δεσποτικώς τούς ομογενείς του έπί λόγω ότι τοι- 
οΰτον κυβερνητικόν είδος έπρεπεν είς έθνος μεταβαϊνον άπό δουλείας 
είς έλευθερίαν’ ούδ’ έπίστευεν ότι ό ίεσποεισμοι; φθείρει συνήθως τά 
χρηστά ήθη και αυτών των πρός το κα.Ιόν τον κοινού δεσποζόντων» I.

Άφοΰ λοιπόν βαθμηδόν καί κατ’ ολίγον έγένετο ό Ίω. Καποδί- 
στριας άπό άρχηγοΰ τής νομοτελεστικής έξουσίας κατά τό έντελώς 
χάρτινον καταστάν πλέον σύνταγμα τής Τροιζήνος δικτάτωρ αύτός 
τε καί ό αδελφός του Βιάρος, ήρξατο νά γεννάται άντιπολίτευσις 
κατ’ αύτοΰ ζωηρά καί έξωτερική πίεσις, ής έ'νεκεν ήναγκάσθη νά 
καλέση μετά πολλάς ΰπεκφυγάς καί άναβολάς τήν έν “Αργεί Δ' τών 
Ελλήνων έθνικήν συνέλευσιν. «Ή έξωτερική πολιτική, γράφει ό Κά
ρολος Μένδελσων Βαρθόλδης, έξηνάγκασεν αύτόν νά ύποδυθή έπί μα- 
κρόν φι.Ιαρέσκως συνταγματικήν πολιτικήν. Ένόμισε δέ, ότι ήδύ- 
νατο πρός στιγμήν νά γείνγ συνταγματικός χωρίς κινδύνου.» Τότε 
έθεώοησε καλόν νά περιποιηθή όσον ήδύνατο τόν λαόν καί έξήλθεν 
είς μακράν έν Πελοποννήσω περιοδείαν, έρωτών περί τής υγείας καί 
τών άναγκών τών εκλογέων. Όποια όμοιότης προς τάςπαραμονάς τών 
έπί τών ημερών μας έκλογών, καθ’ άς τήν δημοσίευσιν τοΰ περί 
διαλύσεως διατάγματος, θανάτου φυσικωτάτου πλέον πάσης βουλευ
τικής περιόδου, μανθάνουσιν οΐ εκλογείς έκ τών μειδιαμάτων, τών 
χειραψιών καί τών άτελευτήτων ύποσχέσεων τών υποψηφίων. Ύπο 
τοιαύτην μάλιστα έποψιν εξεταζόμενη ή άφειδής χρήσις τοΰ βασιλι
κού περί διαλύσεως τής Βουλής δικαιώματος δέν είναι δυσάρεστος 
διά τούς έκλογεϊς τοΰ βασιλείου τών Ελλήνων. ... Ή περιοδεία υ
πήρξε λίαν καρποφόρος, άλλ’ ό Κυβερνήτης ήτο φρόνιμος άνθρωπος 
καί ήθελε νά εξασφάλιση τήν έν τή συνελεύσει πλειονοψηφίαν. Δέν 
τώ ήρκει λοιπόν τό εισόδημα τών ψήφων, όπερ τώ παρεσκεύασεν ή 
έν ταϊς έπαρχίαις τών λεγομένων συνταγματικών πολιτών του περιο
δεία, ούδ’ έφησύχαζεν, ώς άπειροι τινές υποψήφιοι είς τάς ύποσχέ- 
σεις καί τάς καυχησιολογίας τών άφωσιωμένων θεσιθηρών ή είς μόνον 
τόν ζήλον τής υπαλληλίας του, ήτις είτε άπό trop de Zele εί'τε συ
νέπεια μυστικών οδηγιών όπερ καί πιθανώτερον ήθέλησε ν’ άπλο-

1 'Ιστορία τής 'Ελληνικής Έταναστζσεως. τόνος Δ' κεφ. €>Ε σελ. 276 — 8. 
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ποιήσγ την συνέλευσιν διά της αποστολής πληρεξουσίων άπ’ ευθείας 
εις τόν ίδιον Κυβερνήτην ! τά όποια έλάμβανεν, εΰγλώττως οι^ωΊ 
κατά τόν Βαρθόλδην, έως δτου ήναγκάσθη νά λαλήσγ δήθεν δυσαρε- 
στούμενος δι’ αυτά, άτινα έν τούτοις παρεσκεύαζον την κοινήν γνώ
μην ύπέρ τής μερίδας τών συμπολιτευομένων' εις 36 έκλογικάς πε
ριφέρειας είχεν έκλεχθή ό Κυβερνήτης άντιπρόσωπος. «Άφοΰ οΰδέν 
ήν ώρισμένον περί προσόντων τοΰ έκλεξίμου, γράφει ό Μένδελσων, 
διατ'ι νά μή έκλέζωσι τόν Μπάρμπα Γιάννη.» Έθεώρησε καλόν έκ
τος τών άνω νά κατασκευάση καί εκλογικόν νόμον, καθ’ δν οι έπαρ
χοι χάριν τής πατρίδος ώφειλον νά κηδεμονεύσωσι τούς εκλογι
κούς συλλόγους, άλλ’ ένταΰθα εύρεν άντίστασιν άπό τε τόν γενικόν· 
του γραμματέα τον Σπυρ. Τρικούπην καί άπό τό «Πανελλήνιον», 
όπερ τότε είχε την θέσιν Γερουσίας.

«Το κα.Ιό τό παΜηκάρι ό ΆΤ-ζαπός, ζέρει κιάλλομο*οπάτι.»
Καί ο Καποδίστριαι έκ τής δυσχερείας έξήλθε δι’ ενός άπλουστάτου 
έλιγμοΰ. ’Αντικαθιστά τόν γενικόν γραμματέα καί προσθέτει εις τό 
«Πανελλήνιον» εννέα μέλη άφωσιωμένα εις αυτόν' μετά τόν τοιοΰτον 
μετασχηματισμόν ή μετά την ποθητήν ισορροπίαν τής κυβερνητικής 
πλειονοψηφίας, τό «Πανελλήνιον» έδέξατο πάσας τάς εθνοσωτήριους 
προτάσεις τοΰ Καποδιστρίου. Όπόσον Απλοποιημένα θά ήσαν καί 
τά καθ’ ημάς, έάν ό έκάστοτε πρωθυπουργός εις πάσαν Αμφιβολίαν 
περί τής βουλευτικής πλειονοψηφίας είχε τό δικαίωζα νά άιορίζη 
ώς βουλευτάς τινάς έκ τών θαυμαστών του, ρίπτων ούτω αυτούς ώς 
βάρη έπί τής άμφιταλαντευομένης πλάστιγγος καί άποσοβών τάς 
ύπουργικάς κρίσεις!!! Συστήσατε, παρακαλώ, τήν λαοσωτήριον ταύ- 
την άναμόρφωσιν τής Βουλής εις πρώτην άναθεώρησιν τοΰ έν ΐσχύϊ 
συντάγματος μας. Έν τούτοις χάρις εις τά συνετά μέτρα τοΰ Καπο- 
διστρίου ή έν "Αργεί Δ τών Ελλήνων καλουμένη εθνική συνέλευσις 
κατηρτίσθη ανευ οΰόενός αντιπολιτευόμενου, διότι εις έπισφράγισιν 
τών άνωτέρω έκτεθέντων προνοητικών του μέτρων έμερίμνησε διά τών 
ύπαλλήλων νά ύποχρεωθώσιν έγγράφως παρά τών έκλογέων οί άντι- 
πολιτευόμενοι πληρεξούσιοι, ϊνα άκολουθήσωσιν έν τή συνελεύσει τήν 
πολιτικήν πορείαν, ήν θά ΰπεδείκνυεν εις αύτούς ό ίδιος Κυβερνήτης, 
ή δέ τοιαύτη έκ μέρους τών κυβερνητικών οργάνων πρότασις ύπεστη- 
ρίζετο άναλόγως τών προσώπων και τοΐς μετρητοϊς, γράφει ό Μένδελ- 
σων Βαρθόλδης.

Ούτω εις είκοσι καί μάνας συνεδριάσεις έπεράτωσεν ή Συνέλευσις
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τάς έογασίας της θανμασι,ώτατα, ούδέ κατά κεραίαν παραβάσα τάς 
όδηγίας, άς έλάμβανεν έκ τοΰ Καποδιστρίου. Τοιαύτη καί τοσαύτη 
σύμπνοια ύπήρχε μεταξύ τών έν Άργει αντιπροσώπων, ώστε ημέραν 
τινά, καθ’ ήν ήρξατο άναγινωσκομένη ή έκ της υπηρεσίας παραίτη- 
σις τοΰ Τσώκρη, ένεκεν δυσαρέσκειας του προς τόν Κυβερνήτην, διε— 
κόπη ή άνάγνωσις ευθύς ώς έ'φθασεν εις τό μέρος ... τών παραπόνων.

«Τοιαΰτα ήσαν τά ψηφίσματα, γράφει ό Κάρολος Μενδελσών Βαρ- 
θόλδης 1 τής δ' έθνικής συνελεύσεως, καθ’ ήν δ Καποδίστριας έθριάμ— 
βευσε κατά τής τής άντιπολιτεύσεως, ώς έξεφρά-
ζοντο οί οπαδοί του, καί άπέκτησεν απεριόριστον σχεδόν δύναμιν, 
κατά τήν ιδίαν αύτοΰ ομολογίαν. Φαίνεται όμως ανακριβές τό νά 
λαλγτις περί ψηφισμάτων τής έθνοσυνελεύσεως.—Βουλευτικόν σώμα, 
έστω καί τόσον ευπειθές καί άφωσιωμένον ώς ή «άνεύρετος βουλή» 
ήδύνατο ίσως νά δείξη πως έλαφράν τινα ανεξαρτησίας διάθεσιν, 
κινδυνεΰον νά φανή βασιλικώτερον τοΰ βασιλέως. Άλλ’ είς τήν ελ
ληνικήν εθνοσυνέλευσιν ούδ’ αυτό τό αμφίβολον άπελείφθη προνό- 
μιον. Ή γέννησις τών δεκατριών εκείνων ψηφισμάτων καταδεικνύει 
τόν μέγιστον τής έξαρτήσεως βαθμόν, ον δύναται' τις νά φαντασθη’ 
τα ψηφίσματα είχον ά.τ.ίούστατα συνταχθή ύπό τοΰ Καποΰι,οτρίου 
εντός τον γραφείου τον. ’Επειδή δέ δ Κυβερνήτης δέν ήδύνατο νά 
γράφη ελληνιστί, συνέταξεν αύτά γαλλιστί, καί δ γραμματεύς τής 
συνελεύσεως 'Ρίζος τά μετέφρασεν είς τήν ελληνικήν. Ούτω δέ, γεννη- 
θέντα έν τή γραμματεία τοΰ Κυβερνήτου, καί διαβιβασθέντα είς τήν 
συνέλευσιν διά τής έπταμελοΰς επιτροπής έπανέκαμψαν πάλιν ώς 
έ'ργον της σννε.Ιεΰσεως ταύτης είς τήν γραμματείαν τοΰ Κυβερνή
του. Δέν ήσχύνετο μάλιστα ή έπταμελής έκείνη έπιτροπή, συγκα- 
λύπτουσα έννοεϊται τήν φράσιν, νά δμολογή τήν μέχρις άπαρνήσεως 
τοΰ καθήκοντος κορυφουμένην έμπιστευτικήν αύτής μακαριότητα, 
καί νά κηρύσση ώς αποστολήν της τό νά έργασθή ύπό τήν άμεσον 
τοΰ Κυβερνήτου δδηγίαν. Έκ τών αποκαλύψεων τούτων συνάγεται 
πλήρης ή έννοια τής ίλαοοτραγφδίας εκείνης. Οί έναντίοι έχλεύαζον 
έκφανώς τήν γελοίαν παρφδίαν τών συνταγματικών τύπων, καί κρύφα 
μετεβιβάζε'το άπό στόματος είς στόμα τών τολμηροτέρων πληρεξου-

1 Ιστορία τής Ελλάδος 
καί 'Ιστορίαν 'Ελληνικής 
σ. 346—355.

μέρος β μετάφρασις Α. Βλάχου σ. 224—5. "Οςα 
’Επαναστάσεως ύπο Σ. Τρικούπη τόμ. Δ' κερ. ΙΙΑ.
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σίων τό λογοπαίγν-.ον : Γιάννης κερνά καί Γιάννης πίνει.»

Άντι επιΛόγόυ. — Δέν δύνοψ-αι νά βεβαιώσω εις ποιαν ακριβώς 
έποχήν έπαίζετο έν Έλλάδι μάλλον έτιτυχώς ή κωμωδία τών συν
ταγματικών έλευθεριών' άλλα πιστεύω δτι κατά τάς τελευταίας §ζ 
δεκαετηρίδας θά έπληθύνθησαν οί οπαδοί τοΰ συνταγματικού μαθή
ματος «Γιάννης κέρνα καί Γιάννης πίνει», διότι έν δσω ψηφίζονται μέν 
αντισυνταγματικοί χάρται, άναγράφοντες τάς μάλλον φιλελευθέρους 
^-Ρχάς, μένει δμως έν ολη τη ΐσχύϊ καί καθ’ άπαντας τούς κλάδους 
ή πρωθυπονργιχή σνγχέκζρωσις, ό «Γιάννης» δηλαδή ό έκάστοτε 
πρωθυπουργός, θά κερνά καί θά πίνγ,.

Έν Καλλιθέα (Αθηνών) τή Ί6 Αύγουστου 1888.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ

[Ά ν i μ ν η σ ι «.]

I

Δέν αγαπώ τά όνειρα, άλλ’ όταν ή ψυχή μου 
μέσ’ τή γαλήνη τής νυκτός, ατάραχη πλανάται, 
κ’αισθάνομαι άλλη ζωή ’ς τον ύπνο τής ζωής μου 
’σαν άλλον κόσμον φωτεινόν μονάχη νά θυμάται.

Μ’ αρέσει μέσ’ τ’ο πέλαγο, όπου ή νύκτα χύνει 
έν όνειρο, παρήγοραις ’ς εμέ στιγμαις να δίνη.

ΓΙόσαις φοραίς έν όνειρο μ’ ελάφρωσε τούς πόνους 
κ’εύρέθηκα καί βασιλιάς καί ποιητής μέ μία ! 
πόσαις φοραίς έγλύκανα τής νειότης μου τούς χρόνους, 
όταν εις μάγον ονειρον σέ έβλεπα Μαρία

’Αλλά καί πόσα δάκρυα καί πόσα; συγκινήσεις 
μοί έδωκαν τά όνειρα εί; άλλα: αναμνήσεις.

II

Τοΰ ΰπνου μου τά όνειρα ποτέ δέν μ’ απελπίζουν 
γιατί γεννώνται μία στιγμή καί *ς τή στιγμή πεθαίνουν, 
άλλ’εϊνε άλλα όνειρα πού πάντα μέ φοβίζουν 
αύτά ’πού έχει ή ζωή καί ’ς τή καρδία μάς μένουν

Είν’ ή πικραίς άνάμνησαις ’πού κάποτε ξυπνάνε 
καί μέσ’ ταϊς ήσυχαις στιγμαις, πικραίς στιγμαις θυμάνε.

III

Προχθές τήν νύκτα μοναχός, ’σά φοιτητής, άς εΐπω. 
’πού καρτερούσα τρυφερό τον ύπνο νά χορτάσω, 
μ’ ετάραξ’ ένα πάτημα, ’σαν κ’ ήκουσ’ ένα κτύπο 
δέν ητον άλλο ... αφορμή τόν ύπνο μου νά χάσω.

Καί τό γνωρίζετε καλά ξαγρύπνια τί σημαίνει, 
όταν κανείς καί μοναχός κανέναν δέν προσμένει.

ΙΙαραδοξα ’σ τόν κόσμο μας ! εγώ στοιχηματίζω 
ή περισσότεραις στιγμαις τών έφηβων μας χρόνων 
είνε τρελλαίς, άνόηταις—άλλα μή σας φοβίζω 

ύπάρχει καί έξαίρεσις—τής δυστυχίας μόνον,

Διότι όταν ή χαρά τή νειότη συντροφεύει 
ή μέθη τής καρδίας μας, τήν φρόνησι κωφεύει.

Καί εις έμέ τήν νύκτ’ αύτή, μία τρελλή ιδέα, 
ή μάλλον μία άνάμνησις, ή κάλλιον άν εΐπω 

εις κεκρυμμένος άγγελος, ή μία καλογραία 
’σ τόν νοϋν μου ηλθον στοιχηδόν, σαν ήκουσα τον κτύπο,

Κι’ όλην τήν νύκτα, άγρυπνος ώνειρευόμην μίαν 
ζώσαν, νεκράν, πλήν άγνωστον, άλλ’ όμως νϋν αγίαν.

IV

Εις άλλους χρόνους έκδρομάς άγροτικάς έζήτων 
μέσα εις δάση σκιερά καί εις άγνάς ερήμους 

και ημην ουτω ευτυχής, χαρα μου μια ήτον 
τάς ώρας νά διέρχωμαι, εις τούς αγρούς, εϋθύμους.

Διότι καθαρός κ’ έγώ ώς ή παρθένος φύσις 
μοί έδιδε διά τροφή παρθένους συγκινήσεις.
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Μίαν γυναίκα μοναχήν συνήντησα ... ή πρώτη 
έντύπωσίς μου αίνιγμα ή μάλλον ήτο γρίφος, 
διότι ήσθανόμην φως μέσ’ τα παληά τά σκότη, 
άτινα πεοικάλυπτον τής γυναικδς τό ύφος.

Ήτο γυνή, πλήν ειχέ τι άνώτερον ακόμα 
νεανις δοϋσα χάρισμα είς τόν θεόν τό σώμα.

Πιστεύω εννοήσατε ... ήτον ή καλογραία 
παρθένος ... ότι άλλο τι άν είπω δέν αξίζει, 
ή φράσις μου είνε πολύ διά ύμάς γενναία, 
διότι άνθος άφοϋ είν’ βεβαίως θά ανθίζει.

Είχε τό βλέμμα ταπεινόν, σιγά έπεριπάτει' 
άντί τοΰ παραδείσου της, τόν κόσμον άνταλλάττει.

Τήν ήκολούθησα πιστός, αργός ’σ τά βήματά της, 
προσκυνητής θεόφοβος, νέος ... ακόμη πλέον 
δέν με ύπώπτευε ποσώς, θά ήμην διαβάτης 
ή επιστάτης τών δασών, ή εραστής τιςκλαίων.

Διότι ό πανάγαθος κάμνει καοδιογνώστας 
τούς μοναχούς, τάς μοναχάς, τους ψάλτας κι’ αναγνώστας.

"Εφθασε τέλος, έφθασα κ’ έγώ ’σ τήν ίδια θύρα, 
τήν ειδον, έλαμπον γλυκείς, θερμοί οί οφθαλμοί της' 
έδείκνυε τό ένδυμα ότι θά ήτο χήρα 
καί ήλθεν εις τινα μονήν νά σώση τήν ψυχήν της.

~Ω πόσον εινε ή ζωή είς τάς μονάς γλυκεία 
νά ανταλλάσσωσιν εύχάς όσιος καί όσια !

Πλήν ήτο μόνη ... σύντροφον μίαν μονάχα γραίαν 
ειδον ’σ τήν θύρα τής αυλής νά γνέθη καθημένη· 
τήν χείρα νά τής άσπασθή βλέπω τήν καλογραίαν 
κ’ εννόησα ότ’ είν’ αύτή ίσως ή ήγουμένη.

Τότε κ’ έγώ τήν χαιρετώ, τήν κεφαλήν μου νεύω 
πλήν προχωρώ^... άμαρτωλός πνευματικόν γυρεύω.

Είσήλθον ’σ τό κελλίον της, μέ σεβασμόν προσκλίνω, 
ή καλογραία χαιρέτα, άλλ’ ώς αγνή παρθένος, 
μέ τόν χαιρετισμόν έγώ έν στεναγμόν αφίνω, 
τής λέγω πώς περίπατον διέβην ώσάν ξένος.

Μοί είπε καί έκάθισα, αλλά τί ήσθανόμην ! 
πρός χάριν της καλόγηρος άν ήθελ’ έγινόμην.

Είχε τήν δψιν συμπαθή, τό πρόσωπον ήμέρα 
έν όλω νύκτα εχουσα παρήγορον σελήνη, 
τήν ερωτώ εις τήν μονήν μονάχη πώς επέρα, 
μοί εϊπεν, ότι δ θεός βοήθειαν τής δίνει.

Ειδον τό βλέμμα της θολόν, ή κόρη έπροδόθη, 
ίσως χωρίς νά ήθελεν είς τόν θεόν έδοθη.

Ή γραία εινε μήτηρ σας ; τήν είχον έρωτήσει, 
οχι, μοί είπε, τήν μονήν έκείνη προστατεύει 
καί άλλο δέν έπρόφθασε ’ς εμέ νά άπαντήση, 
διότι ή γερόντισσα σιγά, σιγά ανέβη.

Τήν χαιρετώ, μέ χαιρετά, ώς διαβάτης ξένος 
άνάπαυσιν έζήτησα, τής λέγω, κουρασμένος.

Άλλά ή καλογραίά μου τήν κεφαλήν της κλίνει 
καί φεύγει, ίσως προσευχήν ’σ τόν ϋψιστον ν’ άφήση 
καί ’μέ ώς μόνον σύντροφον τήν γραίαν μοί αφίνει, 
ητις ευθύς ήθέλησε ’ς έμέ νά όμιλήση.

Μ’ έρώτα πόθεν έρχομαι, μ’ ερώτα ποϋ πηγαίνω 
άν ήδυνάμην θάλεγα—καλόγερος νά γένω.

Συγχρόνως όμως στρέφουσα τήν κεφαλήν μοί είπε, 
είνε τρελλή ή δυστυχής έκείνη καλογραία, 
έμάραναν τά χρόνια της τά δάκρυα, αί λϋπαι 
χήρα, παρθένος ένταυτώ έμεινε τόσον νέα.

Ποτέ τήν νύκτα δεν ’μπορεί τό μάτι ν’ ασφαλίση 
άν πρώτον είς τόν τάφον του δέν τον μοιρολογήση.

Δέν το έπίστευσα, αλλά αμέσως μετεβλήθην, 
ήσθάνθην είς τό στήθος μου πόνον άπελπισίαν, 
έκείνην ήν ήγάπησα άμέσως έλυπήθην 
καί πλέον τήν έλάτρευον ώς ζωντανήν άγίαν.

Πικρά έσκέφθην έκλαυσα τήν πλάνην τής καρδίας 
ητις έζήτει βάλσαμον είς τόπον δυστυχίας.

Δέν έκοιμήθην, ήθελα ν’ άκούσω τόν κλαυθμόν της, 
νά αισθανθώ τόν πόνον της, νά κλαύσω ώς έκείνη
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δέν ήμην ποσώς ήσυχος χατά τον χωρισμόν της 
κ’ έξήλθον’ νύκτα ήρεμον έφώτιζε σελήνη.

Μχχοόθεν ηχούσα κλαυθμούς, στόνους έκ τοΰ πλησίον 
ώσεί νυκτερινήν σκιάν τήν είδον είς μνημεϊον.

Οί λόγοι της έκόπτοντο, κλαίουσα δεόμενη 
γονατιστή τάς χείράς της πρός τον Θεόν ύψωνε:, 
ήτο τρελλή ; τί όνομα διά τήν ερωμένη 
όταν πιστή τό δάκρυ της μέ τάς εόχάς ένώνη !

Έσκέφθην ώς φιλόσοφος, διά τόν εραστήν της 
άντήλλασσεν είς τόν θεόν παρθένον τήν ψυχήν της.

'Αμάρτημα ένόμισα εκείνά πλησιάσω, 
τά νώτα στρέφω, άφησα τήν ζωντανήν αγίαν 
καί μάτην προσεπάθησα διά νά ήσυχάσω’ 
τρελλΐς έγώ άλλην τρελλήν ήγάπων τήν Μαρίαν.

Τοιοΰτον είχεν όνομα ποτέ καί άλλη μία 
γυνή, παρθένος ένταυτώ, σήμερον Παναγία.

V

Τοϋ παρελθόντος φοβεράς τοιαύτας αναμνήσεις 
προχθές τήν νύκτα έφερεν είς κτύπος μόνον—μόνον 
κ’ ήσθάνθην νυν πολύ σκληράς τάς τότε συγκινήσεις 
ώς άναξέσας μόνος μου τοΰ στήθους μου τόν πόνον,

Δέν έκλαυσα1 αλλά φωνή μοί έλεγε κρύφια 
δτι ήγάπησα ποτέ τήν δυστυχή Μαρία.

Έν Άθήναις 22 Ιανουάριου 1888.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ I. ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ

Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ

ΕΝ ΤΗ ΠΟΙΗΣΕΙ ΚΑΙ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ■ · I

(Απόσπασμα ί« τοϋ «Πολιτικού βίου τής Κλεοπάτρας·)1

ΡΩΤΗΝ αφορμήν εις μελετάς περί τοϋ πολιτι
κού βίου τής βασιλίσσης τής Αίγυπτου Κλεοπά
τρας μοί έ’δωκαν φράσεις τινές καί άλλων μέν 
αρχαίων συγγραφέων, μάλιστα δέ Δίωνος τοϋ 
Κασσίου. Κατά τάς στοιχειώδεις ίστορικάς γνώ
σεις, άς άποκτώμεν έν τοϊς σχολείοις καί γυ- 
μνασίοις, ή τελευταία αυτή τής Αίγυπτου βα
σίλισσα, ή περιβόητος δυγάτηρ Πτολεμ.αίου τοϋ 
Αΰλητοϋ, δέν διεδραμάτισε τό έζοχον έκεϊνο

πρόσωπον, δπερ οί 'Ρωμ-αϊοι, οΐ κατά τήν εποχήν εκείνην πανίσχυροι 
'Ρωμαίοι, είχον ύπ’ δψιν κηρύττοντες κατ’ αυτής, ώς λέγει Δίων ό 
Κάσσιος, «άντικρυς τόν πόλεμον», ούτινος ή έν Άκτίω πολύκροτος 
ναυμαχία αποτελεί μίαν καί μόνην σκηνήν. Ένομίζομεν οί πολλοί 
καί άνίστορες, δτι ό μέγιστος ίσως τών άγώνων τοϋ αίώνος εκείνου, 
ό μεταζύ τών ύπό τήν 'Ρώυ.ην δυτικών έθνών καί τών ύπό τήν Κλεο
πάτραν καί τόν ’Αντώνιον ανατολικών, ήτον άπλοϋς άγων έπικρα- 
τήσεως τοϋ Μάρκου ’Αντωνίου ή τοϋ Τριάρχου Όκταβίου καί δτι ή 
τελευταία τών Λαγιδών, ή διά πρωτοτύπου όντως θανάτου αΰτο- 
κτονήσασα Κλεοπάτρα, διεδραμάτιζεν άπλοϋν πρόσωπον έοωμένης ότέ 
μέν τοϋ ’Ιουλίου Καίσαρος, ότέ δέ τοϋ Μάρκου ’Αντωνίου καί δτι ώς 
τοιαύτη ήτον άναςία ιδιαιτέρας έν τή ιστορία τοϋ έλ.ληνισμοϋ δέσεως.

1 Σ. Ποικ. Στ. ’Ανεκδότου συγγραφής τοΰ κ. Τιμ. Άμπελα, προωρισμένης 
ΐνα χρησιμεύση ώς πρόλογος τοΰ δράματός του «Κλεοπάτρα», βραβευθέντος κατά 
τον εν έτει 1876 ποιητικόν διαγωνισμόν.
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Ενθυμούμαι μάλιστα δτι φυλλομετρών πολλάκις τάς εις χρήσιν τών 
πολλών έλληνικάς ιστορίας άπαξ ή δίς συνήντησα τό όνομα αύτής, 
ώς συναντηθείσης έν Άθήναις μετά τού έρωμένου της Μάρκου ’Αντω
νίου και ώς άποθανούσης έν ’Αλεξάνδρειά κατά τήν πτώσιν τού βα
σιλείου τής Αίγύπτου ! ’Απέναντι τού όγκου και τών τίτλων τών δύο 
αντιζήλων Τριάρχων τής 'Ρώμης έπεσκιάσθη ή όντως κλονίσασα τήν 
μεγίστην τότε 'Ρώμην, ή δέ τελευταία τών έπιδιαδόχων τού Μεγά
λου ’Αλεξάνδρου, ή έλληνικωτέρα, ή εύφυεστέρα, ή πολυμαθέστερα καί 
ή πολιτικωτέρα τών έστεμμένων γυναικών, ή βασιλεύσασα πλειά- 
δος εθνών, βραχείας μέν ήξιούτο μνείας ύπό τών ίστορησάντων τά τού 
ελληνισμού, τό όνομα δέ αύτής έφερετο καί φέρεται εις τά χείλη τών 
πολλών κατά παράδοσιν ώς έκδεδιγ,τημένης Λαίδος, διατηρησάσης 
μέν τό στέμμα δι’ οργίων καί ακολάστου βίου, άποκτησάσης δέ τά 
στέμματα πολλών άλλων έθνών τής έλληνιζούσης ’Ανατολής διά 
φιλημάτων παρά τού Τριάρχου τής 'Ρώμης Μάρκου ’Αντωνίου. Έπί 
τής άπ’ αιώνων ύφισταμένης δυσφήμ,ου ταύτης παραδόσεως έβάσιζε 
καί βασίζει ετι ή ποίησις καί έν γένει αί καλαί τέχναι πάν δ,τι σχε
δόν περί αύτής έγράφη" καλλιτέχνης δέ τις πέρυσιν έτι έξέθετεν έν 
τή καλλιτεχνία·/] τών Παρισίων έκθέσει εικόνα παριστώσαν τήν Κλεο
πάτραν, δοκισ.άζουσαν έπί δούλων τήν ένέργειαν δηλητηρίων παρα
σκευαζόμενων ύπό ιδιαιτέρων αύτής φαρμακευτριών. Τήν εικόνα 
ταύτην περιέργως έβλεπον έν Παρισίοις καί παρ’ αύτής έμάνθανον δτι 
ή μεγάλοφυεστέρα ίσως τών έστεμμένων γυναικών δέν έδυσφημίσθη μό
νον ώς παλλακίς τού Μάρκου ’Αντωνίου άλλά καί ώς κακούργος καί 
αιμοχαρής τίγρις, ώς άλλη'τις Λουκρητία Βοργία τής έποχής της, 
ώς φύσις άγρια Νέρωνος, προμηθευομένη δραστήρια δηλητήρια παρά 
τών Λοκουστών τής ’Αλεξάνδρειάς !

'Γαύτα καί πλεϊστα άλλα έπερρώννυον έν έμοί τήν γνώμην ήν περί 
αύτής έσχημάτισα δτι δήλα δή ό πολιτικός βίος τής Κλεοπάτρας 
δέν έαελετήθη έτι δεόντως ύπό τών πολλών, ούδ’ έξετιμήθη ή έπί- 
δρασις ήν εσχεν, ή έλληνίζουσα τήν καταγωγήν, ή Έλληνΐς τήν συ- 
νείδησιν, ή μόνη τότε αντιπρόσωπος τού ακέφαλου ελληνισμού έπί 
τε τής ’Ανατολής καί τής Δύσεως έπί μάκρους χρόνους, περισώσασα 
μέν μέχρι τού θανάτου της τάς έλευθερίας τών ύπό τό στέμμα της 
λαών διά σπάνιάς πολιτικής περινοίας, συμπληρώσασα δέ άνευ γιγ- 
γισχανικών αιματοχυσιών καί καλλιγουλείων οργίων τόν έξελληνι- 
συ.όν πολυαρίθμων λαών τού ανατολικού κόσμου καί προδιαθέσασα 

αύτούς είς τόν άπό τής ρωμαϊζούσης Δύσεως χωρισμόν, δστις βραδύ- 
τερον συνετέλεσεν είς τήν ϊδρυσιν τής μεγάλης βυζαντινής αύτοκρα- 
τορίας.

Βεβαίως συμπεράσματα τοιαύτα φαίνονται παράτολμα έάν έξα- 
χθώσιν έκ μεμονωμένων τινών άπόψεων τού ιδιωτικού αύτής βίου" 
άλλά πρόσωπα πολιτικής σπουδαιότητος, οία ή ύπό τής ρωμαϊκής 
συγκλήτου άποδοθεϊσα τή πολυμηχάνφ βασιλίσστ) τής Αίγύπτου, δέν 
κρίνονται έκ μεμονωμένων συμβεβηκότων τού κατ’ Ιδίαν βίου’ άλλ’ 
εξετάζονται έν συνδυασμώ πρός τά άποτελέσματα τοιαύτης ή τοιαύ- 
της διαχειρίσεως τής βασιλικής έξουσίας, πρός τήν εποχήν έν ή ζώσι, 
πρός τούς λαούς μεθ’ ών άναστρέφονται, ή ών διηύθυναν τάς τύχας.

Ύπό τοιαύτην έ'ποψιν έξετάσας άλλοτε τά τού βίου τής περιβοή- 
του ταύτης βασιλίσσης καί είδικώτερον ύπό τήν έλληνική,ν αύτής έ- 
ποψιν, προσεπάθησα διά σειράς μελετών, άναγνωσθεισών άπό τού βή
ματος τού Συλλόγου Παρνασσού νά ύποδείξω δτι ό πολιτικός βίος 
τής Κλεοπάτρας δέν είνε ξένος πρός τάς τύχας τού ελληνισμού τής 
έποχής έκείνης, δτι ή τελευταία τών Λαγιδών ήδικήθη διττώς ύπό 
τής παραδόσεως καί ώς γυνή καί ώς βασίλισσα" ώς γυνή μέν, διότι 
παρεδόθη ήμϊν ώς παράφορος Φούνη τής έποχής της, συρομένη έν 
καταστάσει μέθης είς τά καπηλεία τής ’Αλεξανδρείας, ώς βασίλισσα 
δέ, διότι περί αύτής δέν γίνεται λόγος είμή δταν πρόκηται περί έξ- 
ιστορήσεως τών άκολάστων έρώτων τού Μάρκου ’Αντωνίου ή καί τού 
’Ιουλίου Καίσαρος.

Έν ταϊς μελέταις μου δ’ έκείναις ύπέμνησα δτι γυνή έξουδετερώ- 
σασα διά τής έπιρροής της τήν δύναμιν καί άντιζηλίαν δωδεκάδος 
βασιλέων τής ’Ανατολής, καταστήσασα αύτούς συμμάχους κατά 
τής μεγίστης τότε έν δυνάμει 'Ρώμης, γυνή άναγκάσασα τήν δυτι
κήν Εύρώπην νά συνασπισθή ύπό τήν ηγεμονίαν τού Όκταβίου κατ' 
αύτής, γυνή περισώσασα τά κειμήλια τής έλληνικής τέχνης καί σο
φίας, τροφοδοτήσασα πολυαρίθμους σοφούς καί καλλιτέχνας, άποδεί- 
ξασα τήν ’Αλεξάνδρειαν μεγίστην εστίαν τού έλληνισμού, τού κινδυ- 
νεύσαντος ν’ άπορροφηθή ύπό τού πλημμυρήσαντος ενόπλου ρωμαϊ- 
σμού, θεισα φραγμόν κατά τών βαρβαρικών φυλών τής ’Ασίας καί 
τής άρκτωας Εύρώπης, γυνή τέλος όνειροπολήσασα ώς Έλληνΐς καί 
τελευταία έ'κγονος τών διαδόχων τού Μεγάλου ’Αλεξάνδρου τήν συμ- 
πλήρωσιν τής άποστολής καί τών σχεδίων αυτού, ήτον άξια νά κα- 
θέξγ διαπρεπεστέραν θέσιν έν τή ίστορίικ τού ελληνισμού" διότι έκτος 
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τών ανωτέρω δεν υπήρχε κατά τήν έποχήν εκείνην διαπρεπέστερα 
αντιπρόσωπος τοΰ ακέφαλου ελληνισμού’ ή αυλή δέ αυτής, είδος πα- 
νακαδημίου διά την συγκέντρωσή παντός τότε έξέχοντος έν τοΐς 
γράμμασι καί τ·7ί καλλιτεχνία έν τοϊς ΰπ’ αυτής συντηρουμένοις έν- 
διαιτήμασι τών λογίων, κατοπτρίζουσα τόν συντελεσθέντα έξελληνι- 
σμόν τών ύπό την αρχηγίαν της έθνών, κατεδείκνυεν ότι ή ύποδού- 
λωσις τής κυρίως Ελλάδος, ή κατάβασις τών ρωμαϊκών λεγεώνων 
εις τάς ύφ’ Ελλήνων οίκουμένας χώρας δέν έφυγάδευσαν έντελώς, 
δέν άπέπνιξαν τόν έλληνισμόν, εύρόντα έκεϊ σκεπήν καί προστασίαν.

Άλλ’ ΰπό τήν ιδίως ελληνικήν έποψιν έξεταζόμενος ό πολιτικός 
τής Κλεοπάτρας βίος παριστά ταύτην μή λησμονούσαν τήν άποστο- 
λήν ήν ειχεν ώς έκγονος τών ΙΙτολεμαίων καί τών έπιδιαδόχων τοΰ 
Μεγάλου ’Αλεξάνδρου. Άνακηρ'υχθεϊσα πανηγυρικώς καί ελληνιστί 
βασιλίς βασιλέων έν μ.εγάλγ τών Άλεξανδρέων καί τοΰ λοιπού ανα
τολικού κόσμου τελετή, τόν ένα τών υιών αυτής, τόν Πτολεμαίον, 
ένέδυσε στολήν ελληνικήν, όμοίαν έκείνης ήν έφερεν ό Μακεδών 
αΰτοκράτωρ τών Ελλήνων, ήτοι κρηπίδας, χλαμύδα καί καυσίαν, 
διαδηματοφόρον, έδωκε δ’ αύτώ τόν τίτλον βασιλέως τής Φοινίκης, 
τής Συρίας καί τής Κιλικίας, δορυφόρους δέ Μακεδόνας. Τόν ετερον 
δέ τών υιών της όνομάσασα ’Αλέξανδρον ένέδυσε τιάραν καί κίτα- 
ριν ώς συμβολικήν παράστασιν τοΰ τίτλου, δν ό Μέγας ’Αλέξανδρος 
προσέθηκεν εις τόν τίτλον του, «αύτοκράτορος τών Ελλήνων και κυ
ρίου τής ’Ασίας'» προώριζε δέ τόν μικρόν της ’Αλέξανδρον ως βασι
λέα τής ’Αρμενίας, τής Μηδίας καί τών πέρα τοΰ Ευφράτου χωρών. 
’Αλλά καί έκ πολλών άλλων λεπτομερειών προκύπτει φανερώς ότι ή 
μεγαλεπίβολος αυτή γυνή, ή ΰπό τών πολλών καί τών ποιητών τής 
'Εσπερίας ώς άπλή έστεμμένη Λαϊς θεωρηθεϊσα έσκοπει και έν μερει 
κατώρθωσε τήν άνίδρυσιν τοΰ άπεράντου κράτους τοΰ Μεγάλου Αλε
ξάνδρου’ διότι οϋ μόνον κατώρθωσε νά διατηρήση μέχρι τοΰ θανά
του της τήν αυτονομίαν τής Αίγύπτου, αλλά καί συνήνωσεν υπό 
τό στέμμα της τήν Φοινίκην καί τήν Συρίαν καί τήν Κιλικίαν και 
τήν ’Αραβίαν καί τήν Κύπρον καί τήν Ίουδαίαν καί τήν Λιβύην καί 
έν γένει τά έθνη τά κυβερνηθέντα ύπό τών Σελευκιδών, τών Αττα- 
λιδών καί τών Πτολεμαίων, συνδέσασα, κατά τον Πλούταρχον, δια 
σφιγκτής καί ένόρκου συμμαχίας καί τήν Θράκην καί τήν ιδίως Ελ
λάδα καί τήν Μακεδονίαν.

Συγκέντρωσις τοιαύτης καί τοσαύτης δυνάμεως εις τό πρόσωπο» 

μιάς βασιλίσσης, διαβοήτου'έπί γοητευτική καλλονή καί ευφυΐα1, 
δυναμένης νά πείθη συγχρόνως καί καλλιεπώς λαλοΰσα καί τήν τών 
Αίθιόπων καί τώνΣύρων, καί τών ’Αράβων, καί τών Τρωγλοδυτών, καί 
τών Εβραίων, καί τών Πάρθων, καί τών Μήδων καί πλείστων άλλων 
λαών, κατά Πλούταρχον, γλώσσαν, πρωτεύουσαν έχούσης τήν ’Αλε
ξάνδρειαν, ήτις κατά τόν Μέγαν Ναπολέοντα έ'πρεπε νά η ή πρω
τεύουσα τοΰ κόσμου, δέν ήτο δυνατόν νά μή άνησύχει τήν 'Ρώμην, 
ήτις κατά τούς χρόνους έκείνους έτεινε νά καταστή κοσμοκράτωρ. 
Δέν ήγνόουν βεβαίως οί έν ‘Ρώμη ότι ή.τοσούτων εκατομμυρίων άρ- 
χουσα, ή πλήρης γοήτρων καί εύφυίας καί θησαυρών άμυθήτων βα
σίλισσα τής Αίγύπτου ώνειροπόλει, κατά Δίωνα τόν Κάσσιον, έν τώ 
Καπιτωλίω δικάσαι, νά βασιλεύση καί έπ’ αϋτοΰ τοΰ Καπιτωλίου, 
έκτείνουσα τό κράτος αυτής άπό τής ’Ασίας καί ’Αφρικής μ.έχρι αυ
τής τής πατρίδος τοΰ ’Ιουλίου Καίσαρος. ’Εντεύθεν έξηγεϊτο καί ή 
μεγίστη έκείνη έτοιμ-ασία τοΰ πολέμου, τοΰ κηρυχθέντος «άντικρυς 
κατ’ αυτής» καί ούχί τοΰ έρωμένου της Μάρκου ’Αντωνίου’ άλλ’ ή 
νίκη τής Ρώμης είχε καταστή άληθώς Καδμ,εία έξαντλουμένης άπό 
έτών εις τήν ύποδούλωσιν τών άνατολικών λαών, στερηθεϊσα δ’ αύτη 
έπί δύο καί πλέον δεκαετηρίδας, καθ’ άς έβασίλευεν ή Κλεοπάτρα, 
πολλών λεγεώνων καί στρατηγών, άσχολουμένων εις τήν καθυπόταξιν 
ή διατήρησιν τών άνατολικών αυτής κτήσεων, διέσπασε τάς δυνάμεις 
της διά τοΰ τελευταίου πολέμου όστις ηρξατο άπό τής έν Άκτίω 
ναυμαχίας καί άπέληξεν εις τήν υποταγήν τής Αίγύπτου, άλλ’εύ- 
ρέθη άμέσως μετ’ αύτήν έξησθενημένη άπέναντι τών δυτικών, γερμα
νικών καί βρεττανικών φύλων, άτινα ήρχισαν καταλύοντα τάς έκεϊ- 
θεν τής 'Ρώμης ρωμαϊκάς άρχάς. Οί Έρουλοι, πολλαί βάρβαροι φυ- 
λαί, ήρξαντο προσβάλλ,οντες έκ τών δυτικών μερών τήν 'Ρώμην. Οί 
Βρεττανοί, οί Ίκίνιοι καί πάντες οί οΐκοΰντες τήν Σιφαυλκίαν, τήν 
Καμορίγδην, τήν Νορφολκίαν, οί Κάγγαι τοΰ Βέλτου καί Σομμερ- 
σίτου, οί Βρίγαντες καί οί Σίλαυροι βλέποντες τήν ‘Ρώμην έξαντλου- 
μένην εις καταπολέμησιν τής έλληνιζούσης ’Ανατολής ήρξαντο άπο- 
τινάσσοντες τόν ρωμαϊκόν ζυγόν. ’Επωφελούμενα έκ τών ταραχών 
τούτων άλλα φύλα έξανίσταντο διαρπάζοντα καί κατακτώντα, έν 
Γερμανία μέν οί Κάτται, αλλαχού δ’ οί Πάρθοι κλπ. έν γένει δέ άμέ-

1 «Ηδονή δέ, λέγει ό Πλούταρχος, καί φθεγγομένης έπήν τω ήχω’ καί τήν 
γλώτταν, ώσπερ δργανόν τι πολύχορδο», εύπετώς έτρεπε καθ’ ήν βούληται διά
λεκτον».
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σως μετά τήν έν Άκτίφ ναυμαχίαν και την υποταγήν τής Αίγύπτου 
γενική τις κίνησις λαών έτελεϊτο εις βάρος, ούτως εΐπεϊν, τής Ρώ
μης καί τοιαύτη μετά τινα έτη ήτον ή οίκτρότης τής φαινομενικής 
κοσμοκρατορίας τής ‘Ρώμης, ώστε ουδέποτε, κατά τόν Ουηβέρον, 
παρουσίασεν αύτη οίκτροτέοαν εικόνα !

Άλλά κατά πόσον συνετέλεσεν είς τήν τοιαύτην διάσπασιν τής 
ρωμαϊκής δυνάμεως ή είκοσιδυετής βασιλεία τής τελευταίας βασι
λίσσης τής Αίγύπτου εινε ζήτημα εύρυτέρας ιστορικής μελέτης. 'Ο,τι 
ιδίως έπεζήτησα έν ταϊς πρώταις έκείναις μελέταις μου ήτον ή έρευνα 
τοϋ πολιτικού βίου τής Κλεοπάτρας έζεταζομένης ώς Έλληνίδος, 
ήτοι έχούσης συνείδησιν τής έλληνικής αυτής αποστολής καί ώς βα
σιλίσσης έπιδρασάσης ούσιωδώς είς τάς τύχας τοϋ τότε έλληνισμοΰ, 
συνάμα δέ ή ύπόδειξις ότι ποόσωπον τοιαύτης ιστορικής χζίχς 7.χ7.ΰ>ς 
φέρεται ύπό τής παραδόσεως ώς βασίλισσα διακριθεϊσα μονον ώς φυ- 
λήδονος αίγυπτία Λαίς.

Δυστυχώς δέ δέν άνεϋρον ταύτην ούτε έν τή ποιήσει προβιβαζομε- 
νην ούτως εΐπεϊν άπό τής ταπεινής θέσεως, εις ήν την έθηκεν ή πα- 
ράδοσις. Τουναντίον οϊ πολυάριθμοι ποιηταί οί έκτραγωδήσαντες τάς 
τύχας αύτής, τήν παρέλαβον ώς τοιαύτην καί τινες μάλιστα καί ύπε- 
βίβασαν είς δευτεοεύόν τι πρόσωπον έπισκιαζόμενον ύπο τών αντί- 
ζήλων Τριάρχων τής ‘Ρώμης. Έν αΰτώ τώ άριστουργήματι τοϋ δαι
μόνιου Σαικσπήρου, (έν τώ Άντωνίω καί τή Κ. .Ιεοπαΐρα} αποδίδον
ται αυτή τά ταπεινότατα τών ατιμωτικών επιθέτων, τίθενται δέ έν 
τώ στόματι τής μεγάλης βασιλίσσης αί ευτελέστατα’, τών όμολογιών, 
άς ήρωίς δράματος έζεστόμισεν... «’Απόλυτε κύριε τοϋ κοσμου, λέ- 
»γει πρός τόν Όκτάβιον, δέν δύναμαι νά συνηγορήσω άρκετά ύπέρ 
»έμοϋ πρός δικαιολόγησίν μου’ άλλ’ ομολογώ ότι ύπέπεσα και έγω 
» είς τάς άδυνααίας έκείνας αϊτινες κατήσχυναν πολλάκις τό ήμέτερον 
»Φύλον. . . . Δύνασαι νά διέλθγς τόν κόσμον, διότι όλος είνε είς τήν 
«έξουσίαν σου, ήμεϊς δέ, θυρεοί καί σύμβολα τής νίκης σου, θ’ άναρ- 
»τηθώμεν είς οίονδήποτε μέρος θελήσγς.» ’Αλλαχού δέ ό Όκτάβιος 
λαλών περί Κλεοπάτρας λέγει πρός τήν Όκταβίαν... «Είς πόρνην πα- 
»ρέδωκεν (ό ’Αντώνιος) τό κράτος του, άμφότεροι δέ στρατολογοϋσιν 
«έναντίον μου τούς βασιλείς τής γής.» ’Αλλαχού ό ’Αντώνιος ονομά
ζει αύτήν βδε.Ιυραν αίγυπτίαν, τριχώς izalpar, οΙεθρίαΓ γόησσαν^ 
γνησίαν άθιγγανΐύα, μάγισσαν, αίσγράν κυρίαν. Βεβαίως δέ έχ. 
τών φράσεων τούτων, τιθεμένων έν τή ζωηροτάτη άνελίξει τού δρα- 

ματικωτάτου διαλόγου, δέν δύναταί τις μόνον νά κρίν-ρ περί τής τα
πεινής θέσεως, ήν έν τή συνειδήσει τού ποιητού κατέχει ή έρωμένη 
τοΰ ’Αντωνίου, άλλ’ έκ τού όλου ποιήμ.ατος καταφαίνεται ότι έν τή 
έμπνεύσει τοΰ ποιητού κατωπτρίσθη μόνον ή έξευτελισθεϊσα Κλεο
πάτρα τής παραδόσεως, ήτις διατηρείται έτι ύπό τών πολλών.

Ή παράδοσις δέ αύτη, χρησιμεύσασα θέμα πολλών μυθιστοριών, 
ένέπνευσε καί τούς πολυπληθείς ποιητάς τών μελοδραμάτων (lib— 
bretto)· διότι τά περί Κλεοπάτρας γραφέντα δύνανται ν’ άποτελέ- 
σωσιν ιδίαν βιβλιοθήκην’ καθ’ όσον ό βίος αύτής, ιδίως δ πολιτικός, 
ανεξερεύνητος καί ασχολίαστος έτι κατά τόν ΙΣΤ' ιδίως αιώνα, πε- 
ριεβλήθη μυθιστορικήν χροιάν καί ό πρώτος πραγματευθείς έν ειδική 
συγγραφή τά τοΰ βίου αύτής κατά τόν ΙΣΤ' αιώνα (1551) κόμης 
Ιούλιος Landi (Vita di Cleopatra) έγραψε μάλλον μυθιστορίαν 
(roman) κατά τήν μαρτυρίαν νεωτέρου αύτής βιογράφου (Biogl’. 
Un. Tom. IX 1813.) Τό σύγγραμμα δέ τού Landi, τό παλαιό- 
τερον ίσως τών περί Κλεοπάτρας γραφέν έν είδει μυθιστορίας, άνετυ- 
πώθη μέν έν Παρισίοις έν έτει 1788 μετεφράσθη δέ γαλλιστί ύπό 
τού Bertrand Barere καί έδημοσιεύθη έν έτει 1808. ’Έγραψαν δέ 
καί άλλοι, έν έτει 1672 τόμους 6 ό BasaCClOne έν Βενετίρι, μετ’ 
αύτόν δέ ό Calprenedc γαλλιστί περί Κλεοπάτρας, άλλά τά έργα 
ταύτα δέν έπέζησαν τής έποχής των.

Ή Κλεοπάτρα ένέπνευσε πλείονας μουσουργούς ή δραματογράφους 
σώζεται δέ κατάλογος μελοδραμάτων φερόντων τό όνομα τής βασιλίσ
σης ταύτης. Άρχαιότερον τούτων είνε τό τού Ρ. Daniel έπί ιταλι
κού δραματίου συντεθέν, ψαλέν δέ έν Βενετία τώ 1662. Μετ’ αύτό 
άνεφάνη τό τοΰ C. Η. Cram έπί γερμανικού κειμένου μελοποιηθέν, 
διδαχθέν δέ τό πρώτον έν Βερολίνφ έν έτει 1742. Έκτοτε έπί μίαν 
εκατονταετηρίδα (1742—1842) συνετέθησαν πέντε ιταλικά μελο
δράματα" έκ τούτων τό μέν τού Ailfossi έψάλη τό πρώτον έν Μεδιο- 
λάνω τώ 1773, τό δέ τού Cimarosa έν ΓΙετρουπόλει τώ 1790, τό 
δέ τού Weigl έν Μεδιολάνφ τφ 1807, τό δέ τού Nasolini έν 
Παρισίοις τώ 1813 καί τό τού Corubi έν Γενούη τώ 1842. Εκ
τός δέ τούτων δύο γερμανικά, τό τού Matheson ψαλέν έν Άμ- 
βούργφ τώ]1740, καί τό τού Danzi έν Manheim τώ 1779 νεώτερον 
δέ τούτων τό τού Trhun έψάλη κατά πρώτον έν Βερολίνφ έν έτει 
1853, έκ δέ τών νεωτέοων έν ’Ιταλία γραφεισών τραγφδιών άρίστη 
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θεωρείται ή τοΰ Cossa, άλλα και έν -ναύτη πρωτεύον πρόσωπον δια
δραματίζει ό Μάρκος ’Αντώνιος.

Έν Γαλλία δέ πρό τινων έτών ό Masse έμουσούργει την Τ«.7«υ- 
ταίαν νύχτα της Κλεοπάτρας· καλλιτέχναι δέ πλεϊστοι έξεικόνισαν 
την Κλεοπάτραν έν διαφόροις θέσεσιν, ότέ μέν έμφανιζομένην άπό τοΰ 
καλύμματος εις δ περιετυλίχθη είς τόν Ιούλιον Καίσαρα, ότέ δέ δο- 
κιμάζουσαν την ένέργειαν δηλητηρίων έπί δούλων ενώπιον τών θερα
παινίδων, ών ή ιστορία διέσωσε τά ονόματα, (Εϊρα ή Είράς, καί Χάρ- 
μιον)' ότέ δέ κεντωμένην ύπό της ιοβόλου άσπίδος καί θνήσκουσαν έν 
οδύνη. Ετέρου δέ γλύπτου, ού διαφεύγει μας τό όνομα την στιγμήν 
ταύτην, σώζεται έν τώ μουσείφ της Μασσαλίας λαμπρόν έκ χαλκού 
άγαλμα παριστάν θνήσκουσαν την Κλεοπάτραν. Ή πληθύς τών έ'ρ- 
γων, ά κατέλιπον ήμϊν αί καλαί τέχναι, δεικνύει μέν ότι αί πεοιπέ- 
τειαι τών έρώτων τοΰ Μάρκου Αντωνίου καί τής Κλεοπάτρας ένέ- 
πνευσαν καί έμπνέουσι τούς έργάτας αύτών, δέν προέβίβασαν όμως 
σπουδαίως είς τήν πρέπουσαν αύτήν περιωπήν τήν τελευταίαν βασί
λισσαν τής Αίγύπτου’ άπ’ έναντίας τινά τούτων άπεζένωσαν ταύτην 
τής έν τώ έλληνισμώ θέσεως, παραστήσαντα αύτήν μίαν τών φιλήδο
νων κορών τοΰ Νείλου είς ήν χαριζόμενος δ Μάρκος ’Αντώνιος άφή- 
κεν ώς κόσμημα άπλοΰν τό διάδημα.

Τάς περί τοΰ πολιτικού βίου τής Κλεοπάτρας μελέτας μου άφήκα 
άδημοσιεύτους άπό τοΰ 1875, ότε τάς άνέπτυξα είς δύο ή τρεις συνε
δριάσεις τοΰ Συλλόγου Παρνασσού. Τό θέμα μοί έφάνη οΰτω δυσεξάν- 
τλητον, ώστε έφ’ όσον τάς άνεδίφουν έπί τοσοΰτον τάς ένόμιζα άτε- 
λεϊς. Συμπλήρωσις τών μελετών μου έκείνων ήτον ή δραματούργησις 
τών τυχών τής Κλεοπάτρας, όπως έφαντάσθην αύτήν έκ τών είρημέ- 
νων μελετών καί οϊαν έν λακωνικωτάτη μικρογραφία άνωτέρω διετύ- · 
πωσα. Καί τό εργον μου δέ τοΰτο τό δραματικόν, καίτοι ευμ.ενώς 
κοιθέν ύπό τής άγωνοδίκου επιτροπής, άφήκα άδημοσίευτον, ούδ’ ε- 
δωκα ζητηθέν είς διδασκαλίαν άπό σκηνής. Τοσοΰτον έδίστασα περί 
τής άρτιότητος αύτοΰ’ ένόμισα δήλα δή ότι ή πολυμήχανος, ή άλη- 
θής γόησσα έκείνη βασίλισσα ήτον έκ τών δυσκολωτάτων πρός,δρα- 
ματούργησιν χαρακτήρων.

‘Η πεποίθησις δέ αύτη έζακολουθεϊ ύφισταμένη παρ’ έμοί’ καί άν 
ποτέ δημ.οσιευθή τό έ'ργον μου ή διδαχθ'ρ άπό σκηνής έπεθύμουν ΐνα 
γνωρίζωσιν οί άναγνώσται ή θεαταΐ ότι δέν έγράφη όπως άμιλληθή 
πρός τά άριστα τών περί Κλεοπάτρας γραφέντων, άλλ’ όπως ύποδείξη 

οτι ή τελευταία άνασσα τών Αιγυπτίων ήτό τι πλειότερον, τι έλλη- 
νικώτερον, τι ύψηλότερον τής Κλεοπάτρας οΐαν ύπολαμβάνομεν οί 
πολλοί καί άνίστορες.

Έν Κερκύρα τή 21 ’Ιουλίου 1888.

ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΑΜΠΕΛΑΣ

ΔΑΚΡΥΑ ΠΑΡΑΛΥΜΕΝΟΥ

Ναί, θέλω μέσ’ ’ς τό δάκρυ μου νά πνίξω τήν ορμήν μου 
καί δέν ’μπορώ, δέν έχω νοΰ 
τυφλός ’ς τά κάλλη τ’ οΰρανοϋ, 
μισώ την ΰπαρξί μου.

Έρρίζωσε ’ς τά σπλάχνα μου τοΰ ολέθρου τό φαομάκι 
καί δέν εύρίσκω άναπαυμό’ 
’μοιάζω μέ πόρνης στεναγμό, 
μέ γκιόνη, μέ κοράκι.

Μέσ’ ’ς τής ζωής τήν άνοιξι, μέσ’ ’ς τ’ άνθους μου τή γέννα 
έπεσε πάγος, σκοτεινιά, 
κ’ είδα ’ς τό μάϊ μου τό φονιά 
τα φύλλα μου πεσμένα.

"Ενας αιώνιος μαρασμός ’ς τά στήθη μου φωλειάζει 
καί μου βυζαίνει τή ζωή· 
μέσα *ς τής φλέβες μου άλοή 
άντί γιά αίμα βράζει.

Τί θέλω εδώ να σέρνωμαι, νά μέ συ/αίνωντ’ δλοι, 
τέτοιο σκουπίδι βρωμερό, 
όρνιο, ψοφίμι βλαβερό, 
’ς τοΰ βίου τό περιβόλι;

’Σ τό πανηγύρι τοΰ έρωτα τ’ άγνοϋ βοσκού ή φλογέρα 
σκορπά μοσκιάδα καί ζωή, 
καί πνές αθάνατη πνοή 
ς τοΰ κόσμου του τή σφαϊοα.



Κι’ εγώ ’ς τό πανηγύρι σου, αγάπη μολυσμένη, 
’βρήκα φθορά κι’ άφανισμό, 
καί πνέω λύσσα, μαρασμό 
καί κόλασι αναμμένη.

Μοϋ ’σβήσθη ό λύχνος τής ψυχής, ’σβήσθη ό δαυλός τοΰ νοϋ μου 
καί περπατώ ’ς τά σκοτεινά· 
ά, πούσθ’ αστέρια φωτεινά 
τ’ αγύριστου καιρού μου ;

Ώ μέραις όλοπάρθενες τ’ άγνόφυτου ερωτά μου, 
άγιομυρένια ρήματα, 
τερπνά ούρανοφιλήματα, 
χρυσόφτερα άνειρα μου 1

Στιγμαις άστροχαμόγελες, ελπίδες καρδιοπλάνες,
αχ, πώς σας έχασα μικρός
at’ έφράχθη δ δρόμος μου ό πικρός 
μέ βάτους καί μ’ αφάναις.

Μέσ’ *ς τής χαρας μου τήν αυγή, ’ς τό πρώτο πέταγμά μου 
έπνίγηκα *σέ μια ματια. . . 
καί φίδια, σήψις καί φωτιά 
’ταφιάσαν τήν καρδιά μου.

Μέσ’ άπ* τή λάσπη ’που κυλώ θέλω νά φτερουγίσω 
νά ξανασάνω μιά φορά’ 
κάνω ν’ απλώσω τα φτερά 
καί ξαναπέφτω ’πίσω.

’Κολλήσαν τά φτερούγια μου ’ς τά βοΰλκα, κι’ όσο πνέω 
έσέ πικρό μου ριζικό, 
άθλιο τής μοίρας ’ξωτικό, 
θά βλασφημώ, θά κλαίω.

Σεπτεμδριος 1888.
I. Γ. ΤΣΑΚΑΣΙΑΝΟΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ



ΦΩΝΗ ΛΑΟΥ, ΦΩΝΗ ΘΕΟΥ

I περικλείει έν 
λατος, τόν δέ 
λαόν ώς διερμν 
στου θέλουσα ;

έαυτή ή την φράσιν πυκνή και σφυρή- 
νοΰν βαθυτάτη αύτη παροιμία, ή τόν 
ινέα έπί της γης τών βουλών του 'Υψί-

άπάντησίν τοΰ ανωτέρω έρωτήματος
εύρίσκομ.εν βεβαίως έν τή αναλύσει καί έζετάσει τών προϊόντων της 
άλανθάστου σοφίας τών λαών, άπερ θαυμάζοντες καί άδυνατοΰντες 
πολλάκις νά έζηγήσωμεν άποδίδομεν εις θείαν τινα έ'μπνευσιν, είς 
ουρανίαν τινα διακοίνωσιν.

Ό λαός διά της ανωτέρω παροιμίας παρίσταται ώς ή θεότης τών 
αρχαίων, είς ήν ούτοι άπέδιδον την έφεύρεσιν τών -τεχνών καί έπι- 
στημών. Καί αληθώς τίς δέν θαυμάζει την αλληλουχίαν καί άρμο- 
νίαν τών έ'ργων τοΰ λαοΰ, καί τίς δεν θεωρεί αύτην υπεράνθρωπου ; 
Καί έν τη γλώσση καί έν τή θρησκεία καί έν τή φιλοσοφίες καί έν τή 
νομοθεσία καί έν τή ποιήσει καί έν τη πολίτικη οίκονομίη καί έν 
πάσαις συλλήβδην ταϊς τέχναις καί έπιστήμαις ό λαός παρίσταται 
ώς ζωντανή τις ένσάρκωσις.

Ό λαός άνήλθε τάς άκροτάτας κορυφάς τής ποιήσεως, ήτις έστίν 
ή φιλολογία αύτοΰ καί τής οποίας τά προϊόντα άποπνέοντα τήν ψυ- 
χεινήν καί ζείδωρον τοΰ Παρνασσού καί Όλύμπου αύραν έθαύμασε 
καί προσεκύνησε πάντοτε τό άτομον. Ό λαός έθαυματούργησεν έν 
τή δημιουργία τών νέων διαλέκτων. Αύτός κατέθετο τά κυκλωπικά 
θερ.έλια τής εύρωπαϊκής κοινωνίας’ δι’ αύτοΰ έλύθησαν τά δυσχε
ρέστατα προβλήματα τής πολιτικής οικονομίας. Πρό δέ τών σοφών 
καί γιγαντιαίων έργων αύτοΰ ίλιγγιών οίκονομιολόγος τις λέγει’ «εν 
ώ ό φιλόσοφος μεμονωμένος είς τό δωμάτιόν του δέν δύναται πολ
λάκις νά εύρη τό σημεϊον έν ω συνενοΰνται τά άντίθετα προσωπικά 
συμφέροντα, ό λαός έν άκαρεϊ τό ευρίσκει είς τόν φόρον τής 'Ρώμης, 
εις τήν άγοράν τών ’Αθηνών, είς τήν σύγκλητον τής Βενετίας, είς τό 
κοινοβούλιον τής ’Αγγλίας». Άλλ’ είνε λαός πάντοτε ό τοΰ λαοΰ 
τό όνομα φέρων ; ’Όχι. Ή κυριαρχία τοΰ λαοΰ είνε κυριαρχία τοΰ 
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ορθού λόγου' δ δέ ορθός ούτος λόγος, ί’να βασιλεύση καί καθυπο- 
τάξη ύπό τό κράτος έαυτοΰ πάσαν άλλην δύναμιν, έ'χει νά παλαίση 
προς τόσας τής κοινωνίας ήμών προλήψεις, προς τάς άλογους δεισιδαι
μονίας και άχαλινώτοις ύπερβολάς τής άμαθίας, πρός τόσας πλάνας 

καί πάθη.
Ό ανθρώπινος νους άφ’ έαυτοΰ πρός την άλήθειαν κινούμενος ευρί

σκει μέν πάντοτε την πρός αυτήν άγουσαν εΰθεϊαν οδόν, £λλ’ ευρί
σκει αύτήν μετά πολλάς πλάνας καί περιπετείας. Στρέφει πρός αυ
τήν μετά της ιδίας σπουδής, ήτις συνήργησεν εις την άποπλάνησίν 
του. Τό προπάτημά του δέν εινε ούτε ταχύ ούτε ευθύ' άλλά διά βη
μάτων άβεβαίων και κλονιζόμενων προχωρεί πάντοτε καί μετροΰσι κα
τόπιν μετ’ έκπλήξεως τό όποιον διέτρεξε διάστημα όπόταν δέν έμπο- 
δίσθη ή δέν έσπρώχθη εις τά όπίσω ύπό της δυναστείας. Σπεύδων 
βραδέως πρός τό φως της άληθείας, τελειοποιών την πολιτικήν κοι
νωνίαν, λύει τάς άλύσεις τοΰ λαού, άνοίγει τούς οφθαλμούς τών δε
σποτών του καί ρίπτει έν πάσιν αιωνίους φωτεινάς άκτΐνας.

Καί αύτοΰ τού λαοϋ μέγα μέρος άκολουθεϊ πολύ πόρρωθεν τάς 
προόδους τοΰ άνθρωπίνου νοΰ, τό δέ φώς τοΰ όρθοΰ λόγου φθάνει μέ- 
χρις αύτοΰ, άφ’ ου προηγουμένως λάμψη έπί μακράν χρόνον εις πολ

λάς γενεάς.
’Έγκειται τώ όργανισμφ τοΰ άνθρώπου διάθεσίς τις έκ της εύγενε- 

στάτης καί ένεργητικωτάτης δυνάμεως, της φαντασίας, πηγάζουσα, 
ητις παροτρύνει αύτόν ένίοτε νά πιστεύη ότι ούτε είδεν, ούτε έξή— 

τασεν, ούτε καν έννόησε.
Τό λογικόν μόνον, ή δύναμις δηλαδή τοΰ παρατηρεΐν, τοΰ άποδει- 

κνύειν, τοΰ συγκρίνειν, τοΰ άναλύειν, άσφαλίζει την άλήθειαν τών 
λογισμώνήμών. Τό δέ είδος της δόξης, τό όνομαζόμενον χοικη γ?ώμη, 
είνε ή γνώμη έκείνη, ητις δεχομένη τά πλειότερα άποτελέσματα τών 
σταθερών παρατηρήσεων, τών βεβαίων δοκιμών, τών άκριβών συλλο
γισμών χαρακτηρίζει τάς πεφωτισμένας τών πολιτών τάζεις.

Ή κοινή γνώμη πρέπει νά είνε ή γνώμη τοΰ λαού διά νά είνε σε
βαστή καί έπιτακτική, διά νά λάβη τόν τίτλον χοϊκή.

Έν οσφ έχει άντισήκωμα (contre—poids) τήν δύναμιν τών χυ- 
δα'ίκών φρονημάτων’ έν οσω μέγα μέρος τοΰ λαοΰ βλέπει πολύ μα- 
κρόθεν τάς προόδους τοΰ άνθρωπίνου πνεύματος' έν όσω κρατεί τών 
συστατικών αυτής στοιχείων μέρος άποβλήτων ιδεών’ έν όσω ή παι
δεία δέν άνοίγει, κατά Κοραήν, τάς αισθήσεις τοΰ βεβλαμμένου καί 

κατεσκληκότος όχλου εις ύποδοχήν καλής διδασκαλίας, δέν καθα
ρίζει τήν ψυχήν αύτοΰ άπό τής λέπρας τής κακοηθείας καί βαρβαρό
τατος καί δέν τον άναγκάζει ν’ άποδιώκη τήν άργίαν ώς παραίτιον 
πολλών καί παντοειδών κακών’ έν όσω εύρίσκει στάδιον πρός έργα- 
σίαν κατ’ αύτής ή όημ,οχοπία' έν οσω θορυβώδεις περιστάσεις κινοΰ- 
σιν αυτήν βιαίως' έν όσω δέν προσεκτήσατο τήν δύναμιν, ϊν’ άντιστή 
κατά πάσης κυβερνητικής χαλιναγωγίας, δέν δύναται, ένδεδυμένη 
τήν βασιλικήν αύτής πορφύραν, ν’ άναβή καί καθίση έπί τοΰ θρόνου.

Ύπό το κράτος τών άνωτέρω διατελοΰσα ταπεινοΰται, παρασύ
ρεται, άποπλανάται έδώ καί έκεΐ καί καθίσταται πολλάκις άγνώρι— 
στος. Ή φωνή αύτής δέν άκούεται πνιγομένη ύπό τών συγκεχυμένων 
θορύβων, ύπό τών κραυγών τών φρατριών καί τών δημοσίων παθών. 
Μάτην όμως πάσα εξουσία σπουδάζει νά τήν μορφώση ώς ορέγεται, 
νά τήν ταύτιση πρός τό συμφέρον καί τούς ίδιοτελεϊς αύτής σκοπούς.

Δύνανται νά τήν καταθλίψωσι, νά τήν πνίξωσιν, ίσως δέ καί νά 
τήν άφανίσωσιν, ούδέποτε όμως θέλουσι δυνηθή καί νά τήν διευθύ- 

[νωσι διότι φυλάσσεται ώς παρακαταθήκη έν τώ νώ τών φρονίμων 
έν ταϊς καθαραΐς αύτών συνειδήσεσιν. Εύθύς ώς ή σύγχυσις άρχίζει 
νά καθησυχάζη, ή χοϊκή γκώμ,η έχουσα οδηγόν αύτής τόν θεόν τών 
έπιστημών, όπως μή κινδυνεύση εις άποπλάνησίν τινα, όπως μή άνα- 
βυθισθή κατά τό σύνηθες έν τοϊς σφάλμασιν, άπερ άπαξ άπέφυγεν, 
έπαναλαμβάνει τήν βραδεϊαν τών προόδων αύτής κίνησιν. Τά δέ νο- 
μιζόμενα ότι έ'καμε ταχέα βήματα, είτε πρός τά έμπρός, είτε πρός τά 
όπίσω, είνε ώς νά μή έγένοντο, εύρίσκουσιν αύτήν έν ω τήν κατέλιπον 
σημείω, έν τή άρχή τής τρικυμίας, ίσχυροτέραν όμως καί σεβασμιω- 
τέραν, διότι ή άνάμνησις καί αίσθησις τών κακών, τά όποια έδο- 
κίμασαν παραβλέψαντες τήν οδηγίαν αύτής, προστάττουσιν ήδη 
έπιτακτικώτερον όπως τήν άναλαβωσιν ώς οδηγόν άπαραίτητον. 1 ’Αποβάλλει μικρόν κατά μικρόν τάς τοΰ χύδην όχλου ιδέας καί φρο
νήματα καταλείπουσα πάντοτε διάστημά τι μεταξύ αύτής καί τών 
νεωτέρων προόδων τοΰ άνθρωπίνου πνεύματος. ' Ινα θριαμβεύση δέεις 
όλας αύτής τάς μάχας εκλέγει τό στάδιον, άρπάζει τόν καιρόν, καί 
άναμένουσα οίκονομεϊ τήν έκβασιν τών περιστάσεων.

Έν τοιαύτη, ούτως εΐπεϊν, κολυμβήθρα βαπτιζομένη ή τοΰ *λαοΰ 
γνώμη καί φωτιζομένη διά τοΰ ηλεκτρικού σπινθήρας, δν παράγει ή 
έν τή συνου-ιλία παράτριψις τών άτόμων, καλείται χοϊκή γκώμη' 
εινε ή τοΰ θεού φωκή.
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Πόσον όμως πλανώνται οί ώς κοινήν γνώμην ύπολαμβάνοντες 
τά έν άνωμάλοις καιροϊς ύπό τών δημοκόπων σχηματιζόμενα καί κι
νούμενα οχλαγωγικά ρεύματα καί πόσον παραγνωοίζουσι τό αληθές 
αυτών συμφέρον οί άρχοντες και κυβερνώντες, οΐτινες άντί τής αλη
θούς κοινής γνώμης ήν πάντοτε πρέπει νά έ'χωσιν οδηγόν εκμεταλλεύ
ονται τά της πλάνης, της άμαθείας και της δημοκοπίας προϊόντα.

Ή έμβριθης και της άληθείας συνοπαδός ιστορία η ούχί διά τού 
πρίσματος προλήψεως ψευδούς, η άπάτης έκουσίου τόν ιστορούμενου 
διοπτεύουσα καί έξετάζουσα, γέμει παραδειγμάτων, καθ’ ά, τά κατά 
τόν άνωτέρω τρόπον σχηματιζόμενα ρεύματα ώς δημόσιον φρόνημα 
τ, κοινή γνώμη ύποληφθέντα έπήνεγκον έν πάσι και πάντοτε μεταβο- 
λάς- άλλ’ αΐ μεταβολαί αύται υπήρξαν άείποτε ποοσωριναΐ καί άντί 
νά ώφελησωσιν έβλαψαν μάλλον τούς ύποκινήσανταςκαί ύποθάλψαν- 
τας. Παραλείπομεν τά εις την ιστορίαν άνηκοντα παραδείγματα καί 
δη τελευταϊόν τι τοιούτον, περί ού άκόμη ύπάρχουσι πολλοί οί 
διαφόρως κρίνοντες, τάς βουλευτικής παρ’ ήμϊν έκλογάς τής 7ης Α
πριλίου. Ποιον φύλλον έφημερίδος άντιπολιτευομένης τό ύπουργεϊον 
Τρικούπη δέν διεκήρυξεν οτι τά άποτελέσματα τών έν λόγω έκλο- 
γών έκπροσωπούσι τό δημόσιον τού τόπου φρόνημα, ή ποιον φύλλον 
έφημερίδος κυβερνητικής δέν παρεδέχθη τούτο διά τής σιωπής του;

Έν τούτοις πάν άλλο ή τό δημόσιον φρόνημα έκπροσωπούσι τά 
άποτελέσματα τών έκλογών έκείνων τής 7 ’Απριλίου.

’Αγνοεί τόν πολιτικόν τής πατρίδος του βίον καί υποπίπτει εις 
πλάνην άσύγγνωστον ό έκ τών άποτελεσμάτων έκλογής τίνος ζητών 
νά. έρμηνεύστ) τού τόπου τό φρόνημα.

Είνε ρεύμα έκλογικόν, πολύ διάφορον τού δημοσίου φρονήματος, 
έκεϊνο, έν ω πνίγονται πολλάκις άναμφισβήτητοι έπιρροαί, χάνον
ται Καλλιγάδες, καί δι’ ού σύρονται άσυνειδήτως καί άκατανοήτως 
εις τήν έπιτυχίαν έπιτήδειοι δημοκόποι, πολιτικοί χρεωκόποι εις τά 
άπόθετα μέχρι τούδε σκεύη άποσκυβαλισθέντες καί άνιώμενοι έν τώ 
εύοώτι τής άργίας, άπόσχολοι νεανίσκοι ονειρευόμενοι βήμα καί άγο- 
οεύσεις καί χειροκροτήματα καί άλλοι τέλος χειρώνακτες, γλιχόμε- 
νοι τής άθηναϊκής ραστώνης, τών δισχιλίων δραχμών τού ταμείου καί 
τών οψων τών βασιλικών εστιάσεων.

Όςτις μικρόν μελετήση τά αίτια, άτινα παρήγαγον τά άποτελέ
σματα τής ψηφοφορίας έκείνης τής 7ης ’Απριλίου, βεβαίως δέν θά 
θεωρ/.ση ταύτα, ώ; προϊόντα τής κοινής γνώμης.

Ή ύφισταμένη τότε -έν τώ τόπω οικονομική καχεξία, ητις ήτον 
άπόρροια τής έν άπάση τή Εύρώπγ έπικρατούσης τοιαύτης καί τήν 
οποίαν παρ’ ήμϊν ύπέθαλψαν πρώτον ή άπώλεια τού σπουδαιοτάτου 
προϊόντος τής σταφίδος, δεύτερον τό πραξικόπημα τής έν Άθήναις 
ποινικής δικαιοσύνης, ητις έγένετο παραίτιος νά καταστραφώσι σπου
δαίοι τραπεζϊται, παρέχοντες εκατομμυρίων πιστώσεις είς τήν άγο- 
ράν τών ’Αθηνών καί Πειραιώς καί νά κλείστ] τότε σχεδόν τό χρη
ματιστήριου, οπερ τοσούτον διηυκόλυνε τάς συναλλαγάς, τρίτον ό 
άπότομος περιορισμός τών πιστώσεων τής ’Εθνικής Τραπέζης, τέταρ
τον ή κατά τά τελευταία 
οίκοπεδομανία, ή καταστήσασα 
θητικά καί διά τής έπελθούσης, 
οικοπέδων καταδικάσασα ταύτα είς ά 
καί πλέον έ’τη διατήρησις κατά 
τού κ. Τρικούπη, 
βάλη είς 
Θηρών καί 
τόπον ή 
την μέν 
χαία φύσις 
μέν παλαιά 
σαν, πάντα 
κολλήθησαν 
ρίω έοικεν, ή οίον 
διά τής μαγικής ράβδου νά άποπλύνη τά 
άποδειξ·/) θεόν καί πάλιν 
τά αίτια 
τοσούτον έπιτηδ 
τοσούτον 
φορίαν τής 7η; 
ήν ό πολύς λαός μή δυνάμενος 
σιν τού Τρικούπη, 
αυτή φρονούντας ύ· 
λίου, έν Έλλάδι ιδία είς 
τρέχουσι καί πολλαί άλλαι περιστάσετ 
φωτισμενην

οσούτον διηυκόλυνε τάς συναλλαγάς, ' 
τών πιστώσεων τής ’Εθνικής Τραπέζης, 

έ'τη προσβαλούσα αίφνης τήν πρωτεύουσαν 
:όσα κεφάλαια έζ ένεργητικών πα- 
ώς ήν επόμενον, ύποτιμήσεως τών 

πραξίαν, πέμπτον ή έπί τρία 
τόν χρόνον έκεϊνον, έν τή έξουσία 

ράγμα άσύνηθες έν Έλλάδι καί ικανόν νά μετα- 
υρρηνικήν σάλπιγγα τά στόματα τόσων πεινώντων θεσι- 
τελευταΐον ή άποθάρρυνσις, τήν οποίαν ένέπνευσεν είς τόν 

άντιπολίτευσις φιλοτιμηθεϊσα νά παραστήση τοϊς πολλοϊς 
Ελλάδα ώς τόν παθόντα θαλάσσιον θεόν Γλαύκον, ού ή άο- 

είχε καταστή δυσδιάκριτος, διότι, κατά Πλάτωνα, άλλα 
: τού σώματος μέρη έξεκλάσθησαν, άλλα κατασυνετρίβη- 

ύπό τών κυμάτων κατελωβήθησαν, είς πολλά δέ προσε- 
όστρεα καί φύκεα καί πέτραι «ώστε παντί μάλλον θη- 

ήν φύσει», έαυτήν δέ ώς τήν Άθηνάν μέλλουσαν 
οστρεα καί τά φύκεα καί 

τόν δυσδιάκριτου Γλαύκον. ’Ιδού έν συντομία 
τά παραγαγόντα τήν οικονομικήν παρ·’ ήμϊν καχεξίαν, ήν 

ίως έξεμεταλλεύθη ή άντιπολίτευσις τότε καί ητις 
συνετέλεσεν είς τόν σχηματισμόν ρεύματος κατά τήν ψηφη- 

’Απριλίου. Άλλ’ άνεζαρτήτως τής έν λόγω καχεξίας 
νά έξηγήστ) άπέδιδεν είς τήν κυβέρνη- 

ήν έκδικούμενος διά τούτο κατεψήφισε τούς φίλα 
τοψηφίους βουλευτάς έν τή έκλογή τής 7ης Άπρι- 

τόν σχηματισμόν έκλογικών ρευμάτων συν- 
ς ούδεμίαν σχέσιν πρός τήν 

τού λαού γνώμην έχουσαι. Έσο λ. χ. Καλλιγάς έν Ά- 
θήναις καί άπόλαυς τής ής άπολαύουσιν ύπολήψεως καί έκτιμήσεο^ ,ψ*
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οί έζοχοι άνδρες’ είς επιτήδειος δημαγωγός δύναται έν ώρα έκλογι- 
κής πάλης νά σχηματίση και σύρη ύπέρ αύτοΰ ακατάσχετου ρεύμα 
κα'ι σέ πνίξη έν αΰτώ. Έσο ’Ράλλης έν τ·ρ ακμή σου’ άλλά μή εί'πης 
ξεμύτισε ear το.ίμας εις τον Φιλήμονα, διότι κινδυνεύεις νά ί'δης 
άνατετραμμένους τούς ύπολογισμους σου και φρούδα τα έκλογικα σου 
κεφάλαια, τά όποια διά μυρίων κόπων και θυσιών απεκτησας.

’Έσο Μητσόπουλος έν τή ίσχύϊ σου κα'ι προστάτευσον όσον δύνα
σαι τά συμφέροντα τού Δήμου, ού άρχεις. Μία επιτήδεια διάδοσις, 
έν ώρα έκλογικης παραζάλης, διά τού έπιθέτου Ε,επό.ΐυτοι δύναται 
νά σού αφαίρεση έκ τών χειρών την δημοτικήν έξουσίαν, ήν τοσού
τον έπωφελώς διεχειρίσθης.

"Εχε ώς άτομον όσον θέλεις έπιρροην έν τή έπαρχία σου καί άπό- 
λαυε όλης της αγάπης καί ύπολήψεως τών συνεπαρχιωτών σου, ή έσο 
γνωστός μόνον έν ω έγεννηθης χωρίω είς έπιτυχής συνδυασμός μόνον 
δύναται μετά της μεγίστης ευκολίας νά σέ άποκλείση τοϋ βουλευτικού 
περιβόλου η καί νά σέ είσαγάγη διά της έπονειδίστου ανταλλαγής 
τών ψήφων, της άναμιμνησκούσης την πατριαρχικήν έκείνην εποχήν, 
έν ή άντηλλάσσετο μέδιμνος βαλάνου άντϊ τεσσάρων δορών προβάτου.

"Ισως οί έν τφ έξωτερικώ Έλληνες δέν έννοούσι τί σημαίνει ή τί 
δύναται νά σημαίνη ή λέξις συνδυασμός, προκειμένου περί έκλογών 
καί έκλογών μάλιστα ένεργουμένων διά σφαιριδίων. Δυσεξήγητου ά
κουσμα καί νόημα άκατάληπτον έ'σεται δι’ αυτούς, πώς όντα λογικά, 
καλούμενοι άνθρωποι, πώς συνταγματικοί πολϊται ούδέν άλλο έ'χον- 
τες τιμαλφέστερον ή τό τής ψήφου αυτών δικαίωμα, εϊνε δυνατόν νά 
διατίθενται παρά τούτου ή εκείνου τού κομματαρχίσκου ώσει άγελη 
κτηνών άγομένων είς βοσκήν. Οί συνταγματικοί ημών πολϊται καί 
ιδία οί τών έπαρχιών, οί τοσούτον ώριμοι διά τήν κυβερνητικήν άπο- 
κέντοωσιν καί τήν πλήρη αύτοδιοίκησιν, πολύ έτι άπέχουσι τοϋ νά 
έννοήσο''' παραδεχθώσι πόσον απόβλητος καί εξευτελιστική καί 

ψιν άναξία έλευθέρων ψηφηφόρων είνε ή άπό τής πα- 
λείας κρατήσασα ελεεινή συνήθεια τών βουλευτικών 

οϋ συνεταηισμοϋ τών έκλογικών κεφαλαίων. Τό κα- 
’ αύτής τής ποωτευούσης δυστυχώς λείπει' έν ταϊς 

ύπάρχει ύποψήφιος, όστις νά μή καταβάλη πά- 
•ως έκκολάψη ύπό τόν θερμουργόν ήλιον τής κυ- 

■<ί κομματαρχ ικής επιρροής τό ωόν τοϋ συνδυ- 

ασμοϋ. ’Ιδού οί λόγοι, δι’ ούς ή κοινή γνώμη δέν ύπάρχουσα φαίνε
ται έν τοϊς άποτελέσμασι τής καθολικής ψηφοφορίας.

’Ιδού διατί έκ τών άποτελεσμάτων τών έκλογών τής 7 ’Απριλίου 
κρίνοντες δέν δυνάμεθανά εΐπωμεν ότι καί τότε άπέτυχεν ό Τρικούπης 
έν τή συνειδήσει τοϋ ελληνικού λαού, ή ότι ένίκησεν ό Δεληγιάννης.

Έλεύσεται ώρα καθ’ ήν έξελεύσεται έκ τών σπλάγχνων αυτών τοϋ 
έθνους ώς ή Άθηνά έκ τής κεφαλής τοϋ Διός πάνοπλος ή κοινή γνώμη 
ΐνα παραδώση τούτους δέσμιους ή έστεφανωμένους είς τό κριτήριον τής 
ιστορίας.

Έλεύσεται ώρα, καθ’ ήν είσακουσθήσεται ή φωνή τον Λαοΰ ήτοι 
ή φωνή τοϋ Θεοϋ καί οί άκούσοντες ταύτης ζήσονται.

Κατά Μάρτιον τοϋ 1888.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

ΤΟ ΜΝΗΜΑ ΜΟΓ
Τούς ούρανούς παρακαλώ 

νά μοΰ χαρίσουν μνήμα 
τοϋ στήθους σου τό δροσερό 
καί γαλατένιο κΰμα.

Άλλά τήν ύστερη πνοή 
ποτέ νά μή μου σβήσουν, 
καί τοϋ θανάτου μου ζωή 
εκεί νά τοϋ χαρίσουν.

Άς παη τό σώμα κ’ ή καρδιά, 
ψυχή καί μνήμη άςμείνη. 
Νά γράφη ή μνήμη τά φιλιά, 
δσα ή ψυχή σοϋ δίνει.

”Αν ή ζωή μου κουρταλή 
τήν θύρα τής αβύσσου 
καν άς χορτάσω ’ς τή θανή 
γλυκάδαις παραδείσου. .

’Οκτώβριος 1888.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ
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I Άθήναι <5έν φημίζονται διά τά δαιδάλ- 
ματα τοΰ γυναικείου φύλου. Τινά ώραϊα καί 
εκφραστικά χαρακτηριστικά, ή δροσερόν τι 
πρόσωπον, δέν άποτελοΰσι τό έζοχον τέλειον 
κάλλος. Δυνατόν τις νά θεωρή έζοχον κάλλος 
τά,ν νεωτάτήν δροσοσταγή κόρην τής προτι- 
μ.ήσεώς του, άλλά τοΰτο είνε μόνον δι’ εαυ
τόν, καί μέχρις ότου αύτη τεθή παραπλεύρως 
τοΰ τελείου κάλλους. Τό τέλειον κάλλος έν 

■τή συγκρίσει άκαριαίως διεγείρει αισθήματα θεσπέσια καί πρός αυτόν 
τόν μετ’ άλλης νέας παραφόρως έρωτευμένον.Όταν δέ τοΰτο είνε καί 
έρωτοτόκον, φιλοδωρησγ δέ αυτόν διά τινων φιλαρεσκείας βλεμμάτων 
καί ευφυών προτιμησεως φράσεων, τότε διαβεβαιούμεθα, πόσον έπε- 
νεργεϊ ισάκις καί θαυμασίως έφ’ όλων τών θνητών, έτι καί έπ’αΰτών 
τών ερωτευμένων. "Εν ώραΐον ζεΰγος οφθαλμών δύναται νά έλκύσγ 
ένα ή πολλούς άνδρας’ τό αύτ.ό έν γλυκύ στόμα. ’Επίσης έν δροσερόν 
πρόσωπον η δύο ροδόχροες παρειαί, ή έν ραδινόν άνάστημα. ’Αλλά 
ταΰτα, εις την χωριστήν αύτών έκφρασιν, δέν άποτελοΰσι τό τέλειον 
της γυναικός, δέν άποτελοΰσι τό παρά της μητοός Φύσεως διεσμιλευ- 
μένον έντελές αύτής άριστοτέχνημα.

Θά έοωτήσητε, ποΰ εύρίσκονται τοιαΰται καλλοναί ; Εύρίσκονται 
έντός τών πόλεων τών περιεχουσών εκατομμύρια κατοίκων, είνε δέ 
σπάνιαι καί έντός αύτών. ’Εντός τών πόλεων τούτων ή αίμομιζία 
καί αί σαρκικαί μεταθέσεις ούτε ύπολογισμόν, ούτε χαρακτήρα, ούτε 
όρια παρουσιάζουν. ’Ενταύθα ή έκλιμία καί η άνάγκη, μετά μυρίων 
άλλων άρρητων αιτιών, καταστρέφουσι προώρως τόν οικογενειακόν 
σύνδεσμον, τόν οικογενειακόν βίον’ διότι μυριάδες δντων άμφοτέρων 
τών γενών, έζ απαλών ονύχων, περιφέρονται άδέσποτα, χάριν της 
αύτοσυντηρήσεώς των.

Παρετηρηθη, οτι έκ τών τοιούτων άνθρωπίνων στρωμάτων άνεβλά- 
στησαν περισσότερα-. τέλειαι καλλοναί, η έκ τών ποικίλων κλάδων

τών ηγεμονικών καί άριστοκρατικών δένδρων, οπού οί διαδοχικοί 
μόσχειοι γόνοι τά πάντα χάίρονται καί εύφραίνονται έκκεχυμένως.

Τό δέ είμαρμένον τών τοιούτων τελείων καλλονών είνε τόσον άό- 
ριστον, τόσον άδιάγραπτον, ώστε, έν ω ό πλούτος, ή καλλιτεχνία, τό 
φιλήδονον καί ή καλλαισθησία, ώς εις ορυχεία άδαμάντων, σπεύδουσι 
πρός έζιχνίασίν των, συγκροτοΰντες τρωικόν πόλεμον συχνά υπέρ ενός 
τών δαιδαλμάτων τούτων, αί σπάνιαι αύταί καλλοναί συχνότερα 
πίπτουσιν εις την μερίδα άνδρός της έργατικης τάζεως, δστις έπιδα- 
ψιλεύων πρός αύτάς ό,τι έν άπελπισίρι των θεωροΰσι το μεγαλείτε- 
ρον ευεργέτημά των, τόν πολυτιμότερον τίτλον της συζύγου, μετά 
δωδεκάδος ίσως τέκνων. Διέρχονται ούτω τόν κόσμον άγνωστοι, ώς 
ποτέ νά μη εζησαν έντός τούτου. Καί όμως, η σύζυγος αύτη είνε, 
όπως λέγει ή ΙΊαλαιά Διαθήκη : «"Η.Ιιος ανατέ.Ι,Ιων εν ύψίστοις 
Κυρίου, και κά,ΚΙος αγαθής γυναικός εν κόσρ,ω οικίας αύτής.»

Άλλ’ όταν τό είμαρμένον άναβιβάσγ τό έξσχον κάλλος είς τής 
πλούσιας παλλακίδος τόν ορίζοντα, είς τής περιφανούς έταίρας τήν 
περιωπήν, διότι σπανιότατα ή συνείδησις τοΰ πλουσίου ή εύγενοΰς 
άπονέμει τόν τίτλον τής συζύγου είς γυναίκα πτωχήν, ή άγνώστων 
καί ταπεινών γονέων, τό κάλλος τοΰτο, ή πάραυτα πίπτει θύμα, ή 
περιερχόμενον έκ περιπετείας είς περιπέτειαν κατακροτεϊ μέν έπί τοΰ 
θεάτρου τής κοινωνίας, άλλ’ όσον γίνεται γνωστότερον, έπιθυμητότε- 
ρον καί πολυζήτητον, τόσον καί πονηρότερον. Τότε είνε, όπως λέγου- 
σιν οί σοφοί λόγοι ’Ιησού, υίοΰ τοΰ Σειοάχ : «Ψυχή πονηρά άπολεϊ 
τον κτησάμενον αύτήν, καί έπίχαρμα έχθρών ποιήσει αύτόν».

Δίς αί Άθήναι είδον δύο τοιαύτας καλλονάς. Φεΰ άμφότεραι ύπήρ- 
ζαν σκανδαλώδεις καί τραγικαί.

Τώ 1879 αί Άθήναι είχον μίαν τρίτην τοιαύτην καλλονήν, άνω- 
τέραν, ού μόνον τών δύο προγενεστέρων, άλλ’ άνωτέραν καί όσων κατά 
τόν αιώνα τοΰτον οί Παρίσιοι καί τό Λονδΐνον είδον. Αύτη ήτον ή 
δωδεκαέτις Χαρίκλεια Κ... ήτις έπέπρωτο, πριν κλείσ·/) τό δέκατον 
τρίτον έ'τος τής ηλικίας της, προώρως καί άδίκως νά καταλήζν) τόν 
βίον.

Όταν τώ 1879 συναπήντησα αύτήν κρατούσαν τά βιβλία της, 
καί συνοδευομένην παρά πρεσβυτέρας γυναικός είς τήν σχολήν, κατε- 
πλήχθην έκ τοΰ μεγάλου αυτής κάλλους. Ήτο ζανθόκομος καί άλα- 
βάστρινος ή γλυκοπάρθενος Χαρίκλεια, φαινομένη ύπό τόν μεσημβρι
νόν ήμών ήλιον Άγγλίς μάλλον ή Έλληνίς. Δέν ύπήρχεν ή έλαχίστη 
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όμοιότης μεταξύ τΰν δύο γυναικών. Ή πρεσβυτέρα ήτο μικρόσωμος 
καί μελαγχροινή, τό δέ ώραϊον πρόσωπον της έφαίνετο ώχρόλευκον 
μεμαραμένον καί κεκαλυμμένον ύπό μερίμνης ή έξ αδιαθεσίας- διότι 
οί οφθαλμοί αύτής ήσαν κεκομμένοι καί μελάνες ύπό τήν κάτω βλε
φαρίδα των. ΤΗσαν άμφότεραι όμοιομόρφως πενιχρώς ένδεδυμέναι, καί 
έδείκνυον δτι ήσαν τής αύτής τάξεως, άλλως ήθελον έκλάβει τήν 
νεαράν κόρην δεσποινίδα εύπορούσαν, συνοδευομένην παρά τής τροφού 
αύτής εις τήν σχολήν. Παραπορευόμενος, αγνοώ, όποιος οίστρος πε
ριέργειας μέ ώθησε νά έρωτήσω :

— Τίνος είνε ή λαμπρά αυτή κόρη ;
— Είνε ίδική μου, είνε ή θυγάτηρ μου, άπεκρίθη ύπερηφάνως ή 

πρεσβυτέρα, έπί τών χειλέων τής οποίας συγχρόνως έφάνη μειδίαμα 
ειρωνικόν, ή εύχαριστήσεως, άγνοώ νά είπω.

— Καί πηγαίνει είς το σχολεΐον ; . . . Τί μανθάνει ;
— Τήν προετοιμάζω διά διδασκάλισσαν- έ'χει άκόμη τρία έτη, 

προσέθηκεν είς γλώσσαν καθαρεύουσαν ή μήτηρ.
— Διδασκάλισσα ; Πόσων έτών είνε; Ήρώτησα, έτι μάλλον θαυ- 

μάζων εκ τού έγγύς τό νεκταροσταγές τούτο κάλλος.
Συγχρόνως, ομολογώ, έμεινα σύννους είς τόν τίτλον καί τό επάγ

γελμα. Είχον ακούσει άπό τής έπανακάμψεώς μου έν Έλλάδι τόσα 
άποτρόπαια άνέκδοτα κακοηθεστάτων τινών υπουργών καί τμημα- 
ταρχών πρός διανομήν τών θέσεων τών διδασκαλισσών, ώστε έβάδι- 
ζον άπορηματικώς, μή έννοών, πώς οί γονείς, οί αδελφοί, ό πτωχός, 
τέλος, λαός, δέν είχον έτι λιθοβολήσει, ή καί αιματοκυλίσει ένα τών 
άκρατήτων καί βδελυρωτάτων τούτων κτηνών, ο'ίτινες ωφελούμενοι έκ 
τής υψηλής θέσεώς των, διά τής πιέσεως καί τού όγκου των έβύθιζον 
τήν άθωότητα καί τήν παοά τού έθνους τόσον έπιμελώς ποοετοιμα- 
ζομένην αρετήν καί παιδείαν πρός μόρφωσιν τών μητέρων τής δούλης 
καί έλευθέρας Ελλάδος είς τήν συστηματικήν άτιμίαν, χορηγούντες 
είς τάς ωραίας τελειόφοιτους μαθήτριας μάλλον δίπλωμα ατιμίας ή 
διδασκαλίσσης.

Προσέξατε, ώ γονείς ! Πρόσεξαν ώ έθνική φιλοτιμία ! Τά τοιαύτα 
έτι γίνονται έν Άθήναις, καί τά τέρατα ταύτα άναιδώς κομπάζουν 
διά τά άθλά των.

— Είμαι μόνον δώδεκα έτών, άλλ’ ύψήλωσα πολύ, είπε τό έξο- 
χον κάλλος άντί τής μητρός, δεικνύον δύο σειράς μοναδικών μαργάρων 
τής Ταπροβάνης, έντός τών καρμινίνων χειλέων του.

Είς τήν προφοράν τών λόγων τούτων διεχύθη έπί τού προσώπου 
της γλυκύθυμος έκφρασις σΰν τώ έλαφρώ ροδοχρόω τής αΐδούς.

— ’Επιδίδεις είς τά μαθήματά σου ; Έπηρώτησα.
•— Καταγίνεται ημέραν καί νύκτα- έπήρε τούς πρώτους βαθμούς 

είς τήν τάξιν της . . . Είνε πολύ έξυπνη . . . εϊπεν ή μήτηρ. Τού λό
γου σας ποιος είσθε ; Δέν είσθε άπ’ έδώ, προσέθηκεν, άπό κεφαλής 
μέχρι ποδών θεωρούσά με. Κυρίως έπεξειργάζετο τά ένδύματά μου, 
έφαίνετο δέ έκ περισσοτέρας περιεργείας όρμωμένη, διότι ό κ. Ψ . . . 
περιπατών είς τό απέναντι πεζοδρόμιον μ’ έχαιρέτισεν, άποκαλυ- 
πτόμενος τόν πίλον του.

ΓΙαρεπορευόμεθα έπί τού πεζοδρομίου τής έκκλησίας τών καθολι
κών, είς τήν λεωφόρον Πανεπιστημίου.

Ό κ. Ψ. . . . ήτον ομογενής πλούσιος άγένειος, μέ άριπρεπή ξαν
θόν μύστακα. Τόν κύριον ψ. . . . μικρόν έγνώριζον έξ ’Αγγλίας, 
άλλά δέν είχον μετ’αύτού μεγάλας σχέσεις. Ήτον άνήρ μάλλον ώραϊος.

’Εν τούτοις ό κύριος ούτος διετήρει τό αύτό βήμα μέ ήμάς, καί 
έβλεπε πάντοτε πρός τό μέρος ημών, ώς νά έγνώριζε τάς δύο αύτάς 
γυναίκας, ή ώς νά έπεθύμει νά έλθγ πρός έμέ, όπως δράξτ) τήν ευκαι
ρίαν δι’ έμού νά τάς γνωρίσ-/).

— Ό σύζυγός σας ζή ; Ήρώτησα τήν μητέρα.
— Μάλιστα, είνε κλητήρ . . . Υμείς δέν είσθε άπ’ έδώ; έπανέλα- 

βεν αυτή.
— Άπ’ έδώ, άπεκρίθην.
— Τί δουλειά κάιενετε :
— Κάα.υ.ίαν.ί ι
Ή μήτηρ έξηκολούθει σειράν έρωτήσεων, ζητήσασα τέλος τό όνομά 

μου. Όταν είπον τούτο, θεωρούσά με κατά πρόσωπον, λέγει :
— Είσθε υμείς, πού έγράψατε τήν 'Ηρωίόα της Έ.Ι.Ιηηχής Έπα- 

χαστάσεως ; Άνέγνωσα τόν ποώτον τόμ,ον τόν όποιον μοί έδάνεισαν. 
Ζητώ ματαίως τόν δεύτερον, καί δέν δύναμαι νά τόν εύρω.

— Καί έγώ τόν άνέγνωσα ... Ή καϋμένη ή Άνδρονίκη ... τί άπέ- 
γεινεν ; είπε ή θυγάτηρ.

— Νά σάς πέμψω ένα σώμα. Τό όνομά σας καί τήν διεύθυνσίν
σας παρακαλώ, είπον, ίστάμενος όπως γράψω έπί τού σημειωματά
ριου μου, έτοιμος νά τάς διαχωρισθώ, διότι έώρων τόν κύριον Ψ......
διασταυρώνοντα τήν οδόν καί έρχόμενον πρός συναπάντησίν μου.

— ’Ιδού, νά σάς τό γράψω έγώ, γενομένη όλη ροδόχοους, εϊπεν ή 
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νέα, και λαβοΰσα τοΰτο έγραψε λίαν εύαναγνώστως δ,τι έζήτουν.
Μόλις άπεχαιρέτισα αύτάς, προσεγγίζει ό περί ού ό λόγος κύριος, 

καί μοί λέγει :
— Καλή ημέρα σας, κύριε Ξένε, πώς έχετε; Είδατε ποτέ είς την 

ζωήν σας τέτοιο μπ^οϋτι (κάλλος) ; . . . . Έγώ ποτέ δέν ένθυμοΰ- 
μαι νά ειδον τοιοΰτον είς ολην την Ίγγλιτέρρα. Τάς συναπαντώ κάθε 
ημέραν, όπού πηγαίνω μέσα είς την χώρα, καί δέν μπορώ νά μη 
σταθώ νά την θαυμάσω .... Τάς γνωρίζετε βέβαια ; . . .

— Διόλου, είνε ή πρώτη φορά όπού τάς βλέπω.
— Ή μεγάλη είνε βέβαια δούλα τής μικρής.
— Διόλου, είνε ή μήτηρ της.
— Μήτηρ της! . . . Τί δουλειά κάμνει ;
— Ό πατήρ είνε κλητηρ.
— Κλητηρ . . . Θά έχουν μεγάλη πτωχεία . . . Τέτοιο κορίτσι 

είνε θησαυρός . . . Κρίμα στο κορίτσι! είπε σαρδονικώς καί κακεν- 
τρεχώς μειδιών.

— Δέν έντρέπεσαι; Είσαι έγγαμος καί μέ τέκνα . . . Χαίρετε, 
έχω κατεπείγουσαν ΰπόθεσιν, άναχωρώ σήμερον διά Σμύρνην, προσέ- 
θηκα, καί τον άπεχαιρέτισα, λαμβάνων την προς τά όπισθεν τοΰ 
Πανεπιστημίου διεύθυνσιν, έν ω ό κύριος ούτος έσπευδε νά προφθάστ) 
τάς δύο γυναίκας.

Περίεργον’ δίς η νέα αύτη έν πλήρει παιδική άθωότητι έστρεψε 
την κεφαλήν καί έβλεπεν ημάς φιλομειδώς, έν ώ άπεμακρύνετο. 
Έπιστρέψας είς τό Ξενοδοχεϊον έπεμψα μετά τοΰ έπισκεπτηρίου μου 
τούς δύο τόμους της Ήξίωίδος πρός την Δεσποινίδα Χαρίκλειαν Κ... 
ήν έκτοτε πλέον δέν ειδον, διότι, την αυτήν ημέραν, 15 Απριλίου
1879, άνεχώρησα διά Σμύρνην καί Κωνσταντινούπολιν.

Πρό της άναχωρήσεώς μου έγραψα έν τώ ήμερολογίω μου τάς 
έπομένας λέξεις :

«Συζητών τώ 1857 αετά τών δύο 
γλίας, Ούέσμακότ, τοΰ 
άμφοτέρων δισταγμούς,

περικλεών γλυπτών της Άγ- 
νεωτέοου, καί Ραφαήλ Μούτη, ηκουσα παρ’ 
άν ποτέ πραγματικώς ύπήρξεν έν τη άρχαιό- 

τητι τό καλουμενον έν τή καλλιτεχνία ελληνικόν κάλλος (Greek - 
beauty). Τουτέστιν, άν υπήρξαν τοιαΰται γυναίκες, νύμφαι ή θεό
τητες, οϊας βλέπομεν είς τά διασωζόμενα αγάλματα της άρχαιότη- 
τος. Ή Χαρίκλεια Κ... έλυε τό ζήτημα. Καί λυπούμαι ότι άμφότε- 
ροι οί ένδοξοι ούτοι καλλιτέχναι άπεβίωσαν, άλλως, διά τής φωτο
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γραφίας αύτής ήθέλον καταπεισθή περί τούτου. Ή Χαρίκλεια Κ... 
είνε έτών μόνον 12" άλλά φαίνεται κόρη δεκατεσσάρων, τό πρόσωπόν 
της είνε είδωλόμορφον ήτοι, ή γραμμή τοΰ μετώπου καί τής ρινός 
είνε μία καί ή αύτή κάθετος, καί άνευ γωχίας, έχει δέ τό ωοειδές 
είδωλόπλαστον, ήγουν ή έπιδερμίς αύτοΰ λεπτοτάτη, φέρει ώς συνήθη 
χροιάν τήν τοΰ λιστρωτοΰ κρινολεύκου έλεφαντοστοΰ, έφ’ ού, είς τάς 
έλαχίστας ψυχικάς έντυπώσεις ή συγκινήσεις τής καρδίας, διαχέον- 
ται οί διάφοροι βαθμοί τοΰ ροδοβαφοΰς. Οί οφθαλμοί αύτής, έν ω έφε
ραν χαΰνόν τι, ήσαν μεγάλοι, άμυγδαλωτοί, γαλανοί, τοΰ κυανού 
αύτών έπιπλέοντος έπί τοΰ υγρού των, διαχέοντες, όταν ατενώς σ’έθεώ- 
ρει, μεγάλην λάμψιν, ώς ό πολύτιμος· λαζούριος λίθος τής Περσίας, 
ή δ πολυτιμότερος ούρανοειδής κύανος. Καί όμως τά βλέμματα αύ
τής ήσαν πλήρη έμπιστοσύνης, φυσικώς σταθερά όταν ώμίλει, ώς 
τών άθωων παίδων, τών άγνοούντων τήν έλαχίστην τοΰ κόσμου 
κακίαν.

«Άλλ’ έάν είς καλλιτέχνης, ζωγράφος ή άγαλματοποιός, άδυνατεΐ 
έπαρκώς νά παραστήστ) τό ζωντανόν κάλλος ένός παρομοίου άμβρο- 
σίου πλάσματος, ποία περιγραφή καλάμου δύναται νά δόση ιδέαν 
περί αύτοΰ πρός άλλους ; Δέν ήτον άπλώς εύβλέφαρος’ είχε μεγάλας 
κλαδωτάς βλεφαρίδας, οϊας είς πάσαν άλλην ήλικίαν τής νεοβλά- 
στου αύτής, είς πάσαν άλλην τάξιν τής κοινωνίας αύτής, ήθελέ τις 
στοιχηματίσει ότι δέυ ήσαν φυσικαί, άλλά τής παρισινής πλουμιστι- 
κής. Ή κόμη της ήτο λεπτόθριξ, χρυσαυγής καί φυσικώς χρυσοβόσ- 
τρυχος, δ δέ λαιμός άγαλματώδης. Ή μορφή αύτής ήτον έμπλεως 
γλυκύτητος καί εύγενείας, εχουσα τήν φυήν διάσημον, ηγεμονικήν 
καί συμμετρικωτάτην. Οί δάκτυλοι τών χειρών της, οί όνυχες, τό 
ποδαβρόν αύτής άνταπεκρίνοντο έν γένει πρός τήν δλην έντέλειαν 
τών έπιλοίπων μερών τοΰ σώματός της. Δέν προσθέτω ότι έκ τών 
ολίγων λέξεων τάς όποιας ήκουσα αυτήν νά προφέργ, ή φωνή της 
έφαίνετο πλήρης έμμελείας.

«Άναντιοοήτως, δεκαοκταέτις, είς τήν πλήρη άνάπτυξίν της, ή νέα 
αύτη δέν ήδύνατο ή ν’ άντιποοσωπεύσγ τό φιαρόν τοΰ Ελληνικού 
κάλλους.»

Τοιαΰται ήσαν αί σκέψεις μου περί αύτής τάς όποιας έγραψα έν 
τώ ήμερολογίω μου, έπί πολλούς δέ μήνας το ίνδαλμα τής μειρακι- 
σκης αύτής μέ παρηκολούθει, κυρίως δέ διότι διαμένων χρόνον τινά 
είς Σμύρνην καί Κωνσταντινούπολιν, τάς δυο πόλεις τής Ανατολής
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τάς περΓκλειούσας δ,τι περικαλλέστερον έχει το ώραϊον φϋλον τών 
διαφόρων φυλών της Τουρκίας, δέν ήδυνάμην ν’ άποφύγω συγκρίσεις, 
έν αίς εΰρισκον πάντοτε έξόχως ΰπερέχον τό κάλλος της Χαρικλείας Κ...

Περί τά τέλη τοϋ 1879 έπέστρεψα εις Αθήνας' είχον δέ λησμο
νήσει όλοτελώς τήν άνωθι συναπάντησιν.

Ημέραν τινά τοϋ Μαρτίου τοϋ 1880, καθ’ ήν τό ψϋχος ήτο δια- 
περαστιζώτατον, ένω έκαθήμην παρά τήν έστίαν γράφων, παρουσιά
ζεται ενώπιον μου ή μήτηρ αύτής. Ήτον άπό κεφαλής μέχρι ποδών 
μελανηφόρος, κεκαλυμμένον έ'χουσα τό μέτωπον διά τοϋ σκοτεινοϋ 
πέπλου της. Ήτο δέ τόσον ήλλοιωμένη καί κάτισχνος ώστε έκ πρώ
της δψεως δέν την άνεγνώρισα.

— Δέν με ένθυμεϊσθε, κύριε Ξένε, έρωτα έτοιμόδακρυς.
— ’Όγι, κυρία ... ΙΊοία είσθε παρακαλώ ; ... Δέν δύναμαι νά 

σάς ένθυμηθώ.
— Είμαι ή μ-ήτηρ τής Χαρικλείας ... Μάς συναπαντήσατε εις τήν 

οδόν τοϋ Πανεπιστημίου, όταν μάς έπέμψατε τήν 'Ηρωίδα τής έ.ΙΛη- 
νικής ίπακαστάσεως.

— ”Α ! μάλιστα .... τί γίνεται ή ώραία θυγάτηρ σας ; ήρώτησα 
διστάζων, διότι προαίσθημά τι είς τήν δψιν τοϋ βαθυτάτου πένθους 
αύτής μοί έ'λεγεν ότι συνέβη κάποιον δυστύχημα είς τήν πτωχήν 
αυτήν οικογένειαν.

— Ή δυστυχής Χαρίκλειά μου, κύριε Ξένε, δέν υπάρχει πλέον έν 
τώ βίω.

Μόλις έπρόφθασε νά τελειώσγ) τάς λέζεις ταύτας καί ή φωνή αύ
τής έγένετο κερχνώδης. Κατεπνίγη είς έφιάλτου λυγμούς καί δάκρυα.

Είπον, ή γυνή αύτη ώμίλει λίαν καθαοεύουσαν γλώσσαν, φαινομένη 
ότι έκέκτητο αγωγήν τινα άνωτέραν τών έργατικών τάξεων.

— Τί λέγετε, κυρία Κ... έκεΐνο τό έ'ξοχον κάλλος ! ... έκείνη ή 
αγγελική είκών ! ... Δέν την έφείσθη δ θάνατος ; ... πολύ λυποϋααι 
καί θλίβομαι ώς νά ήτο θυγάτηρ μου, κυρία Κ... Δέν την έγνώρισα 
ή ολίγα λεπτά, άλλά βεβαιωθήτε, τό ίνδαλμα αύτής διά πολλούς 
μήνας μέ παρήκολούθει. Ήτον έξ εκείνων τών σπανιωτάτων φυσιογνω
μιών τάς όποιας δυσκόλως τις λησμονεί ... Πώς άπέθανε ; ... πότε 
άπεθανεν ; ...

— ”Α, κύριε Ξένε, ήτο σπανία κόρη ... είχε τόσα καλά προτερή
ματα ... ήτον έτι εν νήπιον... ωχ ! δέν έχω σθένος νά σάς διηγηθώ... 
καί έντρέπομαι ... φοβούμαι δτι δέν θά έπιζήσω, κύριε Ξένε ... όσον 

διά τόν πατέρα της, ούτος ήδη εϊνε σχεδόν είς τόν τάφον .!.. είνε 
κλινήρης καί εινε τό μόνον στήριγμά μας... είνε μία τραγική ιστορία, 
κύριε Ξένε ... Προσέθηκε βαθέως άναστενάζουσα καί έπαιάζουσα.

Ήγνόουν τί νά είπω. Είπα τινάς τής περιστάσεως παραμυθητικής 
λέξεις, είτα έσίγησα περιμένων νά άκροασθώ τάς λεπτομέρειας τοϋ 
δυστυχήματος.

—■ Ένθυμεϊσθε, κύριε Ξένε, τήν ημέραν τής συναπαντήσεως ήμών 
έν τή όδώ Πανεπιστημίου, μεθ’ ένός τών συγγενών σας ; Ήρώτησε 
μετά μικρόν αϋτη.

— Συγγενούς μου; ... Δέν έχω ούδένα συγγενή είς ’Αθήνας . . . 
ΙΙοϊον έννοεϊτε; . . . Πώς ονομάζεται; . . . Ήρώτησα άπορηματικώς, 
λησμονήσας όλοτελώς τόν κ. Ψ. . .

— ’Ονομάζεται Σοφοκλής ΙΙαλαιολόγος.
— Δέν γνωρίζω ούδένα Σοφοκλή ΙΙαλαιολόγον, κυρία Κ. . . πολ- 

λοϋ γε καί δει νά είνε συγγενής μου. . . Ποιος σάς εϊπεν δτι εϊμεθα 
συγγενείς ;

— Ό ί'διος . . . τό εϊπεν εις τήν μακαρίτιδα.
•—Τί είδους άνθρωπος εινε; -Σάς βεβαιώ δέν γνωρίζω περί τίνος 

όυιλεϊτε . . . Εύρίσκεται είς ’Αθήνας ; . . .
— Ήτον έπίδημος . . , σήμερον δέν είνε πλέον είς ’Αθήνας . . . 

έάν ήτον ό σύζυγός μου ήθελε τόν φονεύσει . . . Ούδ’ έγώ καλώς δέν 
τον ένθυμοϋμαι ... Ή Χαρίκλεια μοί εϊπεν, δτι μάς παρήκολούθει 
δύο ή τρεις πρωίας πριν τής ήμέρας έκείνης, άλλ’ έγώ δέν δύναμαι 
νά τόν ένθυμηθώ.

— Στάσου, κυρία Κ . . . διέκοψα. Δέν είχε λήξει τήν φράσιν ή 
δυστυχής αύτη μήτηρ, καί άνεπόλησα τόν κ. Ψ. . . . Ένθυμήθην 
τούς λόγους του τής πρωίας έκείνης, τό σαρδόνειον μειδίαμά του, καί 
έγενόμην κρυμοπαγής.

— Ό άνθρωπος ούτος σάς εϊπεν δτι ονομάζεται Σοφοκλής Παλαιο- 
λόγος καί δτι είνε συγγενής μου ;

— Δέν το εϊπεν εις έμέ, άλλά είς τήν μακαρίτιδα . . . έγώ δέν 
τον είδον άπό τής πρωίας έκείνης δπου μάς συναπαντήσατε, ούτε 
ποτέ ώμίλησα μετ’ αύτοϋ. Τήν ημέραν έκείνην ήμην πολύ άδιάθετος, 
είχον πυρετόν καί τήν έπιοϋσαν έπεσα μ.έ μίαν φοβέραν περιπνευμο
νίαν. Διά πολλάς ήμέρας έκοιτόμην είς τήν κλίνην μου μεταξύ ζωής 
καί θανάτου καί δέν ήδυνάμην νά συνοδεύσω την Χαρίκλειάν μου εις 
τό σχολεϊον. Κατά τήν έποχήν αύτήν εύρε τό τέρας τήν εύκαιρίαν νά 
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την πλανήσν) . . . Δέν ένθυμεϊσθε, κύριε Ξένε, εκείνο τό πρωί, "ενα κύ
ριον δστις σάς έχαιρέτισεν έκ τοΰ απέναντι πεζοδρομίου, καί δστις 
ήλθε πρός άντάμωσιν υμών όταν μάς αφήσατε ; . . . Έγώ ήλθον πρός 
υμάς σήμερον νά σάς παρακαλέσω νά μοΰ είπήτε, ποιος είνε, διότι 
δέν πιστεύω τό όνομα Σοφοκλής Παλαιολόγος νά είνε τό αληθινόν 
του όνομα.

— Δέν ένθυμοΰμαι κυρία Κ . . . Ήμην κατεσπευσμένος την ημέ
ραν έκείνην, διότι άνεχώρουν έξ ’Αθηνών . . . δέν δύναμαι την στιγ
μήν αΰτην νά ένθυμηθώ . . . βαθμηδόν πιθανόν . . . έξακολουθήσατε 
παρακαλώ, είπον, οΰκ ολίγον τεταραγμένος εις τούς λόγους της κυ
ρίας Κ . . . .

— Ό κύριος οΰτος τάς πρώτας ημέρας της άσθενείας μου άπήν- 
τησε την Χαρίκλειάν μου, καί την ήρώτησε ποΰ είμαι. Είχον δόσει 
πολλάς συμβουλάς είς την θυγατέρα μου, ότι άν ποτέ εύρεθγί μόνη 
έν τή όδώ, καί τις άπευθύνγ τον λόγον πρός αΰτην, νά μη δόση οΰ- 
δεμίαν άπάντησιν, άλλ’ άν έζακολουθη νά την ένοχλη, νά τόν εγκα
τάλειψη καί μεταβή, είς τό απέναντι πεζοδρόμιον.

Ή μακαρίτισσα την ημέραν αΰτήν ήτο πολύ λελυπημένη διά την 
ασθένειαν μου, έμενε δέ είς τόν οίκον διά νά μέ νοσηλεύσγ καί δέν 
έξήλθεν είμή όπως ύπάγγ είς τό Φαρμακεϊον τοΰ πολιτικού Νοσοκο
μείου και προμηθευθγ δωρεάν τά φάρμακα τά όποια ό ιατρός διώ- 
ρισεν. Ήτο κακή ώρα όταν ό κύριος αΰτός την συναπηντησε. Θεω- 
ρησασα αΰτόν ώς γνωστόν πρόσωπον διότι τόν είδε μεθ’ ύμών, έλη- 
σμόνησε την παραγγελίαν μου καί άπεκρίθη έν τγ άθφότητι αύτής 
οτι είμαι πολύ άσθενης. Ό κύριος οΰτος έξέφρασε βαθυτάτην λύπην 
καί προσεφέρθη παρήγορος καί νά συνδράμν) μάλιστα δι’ οίουδήποτε 
τρόπου, λέγων ότι είνε συγγενής σας καί ότι ήκουσε τόσα καλά 
παρ’ ύμών διά τήν οικογένειαν μας.

Έκ τής ημέρας ταύτης έγώ έχειροτέρευσα έπί ένα δέ μήνα έκοι- 
τόμην είς τήν κλίνην μου. Ή Χαρίκλεια συναπήντα καθ’ έκάστην τον 
κύοιον Σοφοκλήν ΙΊαλαιολόγον έν άγνοια μου . . . ποτέ δέν μου είπε 
τοΰτο ... ό ιατρός διέταττε φάρμακα καί διάφορα θρεπτικά. Ή 
θυγάτηρ μου έφερε ταΰτα λέγουσα ότι οΐ πωληταί μάς έδιδον 
ταΰτα μέ πίστωσιν, διότι συνεπάθουν μέ ημάς καί διότι εί'μεθα τί
μιοι άνθρωποι καί ήθέλαμεν τούς πληρώσει όταν γείνω καλά. Έγώ 
έξενόρραπτον καί έπλυνον, ούτω δέ καί μέ τόν μικρόν μισθόν τοΰ συ
ζύγου μου έζούσαμεν τιμίως . . . Οταν τις είνε άσθενης, κύριε Ξένε, 

πιστεύει όλα καί δέν βλέπει άλλο ή πώς νά γείνγ, καλά καί πληρώση 
τά χρέη του. Ό σύζυγός μου ό,τι έκέρδιζε μοΰ τό έδιδεν, είνε άν
θρωπος τοΰ καθήκοντος, ούτε πίνει ούτε χαρτοπαικτεϊ. Άνεχώρει άπό 
πρωίας διά τό έργον του, όταν έπέστρεφεν είς τόν οίκον ήτον ολίγον 
οξύθυμος μέ τά παιδιά του, έπεθύμει άκραν ησυχίαν' ώς έκ τούτου 
ταΰτα πάντα ήσαν πέριξ έμοΰ. Δέν είχε πολλάς ομιλίας μετ’ αΰτών. 
Τά άγαπ^ πολύ άλλα δέν είνε πατήρ νά παίζη καί διασκεδάζγ μέ 
αΰτά. Συνήθροιζεν όλας τάς έφημερίδας άπό τά διάφορα γραφεία καί 
τούς φίλους του, όταν δέ έπέστρεφε μετά τό φαγητόν παρεδίδετο είς 
τήν άνάγνωσίν των κατατρωγόμενος μέ τά πολιτικά. Τής ύγείας μου 
μικρόν βελτιουμένης ήρώτων καθ’ έκάστην τήν θυγατέρα μου, πόσα 
χρεωστοΰμεν καί είς τίνας, διότι μοί έφερε συχνά τρόφιμα καί πράγ
ματα άξίας μεγαλειτέρας έκείνης τήν όποιαν ήδυνάμεθα νά πληρώ- 
σωμεν. Είς τήν έρώτησίν μου παρετήρουν πάντοτε μικράν ταραχήν 
τής Χαρικλείας. ’Απέφευγε νά μοΰ είπή ή μέ δισταγμόν άπεκρίνετο 
ότι τά έχει όλα έν λεπτομερεία σημειωμένα καί θά μοί δόσγ τήν ση- 
μείωσιν όταν γείνω έντελώς καλά. Ώφείλαμεν, κύριε Ξένε, δύο ένοί- 
κια τής κατοικίας μας, είς δέ τό διάστημα τής άσθενείας μου έληξε 
καί τό τρίτον, άλλά ό οίκοκύρης, δστις δέν άφινεν έβδομάδα χωρίς νά 
μάς βασανίζη δι’ αΰτά καί μάς άπειλγ δι’ έξώσεως, έπαυσε νά κάμ·/) 
τοΰτο. Ή Χαρίκλεια προέλαβε τήν ανησυχίαν μου, λέγουσα ότι πα- 
ρεκάλεσε τόν οίκοκύρην νά μή μας ένοχλη μέχρις άναρρώσεώς μου. 
Παρετήρουν μετά δυσαρέσκειας μου εν πράγμα, πόσον έσχάτως έγέ- 
νετο έτοιμόλογος είς τό νά έμβαλώνγ τάς περιστάσεις. Μοί έφαίνετο 
ότι δέν έλεγεν ώς συνήθως τάς άληθείας τής άθωότητός της. Τήν 
5ην τοΰ ’Ιουνίου τοΰ παρελθόντος έτους ήγέρθην έκ τής κλίνης μου, 
έσκόπευον δέ μετά δύο ημέρας νά μεταβώ είς τό Μαρούσι μετά τής 
Χαρικλείας εις τινα συγγενή μου όπως μείνω δέκα ή δέκα πέντε ημέ
ρας πρός άλλαγήν τοΰ άέρος.

Ή Χαρίκλεια έπήγαινεν, ώς σύνηθες, μόνη είς τό σχολεϊον. Τήν 
μεσημβρίαν δέν ήλθεν είς τό γεΰμά της, δέν άνησυχήσαμεν διότι πολ- 
λάκις έγευμάτιζε μετά τών φίλων της είς τό σχολεϊον. Άλλ’ όταν 
παρήλθεν ή έκτη ώρα τής εσπέρας καί δέν έφάνη ή άνησυχία μου 
έκορυφώθη. Τήν έβδόμην έπέστρεψεν ό σύζυγός μου πρός τόν όποιον 
διεκοίνωσα τήν άπουσίαν τής θυγατρός μας, είποΰσα είς αΰτόν, ότι 
άφ’οΰ δειπνήσή, εάν έως τότε δέν έλθγι, νά ύπάγγ είς τό σχολεϊον νά 
τήν ζητήσγ.
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Ό σύζυγος νισθάνθη μείζονα ανησυχίαν έμοΰ, έλαβε τό ραβδίον 
του καί πάραυτα ώς άστοαπη άνεχώρησεν έτεοοφθόγγως λαλών κάτι 
εις τό στόμα του τό όποιον δέν εννόησα.

Μετά τρία τέταρτα της ώρας έπέστρεψεν έτερούσιος την δψιν, έρρί— 
φθη έφ’ ενός καθίσματος προφέρων μετά φωνής άλλοίας καί συγκεκι- 
νημένης,

— Ή Χαρίκλεια έχει ένα μήνα νά ύπάγγ εις τό σχολεϊον !
— "Ενα μήνα ! Καί που έπηγαινε λοιπόν καθ’ έκάστην, έκραξα 

έπίσης τεταραγμένη.
— Ξεύρω ’γώ, που στο διάβολο έπηγαινεν ; Ό Θεός .... νά μέ 

βγάλ-ρ ψεύτη, Ουρανία, φοβούμαι δτι έχάσαμε τό κορίτσι . . . ένα 
πράγμα δέν χωρεΐ είς τό κεφάλι μου, άπό τόν καιρό όπου είσαι άρρω
στη ούτε χασάπης, ούτε ψωμάς, ούτε παντοπώλης, ούτε ό νοικοκύ
ρης τού σπητιού ήλθον νά μού ζητήσουν χρήματα. Φέρνουν τά πράγ
ματα είς τό σπήτι τά άφίνουν, καί άναχωρούν ώς νά έπληρώθησαν. 
Ή Χαρίκλεια μού είπεν δτι τούς καλοπιάνει, λέγουσα είς αύτούς δτι 
άμα γείνγς καλά θά τούς πληρώσωμεν ... Έδώ γυναίκα κάτι τρέχει... 
θά ύπάγω αμέσως νά έρωτήσω τόν καθένα τί χρεωστούμεν.

Μόλις έτελείωσε τούς λόγους τούτους ό καύμένος ό σύζυγός μου 
έρρίφθη πάλιν νήστις έπί τών ποδών του ήνοιξε τήν θύραν καί άπήλθε.

Δύνασθε νά έννοήσητε, κύριε Ξένε, τούς, φόβους μου, τάς υποψίας 
μου, τήν άνησυχίαν καί απελπισίαν μου. Έκάθισα είς τό παράθυρον 
καί εις πάν άκουόμενον προσεγγίζον ανθρώπινον βήμα ένόμιζον δτι ήτον 
ή Χαρίκλεια μου. Τόν λαιμόν μου έπόνεσα στρέφουσα δεξιά καί άρι- 
στεοά άδιακόπως τήν κεφαλήν μου όπως παρατηρώ τίς έρχεται. Εί
χον παρέλθει έννέα ώραι τής νυκτός δταν έπέστρεψεν ό σύζυγός μου 
έυ.πλεως άγανακτήσεως ... Τί νομίζετε ήσαν, κύριε Ξένε, τά πικρά 
εύαγγέλιά του, ότι δέν έχρεωστούσαμεν είς κανένα, δτι μέχρι τής 
ημέρας εκείνης τά πάντα ήσαν έξωφλημένα, δτι ή Χαρίκλεια καθ’ 
έκάστην έξώφλει διά χρυσού καί άργύρου πάν δ,τι ήγοράζετο, καί δτι 
έπλήρωσεν δλα τά ένοίκια, έτι καί μίαν τριμηνίαν προπληρωτέα.

Έν ώ έγώ έκλαιον, αίσθανομένη τήν ψυχήν είς τό στόμα, κύριε 
Ξένε, αίφνης ακούω τον σύζυγόν μου νά λέγγ.

— Θά τήν ξελόγιασε κάνένας άπ’ αύτούς τούς πλουσίους δπου έρ
χονται έδώ ... έάν δέν έπιστρέψν) άπόψε, Ούρανία, έχάσαμε τήν κόρη 
μας. Άλλ’ άν έπιστρέψν) θά τήν βασανίσω νά μού είπή τήν άλήθειαν 
ποιος δίδει πρός αύτήν χρήματα ... θά υπάγω νά τόν πνίξω.
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Όποία νύξ έκείνη ! διήλθομεν άμφότεροι άύπνοι, κύριε Ξένε. Ή 
Χαρίκλεια έκτοτε δέν έπανήλθε πρός ημάς ...

— Άλλά τίς είνε ούτος, κυρία Ούρανία ; ... Είσθε βέβαια δτι είνε 
δ άνθρωπος, δστις μέ προσήγγισε τήν πρωίαν εκείνην; ... δέν δύναμαι 
νά τόν ένθυμηθώ. Είπον αισθανόμενος μάλκην συμμεριζόμενος δέ 
πληρέστατα τήν άγανάκτησίν της.

Δέν άνήκεν δμως είς έμέ νά προφέρω τό δνομα τού κ. Ψ... μή ών 
βέβαιος περί τής ένοχής του, άφ’ού ή μήτηρ ούτε έγνώριζε κατά πρό- 
σωπον τόν ένοχον, ή οέ άποθανούσα θυγάτηρ δέν ύπήρχε νά πιστο- 
ποιήση δτι έγώ τόν έγνώριζον.

— Ούτω μού είπεν ή Χαρίκλεια πρό τού θανάτου της δτι είνε ό 
ί'διος ό Σοφοκλής Παλαιολόγος.

— Άλλ’ έγώ είς τόν λόγον τής τιμής μου, κυρία, δέν γνωρίζω κά- 
νένα Σοφοκλή ΙΙαλαιολόγον, είπον τεταραγμένος Προσέθηκα δέ, έχω 
συγγενείς Παλαιολόγους είς Άμστελόδαμον τής 'Ολλανδίας, καί είς 
τόν ρωσσικόν στρατόν διότι ή μήτηρ τού πατρός μου ήτο ΙΙαλαιο- 
λογίνα, άλλ’ ούδείς τών Παλαιολόγων αύτών άπό τής έποχής τού 
Καποδιστρίου έπεσκέφθη τήν Ελλάδα ούτε γνωρίζω ένα αύτών προ- 
σωπικώς ... Είπέτε μοι πότε είδατε τήν τελευταίαν φοράν τήν θυ
γατέρα σας ; ... τί ήκολούθησεν ; ... αύτή είνε μία βδελυρά ΰπόθεσις...

— Βδελυρωτάτη καί άτιμοτάτη. Είνε προμεμελετημένον κακούρ
γημα, διότι ή Χαρίκλεια ήτον έν μωρό, ήτο βρέφος ... άθωοτάτη. 
ΙΊιστεύσατέ με, κύριε Ξένε, δέν έγνώριζεν ούτε τά τού φύλου αύτής 
ήτο πολύ άφωσιωμένη είς τά μαθήματά της, μή έχουσα άλλην μέρι
μναν ή πώς νά γείνν] κάτοχος τού διπλώματος τής διδασκαλίσσης... 
έγώ καθ’ έκάστην τήν έξήταζα καί παρηκολούθουν τούς στοχασμούς 
της, καί σας διαβεβαιώ δτι δσον γνωρίζει έν άρνάκι δτι θά ύπάγουν 
νά τό σφάξουν, άλλο τόσον αύτη έγνώριζε τάς κακίας τού κόσμου. 
Διήρχετο τόν καιοόν της άναγινώσκουσα ύψηλοφώνως, δπως γείνν) 
έγκρατής είς τήν άπαγγελίαν ... δέν ήτον εύήθης, τούναντίον είχε 
πολύ νούν καί πνεύμα, άλλ’ ήτον άθωοτάτη είς τά τού κόσμου ... ”Η- 
μην πολύ προσεκτική, διότι έγνώριζον τούς κινδύνους τού έξοχου 
κάλλους της, διά τούτο δσον έμεγαλωνε, ποτέ δέν την έγκατέλειπον 
μόνην καί άνευ νουθεσιών. Κακή ώρα ή άσθένειά μου ... τί νά σάς 
ειπώ άπό τήν άσθένειάν υ.ου προήλθον δλα τά κακά. Άπό τής νυ
κτός οπού τήν έχάσαμεν ό πατήρ της κατεκόπη νά τρέχν) καί τήν 
ζητγ είς δλας τάς ένορίας τών Αθηνών καί τού Πειραιώς εις όλα τά



ΣΤΟΑ 133
182 ΠΟΙΚΙΛΗ

χωρία. Ήμεθα άπηλπισμένοι δτε μετά δέκα ήμέρας λαμβάνομεν τήν 
σύντομον αύτην επιστολήν έκ 'Ρώμης. Η κυρία Ουρανία Κ... μοι 
ένεχείρισεν έπιστολήν γράφουσαν ώς επομένως.

Σεβαστοί ριου γονείς,
Μή ανησυχείτε δι’ έμέ, ή τύχη ριου εγεινεν. Είμαι καλά και συν- 

τόμως θά έπιστρέψω εις ’Αθήνας μεγάλη κυρία. "Ολοι οί λογαρια
σμοί τοϋ σπητιοϋ εινε πληρωμένοι . . . Σάς εσωκλείω διά τάς άνάγ- 
κας σας χίλια φράγκα, και πάλιν σάς λέγω νά μή άνησυχήτε. Θά 
κάμω καί τήν τύχην τών αδελφών ριου.

Ή θυγάτηρ σας ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ.

— Ή επιστολή αύτη, άφ’ ένός μάς καθησύχασεν, άφ’ έτέρου μάς 
κατελύπησε, κύριε Ξένε, διότι δι’ αύτής έγένετο φανερόν, δτι ή Χα- 
ρίκλεια δέν ήτο νόμιμος σύζυγος, άλλως ήθελε μάς τό γράψει. Διά 
νά παρηγορήσω τόν πατέρα της έλεγον προς αύτόν, δτι βεβαίως κυ
ρία τις υψηλής περιωπής παοέλαβεν αύτήν κούφα ήμών διά νά τήν 
έκπαιδεύση καί άποκαταστήση.

Παρήρχοντο οί μήνες άνευ ειδήσεων της Παρήλθον οκτώ μήνες, 
έκαστος τών όποιων ήτον έν έτος δι’ έμέ. Έζων εις προσδοκίας και 
συγχρόνως εις συλλογισμούς καί σκληράν άπελπισίαν. Έκάστην νύ
κτα είχον έν διαφορετικόν δνειρον διά τήν κόρην μου, καί τήν έπαύ- 
ptov μίαν τούτου διαφορετικήν έρμηνείαν.

Ό σύζυγός μου έσκυθρώπαζεν, ήτο μελαγχολικός, παράξενος καί 
εύερέθιστος, ούδενός τολμώντος ένώπιόν του νά προφέρνι το όνομα τής 
Χαρικλείας.

Τάς άρχάς τοϋ παρελθόντος μηνός, δτε άνεχώρησεν ό σύζυγός μου 
μετά τό γεϋμα διά τό έργον του, ίστάμην είς τήν αύλαίαν θύραν 
μ.ας, δτε προσεγγίζει παιδίσκη καί μέ έρωτα έάν ήμαι ή κυρία Ου
ρανία Κ... "Αμα είπον έγώ είμαι, έθεσεν είς τήν χεϊρά μου μίαν έπι- 
στολήν. Άπεσφράγισα αύτήν. ΤΗτο το γράψιμον τής Χαρικλείας, 
άλλ’ έφαίνετο μέ χεϊρα τρέμουσαν γεγραμμένον. Μόνον δτι δέν έπεσα 
άπόπληκτος έκ τής χαράς καί έκπλήξεώς μου. Έγραφεν ούτω.

«Μητέρα μου, πρόφθασέ με, άποθνήσκω. Μή είπής τίποτε είς τόν 
δυστυχή πατέρα έως νά μέ ϊδγς, παρακολούθησε τήν μικράν δπου θά 
σοί έγχειρίσγ τήν έπιστολήν μου.»

Δέν έπερίμενα ούδέ έν λεπτόν. Τό κοράσιον μέ ώδήγησεν είς τό 
Κολονάκι, είς τινα άπόστασιν μακράν άπό τό έτερον μέρος τής πλα

τείας, δπου σποράδην έφαίνοντο τινές νεόδμητοι οίκίαι. Μέ ώδήγη
σεν είς τό πρώτον πάτωμα μιάς αύτών.

Εύρον τήν Χαρίκλειαν ορθήν έξ άγωνίας περιμένουσαν ... Θεέ μου! 
όποιον θέαμα ! Δέν την έγνώρισα. Είχεν έτι πολύ ΰψηλώσει μετα- 
βληθεϊσα είς έντελή γυναίκα. ΤΗτο δέ έγκυος είς τόν προτελευταϊον 
μήνα αύτής. Τό πρόσωπον της ήτο πάντοτε πολυθέλγητρον άλλά 
καταροτριασμένον έκ τών πόνων καί τής άπελπισίας. Έφόρει πολυτε
λές έγκοίμητρον, τά δέ δωμάτια αύτής ήσαν μετά μεγάλης πολυτε
λείας καί κομψότητος συνεσκευασμένα. ’Εντός τοϋ δωματίου της έκά- 
θητο γυνή προβεβηκυϊα, ήτις άμα είσήλθον έξήλθε κλείσασα τήν 
θύραν.

Ή Χαρίκλεια έρρίφθη είς τάς άγκάλας μου θρηνούσα καί λέγουσα.
— Συγχώρησέ με, μαμάκα μου ... Δέν θά μέ συγχωρήσης; ... 

άποθνήσκω ... Δέν έχω πολλάς ώρας διά τόν κόσμον τούτον ... θά μέ 
συγχωρήσγς, μαμάκα μου, διά νά άποθάνω, καί όχι νά ζήσω...

— Σέ συγχωρώ, κόρη μου, σέ συγχωρώ ! ... είπε μου, πού ήσο ;... 
ποιος είνε ό αίτιος τών-δυστυχιών μας; Κλαίουσα είπον.

— Δέν εϊνε έδώ ... ’Ώχ!...
Εξήγαγε διάτορον φωνήν καί έμεινεν ώχρα καί άπνους ώς νεκρά διά 

πολλά λεπτά είς τάς άγκάλας μου. Μετέφερα αύτήν έπί τής κλίνης 
της καί έκάθισα πλησίον αύτής. Ό ύπνος ή ή νάρκη έκλεισαν έως 
έν τέταρτον τής ώρας τά βλέφαρά της.

' Οταν ήνοιξε τούς οφθαλμούς της ήτο μικρόν ήσυχωτέρα.
Πριν έρωτήσω δέ πάλιν αύτήν πού ήτο, μοί λέγει.
— ’Έφθασα χθες τό έσπέρας άπό τήν Νεάπολιν, ήθελα άμέσως νά 

σέ ειδοποιήσω, μαμάκα μου, άλλ’ έξηντλημένη άπό τό ταξεϊδι καί 
την συμφοράν αυτήν έπεσα ώς νεκρά άναίσθητος άμα έφθασα καί 
έκοιμήθην, δέν έξύπνησα έως σήμερον τό μεσημέρι... Τώρα θά σοί τά 
είπώ δλα ... Δέν έχω πολλάς ήμέρας νά ζήσω ... Ό θάνατος ήδη 
κατοικεί έδώ μέσα, πρό τριών ημερών, είπε, δεικνύουσα μέ τήν χεϊρα 
τήν γαστέρα της.

Έτρεμεν ώς φύλλον δένδρομ λέγουσα ταύτα καί έτρεμον κάγώ, 
κύριε Ξένε, άκροαζομένη καί βλέπουσα αύτήν ...

— ' Οταν ήσθένησες, μαμάκα μου, μίαν πρωίαν έν ω έπήγαινα διά 
τά φάρμακα, εϊπεν δλη άσθμαίνουσα ή θυγάτηρ μου, συνήντησα τον 
άγένειον έκεϊνον κύριον, δστις προσήγγισε τόν Κύριον Στέφανον Ξένον
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καί τοΰ ώμίλησε την ήμέραν δπου μάς έστειλε την Ήρωίδα της έλ- 
ληνικής έπαναστάσεως ...

Τόν ένθυμεϊσαι, μαμάκα μου ;
— Άμυδρώς πως, δέν δύναμαι έντελώς νά ένθυμηθώ την φυσιο

γνωμίαν του.
— Με ήρώτησε, που είσθε, καί διατί δέν με συνοδεύετε; Τοΰ είπον 

δτι ασθενείτε βαρέως καί δτι έπήγαινα είς τό Πολιτικόν Νοσοκομεΐον 
νά παρακαλέσω νά μάς δοθοΰν δωρεάν τά φάρμακα. Έξέφρασε μεγά- 
λην λύπην, μεγάλην συμπάθειαν, καί έπρότεινε νά ΰπάγωμεν είς τό 
πρώτον φαρμακεϊον πλησίον ημών νά τά άγοράση αυτός.

Έδειξα δισταγμόν, άλλ’ οΰτος διά της προθυμίας του καί ζων
τανές φιλανθρωπίας του μέ ήνάγκασε νά τόν παρακολουθήσω, λέγων 
δτι πρόκειται περί της ζωής σου. Μοί είπε νά μή σας εΐπω τίποτε μέ
χρι; δτου άναρρώσητε, διότι θά έχητε ανάγκην καί άλλων φαρμά
κων καί άλλων πραγμάτων, οτι δέ θά έλθϊ) ό ίδιος νά μάς έπισκεφθή 
καί σάς τό είπή άμα άναρρώσητε. Μοί είπεν δτι συμπαθεί πολύ μέ 
υμάς καί έπεθύμει νά μέ ίδή μετά τό γεΰμα ϊνα τοΰ εΐπω πώς είσθε. 
Τό άπόγευμα ήσο, μαμάκα μου, χειρότερα. *0 ιατρός διέταξεν άλλα 
πράγματα καί τό σπήτί μας ήτο γυμνόν. ’Όχι μόνον δέν εϊχαμεν τάς 
αναγκαίας τροφάς άλλά καί οί προμηθευταί ημών ήρχοντο ό είς μετά 

τόν άλλον ποιοΰντες θόρυβον ζητοΰντες τήν πληρωμήν άδιαφοροΰντες 
δέ διά τήν άσθένειάν σας. Πρό πάντων ό κρεοπώλης πρός τον όποιον 
ώφείλαμεν δέκα πέντε δραχμάς έχάλασε τόν κόσμον τήν ημέραν 
έκείνην, καί δέν ήθελε νά μάς δόση άλλο κρέας. Ό πατήρ έκρύ- 
πτετο, συστελλόμενος νά τοϊς όμιλήσή διότι δέν τον έπίστευον πλέον 
ύστερον άπό τάς καθημερινάς υποσχέσεις τάς όποιας τοϊς έδιδεν. 
Έθετεν έμέ νά τοϊς λέγω, δτι δέν είνε είς τόν οίκον καί δτι σήμε
ρον αύριον θά τοϊς πληρώση όπου περιμένει χρήματα. Είχον βαρεθή 
νά δίδω τοιαύτας άπαντήσεις καί άκούω τόσας προσβολάς άπό αυ
τούς. Ό ιατρός είχε διατάζει νά. σάς δόσωμεν δυνατόν ζωμόν. Έξήλ- 
θον νά υπάγω πρός τόν κρεοπώλην δακρυρροοΰσα. Ό κύριος ούτος 
μέ έπερίμενεν ώς τοΰ ύπεσχέθην όπως πληροφορήσω αΰτόν έάν είσθε κα- 
λίτερα ... έδείκνυε τόσην ανυπομονησίαν νά. πληροφορηθή τοΰτο.

Πώς ονομάζεται ό κύριος οΰτος κόρη μου ... τί έπάγγελμα έ'χει ;... 
Άνυπομόνως ήρώτησα.

— Μέ είπεν ότι ονομάζεται Σοφοκλής Παλαιολόγος, ότι είνε στενός 
συγγενής τοΰ κυρίου Στεφάνου Ξένου, τοΰ συγγραφέως τής Ήρωίδος,

__________________________ , ΣΤΟΑ__________________ 135 

δτι ό ίδιος εινε ποιητής, άλλά πολύ πλούσιος, καί δτι έχει διά μόνην 
χαράν του καί διασκέδασιν νά βοηθή τούς πτωχούς καί δυστυχείς, 
άρκεϊ μόνον νά είνε έντιμοι καί καλοί άνθρωποι. Μέ ήρώτησε διατί 
κλαίω, διότι οί οφθαλμοί μου ήσαν έτι γεμάτοι άπό δάκρυα. Ήναγ- 
κάσθην νά τοΰ εΐπω τήν αιτίαν. Μοί έκαμεν ερωτήσεις περί τών χρη
ματικών ημών πόρων καί αναγκών, έγώ δέ δέν έκρυψα τήν άλήθειαν 
δτι έπήγαινα είς τόν κρεοπώλην νάτόν παρακαλέσω νά μάς δώσγ ολίγον 
κρέας διά τόν ζωμόν σας.

Έδειξε πάλιν μεγάλην λύπην, μεγάλην συμπάθειαν, μαμάκα μου, 
καί μοί ένεχείρισε τρία ναπολεόνια, λέγων μοι νά υπάγω άμέσως νά 
πληρώσω τούς δανειστάς αυτούς καί νά άγοράσω δ,τι έχομεν ανάγ
κην. Πρέπει νά σώσωμεν τήν καλήν σου μητέρα, είπε, καί έπειτα 
έγώ όταν γείντ) καλά θά σάς έπισκεφθώ καί τής εΐπω δτι έγώ σάς 
έβοήθησα. Τώρα μή τής είπής τίποτε διότι είμπορεϊς νά τήν άνησυ- 
χήσης, είπε μόνον δτι κατέπεισες τούς προμηθευτάς νά σάς δώσουν 
τά αναγκαία μέχρι τής άναρρώσεως τής μητρός σου ... Τοΰτο δέν 
είνε ψεΰμα, φίλη μου, είπεν, είνε άθώον ψεΰμα, έν λευκόν ώς λέγο- 
μεν ψεΰμα. Έγώ, μαμάκα μου, έκλαιον άπό τήν χαράν μου καί έκλαιε 
καί ό κύριος Σοφοκλής. Ή έπιθυμία μου, ή προθυμία μου νά συν
δράμω τούς πάσχοντας γονείς μου, νά σάς άποσπάσω άπό τάς δυσχέ
ρειας σας, νά σάς έλαφρώσω ολίγον, δέν μοι άφήκε καιρόν νά ένθυ- 
μηθώ τάς άγιας νουθεσίας σας. Μοί παρήγγειλε δέ νά τοΰ ετοιμάσω 
κατάλογον δλων τών χρεών μας καί τοΰ τόν φέρω τήν έπαύριον όταν 
θά έλθη νά πληροφορηθή τά τής ύγείας σας. Έλεγεν δτι θά πέμψτι 
είς όλους τούς δανειστάς μας τά χρήματα καί ούτω θά μάς άπαλλάξν] 
τών ένοχλήσεών των.

Πάντοτε όμως συνίστα είς έμέ νά μή είπώ τίποτε ούτε είς σέ, ούτε 
είς τόν πατέρα, ούτε είς ... τά μικρά μου αδέλφια, γνωρίζεις, μαμά
κα μου, ό Χριστός μας ένόμιζον ότι έστειλεν ένώπιον μου τόν κύριον 
αΰτόν, ... τί έγνώριζον έγώ πρό ενός έτους άπό τάς κακίας τοΰ κό
σμου ! Τήν έπαύριον τόν άπήντησα καί τοΰ έδωκα τήν σημείωσιν μέ 
τά όνόαατα δλων τήν όποιαν είχον είς ένα χαρτίον. ’Ανέβαιναν όλα 
τά χρέη μας μέ τό ένοίκιον είς διακοσίας δέκα οκτώ δραχμάς. Μέ 
είπεν

— ’Άφησε, Χαρικλάκι μου, σήμερον τό σχολεϊον, έλθέ μετ’ έμοΰ 
νά σοί δώσω τά χρήματα νά ύπάγης άμέσως νά πλήρωσής δλους, 
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δπως μή έρχωνται καί σάς ζαλίζουν τώρα δπου ή μήτηρ σου τόσον 
πάσχει...

Τί νά σέ ’πώ μαμάκα μου, είχον έμπιστοσύνην πρός αυτόν, ένό- 
μιζον δτι τόν έγνώριζον πρό πολλού, δτι ήτον οικείος μας. Μέ ώμίλει 
άφελώς ώς ό ίδιος πατήρ μου ... ΙΙροσεκάλεσεν άμαξαν διερχομένην 
ένώπιόν μας καί μου είπε νά άναβώ ... Έφοβήθην ν’ άρνηθώ αφ ου 
έφαίνετο τόσον καλοκάγαθος. Άνέβην καί ήλθομεν είς αυτήν την 
ιδίαν οικίαν, συνεσκευασμένην έκτοτε ώς τήν βλέπεις. Άπέπεμψε τήν 
άμαξαν, έκαθίσαμεν, μοί έδωκε τά χρήματα, καί πεντήκοντα δραχμάς 
περισσοτέοας. Μοί έδειξε πολλά χρυσοδεμένα βιβλία είς ξένας γλώσ
σας μέ εικόνας λαμπράς. Μοί έδωκε νά ©άγω τόσα ώραϊα πράγματα, 
καί άφ’ ού έκαθίσαμεν δύο περίπου ώρας συνδιαλεγόμενοι έξήλθομεν 
όμοΰ. Μέ συνώδευσεν έως εγγύς τών ’Ανακτόρων. Οταν έχωριζόμεθα 
μοί εϊπεν δ'τι αντί νά τόν συναντώ είς τόν δρόμον, νά έρχωμαι εις 
τήν κατοικίαν του αύτήν νά τοΰ αναφέρω πώς είσθε. Μοί έλεγε μετά 
ζωηράς ανησυχίας δτι αν δέν ήσθε καλλίτερα θά προσκαλέση ίατρο- 
συμβούλιον τών καλλιτέρων ιατρών.

Ένόμιζον, άγαπητή μου μαμάκα, δτι ή ζωή σας εύρίσκεται είς τάς 
χεΐράς του. Άπό τήν ήμέραν έκείνην, κάθε πρωί άνηρχόμην έδώ, κα
θώς καί μετά μεσημβρίαν. Δέν έπήγαινα πλέον είς τό σχολεϊον, μη
τέρα μου, διηρχόμεθα όμοΰ τάς ήμέρας ... Τόν αγαπούσα τόσον 
πολύ δπου δέν ήδυνάμην νά κάμω χωρίς νά τόν βλέπω .. . Αύτη είνε 
ή καθαρά άλήθεια, μαμάκα μου ... ήμην ένα παιδί ... τί έγνώριζον 
άλλο άπό τήν καλωσύνην του καίτό εύμορφο πρόσωπον του. Μο-ί έχά- 
ρισεν έν ώραϊον ώρολόγιον, χρυσά ψέλλια, καί εν βαλάντιον πεπλη- 
ρωμένον ναπολεονίων ... δ,τι μέ ήρεσκε μοί τό έχάριζεν ... ήμαρτον 
ήμαρτον, μήτέρ μου, δέν έγνώριζον ούτε τί έπεθύμει, ούτε τί έκαμνον.

‘Η Χαρίκλεια έρρίφθη είς τάς άγκάλας μου θρηνούσα, πονοΰσα, 
πνευστιώσα, κύριε Ξένε.

Δέν ήδύνατο νά τελειώσγ ούτε έγώ έπεθύμουν νά άκροασθώ περισ
σότερα.

— ‘Ο κύοιος ούτος ώρκίσθη πρός έμέ, μαμάκα μου, έπανέλαβε 
μετά μικρόν ή Χαρίκλεια, δτι μέ ένυμφεύθη, δτι ήμην τώρα πλέον 
νόμιμος σύζυγός του, δτι ήμην ή άληθής σύζυγός του, καί δτι ή τε
λετή τού γάμου μέ ιερείς καί στέφανα δέν έσήμαινε τίποτε, δτι ήτο 
μόνον διά τόν τύπον καί δτι ήδύνατο νά γείνγ είς κάθε περίστασιν καί 
αετά ένα ή δύο έτη. Μοί έλεγεν δτι έπρεπε πλέον νά μείνω μετ’ αύ- 

τού είς τό σπήτί μου, καί δτι ούτος άμα γείνετεέντελώςκαλάθάπέμψγ 
φίλον του νά σάς είδοποιήσγ, διότι έπτοεϊτο τήν οργήν τοϋ πατρός, 
δτι μέ ένυμφεύθη κρυφίως καί άνευ τής άδειας σας. Έπρογευμάτι- 
ζον μετ’ αυτού καί διηρχόμεθα πολλάς ώρας όμοΰ. Έφαίνετο δτι μέ 
έλάτρευε*. Δέν μου έκαμε καρδιά νά άφίνω τό ώραϊον τοΰτο σπήτί μου 
καί έπιστρέφω είς τήν πτωχήν μας κατοικίαν κρύπτουσα άπό ημάς 
δλην αύτήν τήν άλήθειαν. Ήγάπων τόν σύζυγόν μου καί τόν είχον 
κρυφά άπό όλους σας. ' Οταν άνέρρωσες μήτέρ μου καί μού είπες νά 
ύπάγωμεν όμοΰ είς τό Μαρούσι, τότε ό σύζυγός μου εϊπεν δτι ήτο 
καιρός νά έγκαταλείψω τήν κατοικίαν σας, καί υπάγω μετ’ αύτοΰ 
είς ’Ιταλίαν, έκεϊθεν δέ σάς γράψω δτι ένυμφεύθην καί σάς πέμψω- 
μεν άρκετά χρήματα. ’Ιδού λοιπόν πώς δέν έπέστρεψα πλέον άπό τής 
ήμέρας έκείνης είς τόν οίκόν μας. Τήν έπαύριον κατέβημεν είς Πει
ραιά καί άνεχωρήσαμεν διά Νεάπολιν. Άπό τήν Νεάπολιν μετέβη- 
μεν διά τοΰ σιδηροδρόμου είς 'Ρώμην. Έκ 'Ρώμης σάς έγραψα καθ’ 
ύπαγόρευσίν του καί σάς έσώκλεισα τά χίλια φράγκα. ’Έκτοτε έτα- 
ξειδεύσαμεν ολόκληρον τήν ’Ιταλίαν ώς δ κύριος καί ή κυρία ΙΙαλαιο- 
λόγου. Ύπήγαμεν είς τήν Φλωρεντίαν, τήν Πίζαν, Τουρϊνον, Μιλάνον, 
Βενετίαν, Μονάχον, Βερολϊνον, Βιέννην καί άλλα διάφορα μέρη. Έ- 
πηγαίναμεν είς τά πρώτα ξενοδοχεία καί παντού μάς έκαμναν πολύ 
μεγάλας τιμάς. Παντού μέ έκολάκευον λέγοντες δτι ήμην ή ώραιο- 
τέρα νέα δπου είδον. Ό σύζυγός μου έξώδευεν ώς πρίγκιψ καί έκόμ- 
παζεν ύψηλοφώνως δτι κατάγεται άπό τήν τελευταίαν αύτοκρατορι- 
κήν οικογένειαν τών Παλαιολόγων τής Κωνσταντινουπόλεως. Είς τά 
θέατρα, είς τούς περιπάτους, όλος ό κόσμος είχε τούς οφθαλμούς του 
καί τούς ύέλους του έπ’ έμού. Μέ έκαμεν ώραϊα μεταξωτά καί βελου
δένια ένδύματα. Μέ έδώρισε χρυσά κοσμήματα, ό δέ χρόνος παρήρ- 
χετο τόσον τερπνός έντός βίου εύδαίμονος καί διδακτικού, διότι έβλέ- 
παμεν καθ’ έκάστην τόσα νέα πράγματα, όπως λησμονήσω τόν κό
σμον δλον καί σέ τήν ιδίαν, άγαπητή μου μαμάκα. Κατ’ αύτόν τόν 
τρόπον παρήλθον οκτώ μήνες. Ποτέ δέν με άφήκε μόνην. Ούτε ποτέ 
συνωμίλησα μέ κάμμίαν άλλην γυναίκα διά τά συμβάντα μου, δπως 
μοί άνοίξγι τούς οφθαλμούς μου δτι δέν ήμην νόμιμος σύζυγός του. 
Επειδή δέ ή έγκυμοσύνη μου έπροχώρει έπεστρέψαμεν είς Νεάπολιν, 
δπου έσκόπευε νά σοί γράψγι άγαπητή μου μαμάκα, νά έλθης δπως 
μέ βοηθήσγς είς τόν τοκετόν.

Τήν αύτήν ήμέραν τής άφίξεως ήμών είς Νεάπολιν, έν τφ ξένο- 
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δοχείω, έν ώ έκαθήμεθα εις τό γεύμα είς Ιδιαίτερον δωμάτιον, οί δέ 
ύπηρέται είχον αφήσει τήν όπισθεν τοΰ καθίσματος μου θύραν ανοι
κτήν, προσκομίζοντες τά φαγητά, αίφνης ακούω χαρμοσύνους φω- 
νάς... Μπαμπά ... μπαμπά ... καλέ μαμά ό μπαμπάς.

Συγχρόνως δύο παιδάκια, δέν διέκρινα άν ήσαν άρρενα ή θηλυκά, 
τρέχουσι πρός αυτόν. Ούτος όρμητικώς ρίπτεται όρθιος, θεωρών έμέ, 
καί ούδεμίαν προσοχήν δίδων είς αυτά. Συγχρόνως όμως εισέρχεται 
κυρία τις, τήν οποίαν άκούω προφέρουσαν σχεδόν θυμοειδώς,

— Έδώ τό λοιπόν μοΰ είσαι καί έγώ έτρεχον καί σέ ’ζητούσα είς 
’Αθήνας !

Ό κύριος Παλαιολόγος διά μόνην άπάντησιν μέ τήν μίαν χεϊρα 
έλαβε τά παιδιά άπό τούς ώμους των, μέ τήν άλλην τήν κυρίαν και 
ώθών αυτούς έζήλθε τοΰ δωματίου κλείσας τήν θύραν καί έγκαταλεί- 
ψας έμέ μόνην.

Έγώ τά έχασα, δέν έγνώριζα ούτε τί έτρεχεν ούτε τί νά είπω.
Μετά πκοέλευσιν πέντε λεπτών εισέρχεται ό σύζυγός μου καί λέγει.
— ΙΙοΰ στό διάβολο εύρέθησαν είς Νεάπολιν ! . . . είνε ή σύζυγος 

τοΰ άδελφοΰ μου μέ τά παιδιά της ... είνε καί τρελλή ... υπάγω 
μίαν στιγμήν νά τήν άποπέμψω ... είνε περαστικοί, ήλθον μέ το α- 
τμοκίνητον καί πάλιν αναχωρούν μετά μίαν ώραν ... λάβε το γεΰμά 
σου ... πιθανόν νά αργήσω ολίγον, μή με περιμένγς, διότι πρέπει νά 
τούς έμβαρκάοω.

Ή δψις του λέγοντος ταύτα ήτο πολύ τεταραγμένη, ώμίλει δέ μέ 
πολύ χαμηλήν φωνήν.

Έκ τής στιγμής αύτής δέν τον είδα πλέον, μαμάκα μου. Εις μά- 
την έπεοίμενα ανήσυχος μέχρι τής εσπέρας, θέτουσα διά πρώτην φο
ράν είς τόν νοΰν μου πολλάς υποψίας. Τήν εσπέραν ό ταχυδρόμος μοί 
έφερε συστημένην έπιστολήν. ’Ανοίγω, καί τί βλέπω ! Μοί ε'γραφεν 
ότι κατεπείγουσα έμπορική καί οικογενειακή ύπόθεσις τον ύποχρεοϊ 
αύθημέρόν νά άναχωρήσρ διά ΙΙαρισίους, ότι δέ έπειδη δέν θά έπι
στρέψν) πρό δύο μηνών, μοί ένουθέτει νά αναχωρήσω μέ τό ατμοκί- 
νητον τής έπαύριον δι’ ’Αθήνας πρός υμάς όπως μέ βοηθήσητε είς 
τόν τοκετόν. Μοί έσώκλειε δύο χιλιάδας φράγκα δι έξοδά μου, λε- 
γων ότι θά μοί πέμψη καί άλλα προσεχώς, ότι δέ μοί κάμνει δώρον 
όλα τά έπιπλα τοΰ πρώτου πατώματος τοΰ οί'κου τούτου, ουτινος το 
έτήσιον ένοίκιον πρό τής άναχωρήσεώς μας έπληρώσαμεν, ότι δέ ου- 
τος μετά δύο μήνας θά είνε άφεύκτως είς τάς ’Αθήνας.

Τόν οίκον τούτον είχον κλειδώσει πανταχοΰ καί εξασφαλίσει πρό 
τής άναχωρήσεώς μας, έχουσα έγώ τά κλειδιά του καθώς καί τήν 
άπόδειξιν τής πληρωμής τοΰ ένοικίου. Έσυστήσαμεν δέ είς τήν ύπο- 
κάτω οικογένειαν, είς τήν οποίαν καί ανήκει ό οίκος, νά λαμβάνν) 
πρόνοιαν τοΰ πατώματος τούτου έν τή απουσία ήμών. Ή γυνή τήν 
οποίαν είδες πρό μικρού έδώ, μαμάκα μου, είνε ή σύζυγος τοΰ οι
κοδεσπότου, τό κοράσιον τό όποιον σοί έφερε τήν έπιστολήν είνε τό 
θυγάτοιόν της.

'Αμα έλαβον τήν έπιστολήν είς τό Ξενοδοχειον’ τής Νεαπόλεως 
καί ήσθάνθην ότι έμεινα μόνη ήρχισα νά φωνάζω ύψηλοφώνως καί 
κλαίω γοεοώς ώς παιδί. Είσήλθεν ή ξενοδόχος, διηγήθην πρός αύτήν 
άπλοϊκώτατα όλην τήν ιστορίαν μου χωρίς νά κρύψω τό παραμικρόν 
διότι αύτη μοί έκαμε διαφόρους έρωτήσεις.

Τότε αύτή σειούσα τήν κεφαλήν λέγει,
-— Ό κύριος έκείνος σας ήπάτησε, δέν ήτο νόμιμος σύζυγός σας. 

Ήτον έγγαμος καί άνεχώρησε μέ τήν αληθή σύζυγόν του καί τά τέ
κνα του. Τό καλλίτερον είνε αμέσως νά έπιστρέψητε πρός τούς γο
νείς σας. Ό κ. Παλαιολόγος καθ’ όλα είνε πολύ καλός άνθρωπος, διά 
νά σάς κάμν) τόσα δώρα καί σάς δώσν) τόσα χρήματα. Πολλοί άνδρες 
άφίνουν όχι μόνον τάς εταίρας των, άλλά καί τάς νομίμους γυναϊκάς 
των καί τά παιδιά των χωρίς νά τοϊς δώσωσιν ένα φράγκον. Τώρα μή 
περιμένετε νά τόν ματαδήτε πλέον. Τόν έδεσε καλά ή νόμιμος σύζυγός 
του μέ ένα σχοινί καί τόν τραβα μαζί της ... έφυγαν ... ύπήγαν είς 
τήν ’Αγγλίαν, προσέθεσε μετά χυδαίας σκληρότητας αύτη.

Οί λόγοι ούτοι φοβερά μέ ήρέθισαν" ή άπελπισία μου έκορυφώθη 
είς τόν έσχατόν βαθμόν. ’Έκραξα ώς παράφρων, ώς παραληρούσα, 
έν ω ήγέρθην όρθια.

— Άλλ’ έγώ δέν έπιθυμώ πλέον νά ζήσω ! Τό παιδί τοΰτο, τό 
όποιον έχω μέσα μου, ποτέ δέν θά ίδή τό φώς τοΰ ήλιου.

Συγχρόνως ώρμησα έπί τής έξεχούσης γωνίας τής τετραγώνου τρα
πέζης, ητις ήτον έν τώ μέσφ τοΰ δωματίου, άνηλεώς κτυπήσασα 
έπανειλημμένως τρεις ή τέσσαρας φοράς τήν γαστέρα μου, όπως τήν 
τρυπήσω.

Δέν έγνώριζον τί έκαμνα. ’Έπεσαν αναίσθητος είς τάς άγκάλας 
τής Ξενοδόχου, ητις, έμφοβος είς τό θέαμα, φωνάζουσα έσπευδε νά 
μ’ έμποδίσν). Προσεκάλεσε τούς ιατρούς' ούτοι έγνωμοδότησαν, ότι 
ώφειλον τήν έπιοΰσαν τήν πρωίαν ν’ άναχωρήσω διά τοΰ άτμο- 
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πλοίου εις τάς ’Αθήνας, όπως είς χεϊροες σας έλευθερωθώ. Μέ έσύστη- 
σαν είς τον ιατρόν του άτμοπλοίου ... Πόσους πόνους καί πόσους νυγ- 
μούς ΰπέφερον, μαμιζάκα μου, άπό την ήμέραν τής έπιβιβάσεώς μου, 
έγώ τό γνωρίζω. Αυτή είνε ή όλη άλήθεια" δέν σε έκρυψα τίποτε, 
μαμμάκα μου. Θάψατέ με τώρα, καί συγχωρήσατέ με. Ευχαριστού
μαι μόνον, ότι έπρόφθασα νά σοί τά εξομολογηθώ όλα. Μην εί'πτις 
τίποτε είς τόν πατέρα, πριν άποθάνω. Δέν είνε άνθρωπος νά συγχωρή 
τά τοιαϋτα . . . "Ωχ ! δέν έχω άναπνοήν . . . Έφυγαν αί δυνάμεις 
μου.

Ή δυστυχής κόρη μου, κύριε Ξένε, ήτον έξηντλημένη, πελιδνή, 
καί μέ χείλη λευκά καί τρέμοντα, ήτο δέ ψυχρά ώς χιών.

Προσεκαλεσα τήν οικοδέσποιναν καί παρεκάλεσα αύτήν νά μέ βοη- 
θήστ) νά τήν τρίψωμεν, όπως έπαναφέρωμεν τήν θερμοκρασίαν. Με- 
ταχειριζόμενοι τάς έντοιβάς αίφνης τήν βλέπομεν νά ήμιστρέφη έξά- 
γουσα διάτορον φωνήν. ΤΗτον ή πρώτη ώδίς. Έδραξε σπασμωδικώς 
τήν χεϊρά μου’ έσφιγξεν αύτήν στεγανώς καί κατέβη τής κλίνης. 
"Ηρξατο φρικτών φωνών- ήτον ό πρόωρος τοκετός, ήτο μία ώκυλοχεία 
συνοδευομένη παρά τρισμεγίστου κινδύνου. Έπέμψαμεν τό μικρόν κο- 
ράσιον διά τόν ιατρόν μου καί τήν μαϊάν μου. 'Αμα ούτοι άφίχθη- 
σαν, έδραμον νά διακοινώσω τά τρέχοντα πρός τόν πατέρα αυτής και 
νά τόν προδιαθέσω.

Περιττόν νά σάς ζαλίσω, κύριε Ξένε, μέ τάς λεπτομέρειας ταύτας. 
Διηγήθην τροχάδην τά διατρέχοντα, ό δέ σύζυγός μου, μακράν τοΰ 
νά άπειλήση ή έπιπλήξ·/), κλαίων καί ούτος έ'σπευσε νά τήν σφίγξτι 
είς τάς άγκάλας του, καί έ'λεγεν έπειτα είς έμέ καθ’ οδόν,

— Τί πταίει έν άθφον δωδεκαετές κοράσιον! "Α ! τόν άλιτήριον ! 
’Εκείνος ! ’Εκείνος ! Έγώ θά λογαριασθώ μετ’ αυτού !

Ή μετά του πατρός της σκηνή ήτο παθητικωτάτη Ό ιατρός ή- 
ναγκάσθη περί τό μεσονύκτιον νά μεταχειρισθή χειρουργικά έργαλεϊα, 
όπως άποσπάση τό πρό τριών ήμερών έντός τών σπλάγχνων της νε
κρόν έαβουον. Μίαν ώραν μετά τήν έγχείρησιν, ή ώραία μου Χαρί- 
κλεια έξέπνευσε. Δέν ήτον έτι δεκατριών έτών. Ημείς μονον ότι δεν 
την παρηκολουθήσαμεν είς τόν τάφον έκ τής απελπισίας μας. Ο σύ
ζυγός μου άπό τής ήμέρας έκείνης είνε κλινήρης, όλοφυρόμενος καί 
όδυρόμενος άκαταπαύστως. Χθές τήν νύκτα σάς είδεν εις τόν ύπνον 
του. Σήμερον τό πρωί μοί λέγει :

— Ούρανία, πήγαινε νά έρωτήσγς άν ήλθεν ό κ. Ξένος. Προσπά- 

θησον νά πληροφορηθής παρ’ αύτοΰ τις εινε αύτός ό Παλαιολόγος, ό 
συγγενής του.

Ή κυρία Ούρανία Κ... έληξε κλαίουσα ένταΰθα τήν άλγεινήν 
ταύτην διήγησιν. Έγώ δέ, δστις έγνώριζον τινάς άταξίας τοΰ κ. Ψ... 
είς ’Αγγλίαν, έκλινα νά πιστεύσω, δτι ήτον δ ήρως καί τοΰ έπεισο- 
δίου τούτου. Πρό πάντων, διότι πρό πολλοΰ ή σύζυγός του, ώς έξ 
αμοιβαίας συμβάσεως,εύδρομεϊ έπίσης καί αύτη μετ’άνοικτοΰ βαλλαν- 
τίου πρός τάς βδελυγμίας. Δέν άνήκεν δμως είς έμέ νά διαβεβαιώσω 
ό,τι θετικώς δέν έγνώριζον, άναμιχθώ δέ είς σκάνδαλον, είς τό όποιον 
άγνωστον τίνας ήδύνατο νά δόσγ διαστάσεις είς άπηλπισμένος πατήρ.

Παρήλθον έκτοτε οκτώ έτη- ήγνόουν τί άπέγεινεν ό κλητήρ καί 
ή σύζυγός του. Ποτέ πλέον δέν έπανεϊδον τήν κυρίαν ΟύρανίανΚ...

Άλλ’ δ κ. Ψ... έπανήλθεν οίκογενειακώς είς ’Αθήνας, άφήκε μα
κράν γενειάδα, καί διέρχεται έν τώ μεγάρω του καί έν τή πολιτεία 
ώς σπουδαίον υποκείμενον. Μέ άποφεύγει, τόν αποφεύγω. Δέν όμι- 
λοΰμεν, δέν με χαιρετά, δέν τον χαιρετώ, δέν γνωριζόμεθα πλέον. 
Πιθανόν ό άνθρωπος νά είνε καί αθώος, πιθανώτερον είνε άλλος καί ή 
Χαρίκλεια έλανθάσθη, ύπολαβοΰσα άντ’ έκείνου αύτόν. Πιθανόν αύτη 
πρώτη νά έποίησε μνείαν τοΰ ονόματος μου είς τόν έξαπατήσαντα 
αύτήν, ούτος δέ έμπειρος τών τοιούτων νά έποίησε τήν κατάλληλον 
χρήσιν. Ό καρδιογνώστης Κύριος μόνον ένδιαθέτως γνωρίζει τά τοι- 
αΰτα τοΰ βίου έμπλέγματα. Διά τόν λόγον τούτον έσίγησα μέχρι τής 
σήμερον, καί δέν ήθελον ποτέ φέρει είς φώς τά άνωθι, έάν δέν πα- 
ρουσιάζοντο λόγοι ισχυρότεροι, άναγκάζοντές με νά κάμω τοΰτ?.

Τήν τελευταίαν ήμέοαν τών Άπόκρεω τοΰ παρόντος έτους, έν ω 
βραδυπόρως έβάδιζον μετά πυκνού πλήθους έπί τοΰ στενού πεζοδρο
μίου τής οδού Έρμοΰ, συνοδεύων τήν κυρίαν Π... καί τάς θυγατέρας 
αύτής, αίφνης άκούω τήν κυρίαν II... έκφωνοΰσαν :

— Καλέ Ούοανία, έδώ είσαι ; ... Ησο έδώ είς τάς ’Αθήνας ; ... 
Πόσον καλά φαίνεσαι ! Πώς έπάχυνες !

—· ’Απουσιάζω έκ τής Ελλάδος άπό οκτώ έτών. Κατοικοΰμεν είς 
τήν Κωνσταντινούπολιν- άφίχθημεν πρό ολίγων ήμερών δι’ υποθέ
σεις μας.

Ή ομιλούσα ούτω κυρία Ούρανία δέν ήτον άλλη, είμή ή μήτηρ τής 
άποθανούσης Χκοικλείας, ένδεδυμένη μεταξωτά κομψοπρεπέστερον. 
ΤΗτον εύτραφής, έφαίνετο δέ νεωτέρα καί λευκότερα είς τό πρόσωπον, 
ή ποό οκταετίας. ΙΙαρηκολουθεϊτο ΰπό δύο θυγατέρων μικρού άναστή- 
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ματος, δυσειδών μάλλον ή ευειδών. Άνεγνώρισα αυτήν, άλλ’ αυτή, ή 
δέν με άνεγνώρισεν ή δέν με παρετήρησεν.

Συνεβάδισαν έμπρός έπί μικρόν μετά τής κυρίας Π... συνδιαλεγό- 
μεναι, είτα συντόμως διεχωρίσθησαν έκ τής ροής τοΰ πλήθους. Ή- 
ρώτησα τήν κυρίαν Π... τίς ήτον ή κυρία αυτή.

— Ήαεθα εις τήν Φιλεκπαιδευτικήν Εταιρείαν όμοΰ. Είνε έκ 
καλής αστικής οικογένειας, ήτο δέ τότε έκ τών καλλιτέρων μαθη- 
τριών, άλλ’ είχε το δυστύχημα, ότε έγένετο τελειόφοιτος, νά άπατηθή 
παρ’ ενός τών γραμματέων τής άγγλικής πρεσβείας, ούτω δέ έγκυος 
νά έγκαταλείψγι καί τήν σχολήν καί τον πατρικόν της οίκον.Ό γραμ- 
ματεύς άνακληθείς τήν έπροίκισε πρό τής άναχωρήσεώς του, καί τήν 
ένύμφευσε μεθ’ ενός κλητήρος. Έγέννησε κοράσιον, τό όποιον ήτο τό 
ώραιότερον πλάσμα τοΰ κόσμου. Μάς τό έφερνε συχνά εις τόν οίκόν μας 
καί δέν το έχορταίναμεν. Τήν ήρώτησα ποΰ είνε ή Χαρίκλεια της, καί 
μοί είπεν, δτι άπεβίωσε πρό οκτώ έτών- δτι δέ έκληρονόμησε μικράν 
περιουσίαν, διό μετέβησαν είς Κωνσταντινούπολιν, δπου ό σύζυγός 
της, μετεοχόμενος έπωφελές τι έμπόριον, έστάθη πολύ τυχηρός, καί 
σήμερον έχουν καλήν περιουσίαν ... Μοί ύπεσχέθη νά έλθγ είς έπίσκε- 
ψίν μου.

•— Πόσων έτών ήτον δταν έξηπατήθη, ήρώτησα.
— Ήτο τουλάχιστον δεκαέξ έτών.
Αί πληροφορίαι αύται συνεπλήρουν τά προηγούμενα τοΰ δράματος, 

. - ~ Ζ X Ζ Ζ Vτο οποίον, φρονώ, εινε κοινωνικόν, και σήμερον παρα ποτέ αζιον της 
προσοχής τών κλεινών ’Αθηνών.

Ή αήτηρ έπαθε τά αύτά πριν λάβη τό δίπλωμά της, καί τό μά
θημα δέν ήτον άρκετόν όπως προφυλάξγ διά τοΰ ενός ή τοΰ άλλου τρό
που τήν ώραιοτάτην αύτής θυγατέρα, άν καί έδιδάχθη άρκούν- 
τως δτι τό κάλλος μιας γυναικός είνε ό μεγαλείτερος εχθρός της, ό 
έπικινδυνότερος πολέμιός της, ό ύπουλότερος φίλος της, ό συνοδεύων 
μετά βρόχων καί παγίδων ημέραν καί νύκτα αύτήν, δπου καί άν 
στοέψη, δπου καί άν διευθύντ) τά διαβήματά της, έτι καί μεταξύ 
τών είλικοινεστάτων φίλων της καί τών στενοτάτων συγγενών της. Αί 
σώφρονες μητέρες, οί οίκοσόοι αδελφοί, τουλάχιστον έπρεπε νά γνω
ρίζουν ταΰτα, καί έπρεπε προσέτι έξ ιδίας πείρας νά γνωρίζουν, δτι 
τό κάλλος δέν είνε τίποτε άλλο, ή ή άγρα, ή θήρα, τό νευρόσπαστον 
τοΰ έξωλεστάτου πλούτου, μάλιστα δταν τοΰτο είνε προϊόν πτωχών 
καί ταπεινών γονέων. Ή μήτηρ έκρυψεν ύπό τόν κλητήρα τήν προίκα, 

τόν κλύδωνα αύτής, καί τό αίσχος της, ή δέ κοινωνία άπηλλάχθη 
μιας διδασκαλίσσης, ητις πάν έτερον ήδύνατο νά διδάξγ τάς παρθένους 
τής Τουρκίας καί τής Ελλάδος, ή τήν ήθικήν καί αρετήν, άφ’ ού δέν 
ήδυνήθη νά προφυλάξτ) ούτε τό ίδιον τέκνον της.

’Αλλά μήπως τά δύο ταΰτα δυστυχήματα είνε τά μόνα; ’Έχω 
καί άλλα χειρότερα δι’ άλλοτε ! Πτωχά αθώα ! ούτε ύμεΐς σήμερον 
γνωρίζετε τήν τύχην σας, ούτε οί γονείς σας, δταν άπέρχεσθε μόνα 
σας είς τήν Σχολήν, δίς τής ημέρας. Άλλά μήπως ή κοινωνία βλέ
πει, όποιοι σπόροι, όποΐαι δηλητηριώδεις ρίζαι έμφυτεύονται καθ’ έ
κάστην πέριξ υμών, καί τίνας καρπούς έξ αύτών άλλοι ήμέραν τινά 
θά γευθώσιν ; Έάν έδιδε μικράν είς τοΰτο προσοχήν, πρώτος ό τύπος 
δέν ήθελεν έπί τοσοΰτον μακροθυμεί είς τό έν γνώσει του θέαμα.

Έγκαταλιμπάνω τήν φρικοποιόν διαγωγήν τινών ύπουργών, τμ,η- 
ματαρχών, καθηγητών καί διδασκάλων, απέναντι τών τοιούτων δι- 
δασκαλισσών. Έγκαταλιμπάνω, δτι άδίκως έδιδον ή δίδουν πτυχία 
πρός τάς καλλιπροσώπους καί ένδιδούσας, τάς διά τής άναγκαστι- 
κής διαφθοράς άτιμασθείσας παρά τίνος αύτών έρχομαι είς τό άφανές 
κοινωνικόν δυστύχημα, είς τό φανερόν σκάνδαλον. Τίνος είδους διδα- 
σκαλίσσας προσδοκάτε παρ’ αύτών; Καί τίνας θ’ άναδείξουν αύται 
μαθήτριας ; ΙΙαρηκολουθήσατέ ποτέ κάμμίαν αύτών ; Ή μάλλον, 
έξητάσατε τάς ρωμαντικότητάς της ; Διότι, έγένοντο ήδη εύσυμπλη- 
ρώτως ρωμαντικαί, πριν γείνωσιν ένάρετοι διδασκάλισσαι ; Άπαξ 
διδασκάλισσαι χειροτονηθεϊσαι αί τοιαΰται... δέν είνε μία αύτών, 
ήτις δέν τα ε<ρτι.ασε μέ τινα τών καθηγητών, τών διευθυντών, τών 
δημογερόντων, τών έφορων, τών ιατρών, τών πλουσίων ή ισχυρών 
τής σχολής, είς τήν όποιαν τήν έπεμψαν, πρός στερέωσιν τής θέσεώς 
της, θησαύρισιν, καί συγχρόνως διασκέδασιν. Δέν είνε μία αύτών, ητις 
άγυρτικώς δέν έξασκεΐ τό έπάγγελμ.ά της, δίδουσα ού μικράν σκαν
δάλων τροφήν είς τήν εύστομίαν, άγχίνοιαν καί εύφυίαν τών άναπτυσ- 
σομένων μαθητριών της, καί φεΰ ! τρομερόν μιμητικόν παράδειγμα 
Διότι τό παρελθόν έξετάζεται, έξιχνιάζεται καί εύρίσκει περισσοτέ
ρους μιμητάς ή εύθυβούλους.

Άλλά μήπως ή πλανωδία άποπεραίνεται ένταΰθα; Τά δυστυχή 
αθώα καί άλεξίκακα κοράσια τών παρθεναγωγείων τής πρωτευούσης 
ώς όρταλίδες καταδιώκονται έκ τριών άλλων τάξεων καταστρεπτι- 
κωτέρων θηρευτών. Έκ τών μεσιτειών τών πλουσίων σαρκολατρών, 
γοαϊδίων παμμηχάνων, έφωδιασμένων μετ’ έπιχειρημάτων καί ύπο- 
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σχέσεων, μετά χρυσών βρόχων καί Χειροπεδών. ΙΙαρακολουθούνται έκ 
τινων έρωτολήπτων, σφριγώντων καί ποιητικώς άπεντάρων φοιτητών, 
καί έκ τόσων σαρκοφάγων ίεράκων στρατιωτικών.

Διατί, ώ έμπειροι καί πολυμέριμνοι γονείς, διατί ώ πατρική καί 
προβλεπτική εξουσία, διατί τουλάχιστον υμείς ώ πάνσεπτοι δέσποιναι 
τής ηθικής μερίδας της πρωτευούσης, δέν κάμνετε μικρόν τόν περίπα
τόν σας έξωθι τών σχολείων, ΐνα ΐδητε όφθαλμοφανώς τό θέαμα; 
Διατί αόρατοι μακρόθεν δέν παρακολουθείτε τούς παρακολουθούν- 
τας διαφθορείς τά αθώα κοράσια, τάς τρυφεράς ταύτας κάλυκας τού 
ώραίου φύλου, ό'πως βεβαιωθήτε, οτι δέν πρόκειται περί μύθων, άλλά 
περί τών κινδύνων της άθωότητος έν πραγριατικότητι, περί κοινωνι
κού δυστυχήματος, κοινωνικού ψόγου, κοινωνικού σκανδάλου, τό 
όποιον καί αυτός ό πανδααάτωρ χρόνος άπηύδησε πλέον νά βλέπγ. 
Ή πενία φρουρός αυτής σπανίως δύναται νά γείνη’ αύτη εις τούς με
γάλους κόσμους είνε διά τά τρυφερά τέκνα της άσπλαγχνος προβατο- 
κάπηλος. Άλλ’ ημείς έτι δέν έφθάσαμεν ε’ις τό σημεϊον τούτο· άρα 
παρ’ ήμϊν αύτη έχει άνάγκην άπολύτου έπιβλέψεως. ’Έχομεν λοιπόν 
πάντες οί όρθοφρονούντες ιερόν καθήκον, ου μόνον πρός την κοινωνίαν, 
νά γείνωμεν φρουροί της, άλλά καί πρός την ιδίαν έλληνικήν φυλήν. 
Μία διδασκάλισσα πρέπει νά είνε δ,τι λέγει ό σοφός Σαλομών : «Τι- 
μιωτέρα λίθων πολυτελών.» ’Άλλως ποτέ άς μή γείνγι διδασκάλισσα. 
Ούτω μόνον θά λέγωσι πρός αύτήν αί μαθήτριαι αυτής ■’ «Πολλαί 
θυγατέρες έκτήσαντο πλούτον’ πολλαί έποίησαν δύναμιν" σύ ^δέ 
ύπερήρας πάσας.»

Έν Άθήναις τή 15η ’Οκτωβρίου 1888.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΞΕΝΟΣ

— Ή γυνή αγαπά τον εΰφυά άνδρα ούχί διά τήν ευφυΐαν του, άλλά διότι ύπό 
τών άλλων αναγνωρίζεται ώς ευφυής.

— Ή πτωχεία εξαφανίζει τό αίσθημα τής υπερηφάνειας’ σάκκος κενός δυνατόν 
ποτέ νά ΐσταται όρθιος ;

— Τί εινε καθήκον ; "Ο.τι παρά τών άλλων απαιτοϋμεν.
— Συνήθως ζητοϋμεν συμβουλές, δπως μή ακολουθήσωμεν αύτάς, η άν τάς 

άκολουθήσωμεν, δπως βλα^φημώμεν τόν οόντα αύτάς.
— ’Επαινεί ολίγον, ΐνα μή ψευσθής καί κατηγορεί ολίγον ΐνα μή άπαρέσης
— Έν ταϊς συμφοραΐς ήμών α’ισθανόμεθα ανακούφισιν, δταν βλέπωμεν 

τους έχθοούς ήμών συμπάσχόντας.
1888.

και

Ή χνρία Σ



ΕΝ ΚΗΠΩ ΠΟΛΕΩΣ ΛΑΜΠΡΑΣ (*)
-------- +--------

« Des Menechen XVahn ist sein Himmelreioh » (<) 
(Γιρ|Λ«νική πκροι^Ικ).

μέσω κήπου δροσερού, ωραίου και συσκίου, 
"Ον βόδα, άνθη άψυχα και έμψυχα κοσμουσι 

Παντοΐα, και τά μύρα των ευωδιών πληρούσι, 
Τίς είναι δ φαινόμενό; θύμ' άλγους εγκαρδίου 

Άνήρ εκείνος ; . . . διατί μεμονωμένος μένει 
Και βλέπων εις τόν Ουρανόν, ήρεμα ύποστένιι ; 

Λίμνη σμικρά, χαρίεσσα εκτείνεται εμπρός του, 
Κουφήν επάνω της, κομψήν λικνίζουσα σχεδίαν, 
Κα'ι ζεύγη κύκνων πλέουσιν εγγύς της, μελωδίαν 
Σιωπηλήν έγείροντα εντός τού πνεύματός του... 

"Οπου τό βλέμμα πέριξ του και άν τυχαίως βίπτη, 
'Ροδών’, ανθώνα τρυφερόν, ευθύς ανακαλύπτει ... 
Και διαυγές βυάκιον μορμύρον που πλησίον, 
Διά ταπήτων χλοερών τό νάμα του κυλίον ...

Μ' ελπίδας, μ’ όνειρα χρυσά, αύται χρυσαΐ ελπίδες,
Αύταΐ μαγείας δνειροι, ώραΐαι νέαι τόσον, 
Τών ρόδων άποπνε'ουσαι τήν χάριν και τήν δρόσον, 
Μέ χρυσαλλίδας συμπετούν είς τ' άνθη χρυσαλλίδες 
Ψυχαι, ανθέων τήν άδράν μορφήν ένδεδυμέναι, 

‘Ως αύται -εύ'πτεροι, καθώς αυτά μεμυρωμέναι . . 
Πλησίον του παρέρχονται εύΟύμως συγγελώσαι 
Και, άνθη, άνθη δρέπουσαι, ή αδουσαι, σκιρτώσαι 

'Ακούει, βλέπει κύκλω του τά θαυμαστά των κάλλη, 
Θαυμάζει τήν ωδήν των, ήν κ’ ή αηδών συμψάλλει. 
Γή, Έαρ, Φύσις, Ουρανός, τό Σύμπαν τώ αρέσει, 
Άλλά τό παν αισθάνεται βιών έν άφαιρέσει : 
'Ως όνειρον είς όνειρον πλανάτ’ έκεΐ μονήρης, 
Τίς οίδε ποίων ιδεών και όρμημάτων πλήρης ; ...

* *
Άλλά — δεινόν μυστήριον ! — τοΰ κήπου τήν μαγείαν,

— Και ποιος ήθελέ ποτέ τοιοϋτο’ τι πιστεύσει ; — 
Γυνή, τρωθείσα 6π’ αύτοΰ βαθέως τήν καρδίαν, 
Τώ παριστα έπι σκοπώ νά τόν αντιμαγεύση ...

(’) Τής Βιέννης, (β) Ή πλάνη τής φαντασίας τοΰ ανθρώπου είναι δ παράδεισος αύτοΰ. 
ΙΩΑΝΝΟΤ ΑΡΣΕΝΗ ΙΙΟΙΚΙΛΙΙ ΣΤΟΑ 10
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Παντού, παντού ιχνηλατεί αυτή τά βήματά του,
Παντού τόν σκέπει άφανώς, παντού τόν προστατεύει, 
Διότ* είς τήν καρδίαν της, έρώσης, βασιλεύει, 
Και θέλει φύλαξ άγγελος νά η ναι και θεά του ...
ΙΙλήν καί τι πλέον : μούσά του σφοδρώς ποθεί νά γείνη,
Διό πρός εμπνευσιν αυτού επινοεί παντοΐα, 
Δεικνύει εις τό πνεύμα του τό παν έν γοητεία 
Κ? έλπίζ’ είς τάς ποιήσεις του αθάνατος νά μείνη ... 
Πλουσία, θύ’ υπέρ αυτού και δλον της τόν πλούτον, 

Άλλά μακράν του με'νουσα, διότι αμφιβάλλει, 
(Άν και πλειότερον αυτός ...) είς τά λαμπρά της κάλλη. 
Εντεύθεν δέ τω φαίνονται παράδοξα τοσούτον 
01 τρόποι κ* αί θυσίαι της, άν και πρωτότυπ' άμα, 

"Ωστ’ ένδον τής καρδίας του δεινόν τελείται δραμα : 
Πιστεύ* είς τήν αγάπην της και δέν πιστεύει πάλιν, 
Θαρρεί δτι εμπαίζεται ό νους του, φεύ, είς ζάλην ! ...

★
♦ ♦

Νυν άφετέ τον ! ... τρέφεται μ’ελπίδων αμβροσίαν
Είς νέκταρ τών ονείρων του τρυφα δ ποιητής ...
Αύ'ριον ποίημα πέτα είς τήν αθανασίαν,
Τής ίσχυράς του προϊόν γραφίδος και λεπτής ... 

νΩ μή, μή διακόπτετε τήν ρέμβην τού νοός του,
Τήν πλάνην μή τού πνεύματος τήν τόσον γλυκεράν ! 
Τίς οίδε : νυν ιπτάμενος λαμπρώς δ πήγασσός του 
Είς πόσους νόας αύριον θά προξενή χαράν ! ; ... 

Ένθουσια, έμπνέεται ... ώς είς στιγμήν αγίαν 
Και υπέρ παν πολύτιμον δέν αί'ρετ’ έν έκστάσει ;
Καί μυριάδας εφεξής νά κατενθουσιάση
Δέν μέλλει άρά γε ποιων; ... ’Ώ 1 δότε ησυχίαν 
Είς τόν ποιούντα : ποίησιν συνθέτει θαυμασίαν 
Κ’ ίσως είς τ’ άστρα δί* αύτής ή δόξα του θά φθάση ! ...

(1888). Φίλιππος Α. Οίκονομίδης.

ΑΙΘΙ0Π1Κ0Ν ΑΔΦΔΒΗΤΟΝ
Ο Αΐθιοπικόν άλφάβητον, ώ; βλέπει ό άναγνώστης, 
άποτελεϊται έκ 33 στοιχείων, τά όποια κυρίως είπεϊν 
δέν είνε φωται, ώς τάπαρ’ ήρίϊν γράρψ.ατα, άλλά μο~ 
τοσν.Ι.Ιαβα' ταΰτα, ένούμενα κατά τάς περιστάσεις ριετά 
τών διφθόγγων, άποτελοΰσι τάς λέξεις.
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ΔΙΦΘΟΓΓΟΙ
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Γραμματική καί Συντακτικόν, όπως ήμεϊς έννοοϋμεν ταΰτα, δεν 
υπάρχει έν Άβησσινία. Τά γράμματα διδάσκονται έκεϊ συνήθως παρά 
τών άνηκόντων είς τόν κλήρον, οΐτινες καί Deftera καλούνται, οίονεί 
όειρτεράόες, μή έκτιμώμενοι τοσοΰτον παρά τοΰ πλήθους, όσον οίπαρ’ 
ήμϊν γραμματιζούμενοι, διότι ή μόνη καί κυρία φροντίς τών Άβησσι- 
νών είνε, πώς ν’ άναδεικνύωνται άριστοι στρατιωτικοί καί ήρωες έν 
ταϊς μάχαις.

Έν τοϊς γραμματοδιδασκαλείοις έκείνοις μανθάνουσιν οι Αϊθιόπαιδες 
άνάγνωσιν διά τοΰ Εύαγγελίου κυρίως, τών ’Αποστόλων καί τών ψαλ- 
μών τοΰ Δαβίδ, πρός δέ γραφήν. Οί λογιότεροι άναγινώσκουσι καί τήν 
ιστορίαν τοΰ μεγά-Ιου Ά.Ιεζάνθρου, καί τήν ιστορίαν τής Αιθιοπίας, 
γεγραμμε'νας κατά παράδοσιν παρά διαφόρων. Πάντα τά βιβλία 
ταΰτα, έν οίς καί ειδικά τινα έχχ.Ιησιαστικά, οία τά πρακτικά τής 
Συνόδου τών 318 πατέρων (HaiHianot Aboui) τά άφορώντα είς τήν 
Ιερουργίαν κλπ. αντιγράφονται έν μεμβράναις έπιτοπίαις, κάλλιστα 
έξειργασμέναις, καί πωλοΰνται. Κυρία έδρα τών άντιγοαφέων είνε ή έν 
’Αμάρα τής Αιθιοπίας πόλις Γόνδαρ, έν ή σήμερον βλέπει τις έρεί- 
πια ανακτόρων, άτινα άνήκον, ώς λέγεται, είς τόν βασιλέα Ίωα, δι- 
ακοσμηθέντων παρ’ Ελλήνων καλλιτεχνών.

’Επίσης διά τής πείρας μανθάνουσιν οί Αϊθιόπαιδες καί τήν γραφήν, 
ήν γράφουσι διά γραφίδων, ήτοι καλάμων κατεσκευασμένων έκ ψιλής 
καλάμης έπετηδείως, χρώμενοι τφ κοινώ χάρτη.

Έκαστη γραφόμενη λέξις χωρίζεται άπό τής ακολούθου διά δύο 
στιγμών, ούτω : είς τό τέλος δέ ενός τελείου λόγου, παραγράφου καί 
εν γένει είς τό τέλος, τίθενται τέσσαρες στιγμαί : : ή : : : : : : κλπ. 

Τόνοι καϊ άρθρα δέν ύπάρχουσιν, ώς ούδέ Άρεό^Γεχ^, ώς ήμεϊς έν- 
νοοΰμεν αύτήν. Όλας τάς άριθμητικάς πράξεις ένεργοΰσι διά τών 
κυάμων ή διαφόρων άλλων σπόρων ή καί διά λιθαρίων, διακρίνοντες 
τάς μονάδας, δεκάδας, έκατοντάδας, χιλιάδας κλπ. έκ τής διαφόρου 
θέσεως τών κυάμων.

Ή αίθιοπική γλώσσα καλείται γχΐζ ή γχιζε' είνε έκ τών σημιτικών, 
όμοιάζουσα ολίγον τι τή εβραϊκή ή χαλδαϊκή. Αύτη είνε ή αρχαία. 
Έκ ταύτης παρήχθησαν μεταγενεστέρως ή Άμαρική καί ή Τιγρική, 
έκ τών τοπαρχιών λαβούσαι τό ονομα. Ή γοαφομένη γλώσσα σήμε
ρον είνε ή Άμαρική. Τήν Γν.ιζε οί λόγιοι μόνον γινώσκουσι καί έν- 
νοοΰσι. Γράφουσι δέ έζ αριστερών πρός τά δεξιά, όπως καί ήμεΐς.

ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΕΝ ΑΙΘΙΟΠΙΑ

Άντί ύπογραφής χρώνται έν Άβησσινίκ ταϊς σφραγίσιν, ών μείζων 
είνε ή τοΰ Αύτοκράτορος, φε'ρουσα έν τφ μέσω τόν λέοντα έστεμμένον 
μετά σταυροΰ καί πέριξ Ιωάννης ΒασιΛευς τών βασιλέων τής Αιθιο
πίας' κάτωθεν επίσης ό τίτλος ούτος έχει χαραχθή δι’ αραβικών 
γραμμάτων, ' Ιωγάνα μεΑεχ ε.Ι μεΛονχ, γάβεσσα. έξ ού τό Άά^ες = 
' Αθασσινος παρά Βυζαντίνοις ή Άβησσινός ή ούκ οΐδά πως Άβυσσι- 
νος έν κοινή χρήσει ή Άθυσσίνιος' ό σταυρός έπίσης χωρίζει τά αρα
βικά γράμματα άπό τών αίθιοπικών.

ΙΖ-\ * » - * - Ό Αύτοκράτωρ θέτει 
τήν σφραγίδά του πάντοτε 
έπί κεφαλής τών έπιστο- 
λών μόνον οσάκις γράφει 
πρός τήν Α. Μ. τόν ήμέτε- 
ρον Βασιλέα Γεώργιον ή 
πρός τήν Α. Μ. τήν Αύ- 
τοκράτειραν τής ’Αγγλίας 
Βικτωρίαν θέτει τήν σφρα
γίδα άνω μέν, άλλά πρός 
τό δεξιόν πλάγιον, είς έ'ν- 
δειξιν αγάπης καί σεβα
σμού. Τόν τοιοΰτον φά-

διά σφραγιστικού Ισπανικού κηρούκελλον σφραγίζει έπίσης έξωθεν
έρυθροΰ καί διά σφραγϊδος όμοιας τή ανωτέρω, αλλά μικροτέρας, τους 
δέ λοιπούς διά μελάνης.
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Ό Μητροπολίτης έχει την αμέσως μικροτέραν σφραγίδα, ήν έπίσης 
θέτει άνω καί όταν γράφη τυχόν πρός τόν Βασιλέα. Μετά τοΰτον έχουσι 
μικροτέρας οί ύποτελεϊς βασιλείς, ό Μενελίκ τής Σόας καί ό Τακλαϊ- 
μ.ανότ τοΰ Γκοτζάμ, οΐτινες θέτουσιν ύπεράνω τών έν τή έπιστολή 
γραφομένων την σφραγίδά των μόνον οσάκις γράφωσι πρός τούς ύφ’ 
εαυτούς. Μετά τούτους έχουσι μικροτέρας σφραγίδας οΐ στρατηγοί, 
και ούτω καθεξής μέχρι τών ύπαςιωματικών. Οί στρατιώται κα'ι οί 
χωρικοί δέν δικαιούνται νά έχωσι σφραγίδας’ άντ’ αύτών χρησιμεύουσιν 
οί μάρτυρες.

Ό έπί τών επιστολών τιθέμενος τίτλος τοΰ Αΰτοκοάτορος Ίωάννου 
Β' έχει ώς έζής : 'Ιωάννης έΛεω θεοϋ ΒασιΛενς τών βασιΛεων τής 
Αιθιοπίας, βασιΛευς τής Σιών και τών περιζ = « Σιγιούμ Ζιέχαρ 
’Ιωάννης Νεγκούς ά νεγκούστ τζέϊ Αιθιοπία, νεγκούς ά Σιών,» κατά 
τήν αίθιοπικήν προφοράν. Οί ύποτελεϊς βασιλείς γράφουσιν έ.έεω Ίωάν- 
νον βασιλεύς = NegOUS, ώς μ.ή κεχρισμένοι.

Ή χώρα καλείται Βασί.Ιειον τής Αιθιοπίας, άποτελούμενον έκ τών 
δύο ύποτελών βασιλείων καί έκ τών δύο βορειοτέοων μεγάλων τοπαρ
χιών, τής Αμάρας καί του Τιγρέ, άς διαχωρίζει ό ποταμός Τακαζέ.

Έν Άθήναις, κατά ’ Ιον-Ιιον τον 1888.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΠΑΡΙΣΗΧ

Ό φίλος ιατρός κ. Νικό.Ιαος Παρίσης, ολίγα; ήμέρα; πρό τής είς Αίγυπτον 
άναχωρήσεως αΰτοϋ, παρέδωκεν ήμϊν δια τόν παρο’ντα τόμον τής «ΠοικίΛης Στοάς» 
τό ανωτέρω δημοσιευόμενον όλως νέον καί ώραϊον άρθρον έκ τοΰ πλουσίου περί ’Αβησ
συνίας ήμερολογίου του.

Τό περίεργον χαί ενδιαφέρον χεφάλαιον τοΰτο νυν τό πρώτον έπίτηδες έγράφη λίαν 
εόγενώς ύπό τοϋ χ. Παρίση, ουδόλως περιληφθέν, ού'τε εί; τά χατά διαφόρους ίποχάς 
έν περιοδικοί;, έφημερίσιν ή ήμερολογίοις δημοσιευθέντα, ού'τε εί; τήν έσχάτω; μετά πολ
λής έπιμελεία; γενομένην εχδοσιν τών «Αίθιοπικων» ύπό τοϋ χ. Σ. Κουσουλίνου.

Περιπλέον ίχανοποιοΰντε; πληρέστερον τήν περιέργειαν τών ήμετέρων αναγνωστών 
ήδυνήθημεν ν’ άνεύρωμεν παλαιόν κείμενον τοϋ Άθησσινιακοΰ Ά.Ιφαβήτου, όπερ τό 
πρώτον νΰν δημοσιεύεται, συμπληροΰν οϋτω τό όλον ώραϊον τοΰ άρθρου. Τό κείμε
νον τοΰτο παρεσχευάσθη ύπό λίαν ευδόκιμου καλλιτέχνου.
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Ή μετάφρασι; τή; ανωτέρω επιστολής, ήτι; έχρησίμευσεν εί; τόν ιατρόν κ. Παρίσην 
κατά τήν έξ Άβησσινίας έπάνοδον αύτοΰ, ’έχει ώ; έξη; :

«Ημείς, ό έλέφ Θεοΰ ’Ιωάννης, βασιλεύς τής Σιών, βασιλεύς τών 
βασιλέων τής Αιθιοπίας καί πάντων τών πέριζ, πρός τούς Τοπάρχας 
καί πάντας τούς ύπ’ αύτούς, τούς κατοικοΰντας παρά τήν οδόν τήν
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μέλλουσαν να πατηθή ύπό τοΰ έπιφέροντος την σφραγίδα ήμών ταύ
την, καί πρός πάντας τούς στρατιωτικούς αρχηγούς. Τον αγαπητόν 
μου αρχίατρον Έλληνα Νικόλαον Π. Παρίσην, άναχωροΰντα έγώ έν 
ειρήνη αποστέλλω πρός ΰμας.— Υμείς απαντες πρός τροφήν καί πρός 
πότον αύτοΰ, ήτοι αγελάδα, αμνόν, βούτυρον, ύδρόμελι, άρτον, πεπε- 
ρίδας, ζύθον, πάντα ταΰτα άφθόνως (ευχαρίστως) νά προσφέρητε. Τά 
πράγματα αύτοΰ νά μεταφέρητε άπό μέρους εις μέρος, όθεν διέρχεται 
καί σταθμεύει, καί ύμεϊς οί ίδιοι νά συνοδεύητε αύτόν, καί νά ένεργήτε 
δεόντως τά πάντα. "Ολα ταΰτα νά έκτελεσθώσι θέλω. Έγράφη ή 
παρούσα έν τή Βασιλική πρωτευούση Μακαλέ, τή 13ώ τοΰ μηνός Σεννέ, 
τοΰ 1878 : : σωτηρίου έτους : : » ήτοι καθ’ήμας 9 ’Ιουνίου 1886.

ΙΩΑΝΝΗΣ Β'·
ΝΪΝ ΒΑΣΙΛΕΥΣ TQN ΒΑΣΙΛΕΟΝ THE ΑΙΘΙΟΠΙΑΣ 

(Έχ φωτογφκ»ιχή; συλλογής το£Γ προξένου χ. Μητσάχη.)

Σορόχος άγριος φυσσά, 
Τό χΰμ’ αφρίζει καί λύσσα 
Καί ή ακρογιαλιά τραντάζει 
Πάχνη απλώνεται πυκνή, 
Σκοτίζονται οί ουρανοί, 
Ό κόσμος ολο; σκοτεινιάζει.

Ή καταχνιά πέτα, κυλά 
Γοργά γοργά καί χαμηλά. 
Εις τόν ορμητικόν αγέρα 
Τά σύννεφα κοσκινιστά 
Γυρνούν, καί λές μαζί μ’ αύτά 
Γυρίζει τ’ ουρανού ή σφαίρα.

Φύκια καί φρύγανα ξερά
’Σ άνεμοστρήφουλου φτερά 
Στριφογυρίζουν καί χορεύουν. 
Τά δρνηα κράζουνε βραχνά 
Καί μέσα στά κοφτά γκρεμνά 
Νά καταφύγουνε γυρεύουν.
Γέρος μέ άσπρη κεφαλή,

Παληό της θάλασσας πουλί, 
Κυττα τόν σκοτεινό αγέρα.

« Πόσων μανάδων ή καρδιά
Θενά χαή I πόσα παιδιά
Θά σηκωθούν "χωρίς πατέρα !
ΤΙ στάλαις τής βροχής αύταίς,

Πού κάπου, κάπου σκορπισταίς 
Πέφτουν στή γή άπ’ τά ουράνια, 
Είν’ δάκρυα πονετικά,
Πού χύνουν μάτια μυστικά 
Γιά τήν ταλαίπωρη όρφάνεια ! » 
Μ’ ένα παιδί στήν αγκαλιά,

Καί άνω κάτω τά μαλλιά, 
Γυναίκα κλαίει στ’ ακρογιάλι.
Όλ’ οί ψαράδες στό γιαλό 
Έστράφηκαν μέ τό καλό, 
Μ« ΐνας μόνον δέν προβάλλει.

Ό Ναύτης πώφθασε στερνά, 
Τόν είδε, λέγει στά γκρεμνά 
'Σ έκείνη τή μεγάλη ξέρα, 
Πού σέ αντάρα δυνατή 

*Η θάλασσα τηνέ πατεί 
Καί τήν ξεπλύνει πέρα πέρα.

« Μά όποιος άπό σάς μπορεί 
Κ’ έχει καρδιά τόσο γερή, 
Εινε καιρός γιά νά τόν σώση. 

"Οσο προβαίνει ή νυκτιά, 
’Αγέρας θά γενή φωτιά 
Κ’ ή θάλασσα θά τόν σαρώση.»

Τότ’ ή γυναίκα τοΰ ψαρά
Ξεφώνισε λυπητερά,
Στήν άμμο σέρνεται χαμένη, 
Καί κάθε ναύτη χωριστά 
Παρακαλεϊ γονατιστά,
Μά κάθε ναύτης σεωπαίνει.

« Σείς πού άντάραις αψηφάτε

Καί γιά τά ψάρια πολεμάτε 
Μέ τήν άνεμοταραχή,
’Απ’ τών γκρεμνών τα νύχια σώστε 
Καί στό παιδί του πάλι δόστε 

’’Ενα πατέρα δυστυχή !
Διώξτε τό φάντασμα τής χήρας,

Τό κρύο φίλημα τής Μοίρας, 
Πού μοΰ παγώνει τήν καρδιά. 

"Αχ, δόστε τή βοήθειά σας,
Πού νά χαρήτε τά παιδιά σας, 
Τ’αγαπημένα σας παιδιά! » 
Τότε ψυχή πονετική,

Ναύτης πού στέκετο έκεί, 
Προβαίνει, κάνει τό σταυρό του. 
Σαν μιά σταλαγματιά χρυσή, 
Μέ» στό μουστάκι τό δασύ 
Κυλά σιγά τό δάκρυότου.

0
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Λέγει : «Στη γή δέν με κρατεί, 
Παρά μανούλα αγαπητή* 
Παρηγοριά της σύ νά ήσαι. 
Όπίσω αν δέν Ι'λθω πια, 
Σύ γίνου κόρη της γλυκεία, 
Τά μάτια της γιά μένα κλείσε.»

Τό μάτι της εκστατικό
Έσήχωσε στον ναυτικό
Και ωσάν άγιο τόν χυττάζει.

« Μαζί σου ό Θεός ! » λαλεΐ,
Ένω τά χέρια του φιλεί
Και δάκρυ στη μορφή της στάζει.

Μά τήν στερνή αυτή στιγμή, 
Μέ σκέψι μιά και μια ορμή, 
’Ακολουθούν δυο τρεις τόν ένα, 
Και μέσ στον ενθουσιασμό, 
Του κόσμου τόν άλλαλαγμό, 

’Ανοίγονται άπ’ τόν λιμένα.

Μισομαζεύουν τά πανιά* 
Μέσα στή μαύρη καταχνιά 
Ή ελαφρά πετάει σκάφη. 
Απ’’ του αγέρα τήν ορμή 
Ζερβά δεξιά λοξοδρομεί 
Και σαν γεράκι γύρους γράφει.

Ή τρικυμία αντηχεί*
Σαν βαρυκίνητοι τροχοί 

*ήΙ φοβεραις στιγμαις περνούνε. 
Σκοτάδι δλο πιο πυκνό ’
Στο θυμωμένο ουρανό 

’Αστέρια δέν φεγγοβολούνε.

Πήγε μιά ώρα, πήγαν δυό* 
Βογκά τό κύμα σαν θεριό· 
Κάνεις ακόμη δέν έφάνη. 
Κ’ ή γενναιότερη ψυχή 

’Αρχίζει πιά ν’ άνησυχή 
Και τήν ελπίδα της νά χάνη. —

’Έξαφν’ ακούστηκε φωνή
’Αδύνατη και μακρυνή, 
Σαν ναρχεται άπό τόν "Αδη.

’Ορθοί πετιούντ’ οι ναυτικοί 1 
Μ’ άνατριχίλλα μυστική 
Στήνουν τ’ αυτί των στο σκοτάδι.

Κρατούνε τήν αναπνοή ... 
Τής τρικυμίας ή βοή 
Γεμίζει θρήνους τόν άγέρα.
Τά κύματα μανιακά, 

Ωσάν φαντάσματα λευκά, 
Στους βράχους τρέχουν πέρα πέρα.

Και μέσα στον άλαλητό, 
Τό καρδιοχτύπι τό φριχτό, 
Φωνή κοντά στά σκότη κράζει. 
Και μαύρος φαίνεται κορμός, 
Και άντηχεΐ ό βοουχισμός 
Τοΰ καϊκιού πού πλησιάζει.

« Σωστοί; » ’ρωτούν απ'* τή στερηά. 
Kat απαντά φωνή βαρειά :

« Σωστοί, μέ τού Θεού τή χάρι ’ » 
Και τρέχουν όλοι μέ χαρά, 
Μόν’ ή γυναίκα τού ψαρά 
Πέφτει χλωμή σαν τό σουδάρι.

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΙΟΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝ ΔΡΑΜΑ
(ΔΙΗΓΗΜΑ)

’Εν 9 Αθήναις Σεπτέμβριος 1888.

ΤΟ θερινή εσπέρα ότε κατά τό σύνήθες ό γραφι
κός καί εύθυμος κόσμος τής Κερκύρας περιεπάτει 
έπί της πεφιλημένης Σπιανά^ας. Κύριοι ισχνοί 
καί λάλοι, κυρίαι ευκίνητοι μέ καλαισθησίαν καί 
μέ ζωηρότητα, νεανίσκοι εύσταλεϊς, κομψοί, είς τό 
βάδισμά των κρατούντες τόν ρυθμόν' της άνα- 
κρουούσης μουσικής. Μικτόν σύνολον αεικίνητον.

Μεσαία καί κατωτέοα τάξις άλληλωθούμεναι, συμπυκνούμεναι, παραγ- 
κωνιζόμεναι καί συναναμιγνυόμεναι. 'Υπηρέτρ'.αι καί τροφοί με ανα
τολικήν ραθυμίαν άλλά μέ πίλους εύρωπαϊκούς καί μέ όπισθογκώματα 
(τουρνούρας) έχουσαι είς τό πλευρόν των την απαραίτητον φρουράν, 
ένα καί δύο «έξαδέλφους» στρατιώτας, μαύρους διαβόλους, πληρωνο- 
μένους μέ ολίγα γλυκά βλέμματα καί μέ ύβρεις. Είς τά πέριξ κα
φενεία μυρμηκιαί άνθρώπων ακινήτων ψιθυριζόντων. ΓΙΐλοι ευπρεπείς, 
πτερά πλούσια, γλώσσαι ξέναι, λέξεις ίταλικαί, άγγλικαί καί έλληνι- 
καί συμφυρόμεναι καί άποτελοΰσαι αληθή βαβυλωνίαν — είνε ή ύψηλή 
τάξις τής Κερκύρας, ήτις διασκεδάζει « αριθμούσα τά δένδρα τής 
Σπιανάδας ...»

Ό ήλιος είχε δύσει μόλις δέ άκόμη αί δυτικαί ύελοι τών παραθύ
ρων άντανάκλων τήν έρυθράν καί αιμοσταγή έξαφάνισίν του. ’Εκεί 
άνάμεσον τοϋ ποικίλου καί ποικιλοχρόου τούτου πλήθους διεκρίνετο διά 
τήν καλλονήν καί κομψότητα περί τήν άμφίεσιν νεάνίς τις έξ ’Ιταλίας 
άρτι άφικομένη. Δύο μεγάλοι μέλανες οφθαλμοί, ρίς μέ μικράν καμ
πήν, χρώμα λευκόν ώς τού κρίνου έν άρμονί^ μέ τήν έσθήτα χρώματος 
creme, απλήν, άφίνουσαν νά διακρίνωνται ώς έν άναγλύφφ αί ώραϊαι 
γραμμαί τοΰ σώματος έπί τού παρ’αύτήν βαδίζοντος μέ τήν μέλαι- 
ναν στολήν του λοχαγού τοΰ πεζικού, ού ό ξανθός άρειμανίως πρός 
τάνω έστριμμένος μύσταξ άπετέλει άντίθεσιν πρός τούς μαύρους μι
κρούς εύκινήτους οφθαλμούς του καί τήν ήλιοκαή μορφήν.

— Καί δέν μοι λέγετε, θά μείνητε πολύ έν Κερκύρα ;
— Δέν γνωρίζω άκόμη καλά — Τί λέγει ή μήτηρ μου; καί έστρεψε 

τήν χαρίεσσαν κεφαλήν της πρός σωματώδη, βραχύσωμον παρά τός 
πλευρόν της βαδίζουσαν πεντηκοντούτιδα κυρίαν μέ ρίνα εύτραφή, ώς
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βράχον προσκεκολλημένην έπί δύο χονδρικώς έψιμιθυωμένων παρειών 
προς τά κάτω κρεμαμένων.

— Μά αυτό έξαρτάται άπό τάς περιστάσεις, Λουκία ... έπειτα...
— Βέβαια, διέκοψεν ό λοχαγός ρίπτων βλέμμα έπί την κόρην, ητις 

έταπείνωσε τούς οφθαλμούς, πρέπει νά λάβωσι πέρας αί διαπραγμα
τεύσεις.

Ή γραία συνωφρυώθη, έν ω ό λοχαγός κύψας έψιθύρισεν ολίγας λέ
ξεις εις τό ούς της νεάνιδος, έφ’ ω καί οί δύο μειδιώντες έβάδιζον, έν φ 
ή μήτηρ, μη δυναμένη νά συμβαδίζη, έμενεν ολίγον όπίσω παραπο- 
νουμένη' —« Ουφ, que diavolo τρέχετε έτσι ! » καί άπέμασσε τόν 
ίδρωτά της, φυσώσα ώς δράκων.

Τό σκότος είχεν αρχίσει ήδη νά καλύπτη την πλατείαν, ή δέ συνο
δεία έσπευδε και παρακάμψασα πολλάς σκολιάς καί σκιεράς οδούς ώς 
έκείνας τάς τών παναρχαίων ιταλικών πόλεων δπου ζή είσέτι ό με
σαίων, με οικίας έτοιμορρόπους παλαιοτάτων ρυθμών, άκατανοήτων 
σχεδίων, λαβυρινθώδεις, έφθασεν είς οίκημά τι διώροφον, ευπρεπές, 
όπου ό λοχαγός, παρά την θύραν άποχαιρετίσας τάς δύο κυρίας μέ 
κομψότητα άξιωματικοΰ, έπέστρεψε σιωπηλός καί βραδέως είς την 
πλατείαν ένθα έκάθισεν έν τινι τών έκεΐ καφενείων, έρημωθέντων ηδη, 
όπως παραδοθή είς τάς σκέψεις του.

Είχον παρέλθει τρεις μήνες. Ασυνήθης κίνησις παρετηρεϊτο έν τή 
συνοικίρι, όπου κατώκει ή νεανις Λουκία μετά της μητρόςτης. Άμαξαι 
άλλεπάλληλοι μέ τούς χονδροειδείς άμαξηλάτας των φωνάζοντας καί 
μαστίζοντας πρός τέρψιν τά δυστυχή τετράποδα, νοημονέστερα αύτών. 
Άπό έκάστης άμάξης έξεχέοντο κύριοι καί κυρίαι έν μεγίστη εύπρε- 
πείη ιματισμού, ύψηλοί πίλοι, λευκά χειρόκτια, ύπενθυμίζοντα τάς 
ψυχράς χιόνας, λευκοί λαιμοδέται καί φράκα. Πού καί πού έπήδων, 
ώς περιστεραί, νεάνιδες μέ ρόδα είς τάς κεφαλάς, μειδίεσσαι ξανθαί 
καί κασταναί μέ λεύκάς χαρμοσύνους έσθητας, ψιθυρίζουσαι, μειδιώσαι 
καί ρίπτουσαι δεξιά καί άριστερά ταχύτατα πονηρά βλέμματα. Πολ
λάκις προέβαλλον ρίνες ύπερμεγέθεις μέ ρώθωνας άπόζοντας ταμβάχου, 
συμβολαιογράφου τινός εξηκοντούτου, τινάσσοντος ώς σημαίαν τό 
πελώριόν του βαθύ κυανοΰν μανδίλιον μέ θόρυβον τρέποντα είς φυγήν 
τούς άγυιόπαιδας.

Είς την θύραν συνωστίζοντο γραίαι μέ τά μικρά των έγγόνια, μη
τέρες μέ τά τέκνα των είς τάς ρυπαράς των άγκάλας, γέροντες πτω
χοί άναμένοντες κανένα οβολόν, άγυιόπαεδες έτοιμοι νά γρονθοκοπη- 
θώσι διά τό τίποτε. “Ολοι αύτοί συνωμίλουν καί συνεζήτουν άν καί 
πρώτην φοράν ίσως συνηντηθησαν έκεΐ' έκρινον καί έπέκρινον έκαστον 
είσερχόμενον. Αί γραίαε διηγούντο την ιστορίαν έκάστου είς την βορ— 
βορώδη κερκυραϊκήν διάλεκτον, ητις ομοιάζει τούς μεταλλικούς έκεί- 
νους όγκους, τούς συνθέτους άπό δεκάδας ύλών, καί μέ τόν μονότονον 
νυσταλέον ήχον όστις χαρακτηρίζει τήν ομιλίαν των. Χωρίς να έρω- 
τήσητε έμανθάνετε ούχί μόνον τί συμβαίνει αλλά καί την ιστορίαν τών 
μελλονύμφων.

Έτελοΰντο οί γάμοι τής Λουκίας μετά τοΰ λοχαγού Πανοπού
λου. Είς τόν μικρόν οίκίσκον είχον συναθροισθή πλεΐστοι φίλοι καί συγ
γενείς, παρήσαν δέ καί πολλοί παρεπιδημοϋντες στρατιωτικοί. Η αί
θουσα, άν καί άπλή, είχε διασκευασθή μετά πολλής φιλοκαλίας, είς 
τό μέσον δέ διεκρίνετο ή ήλιοκαής μορφή τοΰ ίερέως, άφ ’ ής μόνον τό 
άνω μέρος διεκρίνετο διά τήν λευκότητα τοΰ δέρματος, προφυλασσό- 
μενον κατά τών άκτίνων τοΰ ήλιου ύπό τού καμηλαυχιου. Άνεγίνω- 
σκε διαφόρους εύχάς, είς τάς οποίας ολίγοι προσεϊχον, οί πλεΐστοι πε- 
ριεργαζόμενοι τό νεαρόν ζεΰγος, ιδίως τήν ώραίαν Λουκίαν, θελκτικω- 
τάτην νύμφην, σεμνώς νεύουσαν ύπό τόν γαλακτώδη νυμφικόν πέπλον. 
Εις τό τέλος ήλθον καί οί δίσκοι. Οί οφθαλμοί τών παιδιών (σπινθη
ροβόλησαν. Τά τάγματα καί συντάγματα έξεχύθησαν έπί τά χουφέτα. 
Ό παπάς άνεσήκωσε τάς χειρίδας του καί μέ τάς δύο χεϊράς, ώς έάν 
έπρόκειτο νά τά εύλογήση, ήνοιξε τά γόνατα καί έχυνε βροχηδόν έντός 
τοΰ κρασπέδου του. Τό έργον του συνεπλήοωσεν ολόκληρος ή συμμορία· 
τών ψαλτάδων, παιδιών καί διακόνων, ούς άγουσι μεθ ’ εαυτών είς; 
όμοιας περιστάσεις πάντοτε οί ιερείς.

Τό ζεΰγος παραμείναν μετά τής μητρός έζη βίον ήδύν, έκτος μι
κρών σκαιοτήτων τής πενθεράς, άς ταχέως έλησμόνουν. Άλλά συντόμως 
έπήλθον σκληραϊ ήμέραι. Ή ληστεία έλυμαίνετο είσέτι τά μέρη τής 
‘Ελλάδος, ιδίως τά παρά τά σύνορα. Ή κυβέρνησις μή άρκουμένη είς 
τήν χωροφυλακήν άπέστελλε καί στρατιωτικάς δυνάμεις πρός κατα- 
δίωξιν αυτής. Ό κλήρος τήν φοράν ταύτην έπεσεν είς τόν νεαρόν λο
χαγόν καί ταχέως έ'δει νά καταλίπη τήν Κέρκυραν. Μέ δάκρυα ή Λου- 
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κία άπεχαιρέτισε τό πλοϊον έξαφανιζόμενον άπό τόν γλυκόν ορίζοντα 
της νήσου. —“Ω νά ήξευρεν ή τάλαινα οτι συγχρόνως άπεχαιρέτα 
διά παντός καί τήν ευτυχίαν ! ...

Τούς πρώτους μήνας διήλθεν ήσυχος μανθάνουσα έκ τών έπιστολών 
τήν έπιτυχή σύλληψιν τών ληστών καί τήν παοασημοφόρησιν τοΰ λο
χαγού. Άλλ’ αί έπιστολαϊ ολίγον κατ’ ολίγον καθίσταντο σπανιώτεραι. 
Ή σύζυγος ανησυχεί καί κρυφίως έδάκρυεν. Ή μήτηρ της, ήτις έως 
τότε έμούγκριζεν, ήρχισε τώρα νά ωρύεται. Έκαστη επιστολή συνω- 
δεύετο καί μέ νέαις γχρίτιαις. —<ί Μά δέν σου ταλεγα! » Άλλ’εκείνη 
διεριαρτύρετο. 'Η γραϊα περισσότερον ήναπτε.

—« Δέν σου ’λεγα έγώ πώς είνε παγαπόττις.» Καί συνειθισμένη 
έκ τής έν ’Ιταλία μακράς της διαμονής νά παρεμβάλλη ΐταλικάς λέ
ξεις «Uno maligno, un’brigone !.»

—«Έ, άφησε, σέ παρακαλώ μητέρα, μου άρκοϋν τά βάσανά μου».
—« Σώπα, πού έχεις καί μούτρα νά ’μιλής ! » Καί ή φωνή της 

βαναύσου μητρός έγίνετο τραχυτέρα ώς έάν ό λάρυγξ της ήτον έκ κασ
σιτέρου. Έβριζε» ώς αμαξηλάτης, τό μέτωπόν της συνωφρυοΰτο, τά δέ 
χείλη της τά συνέπτυσσεν, όπως μετά περισσοτέρας δυνάμεως έκσφεν- 
δονίζη τάς ύβριστικάς λέξεις.

★
♦ *

Είχον έπελθει ταραχαί έν τή Ανατολή. "Οπως πάντοτε, ευθύς ή 
Ελλάς άνεστατώθη άπό άκρου είς άκρον. Διαδηλώσεις, λόγοι, συνο- 
μιλητήρια, τό «Παιδιά» άπό τοΰ άνακτορικοϋ έξώστου, καί όλη έκείνη 
ή στερεότυπος σειρά, ή καταλήγουσα πάντοτε είς μίαν μοιραίαν έπι- 
στρατείαν. Ό λοχαγός, όστις διέτριβε παρά τά σύνορα, λαμβάνει δια- 
ταγάς νά μεταβή είς Λάρισσαν. Έκεϊ έγκατασταθείς ουδέ καν έσκέ- 
πτετο τήν σύζυγόν του. Διήρχετο τόν καιρόν σχεδόν άμε’ριμνος καθώς 
όλοι έπάνω-κάτω οί συνάδελφοί του. Πού καί πού καμμία πτερόεσσα 
έπιθεώρησις, μερικά γυμνάσια καί πολλαΐ διασκεδάσεις. Ο στρατός, 
καθώς συμβαίνει όταν έπί μακράν άκινητή έν τφ στρατοπέδφ, έπεδόθη 
είς τήν νωχέλειαν καί τήν τρυφήν. Πολλοί πτωχοί άπέθνησκον έκ τοΰ 
καμάτου έπιβαρυνόμενοι ύπό τών ίσχυροτέρων. Οί πλούσιοι έκαμνον 
xopre είς τάς Έβραιοπούλας, αΐτινες είνε τά μόνα ευειδή λείψανα τοΰ 
σκιερού παρελθόντος τής Λαρίσσης καί ό κ. ΙΙανόπουλος δέν έβράδυνε 
νά γνωρίση μίαν τοιαύτην έλικώπιδα Ίσραηλίτιδα, παρ’ή νά πίνη τό 
γλυκύπικρον ποτόν τής λήθης. Έλησμόνησε τήν σύζυγόν του, δέν 

έκάμπτετο έκ τών περιγραφών τής άθλιότητός της. Άπό πολλοΰ τφ 
έγραφε τί ύπέφερε κατά τάς τελευταίας ήμέρας τοΰ τοκετοΰ, πώς ώς 
έκ θαύματος είχε σωθή, τήν άμετρον χαράν της, ότι έγεννήθη τό πρώ
τον της τέκνον, ό διάδοχος. «Άχ! εγραφε, δέν δύνασαι νά φαντασθής 
«τήν χαράν [ΛΟυ· Έκλαια ώς παιδίον, ώ, νά ίδής — είνε άγγελος — 
«σοΰ ομοιάζει ! Τό σφίγγω είς τήν άγκάλην μου διά νά καθησυχάσω 
«τόν πόνον μου. ’Έλα πλέον. Έλα Περικλή ! Είμαι χαμένη, είμαι 
«δυστυχής.» Καί μυρίας άλλας λεπτομέρειας τοΰ βίου, τάς συγκινή
σεις, τάς άσχολίας διά τήν άνατροφήν τοΰ μικρού των καί τόσα άλλα 
γεγονότα, άτινα άφθόνως παρέχει ό καθ’ ήμέραν βίος. Τώ περιέγραφε 
πώς τήν έκακομεταχειρίζετο ή μήτηρ της,καί ότι κατέστη άφόρητος.— 
Άλλ’ ό λοχαγός άγρόν ήγόρασεν.

Ή Λουκία άπηλπίσθη έπί τέλους. 'Ολόκληρα έτη παρήλθον χω
ρίς νά λάβη άπάντησιν. Παρά πολλών έμάνθανεν, ότι διαμένει έν Λα- 
ρίσση. Δέν τή άπέμενεν είμή μόνον νά ένεργήση τήν μετάθεσίν του. 
Διό άποφασισμένη έγκαταλείπει μετά τοΰ τέκνου της τήν Κέρκυραν 
καί τήν μητέρα της, καί έπιβιβασθεϊσα έπί πλοίου προσορμίζεται είς 
Πειραιά, όπόθεν ανέρχεται είς Αθήνας.

ΤΗτον έπί τοΰ ρωσσοτουρκικού πολέμου. Ό σπινθήρ του πολέμου 
ήτον απανταχού αισθητός. Τόν πληθυσμόν έν Άθήναις κατείχε μέγι
στος οργασμός. Διά παν άλλο ήτο κατάλληλος ή στιγμή ή διά μετά- 
θεσιν άξιωματικοΰ. "Οθεν ένιδοΰσα τό άδύνατον περιέμενεν εως ού τά 
πράγματα καθησυχάσθησαν. Ευθύς τότε πορεύεται πρός τόν ύπουργόν 
τών στρατιωτικών καί διηγείται αΰτώ τήν άθλίαν κατάστασιν είς ήν 
περιήγαγεν αύτήν ό σύζυγός της,ότι άφεύκτως έδει νά μετατεθή. Άλλά 
μάτην. Μεθ’ όλας τάς ύποσχέσεις ούδέν έγίγνετο. — Ό σύζυγος ένήρ— 
γει άντιθέτως περισσότερον τής κυρίας του ...

Ειχεν ένοικιάσει δύο μικρά δωμάτια είς τήν τρίτην οροφήν παλαιάς 
τίνος οικίας παρά τόν σταθμόν τού σιδηροδρόμου Άθηνών-Πειραιώς. 
Κάτωθεν κατώκει άθηναϊκή τις οικογένεια άποτελουμένη έκ μητρός καί 
δύο θυγατέρων. Ό πατήρ δέν συγκατελέγετο καθό παραλυτικός καί 
παρερριμμένος είς μίαν γωνίαν,όπου τόν χειμώνα όλην τήν ήμέραν έθέρ- 
μαινε τά ψυχρά του μέλη παρά ισχνήν τινα πυράν. Άλλά καί έκεϊ 
δέν τον άφινον ήσυχον.

—« ’Έ, σήκω τώρα ! θά έλθουν έπισκέψεις ! » τ® έπέτασσε μετά 
αύστηράς φωνής ή άμαζών σύζυγός του, ής ό σαρκικός όγκος ήπείλίΐ 
τήν καταβύθισιν τής οικίας. Ό δυστυχής δέν έτόλμα λέξιν νά προ- 
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φέρη άλλά μέ τά δοχανίχιά του έσύρετο βραδέως ώς άλλος Φιλο
κτήτης πολυτλήμων καί έχώνετο εις παρακείμενόν τι μικρόν σκοτεινόν 
δωμάτιον,κελλίον καταδίκου άπόζον τόν θάνατον,έν ώ έκ της αιθούσης, 
ητις άπήστραπτεν έκ φωτός, ήκούοντο γυναικεία ηχηρά άσματα άτινα 
διέκοπτον άνδρικαί όμιλίαι, γέλωτες βλακώδεις καί κροταλισμοί ρυγ- 
χών. Ήσαν αί δεσποινίδες θυγατέρες του, ώραΐαι ώς τέρατα- μεγάλα 
μέτωπα ύπό τά όποια έκοκκίνιζον δύο μικροί οφθαλμοί, ρίνες μεγάλαι 
στρογγύλαι ώς προβοσκίδες, όπως μυρίζωνται καί μακρόθεν τά ξένα 
θυλάκια. Εις την μικοάν των αίθουσαν συνηθροίζοντο την εσπέραν 
διάφορα δίποδα, νεανίσκοι ξηροί καί άναεμικοί ώς μπαχα-Ιάροι, μερι
κοί έκπτωτοι λιμοκοντόροι καί πολλοί άξιωματικοί γεροντοπαλλήκαρα, 
θαμίζοντες έκεϊ όπως χαρτοπαικτήσωσι. Καθ’ έκάστην νύκτα τά 
αυτά όργια. Ή Αουκία άνωθεν άνεστέναζεν άλλ’ οί άναστεναγμοί έπνί- 
γοντο ύπό των κάτωθεν έκθρωσκόντων άφθονων γελώτων.

Ότε τά χρήματα έπέλιπον τό μόνον καταφύγιον τή άπέμεινι τό 
θέατοον. Γνωρίζουσα την ιταλικήν κεκτημένη δέ καί καλήν φωνήν 
έζήτησε νά συμπερίληφθή εις τινα τών έν Άθηναις ιταλικών θιάσων. 
Δεν την έδέχθησαν η μόνον εις τόν χορόν ! Chorlste άπλη, αύτη ή 
σύζυγος ενός λοχαγού, αύτη ή ώραία Λουκία ! ... — Καί έν τούτοις.

Ειχον παρέλθει ούτω ολόκληρα δέκα έτη, ότε μίαν ώραίαν τοδ 
έαρος ημέραν μανθάνει ότι ό σύζυγός της διατρίβει έν Άθήναις. Ό 
υιός της Παύλος, χαριέστατον παιδίον μέ δύο γαλανούς οφθαλμούς, 
ούς χαρίζει πολλάκις ή Κέρκυρα εις την έλαστικην της νεότητα καί 
με πρόσωπον ροδόχρουν, όπερ μετά θέρμης έθώπευεν ό Ζέφυρος της 
νεότητος καί ύπό τό όποιον έπυκνοϋτο άνωθεν ξανθή κόμη, φαινομένη 
ώς κύματα χρυσά ύπό τάς άκτϊνας του ήλιου, αυτός ό παρήγορος άγ
γελος τής μητοός του, άμα ήκουσε παρ’αύτής, ότι ό πατήρ εύρί— 
σκεται έν Άθήναις άνεσκίρτησε καί μέ την μελφδικήν του φωνήν-

—«Ησύχασε, μητέρα, θά τόν εύρω. Μή σε μέλη- ένώ άν καί δέν 
τον είδα, τόν γνωρίζω καλλίτερα καί άπό σέ.» Καί συγχρόνως έξέ- 
βαλλεν έκ του θυλακίου του φωτογραφίαν του πατρός του.

«— Νά τον έδώ εϊνε !» καί κρύπτων αύτήν πάλιν εις τό θυλάκιόν 
του ήρπασε τόν πϊλόν του.

Ή μήτηρ προσεπάθει νά την πείση, ότι εϊνε άδύνατον νά τόν εύρη,
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καί ότι άν εύρεθή αύτός ούδέποτε θά θελήση νά έπανίδη αυτούς. Άλλ’ 
ό Παύλος ηδη μέ έν πήδημα εύρίσκετο έπί τής όδοΰ σπεύδων προς τήν 
οδόν Σταδίου.

Τήν προτεραίαν είχε βρέξει αί δέ Άθήναι πορφυρούμεναι ήδη ύπό 
τάς τελευταίας ακτίνας τοΰ δύοντος Φοίβου πάλλευκοι καί δροσεραί 
έφαίνοντο ώς λευκός κύκνος άποβιβασθείς είς τούς βράχους τής λίμνης 
του καί τινάσσων τάς ύγράς πτέρυγας. Αί οδοί ήστραπτον έξ άσυνή- 
θους καθαριότητος, τά δέ μαρμάρινα πεζοδρόμια τής όδοΰ Σταδίου 
άντήχουν ύπό τά ελαφρά βήματα τοΰ μικρού κεκομψευμένου πλήθους 
οπερ άντεχαιρετατο, άνταλλάσσον αμοιβαία βλέμματα περιεργείας. 
Συνήθως ό μικρός Ιΐαΰλος όστις διήρχετο τήν οδόν ταύτην έπιστρέ- 
φων έκ τής έν τω καπνοκοπτήριο) εργασίας, δπου έλάμβανε 55 δραχ
μής κατά μήνα, δι’ έργασίαν αξίαν τοΰ διπλάσιου, δέν παρετήρει πέριξ 
αύτοΰ άλλ’ έσπευδε σιγηλός διά με'σου τοΰ συνωστιζομένου τούτου 
κομψοΰ κόσμου, δν σήμερον τό πρώτον μετά ιδιαιτέρας προσοχής προ- 
σέβλεπε, μ.ήπως μεταξύ αύτοΰ έπιτύχη καί τόν πατέρα του.

Είχεν ήδη διατρέξει δλην τήν οδόν Σταδίου καί άπηλπισμένος παρέ- 
καμπτεν είς τήν πλατείαν τοΰ συντάγματος, ότε αίφνης έξωθεν τοΰ 
καφενείου Γιαννοπούλου παρατηρεί κύκλον αξιωματικών. Τό βλέμμα 
του δέν προσκόπτει. Αί παρειαί του βάφονται μέ έν έλαφρότατον ερύ
θημα «Αύτός είνε!» αναφωνεί' καί φοβηθείς μή τόν ήκουσε κάνεις, 
ώχρια καί σχεδόν τρέμει. Άλλά παιδίον είσέτι δέν ακούει ή τήν έσω- 
τερικήν φωνήν τής καρδίας του ητις τω λέγει «τρέξε καί εύαγγελίσου 
τον!» Εύθύς σπεύδει καί πλησιάζει μεσήλικά τινα αξιωματικόν μέ 
μύστακα ώρθωμένον, δπου διακρίνονται άρκεταί λευκαί τρίχες άς δέν 
έβλεπεν ό ΙΊαΰλος είς τήν φωτογραφίαν. Οί οφθαλμοί πάντοτε μικροί 
καί πονηροί άλλά ασθενέστεροι καί κάτωθεν μέ άμυδράς πτυχάς αΐτι- 
νες ώς κυμάτια συνωθοΰντο έκεΐ. Καγχάζων καί μέ πομ.πώδεις λέξεις 
διηγείτο έπεισόδιόν τι έλκύον τήν περιέργειαν τών περί αύτόν αξιωμα
τικών .

—« Μέ συγχωρεϊτε κύριε λοχαγέ,» έψιθύρισεν ό μικρός μόλις 
άκουόμενος έκ τοΰ θορύβου τών γελώτων καί κρατών τόν πίλον είς τάς 
χεΐρας.

—«Άντε βρε !» άνεφώνησε καί χωρίς νά στρέψη τήν κεφαλήν έξη- 
κολούθει τήν διήγησιν ό κ. Πανόπουλος, είτε παραξενευθείς διά τήν 
λέξιν «λοχαγέ» άπό έτους ήδη τυγχάνων προβιβασμένος, είτε καί
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απλώς έκ συνήθειας διά τά συνήθως έν τοϊς καφενείοις παίζοντα μου
σικήν παραπλήσιου ήλικίας παιδία.

Άλλ’οί λοιποί αξιωματικοί έξηκολούθουν νά παρατηρώσι τόν μι
κρόν, όστις ΐστατο κεραυνόπληκτος σφογγίζων δύο μικρά δάκρυα μέ 
την χεϊρα. 'Ο ταγματάρχης ήναγκάσθη έπί τέλους νά στρέψη κα 
παρατηρήσας αυτόν άσκαρδαμυκτεί:

— «Γιά νά σοϋ ’πώ, τι θέλεις ;» έρωτα μέ αύστηράν φωνήν.
—« Δέν με γνωρίζετε διόλου κύριε ;— είμαι ό υιός σας.»
Ό ταγματάρχης συνεταράχθη ολόκληρος. Ώχρίασε' οί δύο του 

μικροί οφθαλμοί διεστάλησαν καί έφαίνοντο διπλάσιοι. Διά μίαν στιγ
μήν έ'μεινε καρφωμένος έπί του όπισθεν ερείσματος τής έδρας. Άλλ’ ευ
θύς έπανακτών την ψυχραιμίαν του έγείρεται από του καθίσματος καί 
σύρει τόν Παύλον μακράν του μέρους έκείνου.

—« "Αντε φύγε άπ’ έδώ ! Δέν γνωρίζω ούτε την μάναν σου, ούτε 
σέ. "Αλλην φοράν νά μη λέγης άνοησίαις! » καί τόν άπώθει.

Άλλ’ έκεϊνος έ'κλαιε, διεμαρτύρετο. Διηγείτο την δυστυχίαν τής 
μητρός του, τά βάσανα, την πενίαν, πώς ζώσι, μέ τί στερήσεις! «Άχ, 
σείς εισθε ό πατέρας, σας γνωρίζω. ’Εγώ σάς έ'χω ίδεϊ τόσαις φοραίς 
εις τόν ύπνον μου. Ελάτε, παπάκη μου. Θά πεθάνγ ή μ-ητέρα χωρίς 
σάς.» Καί έ'κλαιε μέ λυγμούς καί μέ όλην την παιδικήν άθωαν έκεί- 
νην περιπάθειαν.

Άλλ’ αυτός έ'μενεν απαθής, καθώς ή μεγάλη του σπάθη ήτις έκρέ- 
ματο εις τό πλευράν του.

Ό δυστυχής ΙΙαΰλος άπεμακρύνθη, έν ω έπί τού μαρμάρινου πεζο
δρομίου ήκούετο ακόμη ή ήχηρά κλαγγή τής κρεμαμένης σπάθης. 
Απαρηγόρητος έπέστρεψεν εις τήν μητέρα του. Έκλαιε μέχρις δτου 
τόν κατέλαβεν ό ύπνος. Ούτω πολλάκις έλαφρά τις προαίσθησις κάμνει 
καί αύτά τά παιδία νά αίσθάνωνται ώς μεγάλοι. ’Εκείνη ή εσπέρα 
είχε δηλητηριάσει τήν παιδικήν του ψυχήν.Συνησθάνετο μίαν άνέκφρα- 
στον βαθεϊαν λύπην ήν έπέτεινεν ή διηνεκώς μαστίζουσα τήν μητέρα 
καί αύτόν δυστυχία καί πενία. Ή ροδαλή του δψις δέν έβράδυνε τα
χέως καθώς όλα τά ρόδα καί αύτή νά άποχρωματίζηται καί νά άπο- 
βάλη τό βεΛοϋδον τό μονάκριβον έκεϊνο, όπερ άπαξ άπολεσθέν δέν 
έπανακτάται. “Οπως οί καρποί έ'χουσι καί αί παρειαί τό χνούδι των... 
Τό σώμά του όπερ κατά τήν ήλικίαν ταύτην δεϊται έλευθέρας άνα- 
πτύξεως καί άσκήσεως έν τή καθημερινή χειρωνακτική έργασία κατε- 
βλήθη, μίαν δέ νύκτα σεληνοφεγγή ότε μετά τής μητρός του έξήλθον 

καί έκάθΐσαν εις τά εδώλια τής πλατείας τής Όμονοίας ύπέρ τό δέον, 
ό Παύλος προσεβλήθη ύπό τού ψύχους καί τήν έπαύριον κατέκειτο κλι
νήρης. Άνωθεν τής κεφαλής του άνήρτητο ή εικών τής Θεοτόκου, πα- 
λαιά εικών καλής τέχνης, ήν είχεν αγοράσει ή Λουκία έν ’Ιταλία.

— «Άχ, μ.ητέρα μου, θά μέ ■j'b.vffi. έγείρωντήν ώραίαν του
ξανθήν κεφαλήν, ήν έστόλιζον οί συμπαθητικοί εκείνοι οφθαλμοί καί ή 
χρυσή του κόμη, ό παπάκης μέ έφαγε ! ...» καί έ'κλαιε πικρώς εις τήν 
αγκάλην τής μητρός. Το στήθος αυτού είχε προσβληθή σπουδαίος άν 
καί πολλάκις άνέρρωσε καί κατώρθου νά έξακολουθή τήν έογασίαν του 
όπως κερδαίνη τά προς τό ζήν, έν τούτοις νέαι αίμοπτυσίαι τόν έ'ρριπτον 
εις τήν κλίνην, έφ’ ής έπέπρωτο νά άναδώση τήν τελευταίαν πνοήν. 
Τήν φωτογραφίαν τού πατρος είχε προσκολλήσει παρά τό πλευράν του 
εις τόν τοίχον καί κάθε ολίγον έστρεφε τήν ξανθήν του κεφαλήν καί 
άνεστέναζε ψιθυρίζων μέ τά ώχρα καί κεκμηκότα χείλη' « Γιατί δέν 
υ.’ -'J.-yy.-r, ; »
I « ·

'Ήτο Φθινόπωρου. Τά φύλλα τών δένδρων έ'κειντο χαμαί στολίζοντα 
ώς πολύχρωμος πλούσιος τάπης τήν μονοτονίαν τού εδάφους. Ό ου
ρανός δέν είχεν ούδεμίαν ακτίνα, ήτο λευκός ώς σινδόνη. ’Ελαφρά τις 
πνοή έσυοεν ακόμη τά ολίγα έναπομείναντα φύλλα τών δένδρων θλι
βερά καί μουρμουρίζον-α ήσύχως διά τήν έπικειμένην καταστροφήν 
των. Έβάδιζον υ.όνος σιωπηλός, τυλιγμένος εις λεπτόν έπάνωφόριον 
καί ειχον φθάσει εις τήν λεωφόρον Αμαλίας ής αί θάλλουσαι πι- 
περηαί άπετέλουν άντίθεσιν πρός τήν μελαγχολικήν καί πένθιμον 
ώοαν τού έτους. Αίφνης ακούω πένθιμον ψαλμωδίαν — στρέφω — 
”Ω, ήτο θλιβερώτατον θέαμα ! —Έπί φερέτρου έφέρετο νεώτατον παι
διού. "Ισως ουδέποτε είδον τον Παύλον τόσον ώραϊον. 'Ο θάνατος εϊνε 
τρις φοβερότατο:, όταν μάς άφαρπάζει τάς προσφιλείς μας ύπάρξεις 
ύπό τοιαύτην μαγικήν μορφήν. Έάν τάς παρεμόρφωνε καί καθίστα 
ταύτας δυσειδείς ίσως τό άλγος ήτον έ'λαττον. Η λεπτή, άμεμπτος, 
χυτή κατατομή τού προσώπου του όιεγράφετο αυστηρώς επι τού σκιε— 
οοΰ όπισθοφανούς, όπεο άπετέλει ή σειρά τών θαλερών δένδρων.

’Όπισθεν ήκολούθει μελανείμων τις κάτισχνος γυνή, ής ή όψις έν 
άντιΟέσεν προς ττ}ν [χέλαιναν ά.ι/.φίεί7!.ν τ;στρχπτεν sz λευκότατος ώ; εάν 
ήτο ποοτομή τις αρχαία γεγλυμμένη έκ πεντελικοΰ μαρμάρου. Ήτο 
πράγμ.ατι μαρμάρινη. Τό πρόσωπόν της δέν εξέφραζε λύπην, ταύτην 
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έπεδείκνυον μόνον οί θολοί οφθαλμοί'ή όψις της ήτο ψυχρά τδ δέ βλέμμα 
άπλανές. ’Εκτός τής μητρός εύάριθμοί τινες ακόμη ήκολούθουν τήν έκ- 
φοράν. Συνώδευεν είς τήν τελευταίαν κατοικίαν τό μόνον της τέκνον, 
τήν μ.όνην παρηγοριάν, τον μόνον πλούτον, ναι, τόν πλούτον της, 
διότι ή ξανθή εκείνη άστράπτουσα κόμη ήτο ρύαξ χρυσού — ήτο 
μεταλλεΐον άκένωτον παρηγοριάς καί χαράς δι’ αύτήν ! Δέν τη άπέμενε 
τίποτε πλέον έπί τής γής. Είς έπίμετρον δέ δέν είχε πλέον ούδ’ οβο
λόν, μόλις δέ έπήρκεσεν είς τάς δαπάνας τής κηδείας τή συνδρομή τινων 
φιλανθρώπων.

"Οταν έμαθον τόν θάνατον τοΰ Παύλου αί κάτωθεν κατοικοΰσαι 
θυγατέρες τοΰ γέροντος παραλυτικού άνέβησαν, όπως συλήσωσι καί 
τό τελευταϊον ένδυμα, δπερ εύρον πρό οφθαλμών. Ύπό τό πρόσχημα 
τής διακοσμήσεως καί σκευασίας του νεκρού ήνοιξαν τά κιβώτια καί 
τήν Ιματιοθήκην τής μητρός, όπου αύτη έφύλαττε τούς θησαυρούς τών 
εύτυχών της ήμερών. Ούτω οσάκις έκρήγνυται πΰρ είς συνοικίαν με- 
γαλοπόλεως όλοι σπεύδουσιν ούχί ϊνα προσενέγκωσι βοήθειαν, άλλ’ 
οί πλεϊστοι όπως άρπάσωσί τι ! ...

Μόνη, πενεστάτη, έγκαταλελειμμένη, δυστυχής, έπιστρέψασα τήν 
έσπε'ραν είς τήν πενιχράν της κατοικίαν, έθρήνει διά τήν συμφοράν, 
ήτις τοσούτον φρικωδώς καί άνιάτως έ'πληξεν αύτήν. — Ή νύξ είχε 
προχωρήσει, άλλ’ ή Λουκία ήτον άδύνατον νά εύρη άνάπαυλαν τών 
πόνων της. Διετέλει είς μεγάλην νευρικήν ταραχήν. Άνεπόλει την 
σειράν τών δυστυχιών’ πώς άπό βαθμϊδος είς βαθμίδα κατεποντίσθη 
είς τό φοβερόν τοΰτο βάραθρον.

Αίφνιδίως, άποφασισμ-ένη, εγείρεται καί ώς μαύρον φάσμα κατέρ
χεται τήν κλίμακα καί σπεύδει ... — ΙΙού σπεύδει ή τάλαινα; ...— 
Διασχίζει τήν οδόν Σταδίου, άνέρχεται τήν οδόν Φιλελλήνων, διαπερα 
τούς στύλους τού Όλυμ.πιείου καί διά τής διπλής σειράς τών πένθιμων 
κυπαρίσσων καταφθάνει είς τό νεκροταφεϊον. Είς τό σκότος ζητεί τόν 
τάφον τού υιού της. Ψηλαφή, αισθάνεται τό νωπόν άκόμη χώμα δπερ 
καλύπτει τήν ζωήν της, τόν πλούτον της, τόν Παύλον της. Κατα- 
κλίνεται έπ’ αύτοΰ έξηντλημένη, κεκμηκυϊα, άναίσθητος ώς νυκτοβάτις, 
καί άποκοιμίζεται ....

Ή κροκόπεπλος Ήώς οδηγεί τό ροδόχρουν άρμα της πρός τόν 
Ούρανόν. "Ολα τά όρη έξανίστανται καί άποβάλλοντα τήν άχλύν τοΰ 
σκότους ένδύονταε τήν ίόχρουν νεότητα, μεθ’ ής τά βάφει ό άττικός 

ουρανός. Ή ζωή άνατέλλει θορυβώδης καί ήχηρά. Νομίζει τις ότι είς 
μέγας πολύφωνος παιάν άποτελεϊται άπό σύμπαντος τοΰ στερεώμα
τος.—Μόνον τού νεκροταφείου ή σιγή δέν λαμβάνει μέρος είς τήν θείαν 
καί ύπερτάτην ταύτην αρμονίαν τής χαράς,άλλ’ώς νεκρά άφωνος παύλα 
παρεντίθεται μεταξύ ζωής καί θανάτου. Τά πάντα έν αύτω είνε ίφωνα 
καί ψυχρά καί αύτή δέ ή μελανείμων ώραία γυνή έπί τών παρειών 
τής όποιας ή ροδοδάκτυλος ήώς ρίπτει μίαν ψευδή άνταύγειαν ζωής 
κεϊται νεκρά έπί τοΰ μικρού τάφου τοΰ υιού της άποψυχθεϊσα καί άπο- 
μαρμαρωθεΐσα ύπό τοΰ παγερού πέπλου τής Νυκτός ! ...

Έν Πατησίοις, Σεπτεμβρίου 1888.
’Αλέξανδρος β. Φιλαδελφεϋς.

ΤΗι ΝΕΑι ΚΑΙ ΑΟΓΙΑι Κ* Κ. 
έπι βιβλιαρίου τών Λυρικών τοΰ Χριστοπούλου.

«"Αωες τά τρεχάματα
«της ζωής το πάνε κ ε2α.

«'Σ τό κα.Ιό τά γράμματα ! 
« Παίζε, χόρευε καί γέΛα » .

Λέγει τοϋτ ό Λυρικός, 
έγώ πΛην τό έναντίο,

ποίός καΛός ή ποίός κακός, 
εκΛεζε άπό τους όύο.

‘Υποτιβεμίνη άπίντηαις τής Κας Κ.

Τόν ΧριβτόπουΛον ποθώ, 
όπαάός του μέΛΛουΟα' 
τώρα πΛην σ άκοΛουθώ, 
θέΛουσα μη θέΛουσα.
Νοέμβριος 1888.

Αλέξανδρος «Ρ· ?Ραγκαβης
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Φί.Ιε x'jj'it. ’Afiaeri)·

ΙΙΙΘΥΜΩ πολύ v ’ άνταποκριθώ εις την φελόφρονα 
’-. πρόσκλησίν σας, άλλά συγχρόνως ένδοιάζω νά γράψω 

περί Ρώμης, μετά διαμονήν τοσούτω βραχεϊαν έν 
αύτή. Σάς παρεκάλεσα νά περιμείνητε τό πρόσεχε 
έτος, οπότε μάλλον έπισταμένως, περισσότερον εύ- 
συνειδήτως θά ήδυνάμην νά σάς εκθέσω τάς εντυ
πώσεις μου. Ή σπουδή σας καί ή επιμονή καθιστώ-

σιν έτι δυσνερεστέραν την θέσιν μου, καθ’όσον τό μέν ήθελα ν’άν- 
ταποκριθώ εύπροσώπως εις ενδείξεις τόσης φιλίας καί τιμής, τό 
δέ ή ΤΙοιχί.Ιη Στοά, διανύουσα ήδη ευτυχώς τό όγδοον έτος τής 
σταδιοδρομίας της, καί συνενοΰσα έν έπιζήλω συλλογή τά πνευ
ματικά έ'ργα των κρατίστων παρ’ ήμϊν λογογράφων, έχει την εύλο
γον άξίωσιν νά μή περιλάβη έπιπολαίως τήν άτάκτως γεγραμμένην 
σκιαγραφίαν.

Ή 'Ρώμη, περί ήν έπιθυμεΐτε νά περιστραφή ή μικρά μου συμ
βολή, είνε ή Αΐωνία πό.ίιχ, ή μακρών αιώνων βίον αριθμούσα, ή το- 
σαΰτα ευκλεή γεγονότα διαδραματίσασα, εις άπειρους πολιτικούς συνελ- 
θοΰσα περισπασμούς, καί άποτελοΰσα σήμερον το πλουσιώτατον Μου- 
σεϊον τής ελληνικής, ρωμαϊκή; καί των χρόνων τής ’Αναγεννήσεως 
τέχνης. Περί τον ίδιάζοντα αύτή τύπον ήσχολήθησαν επιφανείς ιστο
ρικοί, σοφοί αρχαιολόγοι καί μεγάλοι ποιηταί. Μονογραφία·, πλήρεις 
εγράφησαν καί διά μίαν μόνον εκκλησίαν της,δι’ έν ρωμαϊκόν ερείπιον, 
δι’ έν Μουσεΐον. Εννοείτε λοιπόν κατά πόσον είνε δυσχερές τό έ'ργον, 

τό όποιον μοί άνεθε'σατε καί αναλαμβάνω έξ άνάγκης προς ύμάς καί 
τήν Ποικί.Ιην Στοάν, ούχί όμως ύπό τύπον μελέτης, άλλ’ απλώς ίπι- 
στολιμαίας άνταποκρίσεως.

Θά σάς γράψω τάς έντυπώσεις μου κατά τό μηνιαϊον διάστημα 
τής ένταΰθα διατριβής μου άσυναρτήτως, συγκεχυμένως, όποϊαι απε- 
τυπώθησαν εις τήν μνήμην μου. Ένθαρρύνομαι δέ νά τάς εκθέσω μό
νον, διότι μία έπιστολή οΰδεμίαν έχει φιλολογικήν άξίωσιν. Μή περι- 
ιεένητε λεπτομερή περιγραφήν καί σοβαράν έξέτασιν. Τρέχων εις τούς 
αγρούς, ΐνα άποθαυμάσω τά ρωμαϊκά άριστοτεχνήματα, ύιερχόμενος 
τά Μουσεία, ΐνα γνωρίσω έκ του σύνεγγυς τόν Μιχαήλ Αγγελον, τόν 
Τιτιανόν, τόν Ραφαήλ καί τόν Μουρίλον, έρχομαι εις συνάφειαν μετά 
τής συγχρόνου μεγαλοπόλεως καί αντιλαμβάνομαι έν ταύτώ, κατά 
τάς περιπλανήσεις μου, τής σημερινής κινήσεως καί τής κοινωνικής 
ζωής τής 'Ρώμης. Ιδού διατΐ τάς έκ ταύτης εντυπώσεις μου επέγραψα 
a vol d’oiseau.

“Οτε τήν πρωίαν τής ήμε'ρας, καθ’ ήν είσήλθον εις 'Ρώμην, άφυ- 
πνίσθην έν τή σιδηροδρομική άμάξγι μίαν σχεδόν ώραν πρό τής άφι- 
ξεώς μου, καί ήνοιξα τό παραπέτασμ.α τοΰ μικρού παραθύρου, τό πρώ
τον άντικείμενον, όπερ εΐλκυσε τήν προσοχήν μου, ήσαν τά ερείπια 
τών ρωμαϊκών ύδραγωγείων. ’Από τής στιγμής εκείνης μοί έπεβλήθη 
τό μεγαλεΐον τής αρχαίας Ρώμης, και προβλέπω οτι ή πρώτη μου 
αύτη έντύπωσις θά υπερίσχυση πασών τών λοιπών, καί θά εινε καί ή 
τελευταία, όταν πέπρωται ν’ άπέλθω εντεύθεν. Ή παλαιά κοσμοκοά- 
τειρα πόλις επιβάλλεται καί έπισκιάζει τήν νέαν πρωτεύουσαν τοΰ ήνω- 
μένου ιταλικού βασιλείου, όσον ή άνάμνησις ευκλεούς άνδρός έπικάθη- 
ται άπελπιστικώς έπί τής ζωής υιού, μηδέν αντάξιον έκείνου έργασα- 
μένου.

Ό ενθουσιασμός μου ούτος έξεδηλώθη ευθύς τήν επιούσαν, οτε ήρ- 
χισα τάς άρχαιολογικάς έπισκέψεις μου εις το Καπιτώλιον, τό Βατι- 
κανόν, τό Πάνθεον, τήν ρωμαϊκήν αγοράν και τό Κολοσσαΐον. Οτε 
μεθ’ ίεράς συγκινήσεως έπάτησα τό σεμνόν έδαφος, ένθα ύψοΰτο μεγα
λοπρεπής, καλλιμάρμαρος, ό παμμέγιστος ναός τοΰ Καπιτωλίου Διός, 
ούτινο; μόνον αί βάσεις άπομένουσι, χρησιμεύσασαι ώς έρεισμα εις τό 
σημερινόν κατάστημα τοΰ δημαρχείου τής 'Ρώμης. "Οτε άπεθαύμαζον 
τήν άθάνατον Άφροδίτην καί τόν Φαΰνον. Οτε εις τά Μουσεία τοΰ 
Πάπα έβλεπον τά αριστουργήματα τής ελληνικής τέχνης, τόν Μελέα- 
γρον, τόν ’Απόλλωνα, τόν Περσέα, τόν Έρωτα, καί διηρχόμην τάς 
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αίθουσας τοΰ 'Ραφαήλ, έν αίς ή Μεταμόρφωσις τοΰ Σωτήρος καί αί 
ΙΙαναγίαι του, ή ’Αγγελική Φορναρίνου και ή Σχολή τών- ’Αθηνών. 
Ότε έπεσκεπτόμην τά ανάκτορα καί τάς θέρμας τών 'Ρωμαίων Και- 
σάρων, ή την ’Αγοράν, καί άναπαρίστων κατά διάνοιαν όλον τόν έκ- 
λιπόντα μεγαλουργόν έκεϊνον βίον. Ότε άνηρχόμην είς τά ύψη τοΰ Κο- 
λοσσαίου, έν τώ όποίω τοσοΰτον έ'ρρευσεν αίμα, έπικροτοΰντος τοΰ 
πλήθους καί συμπαρισταμένου τοΰ αύτοκράτορος. "Οτε είς τό ΙΙάνθεον 
έκλινον ευλαβές γόνυ πρό τοΰ τάφου τοΰ 'Ραφαήλου, καί είς τόν "Α
γιον Πέτρον τοΰ Βίνκολη άντελαμβανόμην τής μεγαλουργοΰ διανοίας 
τοΰ Μιχαήλ’Αγγέλου έν τώ άγάλματιτοΰ Μωϋσέως.Ότε είσηρχόμην είς 
τόν"Αγιον Πέτρον,τό αριστούργημα τής χριστιανικής τέχνης,τό έγκλεΐον 
τόσον πλούτον,τόσην τέχνην,καί τηλικοΰτονμεγαλεϊον καί αρμονίαν τοΰ 
όλου πρός τά μέρη, τόσας παραδόσεις, ιστορίαν άμα καί ποίησιν !

Ή 'Ρώμη έχει περί τάς τετρακοσίας έκκλησίας, ίδρυθείσας σχεδόν 
πάσας κατά τόν ΙΕ’ καί ΙΣΤ’ αιώνα. Οί Σίξτοέ, οί Οΰρβϊνοι, οί Λέ
οντες, οί Γρηγόριοι, οί Άλέξανδροι καί οί Πϊοι, πάντες οί κυριαρχή- 
σαντες αύτής Πάπαι, έπέγραψαν έπιδεικτικώς καί μέχρι φορτικότητος 
τά εαυτών ονόματα έπί τών προσόψεων τών οίκων τοΰ Θεοΰ, ούς έσε- 
βάσθη άλλ’ έμαύρισεν ανηλεώς ό χρόνος. Τά καλλιτεχνικότερα τών με
γάρων τής ιταλικής πρωτευούσης είνε τά βενετικά καί τά τοΰ ΙΣΤ’ 
αίώνος παλάτια. Πάσαι σχεδόν αί έκκλησίαι αύται καί τά μέγαρα είνε 
μικρά άπειροπληθή Μουσεία, περιλαμβάνοντα αγάλματα, τοιχογρα
φίας, εικόνας πεφημισμένων καλλιτεχνών. Γέρων συμπατριώτης μου, 
μεθ ’ ού έν ώραίγ. φθινοπωρινή ήμέρ<γ έξέδραμον άπό τοΰ αγίου Πέτρου 
μέχρι τοΰ αγίου Παύλου, έκπληττόμενος πρό τοΰ χρυσοΰ καί τών πολυ
τίμων μαρμάρων τών πρωτευόντων τούτων ναών, μοί έλεγεν : Έάν 
κατήρχετο ό Ίησοΰς άλλην μίαν φοράν είς τήν γήν, δέν θά έξεδίωκε 
κακούς κακώς όλους τούς καλογήρους οΐτινες μετέβαλον τόν οικον αύτοΰ 
είς οίκον έμπορίου; Ό φίλος μου άνήκεν είς τήν χορείαν τών φανατικώς 
πολεμούντων παν τό άναμιμνήσκον τήν δυναστείαν τοΰ ράσου. Πάντες 
όμως οί άποθαυμάζοντες τάς λαμπράς ταύτας τής τέχνης συλλογάς 
ευλογοΰσι τά ονόματα εκείνων, όσοι συνετέλεσαν είς τόν καταρτισμόν 
των, άδιαφοροΰντες έάν έφερον τήν παπικήν τιάραν.

’Εκ τών ανωτέρω ολίγων κατενοήθη ίσως ότι ή 'Ρώμη συναποτε- 
λεϊται έκ τριών ούτως είπεϊν πόλεων, τής άρχαίας τών Καισάρων, τής 
παπικής καί τής νέας τοΰ βασιλέως Ούμβέρτου. Ή αρχαία 'Ρώμη, 
ή νεκρά νΰν καί έρείπιον μόνον παρουσιάζουσα, είνε έν τούτοις ή ένέ- 

χουσα πλείονα ζωήν καί κάλλος’ ή τοΰ 'Αγίου Πατρός άλλοτε πρω
τεύουσα, ή σκοτεινάς καί στενάς καί σκολιάς καί άδιεξόδους οδούς πε- 
ρικλείουσα, παραφυλάττει καν τά κειμήλια έποχής, καθ’ ήν παρήγε 
τέλεια έργα ή τέχνη. 'Η σημερινή όμως μεγαλόπολις, ή έκ μεγάλων 
οικιών άποτελουμένη, έκ πλατυτάτων οδών καί λεωφόρων, ούτε εκεί
νης έχει τό έπιβάλλον μυστήριον, τόν ίδιάζοντα τύπον, ούτε μεγάλης 
εύρωπαϊκής πόλεως εικόνα.

Άν ήτο δυνατόν νά άναγνώσωσι τήν επιστολήν μου ταυτην Ρω
μαίοι ! Είνε άδύνατον νά φαντασθήτε μετά πόσης περιφιλαυτίας λα- 
λοΰσι περί εαυτών, μετά πόσης περιφρονήσεως άναφέρουσι τούς λοιπούς 
βροτούς, οΐτινες δέν έχουσι τήν εύτυχίαν νά κατάγωνται κατ ευθείαν 
γραμμήν έκ τών Πατρικίων καί τών Καισάρων ! Έκ τής καταδρομής 
ταύτης, ήν ύφίσταται σύμπαν τό άνθρώπινον γένος, μή νομίσητε ότι 
εξαιρούνται οί συμπατριώταί των κάτοικοι τής Φλωρεντίας, τής Νεα- 
πόλεως, τής Λιβόρνου,τής Μεσσήνης. ΙΊεριεχαρακώθησαν έντός παχυ- 
τάτου σινικού τείχους καί άρέσκονται νά θεωρώσι παν τό πέραν τούτου 
ύπάρχον ώς άνάξιον ν’ άτενίση τό ύψος αύτών καί τό μεγαλεΐον !

Όπόταν άποσπασθή τις έκ τής πόλεως καί ζητήση νά παρακολου
θήσω τής νεωτέρας τέχνης τήν πρόοδον, θά άποκομίση λίαν εύαρέ- 
στους έντυπώσεις. Είς τήν έκκλησίαν τοΰ άγιου Παύλου είδον έξαισίας 
εικόνας καί αγάλματα, εις τό Βατικανόν περιειργάσθην συγχρόνων ζω
γράφων συνθέσεις, καί είς τήν έν τή Έθηχη Όύω διαρκή έκθεσιν 
τάς έν ταϊς Έκκλησίαις Συλλογάς, γλυπτικής έργα, άτινα περιποιοΰσι 
τιμήν είς τήν σημερινήν ιταλικήν καλλιτεχνίαν.

Έν τούτοις ! δέν γνωρίζω μή ή άρχαιότης όπως καί ή αποστασις 
περιβάλλουσι τά άντικείμενα μαγικόν τινα πέπλον. Άλλ’ ομολογώ 
ότι έκ πάντων τών νεωτάτων καλλιτεχνημάτων άνεξάλειπτος θά μείνη 
έκ τής μνήμης μου ό Άγγελος τοΰ Κανόβα,άποτελών, έντός τοΰ κολοσ
σιαίου ναοΰ τοΰ άγιου Πέτρου, μέρος συμπλέγματος μνήματος δέν έν- 
θυμοΰμαι τώρα τίνος Πάπα. Κάθηται ούτος έπί λίθου καί κρατών διά 
τήςμιάς χειρός άνεστραμμένην έσβεσμένην δήδα στηρίζει διά τής έτέ- 
ρας τήν κεφαλήν, έφ’ής άποτυποΰται φυσικωτάτη, γλυκυτάτη έκφρα- 
σις άλγους. Αί γραμμαί τοΰ προσώπου, ή άνυψωσις τών οφθαλμών, 
ή σύσπασις τοΰ χείλους, τό κάλλος τοΰ στήθους, ή εύμέλεια, ή αρμο
νία καί ή εύγένεια τοΰ λοιποΰ σώματος μαρτυροΰσιν ότι ό Κανόβας, 
ό ύστατος άντιπρόσωπος τής μεγάλης τών μεγάλων καλλιτεχνών γε
νεάς, έμελέτησε τά μυστήρια τής έλληνικής τέχνης καί ένεφύσησεν 
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εις τά έ'ργα του τθ πνεύμα το έμπνεον εκείνην. Τρις επεσκέφθην 
μ.έχρι τοΰδε τόν Άγιον Πέτρον, και μετ αγάπης αφωσιωθην εις εκά- 
στην διάβασίν μου εις τό ζών τούτο άγαλμα. Το είδα κατά προτομήν, 
κατά πρόσωπον, τό περιειργάσθην έκ του σύνεγγυς, τό ητενισα μακρό- 
θεν, καί πάντοτε μετά δυσκολίας άπεσπάσθην έξ αυτού.

Έάν αί οδοί τής νέας Ρώμης καί τά οικοδομήματα ούδεν παρου- 
σεάζουσι τό δυνάμενον ν’ άναβιβάση αυτήν εις πρωτεύουσαν μεγάλης 
ευρωπαϊκής δυνάμεως’ εάν αί πλεϊσται, άν μη πάσαι, αί πλατεϊαί της 
κατ’ επιείκειαν μόνον φέρουσι τό όνομα τούτο’ έάν έν τώ καθ ήμέραν 
κινουμένω κοσμώ της — άπό τής πλατείας Termini, διά τών όδών 
Nazionale καί del Corso, μεχρ*. καί πέραν τής Piazza clel Popo- 
1θ —δέν άνευρίσκει τις τά ζωηρά, τά αεί γελώντα πλήθη τής ώραιας 
Νεαπόλεως· έάν δέν ύπάρχει έντός τής πόλεως περίπατος, κατα τόν 
όποιον ν’ άναπνεύση τό στήθος καί ν’άγαλλιάση ή ό’ρασις, ^εχει οΰχ 
ήττον ή ιταλική πρωτεύουσα κάλλιστα θέατρα.

Ήκουσα εις τήν Argentina τόν Όθί.Ι.Ιον καί τήν Άίδάχ,είς τό 
Costanzi τήν Ήπχο&έτίδα καί τόν Opcpfa τού Gluck, εΐδον εις τό 
Drammatico τόν Ζι'όζ τής Κορα.Ιίας καί τήν Διοτνσίαχ, εις τό 
Valle τήν IctTzapirAiar, ήτοι έν μεταφράσει, άλλ’ άνευ ασμάτων 
τήν Mam’zelle Nitouche, καί σχεδόν ένόμισα ότι' μετεφερόμην εις 
ΙΊαρισίους είς τήν Opera καί τήν Commedie?Fran^aise. Ήτο δέ 
τοσούτω μάλλον δεδικαιολογημένη ή τοιαύτη άπατη μου, καθ’όσον καί 
τού θεάτρου ή διαρρύθμισις καί τής σκηνής ή διασκευή καί τών ηθο
ποιών ή στάσις, καί ό τόνος τής άπαγγελίας, εΐσί πισταί άντιγραφαί 
τών έν Γαλλία θεατρικών πραγμάτων. Καί όμως αί τυφλαί αύται 
άπομιμήσεις έκτελοΰνται έν y ώρα’τοσούτω.ζηλοτύπως καί έχθοικώς δια- 
τεθειμ ένη πρός τό εύγενές εκείνο έθνος !

Ποσάκις, παριστάμενος είς τό άραμαζιχον θέαζρον καί τό Valle, 
ήσθάνθην βαθύτατου άλγος σκεπτόμενος ότι μόνοι ήμεϊς δέν έχομεν 
εθνικήν σκηνήν ! Καί όμως ήτο τόσον εύκολον, τόσον φυσικόν νά θέ- 
σωμεν από πολλών ήδη χρόνων τάς’πρώτας βάσεις ! Ή έκτακτος νοη
μοσύνη τού Ελληνος, ή τοσαύτα 'υπεράνθρωπα, σχετικώς πρός τήν 
σμικρότητα τού έθνους, κατορθώσασα, δέν κατήρτισεν άκόμη τό θέα- 
τρον, το οποίον εϊνε έκ τών πρώτων τεκμηρίων πεπολιτισμένης χώρας, 
το σχολεΐον τού λαού, καί ή παρήγορος προσφυγή τών ξένων.

Πόσον επεθύμησα νά εέχον ενταύθα μετ’ έμ,ού είς τά ιταλικά θέα
τρα τον κύριον Ταβουλάρην καί τόν Άλεξιάδην, νά συζητήσω μετ’ 

αυτών, διαρκούσης τής παραστάσεως, τό άνεξάντλητον ζήτημα τής 
ϋποχρίσεως, πρακτικώτερον παρ’ όσον τό συνεζητοΰμεν, κατά τό προ- 
παρελθόν θέρος, ότε είχον άφορμήν νά τούς βλέπο) καθ’ έκάστην.

Αί δύο δραματικαί έταιρίαι, αίτινες παρεπιδημούσιν έν Ρώμη κατά 
τόν παρόντα χειμώνα, δέν άναλαμβάνουσιν έργα Σαικσπήρου, Κορνη- 
λίου καί Ούγκώ. Συναισθάνονται οί άποτελούντες ταύτας ήθοποιοί, οί 
τελείαν έν τούτοις ύποκοιτικήν μόρφωσιν έμφαίνοντες, ότι ό κλήρος ού- 
τος άνήκει εις άλλους έξοχους, πρός ούς δέν άποτολμώσι ν ’ άντιπαλαί- 
σωσι. Διδάσκουσι λοιπόν άπό σκηνής δράματα ’Ιταλών κατά προτίμη- 
σιν ποιητών, ή έργα του Σαρδοΰ καί τού υιού ’Αλεξάνδρου Δουμά. Η 
σκηνική διασκευή δέν εϊνε πλούσια όσον είς τά γαλλικά θέατρα, άλλά 
κομψή καί νέα. Ό ιματισμός άκολουθεϊ πιστώς τής εποχής τάς άπαι- 
τήσεις ή τάς ιδιοτροπίας τού συρμού, άναλόγως πρός τό παριστάμενον 
δράμα. Κινούνται έπί σκηνής όπως ήθελον βαδίσει έντός τού δωματίου 
των. Ααλοΰσιν, ώς όμιλεϊ πας θνητός έντός τής οικογένειας του ή μετ’ 
άλλων ανθρώπων συναναστρεφόμενος. Δέν χειρονομούσι βεοιασμένως, 
διότι ή τέχνη των έγκειται είς τό νά άναγράψωσι τήν φύσιν καί τήν 
άλήθειαν. “Οταν ή σκηνή παριστά συναναστροφήν, γνωρίζουσι πώς θά 
λάβωσι τό τέϊον, πώς θά είσέλθωσι, πώς θά χαιρετήσωσι μίαν κυρίαν, 
πώς θά τή άποτείνωσι φιλόφρονα λόγον, άνευ σπαρακτικής κινήσεως 
τής κεφαλής ή σχοινοβατικού τίνος άλματος ! “Ολα γίνονται ώσάν νά 
μή συμβαίνη τίποτε, άν καί γίνονται μέ τόσην τάξιν, μέ τόσην ά- 
λήθειαν, παράγουσι τόσω καλήν έντύπωσιν !

Διατί οί καλοί έκ τών ήθοποιών μας νά μή θυσιάσωσιν ολίγον χρό
νον, όπως έπισκεφθώσι τά μεγάλα τής Ευρώπης θέατρα ; Δέν εϊνε όλοι 
πτωχοί. Άνευ τούτου οΰδεμία συζήτησις θά τούς πείση, έφ’όσον, οί 
πλεϊστοι τουλάχιστον, έξακολουθοΰσι πιστεύοντες ότι ούδείς γνωρίζει 
όσα αυτοί.

Καλλιτεχνία, θέατρα, γυναίκες—-ιδού είς τρεις λέξεις ό βίος τής 
Ρώμης. Ό ρωμαϊκός τύπος, τόν όποιον συνηθέστερον άπαντα τις είς 
τήν έξοχήν, διατηρείται ούχ ήττον καί έν τή πόλει. Ό ξένος, ό ζητών 
καθημερινώς έπασχόλησιν είς τό CorSO, τό Pinzio καί τήν Villa 
Borgese, έχει προ αυτού άνά παν βήμα παρελαύνουσαν εικόνα ώ- 
ραίων κυριών, είτε επί πολυτελών αμαξών έποχουμένων ή περιεργαζο- 
μενων πεζή τόν άνεξάντλητον πλούτον τών καταστημάτων τής πρωτευ- 
ούσης έμποοικής όδού. 'Υψηλά παραστήματα, ευθυτενή σώματα, ώ- 
ραΐοι εκφραστικοί οφθαλμοί, καί άλαζόν ώς τό πολύ ήθος, άναμιμνή-
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σκουσι τάς αρχαίας Μαδόνας, ας βλέπει τις έκτεθειμένας εις τά Μου
σεία τής Νεαπόλεως καί εις τά ενταύθα.

Εις τό Pinzio καί την Villa Borgese αναπτύσσεται ποια τις 
ζωή, ήν έκ πρώτης όψεως ή πόλις δεν παρουσιάζει. 'Υπό μακράς καί 
πλούσιας σειράς δενδροφυτειών παρέρχεται καθ’ εσπέρας γραμμή ανε
ξάντλητος ιδιοκτήτων ή αγοραίων οχημάτων, φερόντων τήν αριστο
κρατίαν τοΰ γένους καί τοΰ πλούτου.Έν τω μέσω δέ του δάσους τών 
δένδρων τούτων, έκεϊ ένθα άπλοΰται δροσερός έκ χλόης τάπης, άθφα 
παιδία, συνοδευόμενα παρά τών τροφών αυτών, παίζουσι, τρέχουσι, 
γελώσι μέ δλην τήν αφέλειαν καί τήν ζωηρότητα τής εΰτυχοΰς αύτών 
ήλικίας. Συγχρόνως έν ταϊς όδοϊς, αιτινες είνε άπηγορευμέναι εις τάς 
άμάξας, άμέτρητον πλήθος περιπατητών άπολοεμβάνει τόν καθαρόν 
άέοα καί τάς μεθυστικάς χάριτας τής φύσεως.

Ή ανακουφιστική αΰτη είκών άναμιμνήσκει, έν έπαισθητή πτωχείορ, 
έν μικρογραφία μόλις, τό Parc Monceau, τά Ήλύσια πεδία καί τό 
δάσος τής Βουλώνης τών Παρισίων. Ή παραβολή είνε ίκανώς τολ
μηρά, άλλά τό πνεύμα άγαπα πάντοτε νά μεταφε'ρηται καί ή μνήμη 
νά συνδυάζη.

Πολύ ώραιοτέρα είνε ή Villa Pamphilli, ήτις άπώτερον τής πό- 
λεως, πέραν τών τειχών κείμενη έπί ύψώματος, παρέχει άφθονώτερον 
άέρα καί πλουσιωτέραν θέαν. Τό πανόραμα τής Ρώμης καί τών περι
χώρων έκτείνεται έκεϊθεν μεγαλοπρεπές. Δυστυχώς ή έν τή έπαύλει 
ταύτη είσοδος, ώς καί ή έν τή Borgese, είνε παρά τών ιδιοκτητών 
έπιτετραμμένη καθ ’ ώρισμένας μόνον τής έβδομάδος ήμέρας, κατά δέ 
τάς έπιλοίπους τό πλήθος περιορίζεται συνωστιζόμενον, άσφυκτεϊ έν 
τω Corso, δπερ άναλόγως τής έν αύτώ μεγάλης κινήσεως είνε στενόν, 
δσον ή ήμετέρα οδός Έρμου.

’Έξω τής Ρώμης έν τούτοις ή ιταλική φύσις άναπτύσσει άφθονα τά 
μυθώδη θέλγητρά της. Έκεϊ μόνον, εις το Castelli Romani, άνα- 
γνωρίζει ό ξένος δτι διατρίβει έν τή πρωτευούσγ χώρας, έν ή έπνπο- 
λάζει ό Έρως,τό άσμα καί ή χαρά. Έάν τις άπό τοΰ Βρεντησίου έλθη 
σιδηροδρομικώς κατ’ ευθείαν εις Ρώμην, καί έλθη εις ώραν, καθ’ ήν 
άνοίγουν οί καταρράκται τοΰ οϋρανοΰ, καί δέν δυνηθή νά έξέλθη τής 
πόλεως, λίαν εύλόγως θά είπη δτι δσα ήκουσε καί άνέγνω περί τών 
καλλονών τής ’Ιταλίας ήσαν άποκυήματα φαντασίας ποιητικής.

Τό Τίβολι, τό Φρεσκάτι, τό ’Αλβανό, καί πλεϊστα άλλα έν τφ 
μέσφ, έντεΰθεν καί πέραν τούτων εκτυλισσόμενα μικρά χωρία, έπί 

ύψωμάτων καταφύτων, έντός χαραδρών πρασίνων, έπί κλιτύος λόφων 
θαλερών, έξηγοΰσι διατί έν ’Ιταλία έπικρατεΐ τόση ζωηρότης χαρα- 
κτήρος καί τόσον άφθονος ή ποιητική ιδιοφυία. Άνερχόμενος διά τοΰ 
σιδηροδρόμου τήν πρός τό ’Αλβανό ανωφέρειαν, άριστερόθεν έβλεπον 
άπλουμένην γαληνιαίαν τήν θάλασσαν, έν ω δεξιά μου έξετείνετο ή 
χλοερά κοιλάς, ήν έπιστέφει ή κωμόπολις.

Μοί είχον συστήσει νά έκδράμω μέχρι τής ώραίας λίμνης Νέμη, 
έπωφεληθείς δέ έκ τής ζωογόνου φθινοπωρινής ήμέρας έσπευσα έκεϊ. 
Είνε άδύνατον νά περιγοαφώσι παρόμοιαι εικόνες. Ό άπό τοΰ Άλ- 
βάνου μέχρι τής λίμνης Νέμη δρόμος διαρκεϊ πλέον τής ώρας,διά μέ
σου θαλερωτάτης βλαστήσεως. Ή γή, ήν άφθονοι κατά τάς τελευ
ταίας ήμέρας είχον ποτίσει βροχαί, άνέδιδε γλυκύ άρωμα καί έχρωμα- 
τίζετο ύπό ποικίλα καί πολύχροα άγρια άνθη. Αί άκτϊνες τοΰ μεσου- 
ρανοΰντος ετι ήλιου έχρύσιζον τήν λείαν έπιφάνειαν τής θαλάσσης, τής 
όποιας τήν θελκτικήν εικόνα έποίκιλλον πλοιάρια πλέοντα πλησίστια 
κατ’έκείνην τήν στιγμήν. Τήν μικράν λίμνην, πρός ήν άθρόοι πάντες 
οί ξένοι σπεύδουσι, περικλείει κυκλοτερώς πάντοθεν σειρά όμ.αλών, κα
ταφύτων λόφων, καί έποπτεύει ούτως είπεϊν άρχαϊος ιστορικός πύργος. 
Τό σιωπηλόν καί βαθύ έκεϊ μυστήριον έπιδρφ εύγλώττως καί ίσχυρώς 
έπί τής ψυχής τοΰ άνθρώπου, έν μόνον αίσθημα έμπνέον εις αυτήν— 
τήν άγάπην πρός τήν ζωήν.

Μετά τής ώραίας ταύτης έντυπώσεως δίδω πέρας εις την επιστο
λήν μου, φίλε κύριε Άρσένη. Πολλά είκή καί ώς έ'τυχε σάς έγραψα. 
Τόσονπολύτό άναγνωρίζω, ώστε σκέπτομαι μήπως είνεπροτιμότερον,δχι 
νά σάς πέμψω, άλλά νά έξαφανίσω μάλλον τά ολίγα ταΰτα φύλλα. ’Ε
παφίεμαι έν τούτοις δλως εις τήν ύμετέραν κρίσιν καί σάς όιαβε- 
βαιώ δτι μεγάλως θ’ άνακουφίσητε τήν συνείδησίν μου, έάν πραγμα- 
τοποιήσητε ύμεΐς δ,τι έγώ έπί τέλους, πρός χάριν σας μόνον, δεν 
έ'πραξα.

"Eypacpor £ν Ρώμη, την 19)31 'Οχτωβρίου 1888.

^ΤΓΕΝΙΟΣ Γ· ^ΑΛΟΚΩΣΤΑΣ



ΣΤΟΑ 175

Ό υιός του αειμνήστου Ν. Δραγονρη, άνδρός κοινωνικώς, ηθικώς 
καί πνευματικώς ύπέροχον ζαταλαβόντος θέσιν έν τή πατρίδι αύτοΰ, 
διαπρεπούς συγγραφέως των 'Ιστορικών Αναμνήσεων, καί έπί 25 δλα 
έτη συντάκτου καί εκδότου της Λέ«<· Πανδώρας, νυν 'Γπουργος 
των ’Εξωτερικών καί των ’Εσωτερικών, Βουλευτής τοΰ Νομού ’Αττι
κής καί Βοιωτίας κ. Στεγανός Δραγούμης όμολογουμένως είνε είς έκ 
τών μάλλον διακεκριμένων καί ευυπολήπτων πολιτικών, μία τών συμ
παθέστερων καί επιφανέστερων μορφών τοΰ 'Ελληνικού Κοινοβουλίου,

Γεννηθείς τόν ’Ιανουάριον τοΰ 1842 έν Άθήναις διήνυσεν ενταύθα 
τάς έγκυκλοπαιδικάς αύτοΰ σπουδάς, άπελθών ειτα είς ΙΊαρισίους, ένθα 
συνεπλήρωσε τάς επιστημονικής αύτοΰ μελετάς, άνηγορεύθη Διδάκτωρ.

Έπανελθών ένταΰθα είσήλθεν εις τόν Δικαστικόν κλάδον ύπηρετήσας 
δέ ώς πρωτόδικης τω 1864 προήχθη ειτα είς Έφέτην Αθηνών. ’Εκ 
τής θέσεως ταύτης άπεσύρθη τω 1875 όιορισθείς Γενικός Γραμματεύς 
τοΰ 'Γπουργείου τής Δικαιοσύνης. Έν τή αύτή εποχή, πεσόντος τοΰ 
'Γπουργείου Τρικούπη, παρητήθη τής θέσεως ταύτης καί έπεδόθη είς τό 
δικηγορικόν επάγγελμα, συντόμως καταλαβών θέσιν έξαίρετον μεταξύ 
τών συγχρόνων του, δια την επιστημονικήν αύτοΰ έμβρίθειαν καί τήν 
δικηγορικήν εύφυίαν. Φέρων σεβαστόν οικογενειακόν όνομα, έν πάσι τε
λείως κατηρτισμένος, διεκρίθη ένωρίτατα ώς έπιστήμων καί άνήρ λό
γιος. λίαν διαζεζριμένως συνεργαζόμενος μέχρι τών τελευταίων ετών 
είς τα ένταΰθα έκδιδόμενα διαπρεπή περιοδικά τής Γαλλικής καί τής 
Γερμανικής Σχολής, προς δέ καί είς τό τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρίας, 
παρ’ής άπό τοΰ 1876 εκλέγεται διαρκώς μέλος τοΰ Συμβουλίου αυτής. 
Ούδέποτε λησμονήσας ό κ. Δραγούμης τήν Μακεδονικήν καταγωγήν 
του ίκανώς ενεργόν καί διαπρεπές έλαβε μέρος είς πάσαν έργασίαν. 
πεινούσαν πρός άπελευθέρωσιν τής χώρας έκείνης, ώς μέλος πολλών 
Σωματείων καί τοΰ πρός Διάδοσιν τών Ελληνικών Γραμμάτων συλ
λόγου άπό τοΰ 1883—I 885 τελεσφόρως καί πεφωτισμένως έργασθείς.

Φιλών τό πολιτικόν στάδιον καί κεκτημένος εύελπι καί λαμπρόν 

παρελθόν, πρός δέ τάς συμπάθειας πολλοΰ κόσμου, έξετέθη τό πρώ
τον τω 1879 ώς ύποψήφιος Βουλευτής τής επαρχίας Μεγαρίδος, ανελ
λιπώς δ ’ έκτοτε καθ ’ άπάσας τάς έκλογάς περιεβάλλετο διά τής εμπι
στοσύνης τών έκλογέων τής επαρχίας έκείνης, έως δτου κατά τάς τελευ
ταίας έκλογάς πανηγυρικώς έξελέγη πρώτος Βουλευτής τοΰ Νομού.

*
* *

Τό σχετικώς βραχύ Βουλευτικόν στάδιον τοΰ κ. Στεγανόν Δραγον- 
μη είνε λίαν επίζηλον. Φίλος έκθυμος τοΰ κ. X. Τρικούπη, ού τάς 
μεγάλας άρχάς άσπάζεται έκ πεποιθήσεως, έκλήθη είς τό ύπουργικόν 
αξίωμα, δτε ακριβώς έσχηματίσθη τό καί σήμερον κυβερνών Ύπουρ- 
γεϊον. Διαπρεπή κατέχων θέσιν έν τή συμπολιτευομένη μερίδι, διακρι- 
νόμενος έπίμαθήσει, άκεραιότητι χαρακτήρος, εύγενεία τρόπων καί σπα- 
νίοις χάρισμά σι ψυχής καί διάνοιας, γενικώς θεωρείται χρηστός καί ι
κανός ύπουργός, έκτιμώμενος διά τά φώτά του καί διά τήν δύναμιν 
τής ένεργείας καί δραστηριότητος αύτοΰ.

Έν τή βουλή οΰχί σπανίως λαμβάνει τόν λόγον, πάντοτε δέ λίαν 
λελογισμένως.

Καί εύφραδώς όμιλεϊ, καθ’ δσον ώς όρθώς παρετηρήθη τό στάδιον τών 
οικονομικών ύπολογισμών, έπί τοΰ όποιου παλαίουσιν άπό πολλοΰ 
οί Κοινοβουλευτικοί ημών ρήτορες, δεν είνε έφ ’ ω δύναται ν’ άναδει- 
χθή τό λαμπρόν είδος τής κυρίως ρητορικής, ήν άκούει τις έν ταϊς Εύ- 
ρωπαϊκαΐς Βουλαΐς καί ήν άλλοτε ούχί σπανίως ήκουέ τις καί έν τή 
ήμετέριρ Βουλή.

Ό κ. Στέφανος Δραγούμης κέκληται νά παράσχή πολλάς έτι ύπη- 
ρεσίας είς τήν ήμετε'οαν Πατρίδα. Διαπρέψας διά τήν σύνεσιν καί φιλο
πατρίαν του πάντοτε, έν τή πολιτική ΐσταται ύπεράνω τών μικρών 
κομματικών ζητημάτων, συνερναζόμενος μετά τοΰ κ. Τρικούπη.

Έν Άθήναις άπολαύει άπεριορίστου ύπολήψεως καί άγάπης, εύθύς 
δ’ έξ αρχής ή εις Υπουργόν άνάρρησίς του παρά τω Ελληνίζω Δη- 
μοσίω ένεποίησεν εύφρόσυνον έντύπωσιν. Τοιαύ-.η έκτίμησις καί επιρ
ροή, έρειδομένη πλέον είς τήν άναγνώρισιν άληθοΰς άξίας καί χρησιμό- 
τητος, είνε άδύνατον νά πολεμηθή διά τής άντιτάξεως έστω καί σω- 
στικωτέρων ιδεών.



Σ τόν άγγελό ρ.ου
Έκ των του Catducd

Dai verdi umidi margini, ec.

Σ τής δροσοπράσιναις βραγιαίς 
’Βωδιάζουν τά γιουλάκια^ 
’Ανθίζουνε ή άμυγδαλιαίς 
Καί ψάλλουν’τά πουλάκια. 
Αύ'ρα καθάρια, δλόγλυκεια

Κάθε καρδιά γλυκαίνει, 
Μά δ ήλιος ’ πού μ’ ευφραίνει 
’Σ το θειο σου βλέμμα ζή !

«Of .30

Τί ’σαν σκορπφ τούς μόσκους του 
Τδ άγγικτο γιουλάκι ; 
’Βωδιάζει ρόδο αταίριαστο 
’Σ τ’ ώραΓό σου στοματάκι 

Τί ’σάν οί άνθοί φλιφλίζουνε
Και ψάλλουν τά πουλάκια ;
’Σ τ’ αγνά σου τά χειλάκια ; 
Ποιά μελωδία κρυφή !

*Ας μοσκοπνέουν νειοβλάστιστοι 
Πυκνόκλωνοι ς τή χτίσι, 
Τό κύμα τοΰ μαλλιώνέ σου 
’Σ έμέν’ ας κυματίσγ)' 
Αύτό ας μου κρύβϊ] τάψυχα

Κλαριά, ’πού άνθοβλοΰνε,
Αύτά θά ξαναλθοΰνε
Μά δεν θάλθής καί ΣΙ !

1888
I. Γ. ΤΣΑΚΑΣΙΑΝΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ X. ΔΡΑΓΟΤΜΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ



Η ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ ΒΕΡΤΕΡΟΥ

( A II Ο Σ Π Α Σ Μ A Τ A )

Ν τών περιεργοτάτων φαινομένων της ιστο
ρίας τοΰ δέκατου ογδόου αίώνος είνε ή κατά 
τάς τελευταίας αύτοΰ δεκαετηρίδας πολλαχοΰ 
της Ευρώπης καταλαβοΰσα πνεύματά τινα 
άποκαρτέρησις, ήτις ούχί σπανίως τραγικό
τατα έξεδηλώθη έν τω κοινωνικό βίω της 
έποχής εκείνης, έδημιούργησε δέ και σχολήν 

έν τ?| γραμ.ματολογία. Ό παλαιός κόσμος κατέπιπτε, νέος δέ κό
σμος άνεγεννάτο έπί τών έρειπίων αύτοΰ. ’Εν τη συγκρούσει ταύτη 
τών δύο τούτων ιστορικών κόσμων, ών ό μέν είχεν ε’ιπεϊ ήδη τόν τε— 
λευταΐον αύτοΰ λόγον, ό δέ προσεπάθει διά παντός τρόπου νά διάρ
ρηξη τάς σιδηράς πύλας, αϊτινες άπέφραττον αύτώ ε’ισέτι την είσο
δον, άπεκαλύπτοντο άμυδρά καί συγκεχυμένα, βίαια καί ένεργά, 
άπαντα τά αισθήματα καί πάθη, άτινα πρωταγωνιστοΰσιν έν τώ βίφ 
τών ανθρώπων. Ή άνθρωπότης διετέλει εις νευρικήν υπερευαισθησίαν 
απέναντι τοΰ περί αυτήν μυστήριου, απέναντι τοΰ άγνωστου καί τοΰ 
αβέβαιου, τό όποιον άπό πολλοΰ χρόνου ένεκυμονεΐτο έν τη κοινωνική 
άτμοσφαίρα. 'Υφίστατο ήθική κρίσις, πνευματική συγκίνησις καθ’ 
δλην την έννοιαν τών λέξεων. Ούδέν παρείχε γόητρον τό παρελθόν, 
έτι δέ μάλλον τό ένεστώς. Οί πάντες έστρεφον τό βλέμμα αυτών 
πρός τό άφικνούμενον μέλλον, έν τή άβεβαιότητι τοΰ οποίου έζη- 
τουν τόν πολικόν άστέρα τοΰ βίου. Καί οί μέν τολμηροί χαρακτή
ρες είργάζοντο, προπαρασκευάζοντες την νέαν ταύτην περίοδον, 
άλλ’ οί άτολμότεροι άπεκαρτέρουν προ τοΰ χάους, τοΰ έμπροσθεν 
διανοιγομένου, καί δεν έδίσταζον, έν τή άπέλπιδι αυτών ήθικη κα- 
ταστάσει, νά ριφθώσιν εις τήν έκουσίαν καταστροφήν, ε’ις τήν αυτο
κτονίαν.

ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡΣΕΝΗ ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ 12
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Οί ιστορικοί παθολόγοι δέν κατόρθωσαν έτι νά παραστήσωσι τό 

ψυχολογικόν πρόβλημα τής τεταραγμένης ταύτης περιόδου έν τη 
πληρει αύτού έννοίγ. Τί συνέβαινεν έν τη συνειδήσει τής γενεάς έκεί- 
νης, ήτις ήρξατο ήδη άτενίζουσα έπί του απώτερου όρίζοντος το- 
σαύτα γοητευτικά οράματα, τοσαύτας χιριαιρικάς έλπίδας, και εν 
τούτοις δέν έδίσταζε νά έκβιάση τόν θάνατον, νά προκαλεση την κα
ταστροφήν, νά έκμηδενισθη ; Τό Νιρβανά της ινδικής θρησκείας δέν 
ητο έτι γνωστόν έν Ευρώπη, ούτε ή άπαισιοδοξία του Schopen
hauer καί του Leopardi είχε καταστήσει τοσούτους προσήλυτους· 
καί έν τούτοις άποτεθαρρημένα έκ τών περιπετειών τού βίου πνεύ
ματα άνεζήτουν έν τφ Νιρβανα της καταστροφής τό άσυλον της 
αιώνιας μακαριότητος.

Μεταξύ τών πολλών προβλημάτων του άποιχομένου δεκάτου ογ
δόου α’ιώνος κέϊται καί τό πρόβλημα τούτο τού πρός τον βίον κόρου, 
τού καταλαβόντος τοσαύτας διανοίας, τού διαταράξαντος τοσαύτας 
συνειδήσεις. Δέν αποπειρώμαι νά ύποτυπώσω ώρισμένην αυτού έξή- 
γησιν. Τά προβλήματα τής ιστορίας μένουσι πάντοτε προβλήματα, 
έπιδεκτικά διαφόρων έζηγήσεων. Αΐ ωδε άτάκτως έρριμμέναι όλίγαι 
σελίδες δύνανται νά συντελέσωσιν είς τούτο ; ’Αγνοώ. ' Ο,τι μόνον 
οφείλω νά είπω εινε, δτι ουδέποτε έν τώ βίφ τής άνθρωπότητος πα- 
ρέστη ή έλπίς τοσούτον γοητευτική, ούτε ή οδύνη τοσούτον καταστρε
πτική, όσον φθίνοντος τού δεκάτου ογδόου α’ιώνος.

Έν κοινωνική καταστάσει τεταραγμένη καί άνησύχω έμφανίζεται 
έν τή εύοωπαΐκή γραμματολογία τού δεκάτου ογδόου α’ιώνος ό Βέρ- 
τεοος τού Γκαίτου. Ήτο ή έκδήλωσις τού πνεύματος τής έποχής 
συλλήβδην, ή μεμονωμένον αυτής φαινόμενου ; Δέν εϊνε δυσχερές νά 
ορισθή. ’Εποχή, προπαρασκευάζουσα τήν μεγάλην μεταμόρφωσιν τής 
γαλλικής έπαναστάσεως, δέν ήτο δυνατόν νά συμμερίζηται ιδέας αυ
τοκτονίας. Ήτο ή έκδήλωσις τού πνεύματος τού ποιητού, είδους 
Σχιαττερτώνος, ε’ισελθόντος εις τόν κόσμο-ν ύπό οιωνούς άπαισίους, 
ούδαμού τυγχάνοντας αρωγής καί άντιλήψεως, καί έπί τέλους εύρί- 
σκοντος θεραπείαν έν τη αύτοκτονία ; Ητο ό Βέρτερος, ώς ό Φαύ- 
στος, ή παράστασις τού άνθρώπου, άναζητούντος τό πρόβλημά του, 
έν τή άδυναμία δέ νά εύρη, αύτό. καταφεύγοντος είς τόν θάνατον;

Ύπάρχουσιν έν τη ίστορίγ έποχαί, έφ’ ών πράγματι έπιπλανά- 
ται ή μοίρα τού θανάτου κατηφής καί άπαισία. Μία γενεά ειπεν 
ήδη τόν λόγον αυτής, τό άστρον της διέγραψεν έν τώ ίστορικώ 

όρίζοντι την προωρισμένην αυτώ τροχιάν, καί καταβαίνει είς τόν 
τάφον τής δύσεως καί τής αίωνιότητος. Φοβεραί, πένθιμοι φωναί ά- 
κούονται κραυγάζουσαι τό μυστηριώδες έκεϊνο Πάνό μέγας τίθνηχεν ! 
καί ούδείς δύναται νά είπη τί τέξεται ή έπιούσα. Έν τοιαύτη κρι- 
σίμω στιγμή) οΐ τολμηροί έργάζονται υπέρ τής δημιουργίας νέου 
κοσμ,ου, άδιαφορούντες πότε ούτος θέλει καταστη πραγματικότης, 
ένώ οί άτολμοι κλίνουσι τόν αύχένα προ τής πρώτης δυνάμεως, προ 
τού πεπρωμένου, καί έπικαλούνται τήν καταστροφήν ώς τήν ύπερ- 
τάτην άντίληψιν.

Παρέστη τό φαινόμενον τούτο έν τή πληρεστάτη αύτού έννοια 
κατά τάς τελευταίας ημέρας τού παλαιού κόσμου, έν Έλλάδι κατ’ 
έξοχήν καί έν Ρώμη. Τότε ήκμαζον οί Σκεπτικοί, οί Στωικοί, οί Ε
πικούρειοι, οί περί τόν Άννίκεριν καί Θεόδωρον τόν Κυρηναΐον,οί Πει
σιθάνατοι, οί Συναποθανούμενοι, έν τώ θεωρητικώ καί τώ πρακτικώ 
βίω τής έποχής έκείνης. Ό θάνατος έκηρύσσετο σώτειρα δύναμις τού 
καταρρέοντος κοινωνικού καθεστώτος. Ό μέγας Λουκρήτιος προσ
παθεί νά παραστήση τόν θάνατον ευάρεστου άνάγκην τού πνεύματος, 
τό τέλος τών δεινών τού σώματος. «’Άφρον, έφώνει, άν δέν ήσαι 
πλέον εύτυχής, άν δέν δύνασαι πλέον νά ήσαι, διατί δέν ζητείς έν 
τώ τέρματι τού βίου σου τέρμα τών δεινών σου ; Διότι έπί τέλους, 
όσον καί άν προσπαθήσω, δέν δύναμαι πλέον νά έφεύρω τι νέον, τό 
όποιον νά σοί άρέση’ πάντοτε, πάντοτε έσται τούτο τό αύτό’ περί- 
μενε νά μή βλέπης ποτέ, ή τήν αυτήν σειράν άντικειμένων, καί άν 
ή ζωή σου ,ώφειλε νά θριαμβεύση κατά μεγάλου άριθμοΰ αιώνων, 
έτι δέ μάλλον, άν ούδέποτε ώφειλες ν’ άποθάνης» Εϊνε ή άποθέωσις 
καί ή κατάρα τής πλήξεως, νοσταλγία πρός τι άγνωστον καί χιμαι
ρικόν, τό όποιον κατά τοσούτον καθίσταται προσφιλές καί ποθητόν, 
καθ’ όσον ό άνθρωπος ούδέν δύναται νά εύρη νέον έν τώ κόσμφ τούτω. 
Τό σκοτεινόν ποίημα τού Λουκρητίου εϊνε ή γνησία έκδήλωσις τών 
αισθημάτων καί παθών τού αίώνος έκείνου, έν ω πρωταγωνιστού
σα οί Κλαύδιοι καί οί Νέρωνες, αί Άγριππίναι καί αί Μεσσαλίναι, 
έν ωπίπτουσι θύματα παντός άλιτηρίου ή άρετή, ή τιμή, τό καθή
κον, καί έν τούτοις τότε προφητεύει ό γλυκύς Βεργίλιος, ότι via τά- 
6c πραγμάτων άναγενναται. Άλλ’ ή έκ τής καταστροφής οδύνη 
εινε μεγαλητέρα, ή ώστε αί έλπίδες αύται τού έρχομένου νέου κό
σμου νά κατισχύσωσι τών μελαγχολικών αισθημάτων, ΰφ’ ών κατα- 
τρύχονται τά έζοχώτατα τών πνευμάτων.
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Έν τοιαύταις κοινωνικαΐς κρίσεσιν ή ζωή δέν έ'χει αξίαν. Ό επι
φαινόμενος ήδη έπί τής ιστορικής σκηνής Χριστιανισμός έμπνέει τά 
εύγενέστατα τών αισθημάτων, κρατύνει τό καθήκον, άλλά δεν κα- 
τορθοΐ νά πατάς·/) καθ’ όλοκληρίαν την νόσον της εποχής. Οΐ μάρ
τυρες αύτοΰ σπεύδουσι πρός τόν θάνατον μετά τής αυτής υπεροψίας 
καί καταφρονήσεως, μεθ’ ής ζητοΰσιν αυτόν ώς απαλλαγήν άπό τών 
δεινών τοΰ βίου οΐ αύτοκτονοΰντες Στωικοί καί ’Επικούρειοι, οΐ μα- 
θητα'ι τής Πεισιθανατικής σχολής.

»
¥ ¥

Αί τελευταΐαι δεκαετηρίδες τοΰ δεκάτου ογδόου αίώνος δέν πα- 
ρουσιάζουσι βεβαίως καθ’ δλοκληρίαν τόν χαρακτήρα τοΰτον τών τε
λευταίων ημερών τοΰ άρχαίου κόσμου. Ή κοινωνική αύτοΰ άτμό- 
σφαιρα δεν είνε δηλητηριασμένη μέ τό δηλητήριον τής Λοκούστης, 
μέτήν ασέλγειαν τής Μεσσαλίνας, μέ τήν άποκολοκύνθωσιν τοΰΚλαυ- 
δίου, μέ τήν θεατρικήν ύπόκρισίν τοΰ Νέρωνος, μέ τήν άνθρωπίνην 
κατάπτωσή τοΰ Ήλιογαβάλου. Καί έν τούτοις άνάλογά τινα συμ
πτώματα παρουσιάζονται έδώ καί έκεϊ, συμπτώματα κατά τοσοΰ- 
τον μισητότερα καί άποτροπαιότερα, καθ’ όσον ή κοινωνική συνείδη- 
σις τών χρόνων έκείνων αισθάνεται μεϊζον τά έπιβαλλόμενα αύτή κα
θήκοντα καί τάς υποχρεώσεις τής ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Αί τό 
έπίσημον καθεστώς άντιπροσωπεύουσαι τάξεις ύπό πολλάς έπόψεις 
δέν είνε ήθικώτεραι τών έπισήμων τάξεων τής φθινούσης ρωμαϊκής 
κοινωνίας. Ή αύλή τής Βερσαλλίας έπί Άντιβασιλείας καί αί αύ- 

' τήν άποιειμούμεναι άλλαχοΰ τής Εύρώπης αύλαί έμπνέουσι τήν 
αποστροφήν τών ηθικών στοιχείων, τών άγωνιζομένων υπέρ δημιουρ
γίας κρείττονος καθεστώτος. Μεταξύ τοΰ παρελθόντος καί τοΰ μέλ
λοντος εΰρίσκεται το ένεστώς άνευ τής έλαχίστης σημασίας, υπόδι
κον ένώπιον τής ιστορίας, τήν οποίαν μετ’ ολίγον ό Σχίλλερος θέλει 
έπονομάστι παγχόσμιοτ όικαστήριοτ, τήν Νέμεσιν τής άνθρωπότητος.

Έν τή τοιαύτη ηθική καί κοινωνική συγχύσει τά δύο τιτανικά 
πνεύματα τών χρόνων έκείνων έν Γερμανία συγχρόνως σχεδόν κηρύτ- 
τουσι τόν λόγον αύτών. 'Ο Σχίλλερος γράοει τούς Ληστάς, τήν υ
ψηλήν ταύτην διακήρυξιν πολέμου κατά τοΰ καθεστώτος, τήν άρνη- 
σιν τών υφισταμένων κοινωνικών νόμων, ένώ ό άντίπαλος αύτοΰ καί 
συναγωνιστής σχεδιάζει ύπό διάφορον πνεΰμα τά παθήματα τοΰ Νέου 
Βερτέρου.

Οί Λγσταί έκφράζουσιν άπροκαλύπτως τό πνεΰμα τοΰ αίώνος καί 

τό πνεΰμα τοΰ ποιητοΰ αύτών, συντρίβοντος τά δεσυ.ά του. Άλλ’ ό 
Βέρτερος ύπό ποιον έγράφη πνεΰμα ; Έζήτησεν ό ποιητής νά παρα- 
στήσγ τό πνεΰμα τής έποχής του, ή τό ίδιον μόνον πνεΰμα ;

Άμφότερα βεβαίως, ή διά νά είπω καθαρώτερον, μίαν αύτών δψιν.
Ή έποχή έκείνη ήσθάνθη παροδικώς άνευ άμφιβολίας τήν οδύνην 

τής καταστροφής, ήτις έπέκειτο έπί τής κεφαλής της. "Οσον καί άν 
έπόθει τήν καταστροφήν ταύτην, δέν ήδύνατο νά μή άλγήσγ προ 
τών έρειπίων, άτινα πανταχοΰ παρουσιάζοντο, άγνωστον έκ ποιας 
αιτίας. Ή έπί τούτοις θλϊψις προσέβαλε κατ’ έξοχήν τόν ηθικόν ορ
γανισμόν τών χιμαιρικωτέρων πνευμάτων, μή δισταζόντων νά έπικα- 
λεσθώσι τόν θάνατον πρός άπαλλαγήν τών δεινών τοΰ βίου. ΙΙόσαι 
νέαι ύπάρξεις δέν συνετρίβησαν προώρως, δέν κατεβλήθησαν ύπό τοΰ 
θανάτου, ή δέν προύκάλεσαν αύτόν, διότι δέν ήδύναντο νά έξηγή- 
σωσι φαινόμενά τινα τοΰ ήθικοΰ βίου πραγματικώτερον καί άνθρω- 
πινώτερον, νά κατανοήσωσι τό πνεΰμα τής έποχής, τάς άληθείας αύ- 
τής καί τάς πλάνας ; Ή έξωτερική άφορμή τοΰ θανάτου αύτών είνε 
φαινομενική μόνον, άλλά τό αληθές αίτιον εκειτο έν αύτή τή κοι
νωνική καταστάσει, θύματα τής οποίας έτύγχανον ούτοι άνευ έλευθέ- 
ρας αύτονομίας καί αύτοσυνειδησίας.

Βεβαίως ό ποιητής τοΰ Βερτέρου ύπέστη έν τή πρώτη αύτοΰ νεό- 
τητι τά αισθήματα καί τά πάθη τής έποχής του, τήν έργασίαν 
αύτής πρός τήν κτήσιν νέου κόσμου, άλλ’ υπήρξαν έν τώ βίω αύτοΰ 
καί στιγμαί άπογνώσεως καί μελαγχολίας, ύφ’ ής έθερίσθησαν ούκ 
όλίγαι έπίλεκτοι καί εύγενεϊς φύσεις.
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Ή ιστορία τοΰ νέου ’Ιερουσαλήμ, ή αύτοκτονία αύτοΰ άνευ λόγου 
σχεδόν ούσιώδους, είνε τό πλαίσιον τής συνθέσεως τοΰ Βερτέρου. Άλλ’ 
ή εμπνευσις αύτοΰ είνε έπίδρασις ιδεών τινων καί ροπών τής έποχής 
έκείνης, είνε ή έκδήλωσις έπεισοδίου έκ τοΰ βίου τοΰ Γκαίτου.

Είπον άνωτέρω, δτι πάσα ιστορική έποχή έξασκεϊ μυστηριώδες, 
άνεραήνευτον κράτος έπί τών πνευμάτων’ δέν λέγω δτι τό κράτος 
τοΰτο εινε απόλυτον, ούχ ήττον δέν είνε καί έστερημένον πάσης ση
μασίας.

Φιλοσοφικώς έξεταζομένη ή έποχή έκείνη, μεθ’ δλον τό τιτάνιον 
αύτής πνεΰμα, τήν ζωήν καί τήν δραστηριότητα, παρίστησι καί τινα 
συμπτώματα νοσηρής καταστάσεως. Αυτή καταφαίνεται έν ταϊς δύο 
καθαρωτάταις έκδηλώσεσι τοΰ πνεύματος, έν τή ποιήσει καί τή μυ-



ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ182

θιστοριογραφίικ ποικιλοτρόπως. Βαθυτάτη μελαγχολία έπικρατεΐ έν 
τισι πνευματικοί; δημιουργήμασι τής έποχής. Νομίζεις, δτι υπάρχει 
πλημμύρα δακρύων μετ’ αδικαιολογήτου σπατάλης’ ή ευαισθησία 
έκδηλοΰται μέχρι κόρου. Και ταΰτα πάντα άνευ δικαιολογίας, 
άνευ έννοιας. Άφ’ έτέρου το θρησκευτικόν αίσθημα είχεν έκλίπει 
καθ’ ολοκληρίαν άπό τής κοινωνικής συνειδήσεως’ ούδεμία ηθική τά- 
ξις έφαίνετο τοσοΰτον ισχυρά, ΐνα προσελκύσγ τήν εμπιστοσύνην’ ου- 
δεμία φιλοσοφική μέθοδος παρίσταται ικανή πρός λύσιν οίουδήποτε 
προβλήματος.

Άπό τοιαύτης καταστάσεως μόνον ή έπανάστασις δύναται νά 
σώση τόν άνθρωπον, άναστηλοΰσα χάριν αύτοΰ νέα ήθικά και κοι
νωνικά ιδεώδη, καθιεροΰσα νέαν πίστιν καί ποίησιν.
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Ό Γκαίτης, νεαρός έτι, μόλις άγων τό εικοστόν τρίτον έτος τής 
ηλικίας, είχε δημοσιεύσει πρό τίνος τό πρώτον αύτοΰ δραματικόν δο- 
κίμιον, τόν G0tz VOn Berlichingen. Ήτο ή άποθέωσις τοΰ έκπνεύ- 
σαντος ίπποτισμοΰ τοΰ μέσου αίώνος ό Σιόηρόχειρ ήρως τοΰ ποιη- 
τοΰ. Σύνθεσις ισχυρά, βαίνουσα έπί καινοφανών αισθητικών τριβών, 
ήτο έπόμενον, δτι θά έξεπλησσε τόν γερμανικόν κόσμον. Ό Λέσσιγκ 
έθηκε τά θεμέλια τοΰ οικοδομήματος, ό δέ Γκαίτης ήδη, καί μετ’ 
αύτόν ό Σχίλλερος, ήρχοντο θεμελιοΰντες . Τό γερμανικόν κοινόν έπηυ- 
φήμησεν έπί τή έμφανείιγ τοΰ Σιδηρόχειρος 'Ιππότου. Καί αν δέν 
ήτο συντεθειμένος καθ’ δλους τούς κανόνας τής δραματικής τέχνης, 
είτε τής άρχαίας, εί'τε τής νεωτέρας, έκέκτητο έν τούτοι; τήν ίσχύν 
έκείνην τής συλλήψεως καί τής έκφράσεως, χάριν τής όποιας δ κρι
τικός οφείλει νά συγχωρήση τήν έκτροπήν τοΰ ποιητοΰ άπό τών δε- 
δομ-ένων δραματικών κανόνων.
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Ώς σπουδαστής δ Γκαίτης έν Στρασβούργω είχε γνωρίσει τήν θυ
γατέρα πτωχοΰ ίερέως. ΤΗτο αύτη πρότυπον καλλονής καί άγαθό- 
τητος. Ό Γκαίτης συνελήφθη έν τή παγίδι, άλλα μάλλον αύτοΰ 
συνελήφθη ή Φρειδερίκη. Ό έρως τών δύο νεαρών υπάρξεων άποτελεΐ 
μυθιστόρημα. ’Έλαβε τήν λύσιν, ήν λαμβάνουσι συνήθως οί έρωτικοί 
σύνδεσμοι, οί πρωίμως έκδηλούμενοι μεταξύ δντων άνομοίας κοινω
νικής τάξεως. Ούτος καί έκείνη έσονται τό θΰμα τής άστοχου ταύτης 
συμπάθειας, έν ή περιπτώσει άποκρούουσιν αύτήν αί κοινωνικαί συν- 
θήκαι, ό τΰφος τών γονέων, αί έπιπλήξεις τών φίλων, *0 Γκαίτης
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ήτο υίός πατρικίου τοΰ Φραγκοφορτίου, καί ή Φρειδερίκη θυγάτηο 
ίερέως χωρίου παρά τό Στρασβοΰργον. Σήμερον γάμος μεταξύ δύο 
τοιούτων δντων είνε άνεκτός μόλις’ κατά τά τέλη τοΰ δεκάτου ογ
δόου αίώνος έθεωρεϊτο σκανδαύ.ώδης, καί μάλιστα έν Γερμανία.

Τό μυθιστόρημα έληξεν, ώς λήγουσιν άπαντα τά νεανικά μυθιστο
ρήματα. Ό Γκαίτης άπήλθε τοΰ Στρασβούργου, ζητών δάφνας καί 
νέα θύματα, έμπνεύσεις καί ορίζοντας, καί ή Φρειδερίκη, ή τρυφερά 
Άλσατιανή, έμεινεν έν τφ χωρίω της μέ τήν μνήμην τρυφερού έρω
τος, οίονεί έγκαταλελειμμένη. 'Ο Γκαίτης ήσθάνθη έπωδύνως τόν 
χωρισμόν τούτον, άλλ’ ήτο πρακτικός άπό τών πρώτων ημερών τής 
νεότητάς του. Ούτως έν τή καρδία του ή παρθένος τοΰ Sesenheim άν- 
τικατέστη δι’ έτέρας, τής Καρλόττας Buff. Έζήτει λήθην’ καί είς 
δυστυχής έρως δέν δύναται νά έκδιωχθή ή δι’ έτέρου έρωτος. Ταΰτα 
διδάσκει τό έγκόλπιον τοΰ κοινωνικού βίου άπ’ άρχής τοΰ κόσμου, 
καί τούτο έφήρμ.οσεν έν τή περιστάσει ταύτγ συν τοσούτοις καί ό 
συγγραφεύς τοΰ Βερτέρου. Ή Φρειδερίκη ήτο τύπος αισθηματικής 
Γερμ,ανίδος, τούναντίον δέ ή Καρλόττα διακρίνεται έπί πρακτικφ 
πνεύματι. Ή μέν πρώτη ήτο νύμφη, ή δέ δευτέρα οικοδέσποινα μ’ 
ολα τά δέκα εξ αύτής έτη. Θανούσης τής μ.ητρός της, είχεν άνα- 
λάβει τήν φροντίδα τοΰ οίκου καί τήν άνατροφήν τών άδελφών. Πε- 
ριπλέον ήτο μεμνηστευμένη μετά τίνος γραμματέως πρεσβείας. Ό 
Γκαίτης έγνώρισεν αύτήν τυχαίως έν τινι έξοχικώ χορώ, έθαυμασε 
τάς ποικίλας αύτής γνώσεις καί έπλήγη μετ’ ολίγον έκ τής ωραιό
τητάς της, διά νά λησμονήσγ τέλεον τήν Φρειδερίκην.

Δυσχερές νά εϊπνι τις μέχρι τίνος σημείου εΐχον έκδηλωθή τά νέα 
έρωτικά αισθήματα τοΰ Γκαίτου. Ο ίδιος ομολογεί, ότι ή σχέσις 
αύτοΰ μ.ετά τής Καρλόττας περιωρίσθη μόνον έντος τών όρων τής τι- 
μιότητος. Τό βέβαιον είνε δτι ό ποιητής έπί τινα χρόνον ήτο είς τών 
οικειοτάτων τής οικογένειας, φίλος τοΰ μνηστήρος, και ουδεν ετερον. 
Επίσης βέβαιον είνε, δτι προσεπάθει νά κατορθώση τήν λήθην τής 
Φρειδερίκης. Έν ταΐς κοίσεσι δ’ αύτοΰ ταύταις είνε γνωστόν δτι ή- 
σπάζετο τήν άρχήν τής ομοιοπαθητικής μεθοδου : Siniilid sivnilibus 1

Έν τφ κύκλφ τών φίλων τοΰ οίκου τής Φρειδερίκης εύρίσκετο ξαν
θός, ωχρός, μελαγχολικός νεανίας, υίός διαμαρτυρομένου ίερέως. Ήτο 
καί ούτος γραμματεύς πρεσβείας μικοοσκοπικοΰ κράτους. Έκέκτητο 
άξίαν τινά, είχεν εύρεϊαν μάθησιν, ήτο ψυχρό παρατηρητής τών 
περί αυτόν. ’Αλλά φύσει άποκλίνων πρός τήν μελαγχολίαν, πλέον ή
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άπαξ έσκέφθη ν’ αύτοκτονήσή, δΓ έπιχειρημάτων δέ έζήτει ν’ άπο- 
δείξτι την λογικήν της αυτοκτονίας. Ή δέ κατατρύχουσα αύτον με
λαγχολία έ'τι μάλλον έπεξετάθη μετά τόν έ'ρωτα, δν συνγσθάνθη πρός 
την σύζυγον ένός φίλου του. Τό δυστυχές τοϋτο πάθος έτάραξε τόν 
έγκέφαλόν του. Ημέραν δέ τινα ό δυστυχής έθηκε τέρμα εις τά φαν
ταστικά δεινά τού βίου του.

Ό Γκαίτης είχε γνωρίσει προ καιρού κατά πρώτον τόν νέον τού
τον έν Λειψίρε, έ'νθα είχαν συσπουδάσει. Ήσαν αντίθετοι χαρακτήρες, 
τούτου δ’ ένεκα ή σχέσις αυτών δέν κατέστη στενή ούτε έν τή πόλει 
ταύτή, ούτε μετά ταύτα έν τώ οϊκω τής Καρλόττας. Άλλ’ ή αγγε
λία τού θανάτου τού δυστυχούς νέου κατετάραξεν αυτόν καί βαθέως 
έθλιψεν έν ταϊς στιγμαϊς μάλιστα έκείναις τού νέου πρός τήν Καρ- 
λότταν έ'ρωτος, έ'ρωτος παρεμφερούς ύπό τινας έπόψεις πρός τόν 
τού ’Ιερουσαλήμ.

«Ό δυστυχής ’Ιερουσαλήμ, έ'γραφεν ό Γκαίτης πρός τινα τών φί
λων του. Ή εϊδησις τού θανάτου του υπήρξε δΓ έμέ φοβερά καί α
προσδόκητος». Ήτο έπόμενον νά καταταραχθή ό νεαρός έρωτόλη- 
πτος έκ τού τραγικού τούτου γεγονότος. Μή δέν διετέλει καί αυτός 
ύπό τάς αΰτάς κατά τό μάλλον καί ήττον μετά τού αύτοκτονήσαν- 
τος συνθήκας ; Δέν έ'βλεπε τήν Καρλότταν, τήν Λότταν, ώς έκάλει 
αυτήν, διεκφεύγουσαν όριστικώς τής έρωτικής αυτού γοητείας καί 
ύπανδρευομένην μετά τού μνηστήρός της ; 'Υπήρξε τραγικωτάτη ή 
κρίσις έκείνη έν τώ βίφ τού ποιητού. Αυτός, ό έγκαταλιπών τήν 
Φρειδερίκην, άπέτινεν ήδη τά αντίποινα καί έγκατελείπετο όριστικώς 
ύπό τής Καρλόττας. 'Όσον ισχυρά, όσον άδάμαστος καί άν εϊνε ή 
ψυχή τού ανθρώπου, άδύνατον νά μή καταβληθή, νά μή ύποκύψγ έπί 
τινας στιγμάς. Ή τραγωδία αύτη διέσχιζε τήν καρδίαν τού Γκαίτου. 
Ένόμισεν οτι καί αυτός ύπέστη τήν καταδίκην τού ’Ιερουσαλήμ- ότι 
ή ειμαρμένη τού άτυχούς νέου πλανάται έπί τής κεφαλής του.

— Νά ζής, ή νά μή ζής. Πόσοι δέν συνήντησαν έν τφ βίφ αυτών 
τό φοβερόν πρόβλημα ! Νά ζής μόνος, έ'ρημος, έξουθενωμένος, κατε- 
σπαραγμένος τήν καρδίαν" νά ζής, ύφιστάμενος τόν οίκτον καί τόν 
σαρκασμόν τών ανθρώπων. Κρεϊττον νά μή ζής. Δέν εινε τούτο τό 
πρόβλημα τού Άμλέτου, εϊνε τό πρόβλημα τής άνθρωπίνης ψυχής; 
παλαιούσης έν τώ δυσχερεϊ άγώνι τού βίου, πιπτούσης ή έγειρομένης, 
νικώσης ή νικωμένης.

Εϊνε τό πρόβλημα τού Βερτέρου. ’Ενώπιον τής οδύνης τής έρωτι- 

κής έγκαταλείψεως, άλλοι θά έζήτουν τήν λήθην καί τήν παρηγο
ριάν, ό δέ Γκαίτης έν τή εύρέσει άλλου έ'ρωτος. Ό ’Ιερουσαλήμ όμως 
έζήτησεν έν τή έκουσία καταστροφή.

Θάνατος καί θάνατος, θάνατος ηθικός, καί θάνατος φυσικός. ’Ο
λίγα έτη πρότερον ή ύστερον. Ή καταστροφή έ'σται πάντοτε άνα·· 
πόφευκτος, θά έπέλθγ). Εϊνε τάχα εΰγενέστερος, λογικώτερος, προτι
μότερος δ θάνατος έπί τής κλίνης τού μαρασμού, ύπό τήν κατάπτω- 
σιν τών φυσικών καί ηθικών δυνάμεων, ή ό έξ άπίνης δΓ ένός εγχει
ριδίου, δΓ ένός πολυβόλου ; ’Ιδού τό πρόβλημα.

Γινώσκω, ότι αποστολή τού ανθρώπου εινε ό αγών" γινώσκω ότι ό 
άγων εϊνε δ μέγιστος τών παραγόντων τής φυσικής καί ηθικής έξελί- 
ξεως τών κοινωνιών. ’Αλλ’ ότε αί φυσικαί καί ήθικαί δυνάμεις έγ- 
καταλείπουσι τόν άνθρωπον, τις ή χρεία τού βίου ; Ότε ό Λεωνίδας 
δέν έ'χει δυνάμεις ν’ άνταγωνισθή κατά τού έχθρού, ειν’ έ'γκλημα, 
άν αύτοκτονήσή, άν δώσγ τέρμα είς δυστυχή καί άχρηστον ύπαρξιν ; 
Ό ηθικολόγος συμβουλεύει τήν έγκαρτέρησιν. Άλλ’ αύτη ύποθέτει 
σχετικόν χαρακτήρα. Έν δ’ έναντία περιπτώσει ;

Τούτων τών λόγων ένεκα δ Γκαίτης φονεύει τόν Βέρτερον. Έζή- 
τησε νά παραστήσγ τήν φυσιολογικήν άλήθειαν ένός κοινωνικού δε
δομένου. Ή παθολογία, έν τή άληθεΐ αυτής έννοίικ, εϊνε κλάδος τής 
φυσιολογίας, έπί τετών φυσικών καί ηθικών οργανισμών. Ό Γκαίτης, 
συνθέτων τόν Βέρτερον, δέν είχεν ένώπιον έαυτού τυχαϊόν τι, μεμο- 
νωμένον γεγονός, τραγικόν έπεισόδιον ένός άνθρώπου" άλλ’ έβλεπεν 
ένώπιον έαυτού εν σύμπτωμα τής κοινωνικής παθολογίας τών χρό
νων του.

Ήμάρτησε, συνθέσας έν καλλιτέχνημα ;
Ούδεΐς παρατηρητής τών κοινωνικών φαινομένων δύναται νά ΐσχυ- 

ρισθή τούτο. Ή αυτοκτονία έ'χει τι τό απεχθές, τό άνανδρον κατά 
τάς κοινωνικάς προλήψεις, άλλ’ έπίσης καί ή άποτυχία, εί'τε έπί τού 
σταδίου τού έ'ρωτος, είτε έπί άλλου σταδίου, δέν έχει τι τόγελοΐον;

Ό Γκαίτης διά τού Βερτέρου διετύπωσε μίαν κοινωνικήν άλήθειαν, 
μίαν παθολογικήν εικόνα, κατά πρώτον λόγον τής έποχής αύτού, 
κατά δεύτερον τής άνθρωπίνης φύσεως καί καρδίας.

★
* ¥

Τό βιβλίον έδημοσιεύθη έν έτει 1774. Έν τών πρώτων αύτού αν
τιτύπων, μετά συγκινητικωτάτης έπιστολής, άπεστάλη πρός τήν 
Καρλότταν" παλαιών ημερών αναμνήσεις.
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"Απαν τό ευρωπαϊκόν δημόσιον κατελήφθη έξ έκπλήξεως έπί τή 
δημοσιεύσει τοΰ βιβλίου εκείνου. Δέν ήτο ή έποχή έκείνη άσυνείθι- 
στος εις τοιαύτας έκπλήξεις. Καί όμως τό βιβλίον τοΰ Γκαίτου συνε- 
τάραξεν αυτήν έκ θεμελίων. Ό ποιητής περιέγραψεν ούχί ατομικά, 
άλλά σύγχρονα κοινωνικά δεινά. Έντεΰθεν ό Γκαίτης έπί μακρόν 
χρόνον ήτο γνωστός ιδίως ώς ό ποιητής τοΰ Βερτέρου.

Ή άνάλυσις τοΰ Βερτέρου είνε άνάλυσις τής μελαγχολίας. Θέμα 
καί δυσχερές καί άσκοπον. Μόνον ή άνάγνωσις αύτοΰ είνε ή πραγ- 
ματικωτάτη άνάλυσις. Όποια γλώσσα έν αύτώ, όποιον ύφος, οποία 
άομονία έν τή έκφράσει, ευγένεια έν τή άπλότητι, ήτις περιβάλλει 
τάς έν τω βιβλίφ άφθόνως έγκατεσπαρμένας ιδέας! Συνήθεις διηγή
σεις μελαγχολίας ξένων προσώπων δέν είνε πρόσφοροι, ΐνα διεγεί- 
ρωσι συμμετοχήν" καί όμως συμπαθοΰμεν πρός τον Βέρτερον. Διοτ1 
τό πάθος αύτοΰ εινε φυσικόν, άνθρώπινον, κοινωνικόν. Ο αιών αύτοΰ 
άπεμακρύνθη άφ’ ημών" άλλ’ ή άνθρωπίνη φύσις κατά τύπους μόνον 
μεταβάλλεται, κατ’ ούσίαν δέ διατελεϊ ή αύτή πάντοτε έν τή φορά 
τών αιώνων.

*
* ♦

Ή κοινωνική δυσαρέσκεια, ήτις καταλαμβάνουσα ενίοτε τους αν
θρώπους μιας έποχής, δημιουργεί θύματα καί μάρτυρας, είνε ήκεκρυμ- 
μένη ’ιδέα έν τή τραγφδία τοΰ Βερτέρου. Κατά τυπους μονον είνε 
ούτος ό ήρως τοΰ ποιήματος" κατ’ ούσίαν είνε άπαντες οι σύγχρονοι, 
σύμφωνοι καί άντιφρονοΰντες, έχθροί καί φίλοι. Ψυχή δεσμώτις, μη 
δυναμένη νά διαρρήξγι τά δεσμά αυτής, ν’ άνέλθϊ) εις τον ελεύθερον 
αιθέρα τής πνευματικής άπολαύσεως, νά είπγ τόν λόγον αυτής, υπο
κύπτει πάλιν έλευθέρα, διότι δεν άπεδέχθη γεγονότα, περιορίζοντα 
τήν έλευθέραν έκδήλωσιν τών μύχιων αύτής πόθων. Υπαρχουσι πε
ριστάσεις, καθ’ ας είνε επίσης ελεύθερος ό προσφέρων εις εαυτόν τον 
θάνατον, ΐνα μή δουλωθή ύπό τών κοινωνικών προλήψεων, όσον και 
ό άνερχόμενος εις τά όρη, ϊν’ άναπνεόσν) τον αδουλωτον αέρα αυτών, 
καί κηρυχθή δημοσία έχθρός τής πολιτικής κοινωνίας, ήτις τόν άδι- 
κεϊ, ήτις συντρίβει τάς φυσικάς καί ήθικάς αύτοΰ δυνάμεις, ήτις τόν 
έξευτελίζει.

Τοΰ τοιούτου ήθικοΰ προβλήματος είνε παράστασις ό Βέρτερος λη- 
γοντος τοΰ δεκάτου ογδόου αίώνος.

Οί ήθικολόγοι τής έποχής έκείνης διεμαρτυρήθησαν, άλλά τό μέγα 
δημόσιον άπεδέχθη μετ’ εύμενείας τό βιβλίον. Ό ύπέρτερος τών συγ-
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χρόνων αύτοΰ Λέσσιγκ, ό κλασικός καί έλληνικώτατος τεχνοκρίτης 
τοΰ Λαοκόωντος, ύμνητής τοΰ χρυσοΰ μέτρου έν τή ελληνική τέχνη, 
τής φυσικής εύρυθμίας καί τής ηθικής ηρεμίας, διεμαρτυρήθη κατά 
τής αύτοκτονίας τοΰ Βερτέρου, χαρακτηρίσας αύτήν ώς έστερημένην 
ηθικής βάσεως καί αισθητικής άληθείας" καί έπεκαλέσθη τάς περί 
ζωής καί θανάτου άρχαίας έλληνικάς καί ρωμαϊκάς θεωρίας πρός πί- 
στωσιν τών λόγων του. Έπελάθετο έν τούτοις ό φιλάρχαιος έρευνη- 
τής τοΰ ελληνικού κόσμου τών τελευταίων ημερών τής Ελλάδος καί 
Ρώμης, τών κατά τάς αύτοκτονίας τών τελευταίων μεγάλων άνδρών 
τής άρχαίας Ελλάδος καί Ρώμης, τών θεωριών περί θανάτου τών 
Στωικών, τών ’Επικούρειων, τών Πεισιθανάτων, ή τών Συταποθα- 
rovperur τής άλεξανδρινής περιόδου.

Άλλ’ έπί μισοβερτερισμώ διέπρεψεν ιδίως ό γνωστός έν Βερολίνω 
συγγραφεύς Nicolili, εις τών ηρώων τοΰ τότε άκμάζοντος ορθο
λογισμού. Διά παρφδίας, φερούσης τήν έπιγραφήν. «Αί τέρψεις τοΰ 
νέου Βερτέρου», άπεπειράθη νά έξευτελίση τό βιβλίον τοΰ Γκαίτου. 
Η σάτυρα τοΰ Νικολάη καί τών μετ’ αύτοΰ συνταχθέντων άντιπά- 

λων έν τω κατά τοΰ Βερτέρου άγώνι έκράτυνε μάλλον τήν δη
μοτικότητα τοΰ βιβλίου ή έμείωσεν αύτήν. ' Οτε μία έποχή βλέπει 
έ'ν τινι βιβλίω τήν κοινωνικήν καί αισθητικήν αύτής εικόνα, τά ό
νειρα, τά αισθήματα καί τά πάθη άνθρώπων, έξ ών άποτελεϊται, 
τό βιβλίον έκεϊνο έπέτυχε τοΰ σκοπού του. ’Ίσως τό βιβλίον τούτο 
αίσθητικώς μέν δέν είνε τέλεον άληθές, κοινωνικώς δ’ έπιλήψιμον, 
ένσπεΐρον τήν μελαγχολίαν καί τόν άπελπισμόν" άλλ’ είνε ή ύποτύ- 
πωσις πραγματικής κοινωνικής καταστάσεως, καί ώς τοιοΰτον δέν 
δύναται ή νά μελετηθή καί νά έγκριθή. Ό τεχνοκρίτης οφείλει νά 
έξετάστ) μόνον κατά πόσον ό ποιητής έπέτυχεν εις τήν ζωγραφιάν, 
κατά πόσον ή ψυχολογική αύτοΰ γραφίς άπετύπωσεν έπί τού πίνακος 
κοινωνικήν τινα άλήθειαν, ήτις μόνη δικαιούται νά άποτυπωθή, 
άδιάφορον ύπό ποιαν εικόνα.* *

* *
Τό πρόβλημα τοΰ Βερτέρου έ'τι μάλλον διαλευκαίνεται, όταν παρα- 

κολουθήσωμεν τήν μετά ταΰτα έξέλιξιν τής γραμματολογίας ταύτης 
τής μελαγχολίας, ιδίως κατά τάς πρώτας δεκαετηρίδας τοΰ δεκάτου 
ένάτου αίώνος. Ούδείς θέλει ίσχυρισθή βεβαίως σήμερον, ότι ό Βέρ
τερος τοΰ Γκαίτου παρέσχε τήν πρώτην ώθησιν εις τόν άπαίσιον έκεΐ- 
νον ύμνον τοΰ άπελπισμοΰ καί τής αιώνιας οδύνης, δν έξέπεμψαν 
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κατά τόν αιώνα τούτον τοσαΰτα επίλεκτα πνεύματα. Ούτε ό Ρε- 
ναΐος, ούτε ό *Όμ.περμανν, ούτε ό Άδόλφος, οΰτε ό ’Ιάκωβος "Ορτης, 
ϊνα μνημονεύσω τών γνωστότερων ονομάτων, ένεπνεύσθησαν έκ τοΰ 
Βερτέρου, άλλ’ ήσαν δημιουργήματα πόθων, αισθημάτων, ιδεών τι- 
νων τοΰ αίώνος, τοΰ οποίου ή κοινωνική καί πολιτική άναστάτωσις 
δέν ήδύνατο ή νά καταλίπγ έπαισθητά ίχνη έπί τής φαντασίας καί 
τής καρδίας. Έν τή μεγάλη έκείνή ιστορική καταστροφή, ήτις έξε- 
δηλώθη κατά τάς τελευταίας τοΰ παρελθόντος καί τάς πρώτας δε
καετηρίδας τοΰ ένεστώτος αίώνος, ήτο επόμενον πολλοί τών αν
θρώπων, έκπεπληγμένοι έπί τώ τεραστίω τούτω φαινομένφ, νά συν- 
δέσωσι τά μεγάλα κοινωνικά πάθη πρός τά ίδια εαυτών, νά μελαγ- 
χολήσωσι, νά κλαύσωσι, νάκαταρασθώσιν, άφοΰ ούδαμοΰ εύρισκον έλ- 
πίδα καί παραμυθίαν.

To Texror τον αίώνος, ό ποιητής τοΰ Ρόλλα, παρωμοίασε τήν 
νόσον ταύτην πρός ασιατικήν πανώλην, είσβαλοΰσαν είς Ευρώπην, 
έκλέξασαν δέ τά θύματα αυτής μεταξύ τών έκλεκτοτάτων πνευμά
των. "Αλλοι διεξέφυγον τούς έναγκαλισμούς αύτής, προσκαίρως μό
νον ύποστάντες τήν δηλητηρίασιν. Ούτως ό Γκαίτης, ούτως ό Σα- 
τωβριάνδος, ούτως, ό Βενιαμίν Κωνστάντιος, ό Φόσκολος, οί πλεϊ- 
στοι τούτων ταχέως άπολυμανθέντες, καθαροί δέ τόν νοΰν καί τήν 
καρδίαν ειτα είσελθόντες είς τά ειρηνικά άσυλα τής ελληνικής τέ
χνης, ή είς τά ιερά άδυτα τής χριστιανικής πίστεως. ’Αλλ’ οΰκ ολί
γοι ύπέκυψαν ύπό τήν έπίδρασιν τής νόσου καθ’ άπαντα αυτών τόν 
βίον, συντριβέντες ύπό τό κράτος τών παθών, άτινα έπλήρουν τήν 
συνείδησιν τοΰ αίώνος, καί έκ τής έπιδράσεως τών οποίων δέν ήδυ- 
νήθησαν νά διεκφύγωσιν, είτε ένεκα ατομικής ιδιοσυγκρασίας, είτε 
ένεκα άλλων κοινωνικών, πολιτικών ή έθνικών λόγων. Ούτω συνε- 
τρίβησαν ύπό τό βάρος τής παγκοσμίου όόύνιις οί εύγενέστατοι κατά 
τόν αιώνα τοΰτον τύποι τής μελαγχολίας, ό Βύρων καί ό Λεοπάρ- 
δης, ό μέν άπολεσθείς προώρως έν εύγενεστάτω έθνικώ ύπέρ τής έλευ- 
θερίας άγώνι, ό δέ καταβληθείς διά τοΰ χρόνου ύπό τό βάρος τών δει
νών τής ιδίας ψυχής καί τής ιδίας πατρίδος.

*
* *

’Αρχαίοι καί νεώτεροι ήθικολόγοι κατεδίκασαν τήν νόσον ταύ
την τοΰ Βερτέρου, τήν αυτοκτονίαν, διά λογικών κατά τό μάλλον 
καί ήττον έπιχειρημάτων. Σημειώσας τά προηγούμενα, ήκιστα έσκέ- 
φθην νά άναλάβω τήν άνάλυσιν θέματος, τό όποιον ύπό πολλάς 

έπόψεις θεωρώ μάταιον. Μεθ’ δσα καί άν διδάσκωσιν οί ιεροκήρυκες 
καί οί ηθικολόγοι, ή αυτοκτονία είνε σύμπτωμα μόνον νοσηράς 
κοινωνικής καταστάσεως, έξωθούσης μελαγχολικούς τινας χαρα
κτήρας είς τήν ιδίαν καταστροφήν. Ή στατιστική τών παθολογι
κών φαινομένων τοΰ κοινωνικού βίου διδάσκει, δτι συνήθως έπα- 
ναλαμβάνεται κατ’ έτος έν έκάστη χώρα ύπό τάς αύτάς κατά τό 
μάλλον καί ήττον κοινωνικάς συνθήκας ώρισμένος αριθμός αυτο
κτονιών ένεκα μυρίων αιτίων. Ό αριθμός ούτος αύξομειοΰται βεβαίως 
πολλάκις ένεκα ειδικών περιστάσεων, άς ούδείς δύναται νά όρίσγ έκ 
τοΰ προτέρου. Ποΰ έγκειται ή αιτία αύτη τών αύτοκτονιών ; έν τώ 
φυσικφ ή έν τώ ήθικώ όργανισμώ τοΰ ανθρώπου ; έν τή έπιρροή τής 
κοινωνικής ατμόσφαιρας, ή έν τή ατομική αύτοΰ ψυχική καταστά- 
σει; ή κατά τούς θεωρητικούς τής κληρονομικότητας, ό αύτοκτονών 
ύφίσταται τήν μοίραν τών προγόνων, έπαναλαμβάνων τήν καταστρο
φήν, ής καί ούτοι ύπήρξαν δυς-υχή θύματα ; Ζητήματα, τά όποια δυσ- 
χερώς θέλει λύση προσηκόντως ή κοινωνική παθολογία, καί τά όποια 
άπό αιώνων έπαναλαμβάνονται έν τώ άνθρωπίνω βίω, ένόσω ούτος δέν 
θέλει διατελή ηύχαριστημένος έκ τής ήθικής αύτοΰ ειμαρμένης. ’Εν
τεύθεν άνέκαθεν έν τή ιστορία ή μελαγχολία τοΰ Ίώβ, ή οδύνη τοΰ 
Έκκλησιαστοΰ, ή θλϊψις τοΰ Πινδάρου, έπιφωνοΰντος έν μέσω τής 
ίλαρότητος τοΰ έλληνικοΰ κόσμου Σκιάς οναρ άνθρωπος, καί δη- 
λοΰντος βεβαίως ούχί τόσον ατομικήν, δσον κοινωνικήν πεποίθησιν. 
Ύπάρχουσι περιστάσεις, καθ’ άς δ άνθρωπος έλπίζει μετά τής περί 
αύτόν κοινωνίας, υγιαίνει, τούτου δ’ένεκα καί έγκαοτερεΐ. Άλλ’δταν 
παρέλθωσιν αί ήμέραι αύται, δταν νέφη σκιάσωσι τόν κοινωνικόν δ- 
ρίζοντα, έν τοιαύτγ στιγμή άπόλλυται τέλεον καί ή έλπίς άπο τε 
τής κοινωνίας καί τοΰ ατόμου, έπικρατεϊ δέ ή άποκαρτέρησις, οδη
γούσα προώρως εις τόν τάφον τά θύματα τής κοινωνικής κακομοιριάς, 
άτινα ώς έπί τό πλεϊστον τυγχάνουσι καί τά εύγενέστατα. Ό βίος 
άπόλλυσι πάσαν αξίαν, δ δέ θάνατος άναπτύσσει τάς πένθιμους αύ
τοΰ πτέρυγας έπί τής κοινωνίας καί τών ατόμων.

*
* *

Άλλ’ έχει ό άνθρωπος τό δικαίωμα ν’ άφαιρέσγ τόν βίον του ; Γι- 
νώσκω όποια έπιχειρήματα είνε έτοιμος ν αντιτάξτ) ο ιεροκήρυξ καί 
δ ηθικολόγος έξ ονόματος τής θρησκείας καί τής κοινωνικής ήθικής, 
έξ ονόματος τών καθηκόντων. Τό ζήτημα τούτο ήκιστα είμαι διατε
θειμένος ν’ αναπτύξω κατά τήν στιγμήν ταύτην, διότι δέν συγγράφω



ΣΤΟΑ 191
190 ΠΟΙΚΙΛΗ

ηθικήν πραγματείαν, άλλ’ ύποτυπώ κοινωνικήν εικόνα πραγματικής 
ιστορίας. Έκ τών παρατηρήσεων τών κοινωνικών φαινομένων πιστού- 
ται, ό’τι αείποτε έπαναλαμβάνεται ή αυτοκτονία, ώς επαναλαμβάνε
ται και παν άλλο γεγονός. Άλλ’ έπιδρα ή κοινωνία, αλλά λαμβά- 
νουσι μέρος αί διάφοροι περιστάσεις καί συνθήκαι, ύφ’ άς διατελεΐ δ 
καταστρέφων τόν έαυτού βίον.

’Εντεύθεν ή αυτοκτονία τού Βερτέρου, ή αυτοκτονία τού ’Ιερου
σαλήμ. Φαινομενική άφορμή έγένετο δυστυχής έρως, ώς θά έγίνετο 
καί πάσα άλλη ηθική αιτία, άλλά πραγματική άφορμή ήτο ή νοσηρά 
κατάστασις, έν ή διετέλει περί τήν δύσιν τού δεκάτου ογδόου αΐώ- 
νος κατά τάς παραμονάς τής γαλλικής έπαναστάσεως ή ευρωπαϊκή 
κοινωνία, ήτις ώπλισε τήν χεϊρα τού ύπό μελαγχολίας πάσχοντος νε
ανίσκου. Διατί δέν έλησμόνησε τόν άτυχή έ'ρωτά του έν δευτέρφ, έν 
τρίτω, έν τετάρτφ έ'ρωτι, ώς έπραζεν δ Γκαίτης ; Τούτο ένέκειτο έν 
τφ χαρακτήρι τού ήρωος, δντος προδιατεθεί.μίκου ν’ αΰτοκτονήστι, 
ώς εινε προδιατεθειμένος δ φέρων λανθάνον τό σπέρμα τής φθίσεως 
ν’ άποθάν/ι έκ τού πρώτου κρυολογήματος. *0 ηθικολόγος μάτην θέ
λει κηρύξγι τούς φιλιππικούς του κατά τής αυτοκτονίας, διδάσκων 
τήν έπιείκειαν καί τήν έγκαρτέρησιν. ’Οφείλει προηγουμένως νά με- 
ταβάλϊ] άρδην τήν ηθικήν κατάστασιν τού α’ιώνος, νά άλλοιώση τούς 
νόμους τής κοινωνικής άτμοσφαίρας, καί μετά ταύτα νά έκστρατεύση 
κατά τών αύτοκτονούντων. "Εκαστος έχει δικαίωμα έπί τής ζωής 
του, ώς καί έπί τής έλευθερίας του, καθ’ όσον δέν προσβάλλει κε- 
κτημένα κοινωνικά δικαιώματα. "Οτε δέν δύναται τήν ζωήν του 
νά χρησιμοποιήση, κρείττων ό θάνατος, ή ή αίωνία οδύνη. Άπό τής 
έπόψεως ταύτης έξεταζόμενος δ Βέρτερος, εϊνε άληθές βιβλίον, βα- 
σιζόμενον έπί τής κοινωνικής παθολογίας, ώς βασίζονται έπί τής φύ- 
σεως καί τής άνθρωπότητος, εύδαιμονούσης ή πασχούσης, άπαντα 
τά έργα τού ΓκαίτΟυ. Αντί τού χλευασμού ύπό τού κοινωνικού άκρο- 
ατηρίου, άντί τής καθείρζεως τού πάσχοντος έν τφ φρενοκομείο), 
κρείττων ή έκουσία καταστροφή, ότε ούτε ή θρησκεία, ούτε ή κοινω
νία, ούτε ή φιλία, ούτε ή οικογένεια κατορθούσι νά έμπνεύσωσιν είς 
τόν πάσχοντα τήν έλπίδα καί τήν έγκαρτέρησιν.

*
♦ *

Τοιαύτας σκέψεις μοί ένέπνευσε πάντοτε δ Βέρτερος τού Γκαίτου- 
αισθήματα έπιεικείας καί συγγνώμης καί πρός τόν ποιητήν καί ποός 
τόν ήρωα. Θαυμάζω τόν έγκαρτεοούντα ήρωα έν τφ άγώνι τού βίου. 

Ό ήρωισμός αυτού μοί έπιβάλλει λατρείαν- τό μαρτύριόντου μέ συγ- 
κινεϊ καί μέ δεσμεύει. Άλλ’ είμαι άφ’ έτέρου έπιεικής πρός τόν αύ- 
τοκτονούντα μάρτυρα τής οδύνης, έζ οίωνδήποτε έλατηρίων καί άν 
προέβη εις τό άπονενοημένον διάβημα. Έκ τού βίου τής άνθρωπό
τητος δέν θέλουσιν έκλίπη ποτέ ούτε οί ήρωες, ούτε οί δειλοί, οϊ τε 
ισχυροί καί οί άσθενεΐς χαρακτήρες. "Απαντες οί χαρακτήρες ούτοι 
εινε άναπόφευκτοι πρός ύπαρξιν τής κοινωνικής άρμονίας καί τάξεως. 
Ό άνθρωπος δέν προωρίσθη νά έλπίζτι μόνον καί νά έγκαρτερή, άλλά 
καί νά πάσχγι καί νά άποκαρτερή.

Τοιαύτη ή λύσις τού αισθητικού καί ηθικού προβλήματος τού 
Βερτέρου.

Τό βιβλίον άρα τού Γκαίτου ούτε ώς προσβολή κατά τής θρη
σκείας πρέπει νά κριθή, ούτε ώς άρνησις τών κανόνων τής κοινωνι
κής ήθικότητος, άλλ’ ώς πιστή εικών ηθικής νόσου, ήτις έκ περι
τροπής κατατρύχει τά άτομα καί τάς κοινωνίας, άλλοτε μέν έπιφαι- 
νομένη ύπό όζύτερον, άλλοτε δέ ύπό ήρεμώτερον χαρακτήρα.

1877.

ΝΕΟΚΑΗΣ ΚΑΖΑΖΗΣ

ΑΝΑΛΑΜΠΗ

Όπως πετούν τρελλά τά χελιδόνια 
Καί πάνε ’σ άλλα μέρη,

Όπως πετούν τά παιδικά μας χρόνια 
Καί τής αυγής τάγέρι,

Άχ ! "Ετσι τής αγάπης μας ή τρέλλα 
’Επέταξε κ’ έχάθη

Καί σ’ έβλεπα στο δρόμο μου, κοπέλα, 
Χωρίς καυμούς καί πάθη.

Τά χελιδόνια γλήγορα γυρνούνε 
Τήν άνοιξι τήν άλλη.

Καί τάγεράκια κάθ’ αυγή φυσούνε 
"Ολο δροσιά καί κάλλη.

| Άχ! Καί μονάχα ή παιδική μας νειότη 
Ποτέ δέν θά γυρίση,

Καί μοναχά ή αγάπη μας ή πρώτη 
Ποτέ δέν θ’ άναζήση.

Άχ ! Ποιο πικρό, φαρμακεμένο αστέρι 
Ποια διαστρεμμένη μοίρα 

"Εκαμαν χθες κοντά σου νά μέ φέρη 
Ό δρόμος οπού έπήρα;

Κόσμος πολύς έκάθουνταν τριγύρω, 
’Αδιάφοροι καί ξένοι,

Και τής πνοής σου μοναχά τό μύρο 
"Ενοιωθα εγώ νά βγαίνη.
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Το πρόσωπό σου άφινες νά κλίνη
Στδ κάτασπρο σου χέρι

Καί μέσ’στή μαύρη τής νυκτ'ος γαλήνη 
"Έλαμπες σαν αστέρι.

Το δέρμα σου όλο κάλλη κή όλο χάρι 
Σαν ροδάκινου φλούδι,

Θαρρούσες άπ’ αΰτδ πώς είχε πάρει 
Τήν δρόσο και τδ χνούδι.

Κατάμαυρα μαλλιά τδ μέτωπό σου 
Κατσαρωτά φιλούσαν.

Θαρρείς πώς τδν κρυφδ συλλογισμό σου 
Νά μάθουν έζητούσαν.

Τάχείλι κάπου, κάπου τδ δροσάτο 
Τδ χαμογέλιο ανθούσε

Σάν πεταλούδα ’σ άνθος μυρωδάτο 
Θαρρείς πώς έπετούσε.

Τά δόντια σου σειρά μαργαριτάρια 
Ασπρίζανε ’σάν χιόνι

Που ’σ ανθισμένα κάποτε κλωνάρια 
Ή άνοιξι τδ στρώνει.

Τά μάτια σου σάν τδ σκοτάδι μαύρα, 
Είχαν πελάγου βάθος.

Τόσο γλυκειά ποτέ δέν σε ξαναύρα
Στδ πρώτο μου τδ πάθος !

Στδ πρώτο μου τδ πάθος, συφορά μου ! 
Δέν ήσουν τόσ’ ώραία,

Μήν ή αγάπη έγέντκε ή παληά μου 
Μέσα στά στήθη νέα ;

"Αχ ! Μοναχά ή παιδική μας νειότη 
Ποτέ δέν θά γυρϊση

Κα'ι μοναχά ή αγάπη μας ή πρώτη 
Ποτέ δέν θ’ άναζήση.

Σ’ έκύταξα, μ’ έκύταξες καί χάμου 
’Εκάρφωσες τδ μάτι.

Μέσ’στήν καρδιάσου έφθασ’ή ματιάμου 
Σάν νά σοΰ λέγη κάτι.

Μέ μιά ματιά που αλλάξαμε μονάχη 
"Ολο φωτιά γεμάτη, 

’Επέρασεν ή πρώτη μας άμάχη 
Το πρώτο μας ινάτι.

"Ετσι κανένας κόβει τώνειρό του 
Ξυπνμ γεμάτος ζάλη,

Μ’άφ’ού γυρϊση άπ’τάλλο τδ πλευρό του 
Ξανακοιμαται πάλι.

Κ’ εϋθυς μέ τή θολή τοΰ ύπνου σκέπη 
Γυρίζει τδ μυαλό του.

Κα'ι τώνειρο πού τώρα ξαναβλέπει 
Είνε σειρά τού πρώτου.

"Αχ! Κήάνμονάχαήπαιδικήμας νειότη 
Ποτέ δέν θά γυρϊση,

Μπορεί μέσ’στήν αγάπημας τήν πρώτη 
Κ’ εκείνη ν’ άναζήση.

Έν Σύρω Δεκεμβρίου 1888.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Σ. ΜΑΤΕΣΙΣ



ΝΙΚΟΛΑΟΥ I. ΣΑΡΙΠΟΛΟΥΑΤΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ
Ή οΠοιχίΛη Στοά» έλά/ιστον άποδίδουσα φόρον τιμής προς τήν μνήμην τοΰ 

κατά τδ έτος τοϋτο αποβιώσαντος επιφανούς νομοδιδασκάλου ΝιχοΛάον I. Σαρι- 
πόίον δημοσιεύει, πρώτη ίσως εξ άπάντων τών ελληνικών φιλολογικών έργων, 
έπιτυχεστάτην eixo'ra τοΰ άνδρός, τό πανομοιότυπον τής υπογραφής αύτοΰ καί 
βιογραφίαν όσον ο’όν τε πλήρη καί αληθινήν. Ώς εινε γνωστόν εις τό ελληνικόν 
δημόσιον ό διαπρεπής καί δυσαναπλήρωτος ακριβώς άνήρ κατέλιπε πλήν τών 
άλλων γνωστών έκδεδομένων επιστημονικών αύτοΰ συγγραμμάτων δλως ανέκδοτον 
εργον τά ΒΙΟΓΡΛΦΙΚΑ ΑΥΤΟΥ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ, μετά τής ρητής 
εντολής, δπως έν καταλλήλω χρόνω μόνον δαπάνη τής οικογένειας ιδη τό φώς. 
Περί τής αξίας τοΰ βαρυσημάντου τούτου έργου, έν ω πλήν έξοχων αληθειών ρί- 
πτεται φώς εις μεγάλα ιστορικά γεγονότα, θά όμιλήση βεβαίως βραδύτερον ή 
έκτίμησις του κοινού τών 'Ελλήνων.

Ή εύγενής οικογένεια τοΰ αειμνήστου Ν. Ί. Σαριπο'Λου, έκτιμώσα ιδιαζόντως 
τό ήμέτερον εργον,παρέδωκεν ήμΓν εις περίβλεπτον στολισμόν τοΰ τόμου τούτου τής 
«.ΠοικίΛης Στοάς» τά κάτωθι δημοσιευόμενα ώραιότατα κεφάλαια αποτελοΰντα 
έν συνόλω μέρη ίκανώς ενδιαφέροντα έκ τοΰ πλήρους τοιούτου πολυτίμου καί 
σπουδαιότατου ανεκδότου έργου τοΰ σοφού άνδρός.

23 Νοεμβρίου 1865.

ΙΕ μου ! 'Ως εύχομαι καί έλπίζω, ό Ύψιστος 
θέλει σοί δώσει μακρόν βίον άν έγώ δέν ζήσω, 
σύ τουλάχιστον υιέ μου άναγίνωσκε συνεχώς 
τούς λόγους τούτους, διότι θέλουσιν είσθαι 
διά σέ κέντρον πρός τά καλά και παρηγβρία 
εις τάς αδίκους θλίψεις, ας πολλάκις θέλεις 
ύποστή πράττων τό καλόν.

Σέβου προ πάντων τον Θεόν, καί ου μονον πολ.ιτευου ως καλός 
χριστιανός άλλά καί όμολόγει σαυτόν χριστιανόν, καί άν τοϋτο σέ 
κατασταίνη τόν περίγελων τών περί σέ ασεβών. Μή άνεχθής ποτέ
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ενώπιον σου νά περιΰβρισθη ή πίστις ή εις Χριστόν, άλλ’ έγείρου πάν
τοτε γενναίος υπερασπιστής αυτής. Μηδεμίαν ποτέ μετ’ άσεβοϋς 
σύναψης σχέσιν, διότι άδύνατον έν ψυχή άσεβοΰς νά ύπάρχη ίχνος 
οίασδήποτ’ αρετής.

Μετά Θεόν άγάπα τήν πατρίδα καί προσπαθεί όλαις δυνάμεσι νά 
γίνησαι ωφέλιμος προς αύτήν.Ένθυμοΰ δμως, υίέ μου, δτι θέλεις ζή- 
σει έν Έλλάδι, καί δτι έκπαλαι έν τή χώρα ταύτη ό ένάρετος ζών 
μέν κατεδιώχθη, θανών δ’ έτεμ,'/ιθ·/) καί έδοξάσθη καί έθαυμάσθη. 
"Οσον περισσοτέρας άρετάς άναπτύξης τόσον μάλλον θέλεις έξεγείρει 
κατά σου τό μίσος καί τήν κατηγορίαν καί τόν φθόνον. Ένθυμοΰ δτι 
έν τη χώρα ταύτη είπεν ό χωρικός τω ’Αριστείδη «ρίπτω κατ’ αύ- 
»τοΰ τό όστρακον, διότι δέν δύναμαι νά υποφέρω άκούων αυτόν έπαι- 
«νούμενον ώς δίκαιον καί ένάρετον». Ένθυμοΰ δτι ένταΰθα ό Σωκρά
της έπιε τό κώνειον καί ό Φωκίων παρηγγειλε τω υίώ αύτοΰ ΐνα μή 
μνησίκακη πρός τούς ’Αθηναίους. Πρός σέ υίέ μου άποτεινόμενος δέν 

' είνε τολμηρόν άν εϊπω, νά εχης καί τοΰ πατρός σου τό παράδειγμα 
ύπ’ δψιν’ θέλεις κληρονομήσει παρ’ έμοΰ τόμους ολοκλήρους έν οΐς 
έπιμελώς συνέλεξα δ,τι έγράφη υπέρ έμοΰ καί κατ’ έμοΰ, οί έπαινοι 
δέν με κατέστησαν ύπερήφανον, άλλά μοί έχρησίμευσαν ώς κέντρον 
πρός τά καλά, αί δέ ύβρεις ουδέποτε μέ κατέστησαν δειλόν ή χαΰ- 
νον. Έν Έλλάδι ιδίως πλεονάζει ό φθόνος, οί δέ κακοί δέν ύπομέ- 
νουσιν ύπερεχούσας άρετάς. Σύ έξακολούθει πράττων τό άγαθόν, ίσως 
δέ ποτέ άναγκάσης καί τινας τών έχθρών σου νά γείνωσιν έπί τέλους 
ευμενείς πρός σέ μετανοοΰντες, άλλά μή ποτέ ζητήσης διά τής τα- 
πεινώσεως και τής κολακείας νά έφελκύσης τήν εΰμένειαν τών κατη
γόρων σου, διότι άν τοϋτο πράξης θέλεις έπισύρει καί τήν περιφρόνησίν 
των. Μή έπιδιώξης ποτέ έκδίκησιν κατά τών άδικούντων σε, διότι 
θέλεις ούτως έξομοιωθή πρός αυτούς, μή όκνήσης δμως ποτέ, εί σοι 
δοθή περίστασις, ΐνα εύποιήσης τούς έχθρούς σου, διότι ή εύποιία 
έστίν δ,τι κάλλιστον πρός άλωσιν τοΰ έχθροΰ. Τέκνον μου, μάθε δτι 
ουδέποτε έξεδικήθην έχθρον κακώς ποιών αυτόν, τουναντίον δ’ εύ- 
ποιήσας πολλούς εις καλούς μετέβαλον φίλους έξ έχθρών.

Πολιτεύου μηδέποτ’ έπιζητών τό άρχειν έν τή πολιτείορ. Καί εΐ μέν 
ή πατρίς σέ καλέση εις άρχήν τινα δέξαι αύτήν ώς χρέος, ούχί δ’ ώς 
δικαίωμα, θέλεις δέ πάντως μετέλθει καλώς τήν άρχήν, έάν ούδέν ίδιον 
ή ύπέο τών οικείων ζητήσης νά πορισθής έξ αύτής όφελος. Ή περί 
τοΰ συνταγματικού δικαίου πραγματεία μου θέλει σέ διδάξει έν έκ- 

τάσει πώς δει σε μετελθεΐν τήν άρχήν, αί έν τη Β' έν Άθήναις έθνική 
τών Ελλήνων συνελεύσει άγορεύσεις μου θέλουσι σέ πείσει, δτι σύμ
φωνος τοΐς λόγοες μου υπήρξε πάντοτε ή διαγωγή μου...

Υίέ μου ! ό αληθώς έλεύθερος ουδόλως κατέχεται ύπό τής έπιθυ- 
μίας τοΰ άρχειν τών άλλων, διότι δστις θέλει νά καταλάβη τήν έπί 
τών όμοιων του άρχήν οφείλει πρώτον νά μάθη δπως ύπακούη εις 
τάς κλίσεις αύτών καί περιποιήται τάς άδυναμίας των’ ό φίλαρχος 
άναγκάζεται ΐνα ύποβάλλη έκάστοτε τήν έαυτοΰ συνείδησιν εις τά 
συμφέροντα έκείνων’ έν ένί λόγω, καθ’ ά καί τό Εύαγγέλιον λέγει, 
«ό θέλων είναι πάντων πρώτος έ'σται πάντων έ'σχατος».

Μή έπιζητής λοιπόν τήν άρχήν καί τάς τιμάς, οσάκις δμως οί συμ- 
πολϊταί σου σέ κρίνωσιν άξιον πρός δημοσίαν τινά λειτουργίαν, σύ 
δ’αίσθάνησαι τάς δυνάμεις σου ίκανάς, δπως άναλάβωσι τό βάρος, 
δέξαι αύτήν, θέλεις δέ μετέλθει αύτήν καλώς, έάν πάντοτε τό τή 
πατρίδι συμ,φέρον ύπ’ οψιν έ'χων όλιγωρής τοΰ σαυτοΰ. Άμέλει τών 
ύβρεων, περιφρόνει τάς συκοφαντίας, πολιτεύου κατ’ άρετήν, καί έσο 
βέβαιος, οτι άν -πρός καιρόν έπισκιασθή ή πρός σέ ύπόληψις τών 
άλλων, θέλει άναλάμψει ή δόξα σου φαεινοτέρα. Καί ό ήλιος ποθει
νότερος γίνεται καί λαμπρότερος άναφαίνεται άφ’ού παρέλθωσι τά τάς 
ακτίνας αύτοΰ πρός καιρόν έπισκιάσαντα νέφη.

Τήν άληθή καί άνέφελον εύδαιμονίαν εύρήσεις πάντοτε έν τω οίκω 
σου, άν σύζυγον μέν έκλέξης σώφρονα καί ύγιά, τέκνα δ’ άποκτήσητε 
καλά, έσονται δέ καλά πάντως, άν οί γονείς πάσαν έπιμέλειαν κατα- 
βάλλητε πρός διάπλασιν τοΰ ήθους καί τής καρδίας αύτών. Τό πράγμα 
δέν είνε δσον φαίνεται δύσκολον, άρκεϊ πρός έπίτευξιν αύτοΰ ΐνα έν 
παντί γίνησθε οί γονείς ύπόδειγμα τοΐς τέκνοις καλόν καί μιμήσεως 
άξιον.

Θέλεις ή σύζυγός σου νά σ’ άγαπή διαρκώς ; διαρκώς περιποιοΰ 
αύτήν, μηδέποτε χωρίζου αύτής δπως μετ’ άλλων διασκεδάσης, πάσαν 
τής άνέσεώς σου ώραν διάβαινε μετ’αύτής, διότι ώς πεισθη ή σύζυγός 
σου δτι οσάκις μακράν αύτής διάγεις έργάζεσαι ύπέρ αύτής καί τών 
τέκνων σας, θέλει φιλοτιμηθή, ΐνα καί αύτή τόν αύτόν χρόνον οικου
ρούσα δαπανά ύπέρ σοΰ καί τών τέκνων σας. Άλλά καί ποΰ άλλοΰ 
δύνασαι νά εύρης καρδίας μάλλον άγαπώσας σε παρά έν τω οίκω σου ; 
Έννεακαίδεκα συμπληροΰνται έ'τη, άφ’ ής τόν εύδαίμονα τούτον βιώ 
οικογενειακόν βίον, οποίας δ’ άμυθήτους τέρψεις άπολαμβάνω έ'χων 
αείποτε περί έμέ τήν πολύτιμον διά πάντας ημάς μητέρα σου καί
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ύράς τά καλά ήρών τέκνα. Ό Θεός, τό έλπίζω, δέν θέλει διακόψει 
την εύδαιρονίαν ταύτην, άλλα θέλει την παρατείνει, όπως και σύ 
δυνηθής ρεγαλώσας νά γείνης αύτόπτης ράρτυς και άνεξάλειπτον 
διατήρησης έν τφ νω καί τή καρδία σου την ρνήρην αύτής. Φεύγων 
τάς ραταίας σχέσεις καί τάς άργάς συζητήσεις θέλεις οίκονορ,ει τόν 
καιοόν, τό βαλάντιόν σου’ θέλεις αυξάνει τάς γνώσεις σου, θέλεις 
συντηρεί την γαλήνην τής ψυχής σου, θέλεις δέ πάντοτε έ'χει καιρόν 
περισσεύοντα, έν ω οί κοινοί άνθρωποι πάντοτε παραπονοΰνται διά την 
ταχύτητα, ρεθ’ ής φεύγει ό χρόνος. Και τφ όντι φεύγει αυτούς, ώς 
καί ό πλούτος διαρρέει διά τών δακτύλων τού άσωτου, έν ω δ αυτάρ
κης καί έπί ρικρφ χρηρατίω πλουτεϊ.

Είς τάς ρετά τών άλλων άνθρώπων σχέσεις σου έσο ευπροσήγορος, 
ειλικρινής καί τίριος. Οί πάντες έσρέν ύπηρέται άλλήλων, έπειδή δέ 
καί σύ ώς έγώ θέλεις πορίζεσαι άπό τής έργασίας σου, ΰπηρέτει τόν 
διαπιστευθέντα σοι τά συρφέροντά του ή τήν τιρήν του ή καί τήν 
ζωήν του, ώς ήθελες θελήσει έν τή θέσει του άν ήσο νά σέ ύπηρετήση 
έκεΐνος.

Θέλεις προ πάντων νά ήσαι διαρκώς ευτυχής καί εύπορος; φεύγε τά 
χρέη. Ό χρεούρενος άποβάλλει τήν έλευθερίαν του, παραδίδεται είς 
τόν δανειστήν του, γίνεται δούλάς του.

Έλέει πάντοτε τόν πτωχόν. *0 έλεών πτωχόν δανείζει τφ Θεφ. 
Οΰδείς ποτ’ έδυστύχησε ποιών έλεηροσύνας.

Τάς άδελφάς σου άγάπα ώς τέκνα τών γονέων σου- έπειδή δέ καί 
αί εξ άδελφαί σου είσί ρεγαλείτεραί σου τήν ηλικίαν, άκουε τάς συρ- 
βουλάς των. Πάσαι θέλουσιν έγκαυχάσθαι έπί ταϊς άρεταϊς σου. Η 
τιρ-ή σου, ή δόξα σου έ'σται ό στέφανος αυτών.

Μελέτα διηνεκώς τάς πράξεις τών ρεγάλων άνδρών’ ποοσπαθών 
αείποτε νά τούς ριρηθής, πάντως δέν θέλεις παρέλθει ώς είς τών 
πολλών άνθρώπων.

Άδιαλείπτως είς τάς πράξεις σου ένθυρ.ού υίέ ρ.ου ότι αί ψυχαί τών 
θανόντων πατρός καί ρητρός σου έπιβλέπουσί σε.

18 Αύγουστου 1863.

— Ή παρρησία ουδέποτε τούς άλλους έβλαψεν, ενίοτε τώ ρετερ- 
χορένω αύτήν έπιζήριον έγενετο, άείποτε ορως έτίρησεν αυτόν.

— "Οστις έκτος -έαυτού τήν εύδαιρονίαν ζητεί, φάσρα οίχόρενον 
διώκει, ό δ’ έντός έαυτού ζητών αυτήν, άείποτε ευρίσκει.

— Μωρός ρέν δ ρηδέποτε συρβουλάς δεχόρενος, τούτου δέ ρω- 
ρότερος δ άείποτε ταΐς τών άλλων συρβουλαϊς έπόρ.ενος.

— Ό άείποτε ώς καί ή ρ.ηδέποτε αυτάρεσκος κακοί.
— Φίλον ρ.έν ίδια έπιτίρα, έχθρόν δ’άπόντα ρηδέποτε κακώς λέγε.
— Η τών άρχαίων ρελέτη γης έριβώλακος έπιρελής έστι καλ

λιέργεια.
— ’Επιγείου ποιήσεως τέλος ό γάρος, ουρανίας δ’ άρχή.
— Ανήρ περί ού ρ,ηδείς καλός ή κακός γίνεται λόγος, άθλιος’ 

αθλία δέ γυνή ή περί ής έκτος τού αύτής οίκου γίνεται λόγος.
— Μηδέν τών έν οικφ ρικρού λόγου άξιον κρίνε.
— Σπείρε τό καλόν, Θεώ δέ περί τής βλαστήσεως ρελήσει.
-— ’Ατελές τό σύγγραρρα έφ’ ω δ συγγραφεύς ρόνος άρέσκεται.

20 Αύγουστον 1863.

— Η τών θείων Γραφών άνάγνωσις τούς ρέν δυστυχούντας παρη- 
γορεϊ, τούς δ’ εύτυχούντας ούθ’ ύπερφρονεΐν, ούτ’ έκπεπταρένως εύ- 
φραίνεσθαι άναγκάζει.

— Άσέβηρα ρέγιστον λογίζοραι δυνάρενος αυτός έγώ έκπαιδεύ- 
σαι τά τέκνα ρου εί ρή τούτο έποίουν’ πώς γάρ παρά ρισθίων διδα
σκάλων δύναραι άπαιτεϊν εισφοράν πόνων ούς έγώ φεύγω ; οποίας 
δ’ έγώ παρητούρην άν τέρψεως καί ηδονής τό ίερώτατον καί φυσικώ- 
τατον τών καθηκόντων τών γονέων άλλοις άνατιθέρενος, τήν δέ καρ
διάν τών τέκνων έξαναγκάζων άλλοις εύγνωρονεΐν έραυτού κατά το- 
σούτον άπαλλοτριών.

— Πολλάκις λαλήσας ρετενόησα, ουδέποτε δέ γράψας.
— Εί'περ δ άνθρωπος καλώς τφ έπιρετρηθέντι αύτφ ύπό τού Θεού 

χρόνω έχρήτο, ούκ άν έρερψιροίρει έπί τφ βραχεί τού βίου.
— Δύο ρόνους έ'σχον φίλους σαφείς, τόν Πατέρα καί τήν Σύζυγον.
— Ούδενός ούτ’ άνώτερον, ούτε κατώτερον νόμιζε σαυτόν.
— Τά δάκρυα καθαρρός είσι τής ψυχής.
— Κάν φεύγης τούς κακούς ρή όκνει εύποιεΐν αύτούς.
— Τών κακών δ βίος ράθηρα έστω σοι πρός άρετήν.
— Τό χρηρατίζεσθαι άπό αισχρών ή άδικων έρπρήσιρόν έστι συλ- 

λέγειν ύλην πρός καταπυρπόλησιν τής καί άπό τών δικαίων πορι- 
σθείσης ουσίας.

— Ό εαυτόν αίσχυνόρενος ούδένα αίσχύνεται καί ούδένα καται
σχύνει.
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— Διδούς μέν χάριν έπιλάθου, λαμβάνων δ’ έσαεί μέμνησο.
— Τάς μέν ευτυχίας προσδέχου ώς έργου άγαθού έ'νεκεν άμοιβήν 

άπό Θεού, τάς δέ δυστυχίας ώς κέντρον πρός τά καλά.
— Μηδέποτ’ έπί δυσπραγία, ήν οΰκ άπό σαυτού προύκάλεσας, 

δυσφόρει, άρραβών γάρ αύτη άπό Θεού μελλούσης εύπραξίας.
— Τέκνοις κράτιστον παράδειγμα οί γονείς.
— Μεταξύ συζύγων παν μυστικόν μελλούσης εριδός έστι σπέρμα.
— Δειλαία πόλις ής οί πολϊται έαυτούς μάλλον ή εκείνην φιλούσι.
— Μείζονα άπό της λύπης η άπό τής χαράς προσδέχου την ω

φέλειαν.

22 Ανγούστου 1863.

— Μόνοι οί μωροί κολακείαις άλίσκονται.
— 'Ο άγαν μειλίχιος έν λόγοις φευκτός, δηλητήριου γάρ έν καρ- 

δία κρύπτει.
— Φεύγε τόν δάκρυσι χεομένοις μή συγκινούμενον- τόν ζώα κα

κώς ποιούντα- τον παιδιών παιδιαΐς, ή λόγοις, ή μειδιάμασι μή θελ- 
γόμενον- τόν άνθεσι μή τερπόμενον τόν μουσική μή κοινωνούντα- τόν 
έν οίνφ λοιδορούντα- τόν άλλων έπαινουμένων δυσφορούντα- τόν πάν- 
τας κακώς λέγοντα" τόν ένώπιον γυναικών θρυπτόμενου- μάλιστα δέ 
πάντων τόν φίλον άπόντα κατηγορούμενον μή άμ.υνόμενον.

— "Ο,τι σαφώς γινώσκει τις καί σαφώς γράφει καί λέγει.
— Καλώς λέγων τόν κακώς λέγοντά σε έκδικού.
— ΙΙεριττάς φεύγε δαπάνας, πρός δέ τάς άναγκαίας μηδέποτε 

γλίσχρως έ'χε.
— ’Αληθές σοφού γνώρισμα τό έν λόγοις καί τρόποις άπέριττον.

8 Σεπτεμβρίου 1863.

— Τά πάθη έδωκεν ήμϊν ό Θεός ώς άφορμήν πρός άσκησιν τής άρε— 
τής- εί δ’ ήν ποτέ δυνατόν ώστε τις νά καταστήση τήν ψυχήν αυ
τού όλως άπαθή πρός τά συμπίπτοντα, κατά τΐ ό τοιούτος ήθελε 
διαφέρει τού λίθου ;

— *0 βουλόμενος σώφρονα έ'χειν τήν γυναίκα αυτός πρός αυτήν 
σεμ.νός έ'στω.

— Όσω πλείους άληθείας γινώσκει τις κατά τοσούτον έν έλευ- 
θερίη έξαίρεται.

-— Ό θεός έξαιρέτως ελεύθερος, διότι έστίν αυτή ή άλήθεια.

— Ώς ή άπολύτως άλήθεια ούτω καί ή άκριβής τής έλευθερίας 
γνώσις άδύνατον νά πράξη τό κακόν.

— Τό κακόν οΰδέν άλλο έστίν είμή τής άληθείας άρνησις.
— Φωτιζομένου τού συγκρατούντος τήν πολιτείαν λαού ευρύνεται 

τής πολιτείας ή βάσις, όσω δ’ εΰρυτέρα ή βάσις τοσούτφ καί τό οι
κοδόμημα στερεώτερον.

— Ό φόβος άνθρώπω έλευθέρω άνοίκειον- ήθελον λογίζεσθαι έμαυ- 
τόν δυστυχέστατον εί μ’ έφοβούντο τά τέκνα μου, ότι δέ προσπαθώ 
νά έμπνεύσω αύτοϊς έστιν άγάπη, πίστις καί φιλοτιμία.

— Συμπαίζων τοϊς τέκνοις μου πλείστας παρ’ αυτών άληθείας 
έδιδάχθην.

— Πάσαν μέν ευπραγίαν ώς άπό Θεού προσδέχου, πάσαν δέ δυσ
πραγίαν σαυτώ καταλόγιζε.

— Νέαν λάμβανε τήν σύζυγον, λαβών δέ συγγήρασον αυτή.
— Ή πενία τό καλώς χρήσθαι τή εύπορίη μ’ έδίδαξε.

12 Σεπτεμβρίου 1863.

— Πας δημοκόπος πρός τό αύτόν καταστήσαι τύραννον σκοπεί- 
ό δ’ άληθώς φιλόπατρις ουδέποτε τά ήδιστα συμβουλεύει, διότι άδύ
νατον τά ήδιστα είναι καί βέλτιστα.

— Ώς τάχιστη τού δημοκόπου ή νίκη, ούτω καί ή πτώσις τά
χιστη.

— Οΐα τις εταίρα παρά μεθύουσι χάριν έ'χει, ούτω καί ό δημοκό
πος μεθύοντας έκβακχεύει. Ό δέ φιλόπολις οϊα τις σεμνή σύζυγος 
άπέριττος έν παντί περί τών συμφορωτάτων τή πόλει σωφρόνως σω- 
φρονούσι βουλεύεται.

— Τό σιωπάν τόν ιδιώτην, φρόνιμον πολλάκις, τό σιωπάν όμως 
τόν πολιτευόμενου, άείποτε άνανδρου.

— Ό διδάσκαλος τρόπω βίου μάλλον ή λόγοις ήγείσθω.
— Τόν άξιον τιμής θηρεύουσιν αί τιμαί ας αυτός φεύγει, κατα- 

λαβούσαι δ’ αύτόν μένουσιν αύτώ- τόν δέ φαύλου θηρευοντα αυτάς 
φεύγουσιν, εΐδέποτ’ έξαπατήσας καταλάβοι, διαφευγουσιν αυτόν άφι- 
εΐσαι τήν θύραν ήνεωγμένην, δι’ ής τάχιστα υπεισέρχεται ή αισχύνη, 
όπως έσαεί μείνη σύνοικος αύτφ.

4 Μαρτίου 186Ί.
— Πάσα ημέρα έν άργίη παρελθούσα λογιζέσθω έν ταΐς ήμέραις 

τού θανάτου καί ούχί τής ζωής.
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— Αί θλίψεις είσΐν ή άκόνη τής άρετής.
— Ή θλΐψις άνυψοΐ τόν ένάρετον, τόν δέ μοχθηρόν καταβάλλει.
— Ή θλΐψις έστιν ό χειμών τής ψυχής ό προπαρασκευάζων αυτή 

τό έαρ.
— 'Ο προσεχών άδίκοις ύβρεσι φαίνεται δικαιολογών αύτάς.
— Έάν φανής φοβούμενος τούς κακούς, θρασυτέρους αυτούς κα

ταστήσεις.
— Έάν δίκαια ποάττων μισήσαι, έμμενε τή αρετή καί άγαπηθήστι.

3 Mafov 1868.

■— Φιλότιμος έστιν ό μή διδούς αφορμήν εις μέμψεες οΰχί δ’ ό δυσ- 
χεραίνων ταϊς δικαίως αύτώ γιγνομέναις.

28 Φεβρουάριον 1819.

'Η κακία έπιτυγχάνουσα έτι μάλλον έπαίρεται καί παραδίδοται 
τή άμαρτίικ κυλιόμενη έν τώ βορβόρφ τών σωματικών ηδονών, έξα- 
δυνατούσα δέ ϊνα κατανοήσν) τό ύψος τής αρετής θεωρεί αύτήν ώς 
άντικείμενον τής λατρείας τών μωρών. Ή αρετή όμως δυσπραγοϋσα 
άνατείνει τόν νουν πρός τόν Θεόν, άπό τούτου δέ νέας άρύεται δυνά
μεις πρός έγκαρτέρησιν ϊνα ύπομείνη τοΰ ωδε βίου τά κακά, παρα
σκευάζεται δέ, έαυτήν καθαίρουσα τών μολυσμών, πρός τήν μέλλου- 
σαν μακαριότητα. Ούτως έν ω χρόνω ή κακία καί έπί μόνη τή ιδέα 
τοΰ θανάτου τρομάζει, ή αρετή έπιποθεΐ τόν θάνατον ώς τό μέσον 
δι* ού, λελυμένη τών ωδε δεσμών καί τών ταλαιπωριών τοΰ έπί γής 
βίου, έμβαπτισθήσεται όλη τή πηγή του άγαθοΰ, τοΰ αληθούς, τοΰ 
καλού.

"Ον χρόνον δαπανά ή ήμιμάθεια, όπως προαγάγγ έαυτήν είς έπι- 
κερδή θέσιν, διά ραδιουργίας καί ποταπής πρός τούς κρατούντας κο
λακείας, τούτον δαπανά ή άληθής έπιστήμη είς κράτυνσιν έαυτής. 
Έκ τούτου οί μέν ημιμαθείς εύδοκιμοΰσι καί προάγονται, οί δ’ αλη
θείς έπιστήμονες είτε λησμονοΰνται, είτε παραγκωνίζονται.

Πάσα κυβέρνησις πρός τήν ήμιμάθειαν συμμαχούσα σκοπεί πρός 
τήν δεσποτείαν. Πώς γάρ ού ; Συμμαχεί πρός τό ψεύδος, πρός δέ 
τήν έλευθερίαν μόνη ή αλήθεια άγει, ώς καί τό αψευδές είπε στόμα 
«γκώσεσθε τήκ άλήθειακ και ή αλήθεια ελευθερώσει υμάς». ’Αλλά 
καί δεινόν διά τόν γινώσκοντα τήν αλήθειαν μή δυνάμενον δέ πρά.ζαι 
αυτήν,

Ό όχλος περιφρονεΐ τόν υπέρ τών αληθινών αυτού συμφερόντων 
κοπιώντα, τιμά δέ τουναντίον καί γεραίρει τόν θωπείαις έζαπατώντα 
αυτόν όπως τόν δουλώσφ.

’Ολίγη έπιστήμη μακρύνει άπό τού Θεού, πλειοτέρα δ’ έπανάγει 
πρός τόν Θεόν. Έν πάσν) άθλια πολιτείμ δέδοται τή ημιμαθείς ώς 
κεκτημένον δικαίωμα τό άποζήν άπό τού δημοσίου ταμείου.

‘Ο φόβος τοΰ Θεού πληροϊ μου άπασαν τήν καρδίαν, ώστε ουδ’ 
έλαχίστη έν αύτή θέσις μένει όπως εΐσχωρήστι ό τών άνθρώπων φόβος. 
Λέγων έν πάση περιπτώσει τήν άλήθειαν καί άδιαφορών άν αυτή 
προσκρούγ είς τών ισχυρών τής ημέρας τά συμφέροντα, συχνάκις ποι
ούμαι τούτους έχθρούς, όπόταν όμως έπέλθη τούτοις τροπή τής τύ
χης, γινώσκουσιν ότι έν έμοί εύρήσουσι τόν έ'νθερμον υπερασπιστήν, 
τόν πιστόν παρήγορον φίλον, τόν πρόθυμον άντιλήπτορα. Ούτως έν 
πολλαΐς περιστάσεσιν είδον τούς πλείστους τών υβριστών μου προσελ- 
θόντας μοι έν μετανοία δι’ όσα κατ’ έμού έσκευώρησαν, είπον ή έγρα
ψαν. Ίσχύσαντες μέ κατεδίωζαν, άτυχήσαντας ήλέησα καί κατά δύ- 
ναμιν προύστάτευσα. Ούδέποτέ τινα έζεδικήθην κακώς ποιήσας, τού 
λόγου δέ τούτου έ'νεκα έν υπομονή πάντα κατ’ έμού διωγμόν φέρω, 
άτε ήσυχον έχων τήν συνείδησιν καί διότι άπό τής μακράς μου πεί
ρας έδιδάχθην, ότι πάν κακόν δ μοι έπήλθε έτράπη ύπό τοΰ Θεού διά 
χρόνου πρός τό έμόν άγαθόν.

— Οίκτείρω τούς κακούς καί εΰπραγούντας, έμαυτόν δέ καί δυσ- 
πραγοΰντα μακαρίζω.

— ’Αδύνατον τφ κακώ καί νοήσαι ήλίκην γαλήνην τή ψυχή πορί
ζει ή ήσυχος συνείδησις.

— Μισώ, ναι μισώ τήν κακίαν τών κακών, οίκτείρω όμως τούτους, 
καί μισώ.

Συκοφαντούμενος καί διωκόμενος ένόησα τό ύψος καί τό παρήγο
ρον τών θείων λόγων τού Κυρίου μου" «Μακάριοι όζακ οκειθΐσωσικ 
'Άΐψα.ς καί θιώζωσι και ειπωσι πάκ ποκηρήκ ρήμα καθ’ ύμώκ ιί·ευ- 

’ϋόόμεκοι εκεκεκ εμοϋ».
Πολύς ό πόνος διά τήν συκοφαντίαν καί τόν διωγμόν, άλλά καί ή 

πικρία τούτων γλυκύθυμός έστιν. Ούτω καί τά πικρά φάρμακα θερα- 
πεύουσι τήν νόσον.

Ώς αί φυσικαί έπιστήμαι δίδουσι τόν λόγον τής τών πικρών φαρ
μάκων έπί τοΰ νοσοΰντος σώματος ένεργείας, ούτως ή ευσέβεια <pt- 

ούχι δέ
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λοσοφοϋσα έξηγεϊ τήν άπό τών ατυχημάτων προσγιγνομένην τή ψυχή 
ωφέλειαν.

Έν κακή καί διεφθαρμένη πολιτείγ τούς χρηστούς ώς άχριίστους 
λογίζονται. Οίμοι ! άχρηστος· έγώ ακμαίας έτι έχων τάς δυνάμεις ! 
"Αχρηστος τή πατρίδι νυν μάλιστα δτε, γνωστός έν Ευρώπη ών, καί 
συναδέλφους έν ταϊς είσποιησάσαις με άκαδημίαις έχων τούς έπισημο- 
τάτους τών ιθυνόντων τάς τύχας τών έσπερίων έθνών, ήδυνάμην ά- 
ποτελεσματικώς ύπηρετήσαι τή πατρίδι. ’Άχρηστος νυν, δτε μεγάλα 
τής Ελλάδος συμφέροντα άπαιτοΰσιν ένέργειαν δραστηρίαν καί λόγον 
πολιτικόν πείθοντα. Οϊμοι ! Ή έμη θέσις . . οΐκτρά καί όμοία υίφ 
άλύσεσι προσδεδεμένω είς στήλην, όρώντι δέ τήν μητέρα προ τών 
οφθαλμών αύτοϋ ύβριζομένην καί μή δυναμένφ βοηθήσαι αύτή.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ I. ΣΑΡΙΠΟΛΟΣ 

κ* ήθελα κάθε αίσθημα τοϋ ούρανοΰ νά λείπη, 
άπό τήν γη : τιμή, χαρά, καϋμός, αγάπη, λύπη, 
γιά νά μή βλέπω, άγγελε, κάμμιά ολόγυρά σου 
νά έχη μέσ’ τά στήθια της κρυμμένη τήν καρδιά σου.

Και τοτ’ εμπρός ’σ τήν λάμψι σου τή μόνη, δίχως ταίρι, 
ώσάν φεγγάρι όπου σβή τριγύρω κάθ’ άστέρι, 
μες ’σ τής καρδιάς μου τήν νυχτιά βαθειά βαθειά νά νοιώθω, 
’Εμένα νάχης γιά ζωή καί λογισμό καί πόθο, 
Τής λάμψης τά διαμάντια σου γιά μένα νά σκορπίζης 
καί τοϋ βαθϋ μου τούρανοΰ τήν γύμνια νά στολίζης 
— εσύ μέ ταϊς λαμπράδαις σου μονάχη, δίχως ταίρι, 
ώσάν φεγγάρι όπου σβή τριγύρω κάθ’ άστέρι ! . . .

Έν Σμύρνη, 1888.
ΜΙΧΑΗΛ ΛΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Πανομοιότυπου ύπογραφής αύτοϋ

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟΝ ΜΟΥ
Ζηλεύω δταν θέ να ίοώ κορμί κυπαρισσένιο, 
μαλλιά, ώς σύ ολόμαυρα, ή στόμα κερασένιο, 
*σάν *δώ καί άλλης μάγουλα ’σ τή γλύκα Βουτηγμένα, 
ή μάτια νυχτοκάμωτα, ή στήθια αφροπλασμευα, 
καί μιά είυ* ή λαχτάρα μου, μονάχα νά μπορούσα 
ολαις αύταΐς ταϊς έμμορφιαίς σέ μιά στιγμή να σβοϋσα, 
γιατί δέν βέλω, αγάπη μου, ’σ αύτόν τόν κόσμον άλλη 
νάχη τήν ίδια οψι σου καί τά δικά σου κάλλη.

Ζηλεύω ’σαν θά ίδώ κάμμιά ’σ τή στράτα μου νά δίνη 

'σ τον κουρελιάρη ζήτουλα τοϋ δρόμου ελεημοσύνη- 
’σάν ’δω καί άλλη νά πονη ’σ τά βάσανα τά ξένα, 
καί εκείνη νά προσεύχεται καί ν’ αγαπά ώς ’σένα,

ΤΟ ΧΑΝΙ ΤΗΣ ΓΡΑΒΙΑΣ
ΤΟΥ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ

γενομένη έφέτος έν Γραβιά εορτή έπαυήγαγε πολ
λάκις είς τήν μνήμην καί τά χείλη ήμών τό πασί
γνωστου ποίημα τοϋ άειμ.νής·ου ποιητοϋ Γεωργίου Ζα- 
λοκώστα τό έξυμνοϋν είδικώς τό έν τή θέσει έκείνη 
τελεσθέν πολυύμνητου γεγονός. ’Επειδή δέ τό Χάτι

τής Γραβιάς τοϋ Ζαλοκώστα έχει μικράν τινα έν τή φιλολογίη ημών 
ιστορίαν, ή άνακοίνωσις τών είς αύτό άναφερομένων ιστορικών καί 
άλλων ειδήσεων, μή άρμόζουσα ίσως κατά τόν χρόνον τής πανηγύ- 
ρεως, δέν θά ήτο βεβαίως νϋν άκαιρος, δτε καί ή έορτή παρήλθε, 
καί τοϋ στήθους ήμών ήλαττώθη μέχρι τοϋ συνήθους βαθμοϋ ή έκ
τακτος έκείνη θερμότης.

Τό Χάη τής Γραβιάς τοϋ ποιητοϋ τών Άρρατω^ωτ χαι Κ.ΐτπτών, 
δεδημοσιευμένον άπό τής 27 μέχρι τής 48 σελίδας έν τή β' έκδόσει 
τών Άπάντωκ, άποτελεΐται, ώς γνωστόν, έξ όμοειδών τετραστίχων 
στροφών, εξήκοντα έννεα τόν αριθμόν (δθεν έκ στίχων 276), ών ή 
πρώτη έχει ώς εξής:

Άπό κρότον οργάνων βοίζει 
τής Γραβιάς τό βουνόν αντικρύ" 
λάμπουν όπλα χρυσά, καί λερή ,

φουστανέλλα μαυρίζει.
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Περί τοΰ ποιήματος δέ τούτου, μή ζαταλεγομένου έν τοΐς ζαλ- 
λίστοις τών έργων τοΰ ποιητοΰ, γινώσζομεν ήμεΐς τά εξής.

Τό Χάη τής Γραβιάς έποίησεν ό Ζαλοζώστας έν Ναυπλίφ, με- 
ταβάς δέ εις ’Αθήνας τή 20 Δεκεμβρίου τοΰ 1847 έξεδωκε ζατα 
τούς πρώτους τής άφίξεώς του μήνας έν μιζρώ φυλλαδίφ. Εσώθη 
ή παράδοσις δτι κατ’ άρχάς ό ποιητής προύτίθετο νά συντάξγι όλι- 
γόστιχον ποιημ.άτιον άντικείμενον έχον τό Χάνι τής Γραβιάς, αλλ 
έπί πολύν χρόνον δέν ζατώρθου νά πραγματοποιήση την προθεσιν 
ταύτην, μέχρι ού, έλεγχθεΐς ύπό τίνος τών φίλων, συνέταξεν er ρε- 
γά.ίη σχουόγ τό περί ου ό λόγος ποίημα L Τό ποίημα λοιπον τούτο 
δυνάμεθα νά ε'ίπωμεν δτι ένεπνεύσθη μάλλον ΰπο τής φιλοτιμίας η 
ύπό τής μούσης τοΰ ποιητοΰ, ζαΐ ίσως έν τουτιρ ζεΐται ο ζυριωτα- 
τος λόγος, δΓ δν τό ποίημα τοΰ Ζαλοκώστα έλαττοΰται er avroJw 
πολύ ού μ.όνον τών άλλων, ώς εΐρηται, έ’ργων τοΰ ποιητοΰ αλλα ζαι 
του ποιητικού τής ύποθέσεως μεγαλείου, δπερ εινε άνώτερον τοΰ 
μεγαλείου αύτής τοΰ ίστοριζοΰ

Άλλά ζαΐ χερί τά καθ' έκαστοτ ρέρη τό περί ού ό λόγος ποίημα 
έγένετο άντιζείμενον αύστηρών άλλ’ ούχί ζαι άδίζων επιζρίσεων παρ 
ήμΐν.

Ή τριαζοστή τρίτη στροφή:

καί ιδού, οί σαπφείρινοι κάμποι 
άπό άστρα γεμίζουν λαμπρά, 
χ* έν τφ μέσω αύτών αργυρά 

ή πανσέληνος λάμπει

πιζρώς, ώς γνωστόν, ζατεζρίθη ύπό τοΰ ζ. Εμμανουήλ Ροίδου, πα- 
ρατηρήσαντος δτι μεσουρανούσα πανσέληνος ζαΐ συγχρόνως ουρανός 
πλήρης λαμπρών άστέρων μή έξαφανιζομένων ύπό τής λάμψεως αύ
τής εινε φαινόμενον, δπερ ούδέποτε δύναταί.τις νά ΐδγι ζαι δπερ πα- 
ραστήσας ό ποιητής δύναται εικότως νά ύποληφθή υπό τών μεταγε
νεστέρων ώς άόμματος ραψωδός τού δεκάτου ένατου αίώνος 3.

Προ ταύτης δέ τής στροφής έν τώ δευτεριρ τοΰ ποιήματος μερει

1 Βλ. Σπ. Π. Λάμπρου Γεώργιος Ζα.Ζοζώστας σελ. 52.
J Βλ. Eugene Yemeniz LaGrece moder ne σελ. 224: Le Khan de 

G r a v i a est le recit d’un de ces brillants episodes que l’histoire n’apas 
coutume de relever, mois que la poesie aime toujours a recueillir et a pa- 

rer de ses commentaires.
2 Βλ. περί συγγροτοϊ) /.Mqrixrfc ποιησεως σελ. 17 18.

ύπάρχει προσωποποιία τις, ή τού δαίμονος τού ολέθρου, έζτιθεμένη 
διά τών έξής τεσσάρων στροφών :

Περιίπτατ’ έκεϊ πολύαιμων 
έν νεφέλαις καπνού καί πυρός, 
μέ τό βλέμμα δριαύ, φοβερός 

τοΰ ολέθρου δ δαίμων.

Ταχυθάνατου πέλεκυν σείει, 
και ακόρεστου βλέμμα κολλά 
δπου αίματα ρέουν πολλά, 

δπου θνήσκουν ανδρείοι.

Ή κλαγγή ώς γλυχύφθογγου μέλος 
τοΰ θηρίου τά ώτα χτυπά 
καί τά μέλαινα (sic) χείλη του σπα 

καταχθόνιος γέλως.

Τό πάν βλέπει μέ δψιν αγρίαν 
τήν φριξότριχα κόμηυ κινών, 
ώς δ λέων όπότα,ν πεινών 

ένεδρεύη τήν λείαν.

Καί αύται αί ζυζλώπειαι, ούτως είπεΐν, στροφαί, αϊτινες άνευ τής 
έλαχίστης βλάβης δύνανται ν’ άφαιρεθώσι ζαΐ ίσως έζ τών ύστέρων 
προσετέθησαν, ζαΐ αύται, λέγομεν, αί στροφαί δέν έτυχον τής έγ- 
ζρίσεως τής παρ’ ήμΐν κριτικής, χαοαζτηρισθεϊσαι ύπό τού ζ. ’Αγ
γέλου Βλάχου ώς όια-ίεκτική ύχερτροφία .

Άλλ’ εΐρήσθω έν παρόδφ ένταΰθα χάριν τής άληθείας δτι ή τοι- 
αύτη ΰχερτρο^α δέν άπαντα παρά μόνφ τώ Ζαλοζώστιγ ζαΐ δτι του
ναντίον ήσμένιζον αύτή · έν τοιαύταις Χιιραστάσεσι,τ ούκ ολίγον οί 
δοζιμώτατοι τών ποιητών τής προτέρας γενεάς, έπιλανθανόμενοι μά
λιστα ένίοτε καί τής ραγγα/τευτικής χρούίαθέσεως, εις ήν δέον νά 
ύποβληθή χάριν τών τοιούτων ινδαλμάτων ό αναγνώστης 2. Τούτο δέ 
γίνεται δήλον έ'κ τε άλλων τεκμηρίων πολλών, άπαντώντων έν τοΐς 
καλλίστοις τών προϊόντων τής νέας ημών φιλολογίας, καί έκ τής 
κρίσεως τού μακαρίτου Παναγιώτου Σούτσου, καθ’ ήν έν τή Τουρχο-

1 Βλ. Παρνασσού τόμ. Α', σελ. 337—338.
2 Βλ. περί τούτου Έμμ. Δ. 'Ροίδου Πάρεργα τόμ. Α', σελ. 71 — 72. 
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[ΐάχω Έ.ΙΛάδι τοϋ άδελφοϋ αύτοϋ Αλεξάνδρου Σούτσου «ό τοξεύων 
’Αρχάγγελος τόν Σατανάν έπί τής χειρός καί άναγκάζων αύτόν ινα 
ρίψη άπό της μελανής αύτοϋ παλάμης τμήμα τής καείσης ναυαρχί- 
δος τών ’Οθωμανών, οπερ έσφενδόνιζεν ήδη κατά τοϋ Κανάρη, υπερ
βαίνει κατά τό ύψος καί τόν ΙΙοσειδώνα κα'ι τόν ’Απόλλωνα καί την 
Άθηνάν καί τόν Άρην τοϋ ‘Ομήρου '». Έλησμόνει δ’ δμως ταϋτα 
λέγων ό καλός κάγαθός τοϋ 'Οδοιπόρου ποιητής καί της Νέας Σχο- 
Αής άρχηγέτης, έλησμόνει, λέγομεν, δτι έν τοιαύταις ύπερτροφικαϊς 
ύπερβάσεσι κεϊνται πολλάκις αί ύπερβασίαι αί φιλολογικαί, καί 
τοϋτο ένεκα της βηματιαίας άποστάσεως της χωριζούσης τό ύψη.1όν 
άπό τοϋ γελοίου (du sublime au ridicule il n'y a qu’un pas).

Άλλ’ δμως παρά πάντα τά είρημένα τό Άάη τής Γραβιάς τοϋ 
Ζαλοκώστα, δτε τό πρώτον έν τώ μικρφ έκείνω φυλλαδίω έξεδόθη, 
καί εύαρέστως άνεγνώσθη καί είλικρινώς έπγνέθη. Καί τοϋτο εύλό- 
γως' ού μόνον άλλη τις ήτο ή πνευματική τοϋ έ'θνους κατάστασις έν 
έτει 1848, άλλά καί κατά πολλά έτη έγγυτέρα πρός τό ύπό τοϋ 
ποιητοϋ ύμνηθέν πολυθρύλητον άνδραγάθημα. Τό ποίημα άρα τοϋ Ζα
λοκώστα άπετείνετο είς άσίγητα έτι συναισθήματα καί είς έτι εύθα- 
λεϊς άναμνήσεις, ζωογονηθείσας μάλιστα ούκ ολίγον καί ύπό τής 
ποοσφάτου τότε μεταβολής τοϋ άκράτου μοναρχικού πολιτεύματος 
είς συνταγματικόν, μεταβολής, ήτις έθεωρήθη, τούλάχιστον ύπό τών 
έαυτής έργατών, ών ολίγοι ήσαν τής έπαναστάσεως άνδρες, ώς άπο- 
τελοϋσα ολόκληρον πράξιν έν τώ ήρωικφ ύπέρ τής άποκαταστάσεως 
τοϋ έθνους δράματι. Άλλ’ δμως σήμερον άλλως βεβαίως έχουσι τά 
πράγματα παρ’ ήμΐν. Ού μόνον αί άναμνήσεις ήμών έγένοντο άρχαιο- 
,έογικώτεραι, άλλά καί ή κρίσις, άπηλλαγμένη γενικών ψυχολογικών 
διαθέσεων, κατέστη λογικωτέρα τις καί μάλλον απαιτητική. Σήμε
ρον αύτός δ είς τήν έλευθερίαν ύμνος τοϋ Σολωμοϋ ό ήλεκτρίσας άλ
λοτε ψυχάς οίκοθεν διατεθειμένας εις συγκίνησιν καί άνεωγμένας ήδη 
ποός τόν ένθουσιασμόν, «σήμερον ό ύμνος αύτός άτόλμως έν τή πα- 
ρουσίοε τοϋ έπικριτοϋ άμφισβητεϊ τήν ηγουμενίαν πρός τά προγενέ
στερα καί ταπεινότερα τοϋ αύτοϋ συγγραφέως στιχουργήματα2». 
ΙΙερί δέ τοϋ πολυθρυλήτου έκείνου θουρίου τοϋ 'Ρήγα, δστις έχρη- 
σίμευσεν «ώς ή πυρφόρος θρυαλλϊς τής μεγάλης έκρήξεως τοϋ

1 Βλ. Μύθους έ άμετρους σελ. ια’—ιβ”.
1 Βλ. Σπ. Ζαμπελίου Σκέψεις ,-τερί έ,Ι.Ιηνικής ποιήσεως σελ. 72. 

1821'», ούδέ λόγος βεβαίως δύναται νά γένηται σήμερον. Ούτω 
βαίνει ό φιλολογικός καί έν γένει δ πνευματικός βίος τών έθνών. Ή 
έννοια τοϋ άριστοτεχνήματος ώς πάσα άλλη έν τώ κόσμφ τούτφ έν
νοια εϊνε σχετική. Ύπάρχουσι χρόνοι εύμενώς εις ώρισμένα δημιουρ
γήματα έπιθορυβοϋντες καί τήν άθανασίαν είς αύτά άπονέμοντες’ 
άλλ’ ύπάρχουσι καί άλλοι, μικρόν τι ή πολύ έκείνων άπέχοντες, οϊ- 
τινες άποδεικνύουσιν δτι ή άθανασία δέν έχει ούδέ δύναται νά έχη 
κατά πάντα συμπαραστάτην τό άναμάρτητον- καί δτι μάλιστα ένίοτε, 
δ’περ καί τό έκπλήττον, τά άμαρτήματα εϊνε τοιαϋτα, ώστε δικαι
ούται τις νά εϊπγ μετά τοϋ άνδρός έκείνου τής πράξεως, τοϋ Ναπο- 
λέοντος τοϋ Μεγάλου, δτι πάσης άνθρωπίνης επιτυχίας παράγων 
κατά τι εϊνε ή τύχη καί πολλάκις δ μέγιστος.

Έν μηνί Όκτωβρίω τοϋ 1888.

ΣΤΛΜΑΤ1ΟΣ Δ. ΒΑΛΒΗΣ.

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
Trj Κυρία.............

Μή νομίσης ότι φεύγω άνευ σπαραγμού ψυχής, 
πώς ευκόλως βίος όλος, καθώς λέγεις, λησμονεϊται.
Δέν γνωρίζω άν θά ήμαι είς τό μέλλον ευτυχής, 
άν κανείς, όπόταν φύγω, κάποτε θά μ’ ενθυμήται.

Άλλ* είξεύρω ότι όσον πλησιάζει ή στιγμή, 
καθ’ ήν φίλους καί πατρίδα καί αγάπην θά άφήσω, 
Άπό τρόμον σταματώσι τής καρδίας οί παλμοί, 
αφ’ ού τίποτε δέν εχω είς τήν ξένην νά ελπίσω.

Έχει πάντοτε ανάγκην τής αγάπης ή ψυχή, 
άνευ ταύτης ή ζωή μας καταντά απελπισία.
ΙΙέριξ μου φωνή γλυκεία τοϋ λοιπού δέν θ’ αντηχή, 
καί κενόν βαθύ θά έχω πάντοτε έν τή καρδία.

1 Κ. Παπαρρηγόπουλος 'Ζστορία τοϋ 'Ε.Ι,Ιηνικοϋ έθνους τόμ. Ε, σελ. 673 
τής 6' έκδ.
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Πρός ύμάς αγάπης πλήρη θέλω στρέφει οφθαλμόν, 
ϊνα ζώ μέ τής πατρίδος τάς γλυκείας αναμνήσεις. 
Εις τοΰ αποχωρισμού μου τόν αποχαιρετισμόν, 
ευτυχής, άν αΐσθανθήτε δλας μου τάς συγκινήσεις.

'Er Άθηναις, την 1ί Ανγαΰστον 1888.

ΕΥΓΕΝΙΟΣ Γ. ΖΑΛΑΚΩΣΤΑΣ.

ΑΝ ΘΕΛΗΣ
Είμαι σιμά σου, μάθε με 

Τήν γλώσσα τών αγγέλων 
Νά λησμονήσω παρελθόν 
Νά μή σκεφθώ γιά μέλλον !

Μ’ ένα γλυκό χαμόγελο 
Χαΐδεψε τήν καρδιά μου' 
“Άνοιξε τήν Παράδεισο 
’Εμπρός ’ς τόν έρωτά μου.

'Ρίξε ένα βλέμμα έρωτικό 
Τά νέφη νά σκορπίση 
’Απ’ τήν ψυχή, πού σάν Θεό, 
’Εσένα εχει αγαπήσει !

Σιμά σου γένομαι άγγελος' 
Τόν Πλάστη μου δοξάζω ! 
Μ’ άφίνεις. . . ., ολοζώντανος 
Σ τήν κόλασι βουλιάζω '.

Τα yi.Ua τά αγαπημένα.—der τα θί.ΐω μττρημένα.

Μοΰ 'δωκες ένα φίλημα, 
Κ’ είμαι γιά νά πεθάνω !

Γιά δώς μου κ’ ένα δεύτερο, 
ΚΓ άνίσως καί δέν ’γειάνω'

Δώς μου πέντ’ έξη μαζωχτά. 
Τό χάρο νά νικήσω.

"Η δώσέ μου άκοπα φιλιά 
"Ως που νά ξεψυχήσω.

ΠΑΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

yi.Ua


ry

Φίλτατέ μοι χ. Άρσένη,

"Αγαν ασμένως εμαθον έχ τής ύμετέρας επιστολής, δτι πρόκειται νά έπανα- 
ληφθή κατά τδ παρόν έτος ή πέρυσι διαχοπεϊσα έκδοσις τής ΠοιχίΛης Στοάς, ήτις 
αληθώς εχει πολλήν χρησιμότητα διά τό αληθώς ποιχίλον τής πνευματικής έστιά- 
σεως, ήν παρέχει εις τους άναγνώιτας αυτής.

Αί πολλαί μου άσχολίαι, μή έπιτρέπουσαι μοι δυστυχώς νά άποστείλω ύμΐν 
πραγματείαν τινά όπωσοϋν εκτενή κατά τήν έπιμόνως δηλωθεισάν μοι εύγενή 
ύμών επιθυμίαν, μέ αναγκάζουσι νά περιορισθώ εις τήν αποστολήν συντόμου τί
νος πολιτικής διατριβής μου, φερούσης τήν παράδοξον ίσως επιγραφήν «Περί τής 
παρ’ ήμΐν μεταβολής τής σημασίας τών λέξεων».

Δέξάσθε, παρακαλώ, τους φιλικωτάτους ασπασμούς μου.

Άθήνησι 28 Ιουνίου 1888.
Θεόδωρο; Ν. Φλογαΐτης.ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡ ΗΜΙΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΙΣ

ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ

Θουκυδίδης λέγει, δτι εν τών πολλών κακών, 
άτινα έπήνεγκεν ό πελοποννησιακός πόλεμος, ήν 
και δτι μετεβλήθη ή άζίωσις των ονομάτων, 
παρηλλάγη δηλονότι ή σημασία τών λέξεων. 
Αυτό τοϋτο δυνάμεθα και ήμεΐς νά εΐ'πωμεν νυν. 
Μεταξύ τών πολλών κακών, άπερ παρήγαγεν ή 
άπό πολλών έτών έπικρατοΰσα παρ’ ήμΐν δι
εφθαρμένη πολιτική κατάστασις, είναι και δτι 
μετεβλήθη παρ’ ήμΐν ή δννοια τών λέξεων. Ή 

λέξις ελευθερία η ελευθερίαν εμφαίνει νυν παρ’ήμΐν τήν ελλειψιν πά- 
σης άληθοΰς ελευθερίας, τήν δέσμευσιν, τήν άπορρόφησιν. Πραχτνχώς 
άε λέγενν σημαίνει κηρύττειν τόν πόλεμον εις τήν ιστορίαν, τήν λο
γικήν και τήν πείραν.

«Έχομεν τάς μάλλον άκρατους έλευθερίας» φωνοΰσι πολλοί τών 
παρ’ ήμΐν δημοσιογράφων καί πολιτευτών. Καί δμως πάσαι αύται αί 
περιιρδόμεναι έλευθερίαι συνίστανται ή καταλήγαυσιν εις τήν σφιγ- 
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κτοτάτην δέσμευσιν, την πνιγηροτάτην άπορρόφησιν, την βδελυρωτά- 
την τυραννίαν. Έν πρώτοις tv σχολεϊον δέν δυνάμεθα νά συστήσω- 
μεν, ενα ναόν νά έγείρωμεν, [χίαν οδόν νά χαράξωμεν, {χίαν κέραμον 
δημοτικού καταστήματος νά μετατοπίσωμεν, tv Ιώτα τής δημοτικής 
σφραγϊδος νά προσθέσωμεν ή νά άφαιοέσωμεν, νά συνεταιρισθώμεν έμ- 
πορικώς, νά πωλήσωμεν, νά άγοράσωμεν άνευ ύψηλοΰ βασιλικού δια
τάγματος ή υψηλότατης ύπουργικής διαταγής, άνευ δηλαδή τής με- 
σολαβήσεως ενός υπουργικού βουλευτοΰ ή ένός ύπουργικοΰ ύποψηφίου 
έν καιρω τών έκλογών. Έκ δέ τής τοιαύτης συγκεντρώσεως πάντων 
τών συμφερόντων καί πασών τών άναγκών τοΰ δημότου καϊ τοΰ άστοΰ 
εις τήν κεντρικήν εξουσίαν πηγάζει ή καπήλευσις καί τών άνεγνω- 
ρισμένων διά τοΰ συντάγματος εις τόν πολίτην συνταγματικών 
δικαιωμάτων. Κατά τάς βουλευτικάς καί δημοτικάς έκλογάς τά υ
πουργεία μεταβάλλονται εις δημοπρατήριον, αΐ θύραι κα'ι αί θυρίδες 
τοΰ ταμείου άνοίγονται, πάσα ή διοίκησις παραδίδοται εις τήν ιδιο
τέλειαν τών υπουργικών υποψηφίων" ένιαχοΰ δέ θαυματουργεί καί ή 
λόγχη τών στρατιωτών, άποκλείουσα τούς έκλογεϊς καί παρασκευά- 
ζουσα εικονικήν ψηφοφορίαν" ούτω δ’ έξαφανίζεται έν πολλοϊς καί τό 
έκλογικόν δικαίωμα, τό μόνον δικαίωμα δπερ έδόθη εις τόν έλεύθερον 
"Ελληνα πολίτην ! Τότε προ πάντων έκλείπει καί αύτή ή σκιά τοΰ 
νόμου έν τή διοικήσει τών κοινών" έκαστον δέ ταχυδρομεϊον πασιγνώ- 
στως κομίζει εις ’Αθήνας καθ’έκάστην δαψιλεστάτην συγκομιδήν γεγο
νότων καταδηλούντων, ότι νομαρχεία, είσαγγελίαι, ταμεία, έφορεϊαι, 
φρουραρχεία κτλ. ούδέν άλλο είναι ή έργαστήρια κομματικής άγορα- 
πωλησίας. Έκ τής τοιαύτης δέ συγκεντρώσεως πάντων τών συμφε
ρόντων καί πασών τών άναγκών είς τήν κεντρικήν έξουσίαν πηγάζει 
καί ή άκόρεστος καί αδάμαστος φιλαρχία, έπιφέρουσα τήν οΐκτράν 
έξαχρείωσιν τών έκλογέων, τών βουλευτών, τών υπουργών καί πάν
των σχεδόν τών δημοσίων λειτουργών, τήν άπεμπόλησιν τής ψήφου 
καί τής συνειδήσεως πάντων τών στοιχείων τής πολιτείας. Ό έκλο- 
γεύς, θέλων νά χανδακωθή ή κατ’ αύτοΰ καταγγελία είς τό είσαγγε- 
λικόν γραφεϊον ή τάνάπαλιν νά ένεργηθή ή καταγγελία, ήν έδωκε, 
θέλων νά ξυλεύσγ έλευθέρως είς τό δάσος, νά ύλοτομήση, νά καλ- 
λιεργήσν] κεκαυμένην γήν, νά έγείρν) ιδιωτικόν τι κατάστημα άναγ- 
κάζεται νά άνταλλάξη τήν ψήφον αύτοΰ πρός τήν κατόρθωσιν τοΰ 
έπιζητουμένου" ό βουλευτής, θέλων νά διατηρήση καί παγιώση τήν 
έπιτόπιον αύτοΰ έπιρροήν, άναγκάζεται νά άνταλλάξη τήν βουλευτι

κήν αύτοΰ ψήφον πρός τάς παρεχομένας τανΰν ή παρασχεθησομένας 
έν τφ μέλλοντι τοιούτου είδους δωρεάς καί χάριτας είς τούς έκλο
γεϊς αύτοΰ" ό ύπουργός ή θηρευτής ύπουργείου, θέλων ώσαύτως έξ ένός 
μέν νά παγιώσν) τήν έπιρροήν αύτοΰ έν τή έκλογική αύτοΰ έπαρχίφ, 
έξ άλλου δέ νά διατηρήση καί ένισχύση τήν κοινοβουλευτικήν αύτοΰ 
σημασίαν, ανταλλάσσει τήν συνείδησιν αύτοΰ πρός τό κατεχόμενον 
ύπ’ αύτοΰ τανΰν ή καταληφθησόμενον έν τώ μέλλοντι ύπουργικόν 
χαρτοφυλάκων. Ό δημόσιος λειτουργός, θέλων νά διατηρήση τήν θέ
σιν αύτοΰ, νά άποφύγη τήν μετάθεσιν ή νά προβιβασθή, άνταλλάσσει 
τό καθήκον αύτοΰ πρός τήν κατόρθωσιν τής έπιθυμίας αύτοΰ.

Καί μά τόν Θεόν δέν νομίζομεν, δτι δύναται τις νά έπιρρίψη βα- 
ρεΐαν μομφήν είς αυτούς έπί τούτφ. Μεταξύ τών έλαφρυντικών περι
στάσεων, αΐτινες προύτάθησαν ύπέρ τοΰ πραξικοπήματος, δι’ ού κα- 
τέλυσεν ό Ναπολέων Βοναπάρτης τό γαλλικόν πολίτευμα, συγκατα
λέγεται καί δτι έτέλεσε τό κακούργημα, δπως σωθη έκ τής ειρκτής. 
Κατά τόν έ'ξοχον συγγραφέα «τής ιστορίας τοΰ κακουργήματος» 
άμεσον έλατήριον τής κατά τοΰ κοινοβουλίου έπιδρομής ήτο κυρίως 
ή άνάγκη τής συγκαλύψεως ρυπαρωτάτων αίσχροκερδειών. Τανΰν παρ’ 
ήμϊν έκλογεϊς, βουλευταί, ύπουργοί, δημόσιοι ύπάλληλοι μίαν καί 
μόνην πολλώ δικαιότερον προβάλλουσιν όμοθυμαδόν δικαιολογίαν τής 
άσυνειδήτου αύτών διαγωγής, δτι άλλως δέν σώζονται άπό τής κα
ταστροφής. 'Ο δημόσιος λειτουργός δέν δύναται νά διατηρήση τήν 
θέσιν αύτοΰ είμή έπί τώ δρφ τής έξυπηρετήσεως τών πολιτικών συμ
φερόντων τών ύπουργών καί τών βουλευτών. Ό ύπουργός δέν δύναται 
νά παραμείνη είμή έπί τφ δρφ τής έξυπηρετήσεως τών πολιτικών 
συμφερόντων τών βουλευτών καί τών έκλογέων" ό βουλευτής δέν δύ
ναται νά έπανεκλεχθή βουλευτής είμή έπί τώ δρφ τής έξυπηρετήσεως 
τών ύπουργών καί τών έκλογέων" ό έκλογεύς δέν δύναται νά θερα- 
πεύση τάς νομίμους αύτοΰ άνάγκας ή τά άλλα αύτοΰ συμφέροντα 
είμή έπί τφ δρφ τής συναλλαγής τής ψήφου αύτοΰ πρός τούς βου- 
λευτάς καί τούς ύπουργούς.

Έκ τούτου δέ καί ή αλλοπρόσαλλος διαγωγή τών πολιτικών κομ
μάτων. «Μετά τόν θάνατόν μου άς έπέλθη ό κατακλυσμός» έ'λεγεν ό 
Λουδοβίκος ΙΕ' εις τούς εύλαβώς παρατηροΰντας αΰτφ, δτι άδύνα- 
τον ήτο νάνθέξη έπί μακρόν είς τηλικαύτην σπατάλην καί κακοδι- 
οικησίαν ή Γαλλία. «Μετά τήν πτώσιν ημών ό κατακλυσμός» δια
νοούνται καί οί ήμέτεροι ύπουργοί, έν δσφ κατέχουσι τά σκήπτρα
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τής εξουσίας. 'Ως ό Γάλλος μόναρχος περί ούδενός άλλου έμερίμνα ή 
πώς νά ρύθμισή την έξάντλησιν τών πόρων τοΰ γαλλικού λαοΰ ούτως, 
ώστε νά έπέλθή αΰτη ευθύς μετά την τελευτήν αύτοΰ, ούτω καί οί 
"Ελληνες υπουργοί περί ούδενός άλλου φροντίζουσιν ή πώς νά κενώ- 
σωσι τόν κυβερνητικόν πίθον, χαριζόμενοι εις τούς φίλους αύτών βου- 
λευτάς καί έκλογεΐς, καί παρέχοντες τά μέσα εις παντοειδείς αυθαι
ρεσίας, ανομίας καί άδικίας κατά τών αντιπάλων. Ή διοίκησις, ή 
δικαιοσύνη, ή έκπαίδευσις, ό στρατός κτλ. παραδίδονται λεία εις την 
κρατούσαν φατρίαν, άποτελοΰντα τούς κυριωτάτους όρους τής ειδε
χθούς συναλλαγής, ήτις συνενοϊ πυκνήν περί τόν έκάστοτε πρωθυ
πουργόν έπί βραχύν ή μακράν χρόνον την κυβερνητικήν φάλαγγα.

«Εισθε φίλοι ! τόν κατάλογόν σας». ’Ιδού η γλώσσα καί ό τρόπος 
δι’ ού στερεοτύπως οί ύπουργοί ή μάλλον οί πρωθυπουργοί (οϊτινες 
συγκεντρούσιν άληθώς εις εαυτούς πάντα τά ύπουργεΐα) συνάπτουσι 
τάς πολιτικάς αύτών σχέσεις. ’Εν τώ καταλόγφ άναγράφονται οί 
όροι της συναλλαγής, ύπ’ αυτούς δέ τίθεται ή πρωθυπουργικη σφρα- 
γίς, σφραγίζουσα καί ύποδουλοΰσα τόν συμβαλλόμενον, άποβάλλοντα 

πάσαν αύτοβουλίαν.
Άλλ’ ώς ή κυβέρνησις εις τόν βωμόν της διατηρήσεως της άρχής 

θύει τά πάντα, καί ή άντιπολίτευσις τά πάντα μηχανάται πρός άρ- 
παγην της εξουσίας. Εις σαγηνευσιν βουλευτικών ψήφων καί έξέγερ- 
σιν τού φρονήματος τού λαού διαβάλλει, συκοφαντεί, συνωμοτεί, άλλά 
τό κωμικώτερον, πολλάκις καί αντιφάσκει εις βαθμόν ποοκαλούντα 
τό μειδίαμα. Τις δέν άνέγνω τήν περιλάλητον γαλλικήν κωμωδίαν, 
έν ή έμφανίζεται ήγεμών, παραπονούμενος κατά τών άντιφατικών 
αιτιάσεων, άς προκαλεΐ οίαδήποτε αύτοΰ ενέργεια ; Έάν προσφέργ 
χορούς καί συμπόσια,διδάσκει τήν πολυτέλειαν καί τήν τρυφηλότητα’ 
έάν δέ δέν παρέχγ, θησαυρίζει φιλαργύρως έκ τών ιδρώτων τών φο- 
ρολογουμένων’ έάν αύξάνγ τόν στρατόν, περί ολίγου ποιείται τήν ευη
μερίαν τών πολιτών καί, έάν έλαττοϊ τόν στρατόν, παρασκευάζει τού 
έθνους τόν έξευτελισμόν καί τήν ταπείνωσιν. «Ένί λόγω, προσεπιλέ- 
γει μελαγχολικώς ό ήρως τής κωμωδίας, ό,τι πράττω είναι κακόν 
καί ό,τι δέν πράττω έτι χείρον». Τούτ’ αυτό βλέπομεν καί έν τή 
πολιτική τών αντιπολιτεύσεων, παρ’ ήμΐν τε καί παρά Γάλλοις. 'Η 
κυβέρνησις κατακρίνεται πολλάκις δι’ ό,τι πράττει καί δι’ ό,τι’ δέν 
πράττει’ κακίζεται διότι έλυσε θετικώς καί διότι έλυσεν άρνητικώς 
τό αυτό ζήτημα.
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Άλλ’ ώς έν Γαλλία παρουσιάζονται έκάστοτε αληθή συμπτώματα 
έθνικής έξεγέρσεως, έπέρχονται έπί τέλους πολλάκις συνωμοσίαι καί 
έπαναστάσεις,άπορρέουσαι άπό νοσηράς πολιτικής καταστάσεως, άλλ’ 
ούδαμώς συντείνουσαι εις τήν θεραπείαν αύτής, (διότι τό νόσημα άεί— 
ποτε διατηρείται έν τώ βάθει τού πολιτικού σώματος ύπό άλλην 
μορφήν), άπαραλλάκτως καί έν Έλλάδι έτελέσθησαν καί πιθανόν νά 
τελεσθώσι καί έν τώ μέλλοντι προϊόντος τού χρόνου έπαναστάσεις, εις 
ούδέν καταλήγουσαι ή καταλήξουσαι οριστικόν θεραπείας άποτέλε- 
σμα. ’Ιδού τά άποτελέσματα τής συγκεντοώσεως. Κακή καί φατοια- 
στική διοίκησις, διαφθορά πολιτική καί κοινωνική, συνωμοσίαι καί 
έπαναστάσεις, οΐκτρά έν γένει κατάστασις καί άλληλαιτίασις διαρκής 
έπί τή καταστάσει ταύτη.

Οί έπιπόλαιοι έξετασταί τών πραγμάτων, οΐ άληθώς μή πρακτικοί, 
οί άληθώς φαντασιοκόποι δέν θέλουσι νάίδωσι τά οφθαλμοφανή αίτια, 
τά ριζικά αίτια τής καταστάσεως ταύτης. Τυφλώττουσι πρό τού πυ
ράς τού προκαλοϋντος τόν βρασμόν τού ϋδατος έν τή χύτρα τής πο
λιτείας’ έχουσι κλειστούς τούς οφθαλμούς πρό τής λάβας, ήτις δια- 
κλονεϊ καί διαρρήγνυσι συνεχώς τό πολιτικόν έδαφος τής Γαλλίας, τής 
'Ισπανίας καί τής Ελλάδος. Τό πύρ τό φέρον εις κοχλασμόν τόν 
λέβητα, τό διασεϊον άπαύστως τό πολιτικόν έδαφος τών χωρών τού
των, είναι προδήλως ή περί τήν έξουσίαν καί έν τή έξουσία συσσώρευ- 
σις άμυθήτων καί άναριθμήτων συμφερόντων. Πρός ίκανοποίησιν τών 
συμφερόντων τούτων ό έκλογεύς προσφέρει τήν ψήφον αύτοΰ, ό βου
λευτής άπεμπολεϊ τήν ιδίαν αύτοΰ ψήφον, ό ύπουργός παραβιάζει τό 
καθήκον αύτοΰ, ή άντιπολίτευσις καί ή συμπολίτευσις άλληλομα- 
χοϋσι λυσσωδώς, παλαίουσιν ώς άγρια θηρία, συνωμοτούσιν, έπανί- 
στανται. Έάν ή ίκανοποίησις τών συμφερόντων τούτων δέν προέκειτο 
ώς άθλον εις τόν νικητήν, άπεμπόλησις συνειδήσεως καί καθήκοντος, 
σύγκρουσις, διαπληκτισμοί καί λύσσα, άνατροπαί καί έπαναστάσεις 
δέν θά έτελούντο.

Δέν ύπήρχον άλλοτε μανιωδώς άλληλομαχοϋντα δυναστικά κόμ
ματα έν Αγγλία ; Ναί, άλλ’ έξέλιπον, διότι δέν εύρισκον οπαδούς, 
καί δέν εύρισκον, διότι δέν ειχον μέσα πρός δελεασμόν καί έξέγερσιν 
αύτών, δέν ειχον τόν σωρόν τούτον τών συμφερόντων καί άγαθών, 
τόν συγκεκεντρωμένον έν τή έξουσία καί περί αύτήν έν 'Ισπανία, έν 
Γαλλία καί παο’ ήυ.ϊν. Επιβάλετε όμως καί εις τήν Αγγλίαν, έπι- 
βάλετε εις τήν Ελβετίαν, έπιβάλετε εις τήν 'Ολλανδίαν κτλ. τήν 
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νομοθεσίαν τής Ελλάδος, τής Γαλλίας, τής 'Ισπανίας'στήσατε κάκεΐ 
τον σωοόν τούτον τών συμφερόντων, τών δημοσίων, τών έπαρχιακών, 
τών δημοτικών, τών έταιρικών" και θέλετε ΐδει επικρατούσαν καί έκεϊ 
την άπεμπόλησιν τής βουλευτικής ψήφου καί τού εκλογικού δικαιώ
ματος, τόν φατριασμόν τής διοικήσεως, τήν εξαψιν τών παθών" θέ
λετε ΐδει τήν αγριότητα τής πολιτικής πάλης" θέλετε ΐδει τά είρη— 
ναίως άνταγωνιζόμενα πολιτικά κόμματα μεταβαλλόμενα εις λυσσώ
δεις καί μαινομένας περί τήν έξουσίαν φατρίας.

Καί όμως ισχυρίζονται πολλοί, δτι ένεκα τών έλευθεριών πάσχει 
παρ' ήμϊν ό τόπος, έν ω ίχνος έλευθερίας δέν υπάρχει, διότι, δπου έπι- 
κρατεϊ συγκέντρωσις, έλευθερία δέν ύπάρχει. Έν ταϊς συγκεντρωτι- 
καΐς έπικρατείαις ύφ’ οίανδήποτε πολιτειακήν μορφήν καί άν τελώσϊ 
δέν ΰπάρχουσιν έλεύθεροι πολΐται άλλά δούλοι καί δεσπόται" καί εί 
μέν έπί κεφαλής ΐσταται μονάρχης άπόλυτος, δούλοι είναι πάντες οί 
άλλοι, πλήν τού δεσπότου καί τών παρ’ αύτώ κατισχυόντων, οϊτινες 
τυραννούσι καί πιέζουσι τούς λοιπούς" εί δέ ΐσταται κοινοβούλιον, 
έναλλάξ πάντες δουλεύουσι καί τυραννούσιν άπαξάπαντες, διαφθειρό- 
μενοι καί διαφθείροντες, έξαχρειούντες καί έξαχρειούμενοι, ύπό τινας 
ίδιοτελεϊς ομάδας ή συσσωματώσεις πολιτευόμενων, αΐτινες αύτοκα- 
λούνται πολιτικά κόμματα" διαρκώς δέ τυραννούνται, πιέζονται, 
άπωθούνται μόνον οί ευσταθείς καί τίμιοι πολΐται, οϊτινες δέν θέλουσι 
νά ύποκύψωσιν είς τήν συναλλαγήν.

Πολιτεία, έν ή τά πράγματα τά δημοτικά, τά έκκλησιαστικά, τά 
τής έκπαιδεύσεως, τά τής δικαιοσύνης, τά τής άστυνομίας, καί πάντα 
τά τής τοπικής προόδου καί άναπτύξεως διέπονται έπιτοπίως ύπό 
τών δήμων καί κοινοτήτων, ύπό τών ένοριών καί έπιτροπών, ύπό 
τών ιδιωτών καί εταιριών, είναι ή μόνη άληθώς έλευθέρα πολιτεία, 
πολιτεία δημοκρατική έν τή άληθινή τής λέξεως έννοια. Έκ τουναν
τίον πολιτεία, έν ή αί παντοειδείς αύται λειτουργίαι, αί άπ’ ευ
θείας καί έγγύτατα ένδιαφέρουσαι τόν λαόν,έξαρτώνται καί διευθύνον
ται ύπό τού κέντρου, δέν είναι πολιτεία έλευθέρα, είναι πολιτεία 
τυραννουμένη, πολιτεία άνδραποδώδης. Δυνάμεθα μάλιστα είπεϊν, 
ότι ή πολιτεία αύτη, καίπερ έ’χουσα έπί κεφαλής συνταγματικόν βα
σιλέα ή αιρετόν πρόεδρον, είναι πολύ πλέον τυραννική καί πολύ πλέον 
έπιζήμιος παρά τήν μοναρχικήν, διότι έν τή πολιτείας ταύτη τά 
γενικά μεγάλα συμφέροντα τού Κράτους, δηλονότι ή άκεραιότης τού 
έθνικού εδάφους, ή ανεξαρτησία καί ή τιμή τής πατρίδος κτλ., δια- 

κινδυνεύουσι πολλώ μάλλον ή έν τή μοναρχική, τών άλληλοτυραννου- 
σών και άλληλοτυραννουμένων φατριών άπορροφωμένων ύπό τού άγώ- 
νος τής ύπέρ τήν άλλην κατισχύσεως, έν δέ τώ άγώνι τούτφ καταλιμ- 
πάνονται ή θυσιάζονται εύκολώτερον τά γενικά συμ,φέροντα.

Έάν λοιπόν θέλωμεν νά έγκαταστήσωμεν άληθή έλευθερίαν καί 
αληθή τάξιν, νά καθιερώσωμεν άληθή εύδιοικησίαν, νά άποσκυβα- 
λίσωμεν τήν πολιτικήν διαφθοράν, νά καταστήσωμεν εΰγενή καί φι
λότιμα πολιτικά κόμματα, νά φυγαδεύσωμεν όριστικώς τάς συνωμο
σίας καί τάς έπαναστάσεις,δέον νά άποσκορακίσωμεν τήν συγκεντρω
τικήν ήμών νομοθεσίαν,έγκαινίζοντες τήν αΰτεξουσιότήτα τών άτόμων, 
τών δήμων, τών έπαρχιών, τής έκκλησίας, τής δικαιοσύνης κτλ. ’Α
νάγκη πρό πάντων νά διαρρήξωμεν καί τό τελευταϊον σύρμα, τό συνα
πτόν τούς δήμους πρός τό κέντρον, έπιτρέποντες μόνον εις τάς διοι- 
κητικάς άοχάς νά έπισκοπώσι τάς τών δημοτικών άρχών πράξεις καί 
είσάγωσιν αύτάς πρός πειθαρχικήν τιμωρίαν ή άπόλυσιν είς άνεξάρτητα 
πειθαρχικά δικαστήρια" άνάγκη νά έπεκτείνωμεν τά δικαιώματα καί 
τήν ίσχύν τών δημοτικών συμβουλίων έν ταϊς δημοτικαϊς ύποθέσεσι, 
καθιστάντες έν ταύτώ ταύτα σπουδαιότερα διά τού διπλασιασμού 
τού άριθμού τών μελών αύτών, τού ορισμού προσόντων έκλεξιμότητος 
καί τής καθιερώσεως τού ενιαίου τής ψήφου έν τή έκλογή αυτών" νά 
άφαιρέσωμεν άπό τών δημάρχων τάς άλλοτρίας αύτοΐς λειτουργίας, 
οποία ή άστυνομία κτλ. νά ύποβάλωμεν τήν δημοτικήν έκπαίδευσιν 
είς τήν έφορείαν έπιτροπής, έκλεγομένης ύπό τού δημοτικού συμβου
λίου, ύποχρεωτικώς καθ’ ώρισμένον διάστημα ύπηρετούσης έπί ποινή 
προστίμου καί στερήσεως πολιτικών δικαιωμάτων τών άπαρτιζόντων 
αύτήν, ήτις διορίζει καί παύει τόν δημοδιδάσκαλον μεταξύ τών έχόν- 
των τά προσόντα, νά καθιερώσωμεν άστυνομίαν, έμμέσως μέν έκλε- 
γομένην "καί διά περιωρισμένης ψηφοφορίας έν τώ δήμω άλλ’ άπροσ- 
πέλαστον παντελώς είς τάς όλετείρας χεϊρας τής κεντρικής εξουσίας 
καί τών οργάνων αύτής" νά άποξενώσωμεν έντελώς τήν διοίκησιν τής 
Έκκλησίας άπό τής Πολιτείας, νομοθετούντες, ότι αί μέν ένορίαι δι- 
οικούσιν αύτεξουσίως τά εαυτών, ή δι’ αιρετών έπιτροπών ή καθολι- 
κώς έπ’ έκκλησίας άποφαινόμεναι περί αύτών, ήγουν περί έκλογής, 
χειροτονίας καί διατηρήσεως τών ιερέων καί ίεροδιακόνων αύτών, περί 
τών έκκλησιαστικών πόρων καί χρημάτων αύτών, αί δέ έπισκοπαί 
διοικούσιν ωσαύτως αύτεξουσίως τά εαυτών δι’ έπισκοπικού συμ
βουλίου, συγκροτουμένου έξ άντιπροσώπων όλων τών ενοριών, έξ ών 
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σύγζεινται. Οί δ’ επίσκοποι εκλέγονται ύπό τοΰ έπισκοπικού συμβου
λίου, μετεχόντων ή μή καί πάντων τών ιερέων τής επισκοπής ή κα'ι 
τών έπιτρόπων δλων τών τής έκζλησίας ένοριών, καί χειροτονούνται 
ΰποχρεωτικώς ύπό της Ίεράς Συνόδου, ε’ι κέκτηνται τά ύπό τών ιερών 
κανόνων τής εκκλησίας τεθεσπισμένα προσόντα. Ή 'Ιερά τέλος Σύν
οδος καταρτίζεται έκ πάντων διαδοχικώς τών επισκόπων,άνανεουμένη 
κατ’έτος κατά τό ημισυ, καί διοικεί τάς γενικάς υποθέσεις της εκκλη
σίας, μηδαμώς έπεμβαίνουσα ε’ις τάς έπισκοπικάς ή τάς ένοριαζάς’ νά 
εΐσαγάγωμεν τέλος τό έλβετιζόν στρατιωτικόν καί στρατολογικόν σύ
στημα, καθ’ δ ό πολίτης είναι έν ταυτώ στρατιώτης καί ό στρατιώτης 
έν ταύτώ πολίτης καί έπιτηδευματίας. Σημειωτέον ότι έν πληθυσμφ 
τριών περίπου εκατομμυρίων ψυχών ύπό τό άποκεντρωτικόν σύστημα 
τούτο η Ελβετία δαπανά διά τόν ομοσπονδιακόν στρατόν αύτής μό
νον 12,607,000 δραχμών, είς ά περιλαμβάνονται καί δύο εκατομμύ
ρια περίπου δραχμών, δαπανώμενα είς τάς πολυαρίθμους έταιρίας της 
σκοποβολής. Όθεν κατά την Ελβετικήν άναλογίαν ή Ελλάς περι- 
λαμβάνουσα δύο έκατομμύρια πληθυσμού ήθελε δαπανά έπτά καί 
μόνον έκατομμύρια αντί τών 23 έκατομμυρίων, ώς προϋπελογίζοντο 
μέχρι πρό τίνος, άντί τών 18 έκατομμυρίων, ώς προϋπελογίσθησαν διά 
τό 1887 ύπό τού κ. Τρικούπη. Δύναται δέ δι’ αυτού ή Ελβετία νά 
παρατάξγ 200,000 στρατού, περί ού τής άξίας έξεφράσθησαν άγαν 
εΰμενώς ύπέροχοι στρατιωτικοί, έν φ ή 'Ελλάς, καίτοι τοσαύτα κα- 
ταδαπανώσα, μόλις έδυνήθη νά συγκεντρώση κατά τάς έπιστρατείας 
αύτής 80,000 άνδρών. Προσθετέον, δτι παρ’ ήμϊν έως τού νύν κατά 
τύπον μόνον λειτουργεί ή καθολική στρατολογία, άλλά κατ’ ουσίαν 
ουδέ τό ημισυ ύπηρετεϊ, καί μάλιστα ύπό τον νεώτερον ημών στρα
τολογικόν νόμον, ού μόνον διότι ό κύκλος τών έν τώ νόμω καθιερω
μένων άπαλλαγών είναι εύρύτατος, άλλά καί διότι ένίοτε αί ύγιειο- 
νοαικαί έπιτροπαί ύπό τήν πίεσιν τών ισχυρών προβαίνουσιν είς 
σκανδαλώδεις έξαιρέσεις ή άπαλλαγάς. Ούδείς δ’ άγνοεϊ, δτι ή τής 
στρατιωτικής ύπηρεσίας άπαλλαγή είναι έκ τών σπουδαιοτάτων πα
ροχών καί, ώς άλλοτε εύφυώς έξεφράσθη άττική τις έφημερίς, έκ τών 
πολυτιμοτάτων Λιπασμάτων, άπερ οί πολιτευόμενοι μεταχειρίζονται 
πρός χαΛΛιέμγτιαν κόμματος. Τό έλβετικόν όμως σύστημα έξ ένός 
μέν δέν παραδέχεται τάς πολυπληθείς τού νόμου ήμών έξαιρέσεις καί 
άπαλλαγάς, έξ άλλου δέ, μή άποσπών τόν στρατιώτην άπό τών συν
ήθων βιοποριστικών αύτού έργων, είναι τοιούτον έκ φύσεως, ώστε 

άναγκαίως άποτρέπονται ύπ’ αύτό αί πολίτικα! καταχρήσεις.
Έν δσω δμως έπικρατεϊ συγκεντρωτική νομοθεσία, ής ένεκεν ό στρα

τός ύπηρετεϊ τάς ορέξεις τής έξουσίας κατά τών πολιτών, ής ένεκεν 
ό πρώτος τυχών άστυνομικός κλητήρ ή χωροφύλαξ δύναται νά ύβρίσν), 
νά ραπίσγ, νά βασανίσγ, καί νά κρατήσν) τόν μή τυγχάνοντα βου
λευτικής προστασίας είς τά ύγρά, όδωδότα καί πτωματικά κρατη- 
τήρια, ής ένεκα ό πρώτος τυχών δολοφόνος δύναται ένεδρεύων νά 
προσβάλγ τόν άνίσχυρον πολίτην, πεποιθώς είς τήν προστασίαν τού 
ύπουργικού βουλευτού, ής ένεκα ό έ'ντιμος πολίτης τρέχει τόν κίν
δυνον νά προφυλακισθή έν δλον έτος καί νά άπολυθή άκολούθως ώς 
άθώος ή καταδικασθή είς όλιγόμηνον ή ολιγοήμερον φυλάκισιν, ώς 
ύποπεσών είς έλαφοόν πλημμέλημα ή καί άστυνομικήν παράβασιν, 
ής ένεκα οί μέν οπαδοί τού κρατούντος συστήματος δύνανται νά πα- 
ραβαίνωσι πάντας σχεδόν τούς νόμους ατιμωρητί, οί δέ έκάστοτε 
άντιπολιτευόμενοι δέν δύνανται νά έπικαλεσθώσιν άποτελεσματικώς 
τήν προστασίαν τών νόμων, ώς άλλοι ραγιάδες, ούδεμία έλπίς βελ- 
τκόσεως τών πραγμάτων καί περιορισμού τής διαφθοράς. Καί δμως 
τήν παντελή ταύτην έν τοϊς πράγμασιν έλλειψιν έλευθεριών, τήν αύ- 
τόχρημα τυραννίαν, άποκαλούσιν ένιοι τών παρ’ ήμϊν πολιτευτών 
καί δημοσιογράφων πληθώραν έλευθερίας καί άπολαύομεν, στωμυ- 
λεύονται, τών άγλαωτάτων, τών έπιζηλοτάτων έλευθεριών ! Έπί το- 
σούτον παρηλλάγη ή έννοια τών λέξεων έν τφ νύν χρόνφ !

Είναι δέ, λέγουσιν άλλοι, έπιζήμιος είς τόν τόπον ή κατάλυσις 
τής συγκεντρώσεως, διότι έμφωλεύει έν αύτφ μεγάλη διαφθορά. Με
γάλη άληθώς διαφθορά ! Άλλ’ ή διαφθορά αΰτη πηγάζει έκ τού διε
φθαρμένου συγκεντρωτικού συστήματος, δπερ άναγκάζει τόν έκλογέα 
νά ψηφίζγι παρά τήν συνείδησιν αύτού, δπως τύχ·/) τού πόθου αύτού, 
πόθου πολλάκις εύλογωτάτου καί νομιμωτάτου, δν δμως δέν δύναται 
νά ίκανοποιήσγ άν μή παράσχη ώς αντάλλαγμα τήν ψήφον αύτού’ 
δπερ άναγκάζει τόν βουλευτήν νά τάσσηται άσυνειδήτως εις τό κόμμα 
τό παρέχον αύτώ τήν έγγύησιν, δτι τά συμφέροντα τών πολιτικών 
αύτού θιασωτών πληρωθήσονται’ δπερ άναγκάζει τόν ύπουργόν νά 
παραβιάζγι άδιαλείπτως τό καθήκον αύτού πρός σαγήνευσιν βουλευ
τικών ψήφων. Όθεν άκριβώς πρός κατάπαυσιν ή μετριασμόν τής δια
φθοράς προσήκον νάρθώσιν έκ τού μέσου τά ώθούντα εις τήν άλλη- 
λοπρασίαν καί διαφθοράν, δηλονότι ή συγκέντρωσις. Ώς σοφώτατα 
έγνωμάτευσεν άλλοτε ό πολύσοφος Μοντέσκιος, τήν άγαθήν πολιτι- 
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ζην κατάστασιν έπιφέρουσι τάγαθά πολιτεύματα, δηλονότι οί αγα
θοί πολιτικοί καί οργανικοί νόμοι. Τοιούτοι δέ νόμοι είναι οί κατα- 
μερίζοντες την εξουσίαν καί κατανέμοντες την ίσχύν τής τών αγαθών 
άπονομ-ής εις όσον ένεστι πλείονας καί κατά τόν φυσικώτερον τρόπον, 
χορηγοΰντες λ. χ. της τών αγρών φυλάξεως την εξουσίαν εις αγρο
φύλακας, διοριζόμενους ύπό τών ενδιαφερομένων Ιδιοκτητών, τ"ής δι- 
ευθύνσεως τών δημοτικών σχολείων την εξουσίαν εις επιτροπήν έκ 
τών νοημονεστάτων δημοτών τών έχόντων παϊδας παιδευομ-ένους κτλ. 
Καί ισχυρίζονται οί τοΰ καθεστώτος συγκεντρωτικού συστήματος 
οπαδοί, οτι είναι θεωρητικόν φαντασιοκόπημα ή τής άποκεντρώσεως 
ύποστήριξις, τής μόνης αληθούς πρακτικής μεθόδου εις άποσκορά- 
κισιν τής πολιτικής διαφθοράς ! Οθεν πρακτικώς λέγειν κατ αυτους 
σημαίνει ύποστηρίζειν τό συγκεντρωτικόν καθεστώς, έξ ού προδήλως 
έπήγασε καί πηγάζει ή τερατώδης κοινοβουλευτική διαφθορά, ή 
άγουσα καί φέρουσα τανύν τά ήμέτερα πράγματα ! Έπι τοσούτον 
παρηλλάγη ή έννοια τών λέξεων έν τώ νύν χρόνφ !

1888.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν. ΦΛΟΓΑΙΤΗΣ

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΚΗΔΕΙΑ
ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΑΡΧΑΙΟΙΣ ΕΛΛΗΣΙ1

1 Κατά τούς Guhl καί Konner.

πρός τήν μνήμην τών νεκρών άπονομη τιμών 
καί ό σεβασοιός τών δικαιωμάτων αύτών, ΐνα 
μή πλχνώνται αί σκιαί των άνά τάς όχθας 
τής Στυγός μή δυνάμεναι εις τά Ηλυσια 
πεδία νά είσέλθωσι, παρά τοΐς Έλλησι ή- 
τον αίσθημα λίαν δημοτικόν, δπερ αί θρη— 
σκευτικαί τελεταί καί ή δύναμις τής συνή
θειας άνύψωσαν εις νόμον. ’Εντεύθεν τό ευ
σεβές έθιμον τής προετοιμασίας τών νεκρών 

διά τό τελευταΐον αύτών τκξείδιον, τών μεγαλοπρεπών κηδειών, τού 
σεβχσμού τών τάφων καί τής προστασίας αύτών κατά πάσης προσ~ 

βολής. Εντεύθεν δέ ή εύγεν,ής συνήθεια τής μετακομιδής τών μακράν 
τής πατρίδος άποθνησκόντων ή τής άνεγέρσεως κενοταφίων έν τή 
πατρία γή δταν ή μεταφορά καθίστατο άδύνατος. 'Η άρνησις ταφής 
τώ έπί τού πεδίου τής μάχης πίπτοντι έχθρώ έθεωρεΐτο ωβρις, καί 
κατά τούς νόμους τού πολέμου τά όπλα έσίγων δταν οί άντίπαλοι 
στρατοί έ'μελλον νά θάψωσι τούς κατά τήν μάχην πεσόντας πολε- 
μιστάς. Άλλά καί έν τώ ίδιωτικώ βίω ό κανών άπαράβατος έπεβάλ- 
λετο. Μόνον οί προδόται τής πατρίδος καί οί κακούργοι οί καταδι- 
κασθέντες εις τήν έσχάτην τών ποινών έστερούντο τών τιμών τής 
ταφής.Άταφον τό σώμα αύτών έξετίθετο καί προυκειτο βορά θηρίων.

Κατά τούς ομηρικούς χρόνους οΐ φίλοι καί συγγενείς έ’κλειον 
τούς οφθαλμούς τού θνήσκοντος" είτα, άφ’ ού έ'πλυνον τό σώμα διά 
μύρων, περιέβαλλον διά λευκού λεπτού φορέματος καί προέθετον 
αυτό έπί κλίνης. ’Ήρχιζον κατόπιν οί θρήνοι, ούς δ "Ομηρος ακριβώς 
περιγράφει δταν άνηγγέλθη τώ Άχιλλεϊ δ θάνατος τού Πατρόκλου. 
Ή έπικήδειος τελετή, ήτις έγένετο τώ "Εκτορι, άποδείκνυσιν δτι έν 
τή άρχαιοτάτ·/] έκείνη έποχή ήτον έν χρήσει ήδη. "Οντως παρουσιά
ζονται κατ’αύτήν θρηνωδοί τονίζουσαι άσματα λυπηρά, διακοπτόμενα 
ύπό τών οΐμωγών τής Ανδρομάχης, τής Εκάβης καί τής Ελένης. 
Τό σώμα έπί πολλάς ήμέρας έ'κειτο έκτεθειμένον. Ή έ'κθεσις τού Ά- 
χιλλέως διήρκεσε 17, τού δέ "Εκτορος 9 ήμέρας" έν τώ διαστήματι 
δέ τούτω δέν έ'παυον οί νεκρικοί ύμνοι. Κατόπιν παρεδίδετο εις τήν 
πυράν τό σώμα μεμυρωμένον καί κατεστολισμένον.

Έν ’Αττική κατ’ άρχάς φαίνεται δτι ή κηδεία έγίνετο άνευ πο
λυτελείας. Οί έγγύτεροι συγγενείς άνέσκαπτον τόν τάφον, έναπέθε- 
τον έν αύτώ τόν νεκρόν καί έ'σπειρον σίτον έπί τού τύμβου, διότι έπί- 
στευον δτι ή γή ούτω σπειρομένη έλαφροτέρα καθίστατο. Ή τοιαύτη 
άπλή τελετή κατέληγεν εις γεύμα έπί τιμή τών άρετών τού μακα
ρίτου. Ή ματαιοδοξία βραδύτερον άντικατέστησε τήν άρχαϊκήν άπλό- 
τητα καί αί μεγαλοπρεπείς κηδεϊαι αΐτινες κατά τούς χρόνους τού 
’Ομήρου ώργανίζοντο εις τιμήν τών ήρώων έγενικεύθησαν καθ’ δλας 
τάς τάξεις τού λαού μέχρι καταχρήσεως μάλιστα, ήν δ Σόλων άπε- 
πειράθη νομοθετικώς νά περιστείλη.

Έθετον τώ στόματι τού νεκρού οβολόν, ΐνα άποτίση τόν ναύλον 
τώ Χάρωνι, είτα τά μέλη τής οικογένειας, αί γυναίκες κυρίως, έ'πλυ
νον τό σώμα, περιέβαλλον αύτό λευκω ένδύματι καί έστόλιζον δι’άν- 
θέων, άτινα συγγενείς τε καί φίλοι έκόμιζον έν άφθονίη. Τούτων 
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γενομένων τό σώμα ήτον έτοιμον πρός την λεγομένην πρόθεσιν. 'Ο 
Σόλων ήθέλησε νά περιορίση τούς θορυβώδεις κοπετούς, ό δέ Χαρών - 
δας πάντα θρήνον άπεπειράθη ν’ άπαγορεύσγ.

Συνήθως έν τούτοις προσελάμβανον έπί πληρωμή γυναίκας αϊτινες 
άπήγγελλον θρηνώδη άσματα ύπό τόν πένθιμον ήχον αυλού(αύλωδία).

Έξοχος ήτον ή παρά τοϊς Έλλησι συνήθεια, καθ’ ήν δι’ έξόδων 
τού δημοσίου έκηδεύοντο οί υπέρ τής πατρίδας άποθνήσκοντες, καί 
ής τάς λεπτομέρειας θαυμασίως περιγράφει ό Θουκυδίδης (β', 34)’ 
νόμος δέ τού Σόλωνος ώριζε «Δημοσία ταφάς ποιεϊσθαι τών έν τώ 
πολεμώ άποθανόντων», καί λόγοι έπιτάφιοι νά έκφωνώνται.

Οί νεκροί άρχαιότερον μέν έθάπτοντο έν αΰταϊς ταϊς οΐκίαις των. 
Οί ’Αθηναίοι καί οί Σικυώνιοι έθεώρησαν αύτό κακόν καί μετέφεραν 
τά νεκροταφεία έκτος τών πόλεων. Οί δέ Λακεδαιμόνιοι έντός τής 
πόλεως ώριζον θέσιν ταφής, ΐνα ή θέα τών τάφων συνηθίζη τήν νεο
λαίαν είς τήν περιφρόνηση» τού θανάτου. .

Κατά τούς ήρωικούς χρόνους έ'καιον τούς νεκρούς,τούλάχιστον τούτο 
φαίνεται παρ’ 'Ομήρφ γινόμενον έπί τών Ελλήνων στρατηλατών. 'Ο 
Λουκιανός διατείνεται ότι ή καύσις ήτον ό συνηθέστερος έν Έλλάδι 
τρόπος. Έν τούτοις συχνή υπήρχε καί ή τών πτωμάτων κατόρυξις, 
ήτις κατά τόν Κικέρωνα (de legibllS 2, 22) ήτο καί ό αρχαιότερος 
τρόπος, ώς φαίνεται έκ τών έν ’Αττική άνασκαπτομένων τάφων. Ή 
έκλογή τού τρόπου τής ταφής, διά καύσεως ή άνευ καύσεως, έξήρ- 
τητο έκ τής τελευταίας θελήσεως τού άποθνήσκοντος ή καί έκ τής 
έπιθυμίας τών συγγενών. Δέν εϊνε απίθανος δέ καί ή δόξα ότι ή καύ
σις τών νεκρών έθεωρήθη καί ώς ανάγκη άφ’ ής έποχής ό λοιμός έμά- 
στισε τήν πόλιν τών ’Αθηνών.

Μετά τήν ταφήν, οί παρακολουθήσαντες τή κηδεία, έπέστρεφον 
είς τήν οικίαν τού άποθανόντος, ΐνα μετάσχωσι τού λεγομένου π«- 
ρκΜπχου. Μετά τρεις ήμέρας ή καί έννέα ημέρας έτέλουν θυσίας, τάς 
λεγομένας τρίτα καί erara. Τήν τριακοστήν ήμέραν έθυον έπίσης 
τελευταίαν θυσίαν, καλουμένην τριαχάΰα καί τό πένθος έπερατούτο. 
Έν Σπάρτη δμως τό πένθος διήρκει βραχύτερον χρόνον.

Ώς καί σήμερον δ’ έτι συνηθίζεται, άπό καιρού είς καιρόν έπεσκέ- 
πτοντο τούς τάφους καί έκάλυπτον αυτούς δι’ άνθέων θυοντες εις 
αυτούς (πρβλ. Αισχύλου Πέρσας). Οί αρχαίοι είς άκρον έτίμων τήν 
μνήμην τών νεκρών. Διαρκουσών τών θυσιών ή σκιά τού ύπό την 
γήν άναπαυομένου, δν ό ψυχοπομπός Ερμής ήγαγε μέχρι, τού λέμβου 

τού Χάρωνος, ένεφανίζετο ένώπιον τού θρόνου τού Πλούτωνος καί 
τής Περσεφόνης ινα άναμείνη τήν αύστηράν αύτών άπόφασιν.

Έν Άθήναις τή 3η Νοεμβρίου 1888.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΟΜΦΕΡΡΑΤΟΣ

ΣΚΕΨΕ I Σ

Αί γυναίκες αί αναμιγνυόμενα! είς τήν πολιτικήν ίμοιάζουσι μέ όρνιθας, αι- 
τινες έπιθυμοΰσι νά γείνωσι γΰπες.

«Jean-Jeanette»
Όταν εινέ τις πρίγκηψ δέν παύει άπό τοϋ νά εινε άνθρωπος ώς όλοι οί άλλοι.

«Pierre Marmontel» 
’Εκείνο τό όποιον ήγαπώμεν καί άπωλέσαμεν δέν εϊνε έκεϊ ένθα νομίζομεν, 

άλλά πάντοτε έκεϊ ένθα εύρισκόμεθα.

«Alexandre Dumas υιός» 
Παν ό,τι άγαπα τις νά εύρισκη παρά τή ίδια αύτοϋ γυναικί, τοϋτο καταθλιβό- 

μενος δέν εύρίσκει και είς τήν τοϋ γείτονός του.

«Ernestos»
Μή περιφρονής μηδέ τόν δδοκαθαριστήν αυτόν, πιθανόν νά λάβης ποτέ τήν 

ανάγκην αύτοϋ.

«Lagrange»

ΚΑΚΗ ΝΥΜΦΗ

ΜΥΘΟΣ

«Ή αύγή θέ νά τά δείξη, 
τίνος μάνα θέ νά λειψή».

— Δέν τον θέλω σού λέω, δέν τον θέλω ! δέν ’μ.πορώ νά κάμω 
μαζί της ! ...

— Μά, καύμένη γυναίκα, μάνα μου εϊνε...
— Μάνα, ξεμάνα δέν ξέρω έγώ ! ... ή θά φύγγ ή θά φύγω! ...
’Πέρασαν ή ’μέρες τού γάμου, έπαψαν ή χοερές καί τά τραγούδια 

έπήγαν ένας ένας καί οί καλεσμένοι είς τά σπίτια τους. 'Ο γαμ
πρός έπιασε πάλι τή δουλειά του καί ’ς τό χωράφι, ή νύφη άρχισε νά 
διορθώνγ τό σπίτι της σά καλή νοικοκυρά.
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Ή Ζάρφω άπό κορίτσι άκόμα ήτον δουλεύτρα πρώτη ’ς τό χωριό. 
Μά τώρα που έγεινε μόν’ καί μοναχή νοικοκυρά, τώρα έμεγάλωσε κ’ 
ή προκοπή της. Ή ιδία μονάχα πώς ώριζε αύτή καί μοναχή έκεϊ 
μέσα, πώς ’μπορούσε νά βάνη κάθε πράμμα κατά πως τδηθελε, κάθε 
κόμμοδο καθώς τσ’ άρεσε, τήν έκανε νά πετάν, άπό τή χαρά της. Ή
ξερε ή Ζάρφω τί θά ’πή πεθερά καί γι’ αυτό πρώτο πράμμα πού έρώ- 
τΖσε τόν Θύμιο πριν τήν πάρη ήτον αυτό :

— “Εχεις μάνα ;
— Μάνα ούτε είχα ούτε θά κάμω ποτέ!...
Τέτοια άπόκρισι έδωκεν ό Θύμιος καί όχι τίποτ’ άλλο παρά γιατί 

ή Ζάρφω είχε τήν προϊκά της, ήτον ορφανή, μονάχα μία μάννα είχε, 
κα'ι ό Θύμιος θά έμπαινε ’σώγαμπρος ’ς τό σπίτι. Τώρα δμως πώ- 
καμε τή δουλειά του χωρίς πολλά λόγια, έφερε τή μάννα του, μιά 
κοντοπίθαρη γρηά, πιασμένη χεροπόδαρα θεότυφλη καί τήν άπίθωσε 
σέ μιά γωνιά τοΰ σπιτιού, σάν τουλουμοτύρι.

Ή Ζάρφω σάν είδ’ έτσι, άναψε κ’ έκάηκε.
— Δέν τον θέλω σου λέω, δέν τον θέλω! ... δέν ’μπορώ νά κάμω 

μαζί της ! έλεγε κ’ έπανέλεγε ’ς τόν άνδρα της.
— Μά, καϋμένη γυναίκα, μάνα μου είνε" έλεγεν ό Θύμιος, μα

ζεμένος.
— Μάνα, ξεμάνα δέν ξέρω ’γώ ! ή θά φύγγ ή θά φύγω ! ...
Είδες σάν λύσης τά πανιά τοΰ μύλου ’ς τόν άέρα πώς δέν μπο

ρείς έπειτα νά τόν κράτησης παρά σέ ξεκουφαίνει μέ τό τρίξιμό του ; 
Έτσι είνε κ’ ή γυναίκα άμα τής δώσης άφορμή γιά λόγια- άνοίγει 
τή γλώσσά της καί τή κάνει μιά πήχη καί σάν ’μπορείς άκουε. Ή 
Ζάρφω τώρα άλεθε κάθε ήμέρα βρυσιές ’ς τόν άνδρα της, βρυξές ’ς τήν 
πεθερά, γρίνηες καί κακό ’ς δλο τό σπίτι.

— Μά, καϋμένη, καί σύ δέν έχεις τή μάνα σου ; τής λέει μιά ’μέρα 
ό Θύμιος.

— Έγώ έχωτή μάνα μου γιατ’ είνε μάνα μου ! ...
— Έτσι δέν κάθεται κ’ έκείνη ’ς τήν άλλη γωνιά, πιασμένη χε

ροπόδαρα ;
‘Ο Θύμιος είχε δίκηο. Καί ή μάνα τής Ζάρφως έτσι ήταν, όμοια 

κή άπαράλλαχτη, άκίνητη, άμίλητη άπό τά γεράματα καί τήν εί
χαν ’ς τήνγωνιά τοΰ σπιτιού καρσί τή μιά ’ς τήν άλλη. Μά ή Ζάρφω 
δέν ήθελε ν’ άκούση τέτοια λόγια γιά τή μάνα της.

— Κή άν κάθεται, μωρέ, είνε καλλίτερη της ! έφώναζε θυμω-
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μένη ’ς τό Θύμιο" έγώ τήν έβαλα νά κάθετ’ έκεϊ άφεντρα καί κυρά, 
καθώς τής μοιάζει καί καθώς είνε !

Ό Θύμιος έβαλε τό κεφάλι κάτω καί δέν είπε τίποτα. Έκατάλαβε 
πιά πώς τέτοια ζωή δέν ΰποφέρνεται κ’ έπρεπε ή μέ τή γυναϊκά του 
νά τά χαλάση γιά πάντα ή τήν μάνα του νά βγάλη άπό τό σπίτι. 
Καί άρχισε νά στριφογυρίζη ’ς τό νοϋ πώς νά κάμη ώστε νά μή δυ- 
σαρεστήση κάνένα άπό τής δυό. Γιατί ό Θύμιος ήταν άνθρωπος κα
λός, προβατάκι του θεού καί άγαποΰσε τή γυναϊκά του καλλίτερα 
άπό τά μάτια του. Δέν ήθελεν δμως, καθ’ δλου δέν ήθελε νά δυσαρε- 
στήση καί τή μάνα του. Έκείνη τόν έβάσταξε τόσους μήνους μέσ’ 
’ςτήν κοιλιά της, ήρθ’ ή ψυχή ’ς τό στόμα ώς νά τόν γέννηση κ’ έτρά- 
βηξε τοΰ λιναριού τά πάθη ώς που νά τόν κάμν) άντρα καί τώρα αυ
τός νά μήν ’μπορη νά τήν κράτηση ’ς τό σπίτι του τής λίγες ’μέρες 
πού έχει άκόμη νά ζήση ! Γιατί άμα τή ’βγάλη άπό τό σπίτι του, 
ποιος θά τήν συμμαζώξη. Έπειτα τί θά πή ό κόσμος" τΐ κρίσι θά 
κάμη ό Θεός ! ...

Ό Θύμιος ήτο σέ τέτοια στενοχώρια ’μέρα νύχτα, άδιάκοπα. Μά 
ή Ζάρφω δέν έπαυε τής γρίνηες" τριβέλι τόν πήγαινε κάθε ώρα.

— “Ακου πού *ς τό λέω ’γώ" τοΰ λέει μιά ’μέρα. Νά τήν πιά- 
σουμε τό βράδυ καί νά τή ρίξουμε ’ς τήν στέρνα. Τήν άλλη ’μέρα 
λέμε πώς ’πέθανε καί πιά οΰτ’ ή γάτα, οΰτ’ ή ζημιά της ! ...

Τό διάβολό σου νά Ιδης καί τό σταυρό σου νά κάμης. Είδε κή ά- 
πόειδε, έδέχθηκεν ό Θύμιος. Καί τή νύχτα έπήγαν ’ς τό σκοτάδι, έπι- 
ασαν τή γρηά, πού έμαύριζε, σά τουλοΰπι μαλλιά κριαρίσια ’ς τή 
γωνιά, τήν έβαλαν ’σ ένα σακκί χωρίς νά ’πη γ>είχ καί τήν έρριψαν 
'ς τή στέρνα.

— “Αει ’ς τόν άνεμο άπό ’πάνω μου ! είπεν ή Ζάρφω.
Καί τρελλή άπό τή χαρά της, γιατί έξεφορτώθηκε μιά γιά πάντα 

τήν πεθερά, άρχισε νά χτυπάν) τά χέρια καί νά χορεύη, σά δαιμονι
σμένη, μέσ’ ’ς τήν αύλή, τραγουδοΰντας ·"

Τή νύχτα τά μεσάνυχτα, 
τοΰ γέρου ή μάνα ’χάβη ! 
Τή νύχτα τά μεσάνυχτα, 
τοΰ γέρου ή μάνα ’χάθη ! ...

Ό κακόμοιρος ό Θύμιος έβλεπε τή γυναϊκά του σέ τέτοια κατά- 
στασι κ’ έκουνοΰσε τό κεφάλι άπάνου κάτου, σά κάτι νά ’θελε νά 'πή 
μυστικό. Μά μήν ήμπορώντας νά κάμη άλλο έχόρευε μαζί μέ τή γυ
ναϊκά του κ’ έτραγούδαγεν :
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Ή αυγή θέ νά τά δείξη, 
τίνος μάνα θέ νά λειψή !...

— Τί λες αύτοϋ, γέρο ; είπε ’ς τόν άνδρα της ή Ζάρφω.
— Τό γύρισρεα, άποκρίθηκεν ό Θύρίκος, [αέ αδιαφορία.
Έτσι έγύρεσαν ’ς τό σπίτι κ’ έκοψ.ήθηκαν. Μά την οεύγή πού έση- 

κώθηκε’ ή Ζάρφω, χαρούμενη κ’ έπηγε της μάνας της την κουρκούτη 
νά την ζεστάνη, εμεινεν άξαφνα μάρμαρο καταμεσής *ς τό σπίτι, θω- 
ρώντας μέ γουρλωμένα 'μάτια 'μπροστά της την πεθερά. Γιατί ό Θύ- 
μιος μη έχοντας άλλο νά κάμγι γιά νά πάψουν τά λόγια της Ζάρφως, 
άλλαξε την νύχτα τής γρηές καί μέσ’ ςτό σκοτάδι άντΐ νά πάρουν 
την μάνα του έπηραν τη μάνα της Ζάρφως.

—· ’Άχ ! μάνα μου, μανούλα μου !... έλεγε τώρα ή Ζάρφω,κλαί- 
οντας απαρηγόρητα και τραβώντας τά μαλλιά της.

— Μπά ! λέει ό Θύμιος μέ χαμόγελο' ή δίκη σου μάνα ήταν 
χρειαζούμενη, ή δική μου δέν ήταν !. .

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ

ΑΛΗΘΕΙΑΙ
— Τδ νά μή δύνηται ή γυνή νά πείση τον άνδρα της, δτι δυο καί δύο κά

μουν πέντε σημαίνει δτι δέν αγαπά ται.
— Αί γυναίκες κέκτηνται ίδιάζοντά τινα τρόπον, δπως έπιρρίπτωσι τά ίδια 

σφάλματα επ’ εκείνων, οϊτινες έχουσι δίκαια κατ’ αυτών παράπονα.
— Ύπάρχουσι γυναίκες δμοιάζουσαι είδη τινα οπωρών· δσω γηράσκουσι, το- 

σοϋτον θελκτικώτεραι καθίστανται.
— "Οπως συνοικέσιόν τι καταστή ευτυχές, δέον νά εϊνε ό μέν άνήρ κωφός, ή 

δέ γυνή τυφλή.
— Δυσχερέστερου εινε ν’ απαλλαγή τις μιας παλλακίδος παρά ν’ απόκτηση 

αυτήν.
— Αί γυναίκες προσβάλλονται, δταν κακολογή τις τάς άρετάς των, άλλ* έτι 

μάλλον προσβάλλονται, δταν δέν σκέπτεται τις πλέον νά κακολογήση αΰτάς.
— Ή γυνή δέον νά μή φροντίζη, δπως έπισπάσηται τήν προσοχήν τοϋ κό

σμου βιαίως διά λόγων ή καλλωπισμών, καθ’ δσον άνευ προσποιήσεων, άλλά διά 
λεπτών καί επαγωγών τρόπων δύναται καλλιώτερον νά έπισπάσηται, κατακτήση 
καί διατηρήση αυτήν.

— "Απασαι σχεδόν αί γυναίκες συγχέουσι τήν αισθηματικότητα μετά τών 
αισθημάτων.

— Οί φίλοι διαιρούνται είς τρείς κατηγορίας· είς τούς ύφ’ ήμών άγαπωμένους, 
είς τούς μή αγαπώντας ημάς καί είς τούς αποστρεφομένους ήμάς.

— Τά παρόντα δυστυχήματά είσ-.ν ήττον δυσφόρητα τοϋ φόβ υ τών επικειμένων.
— Ύπάρχουσιν άνθρωποι, οϊτινες εϊνε δυστυχέστεροι, δταν δέν δύνανται νά 

άπαλλαγώσι τών τριών μεγαλειτέρων αγαθών, τοϋ καιροϋ, τών σκέψεων καί τών 
χρημάτων αύτών.

— Οί ύποκριταί ώς αί μέλισσαι έχουσι τό μέλι είς τό στόμα καί τό κέντρον 
κεκρυμμένον.
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