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ΕΚ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΗΣ ΣΤΟΑΣ
ΤΟΥ

*

<1891 >
Θεόδωρός Ν. Φλογαϊτης
Λεωνίδας Μελετοπουλος
Αχιλλευς Αγαθονικος
φ Ιωάννης Σουτςος
ή- Ιωάννης Ιςιδωριδης Σκυλιςςης
Στέφανος Ξένος
ΑχΙΛΛΕΥΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ

Εμμανουήλ Ροϊδης
Σαπφω Λεοντιας
ψ Μαριαννα Γρ. Καμπουρογλου
ΤIΜΕS0Ν

Εμμανουήλ Λυκουδης
Γεώργιος Τυπαλδος Κοζακης
Αντώνιος Μομφερρατος
Γεώργιος Μαρτινελλης
Παναγιώτης Φερμπος
Κωνσταντίνος Παλαμας
Γρηγοριος Ξενοπουλος
Δημητριος Γρ* Καμπουρογλος
ΤίΜΟΛΕΩΝ

ΑμΠΕΛΑΣ

Οθων Φωςτηγοπουλος
Σταματιος Δ. Βάλβης
Αριστομένης Προβελεγγιος
Ευγεν. Γ. Ζαλοκωςτας
Δημητριος Κοκκιδης
Φίλιππος A. Οικονομιδης
κ. λ. π.
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Ε ΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ

25 Μαρτίου — ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ή ’Ανεξαρτησία της ’Ελλάδος.
Ί-ΖορταΙ

12
23
11
22

Δεκεμβρίου
’Απριλίου
’Ιουλίου
Αυγούστου

—
—
—
—

ΒασίλιζαΙ

Τά γενέθλια της Δ. Μ. τού Βασιλέως Γεωργίου.
Ή έορτή τού ονόματος αυτού.
Ή έορτή τού ονόματος τής Α. Μ. τής Βασιλίσσης "Ολγας.
Τα γενέθλια Αυτής.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
’Έχων ημέρας 31. Ή ημέρα έχει ώρας 10 και ή νΰξ ώρας 14.

Ό "Ηλιος είς τον Υδροχόον.

Του Διαδόχου ααΐ των λοιπών Βααιλοπαέδων

21 Μάιου
— Ή έορτή τού Διαδόχου Κωνσταντίνου.
— Τα γενέθλια Αυτού.
21 ’Ιουλίου
— Τα γενέθλια τού Βασιλόπαιδος Γεωργίου.
13 ’Ιουνίου
— Τα γενέθλια τής Βασιλόπαιδος ’Αλεξάνδρας.
18 Αύγουστου
— Τα γενέθλια τού Βασιλόπαιδος Νικολάου.
9 ’Ιανουάριου
21 Φεβρουάριου — Τα γενέθλια τής Βασιλόπαιδος Μαρίας Μαγδαληνής.
— Τα γενέθλια τού Βασιλόπαιδος Άνδρέου.
20 Ίανουαρίου
— Τά γενέθλια τού Βασιλόπαιδος Χριστόφορου.
29 ’Ιουλίου

Ν

π.

13 I

2
3
4

5

*Εορταί Θρησχευτικαι

_ι_ι

καθ’ άς δεν εργάζονται έν τοϊς Δημοάίοις Γράφε ίοις

I

1. Νέον 'έτος. — 2. Θεοφάνεια. — 3. Ευαγγελισμός. — 4. Μεγάλη Παρασκευή
και Σαββατον. — 5. Κυριακή και Δευτέρα τού Πάσχα. — 6. Πεντηκοστή . —
7. "Αγιος Γεώργιος. — 8. Άνάληψις. — 9. "Αγιοι Απόστολοι. — 10. Κοίμησις
τής Θεοτόκου. — 11. "Αγιος Δημήτριος. — 12. Αί δύο ήμέραι των Χριστουγέννων.

6
7

8
9
10
11
12

Ο ΚΥΡΙΕΥΩΝ ΙΊΑΑΧΗΤΗΣ ΤΟΥ 1891 Ε1ΝΕ Ο ΗΛΙΟΣ.

f25 13
26 14
At ώραι του έτους άρχέζουσο.

15

άρχεται την 8/20 Μαρτίου 5 ώρ. 8' π. μ.
Τό "Εαρ
»
Τό Θέρος
26'
. 9/21 ’Ιουνίου 1
Τό Φθινόπωρον
. 11/23 Σ)βρίου 6
• 28’ μ. μ
»
'0 Χειμών
• 9/21 Δ)βρίου 10
..
10'
Ίσημερίαι : 9 Μαρτίου και 9 Σεπτεμβρίου.
Ήλιοστάσια : Χειμερινόν και αύξησις των ήμερων τή 9 Δεκεμβρίου.
’Εαρινόν κα'ι σμίκρυνσις των ήμερων τή 8 ’Ιουνίου.

I
4ι

16
17
18
19

Τρίτ. Ή κατά σάρκα περιτομή τοϋ Κυρίου ημών Ίησοϋ Χρίστου,
καί ή μνήμη Βασιλείου τοϋ Μεγάλου. ’Αργία.
Τετ. Προεόρτια Θεοφανείων, Σιλβέστρου πάπα 'Ρώμης.
Πέμ Μαλαχίου τοϋ Προφήτου καί Γορδίου μάρτυρος.
Παρ. Ή σύναξις των 70 άποστ. καί Θεοκτίστου όσιου.
Σελήνης πρώτον τέταρτον ώρ. 7. λ. 85 μ μ.
Σάβ. Θεοπόμπου καί Θεωνά των μαρ καί Συγκλητικής τής όσιας.
Παραμονή των Θεοφανείων. Νηστεία.
Κυρ. Γά 'Άγια θεοφάνεια. ’Αργία.
Δευτ. Ή Σύναξις τοϋ προφήτου Προδρόμου καί Βαπτιστοΰ Ίωάννου.
’Αργία καί ιχθύος κατάλυσις.
Δομνίκης τής όσιας, Γεωργίου τοϋ Χοζεβίτου.
ΓΙολιεύκτου μάρτυρος.
Γρηγορίου έπισ Νύσσης, Δομετιανοϋ έκ Μελιτινής.
Θεοδοσίου τοϋ Κοινοβιάρχου.
Τατιανής Μάρτυρος.
Πανσέληνος ώρ. 6. λ. 48 μ μ.
Κυρ. Έρμύλου καί Στρατονίκου μαρτύρων.
Δευτ Των έν 'Ραίθώ και Σινα αναιρεθέντων πατέρων καί απόδοσις
τής εορτής των Θεοφανείων.
Τρίτ Παύλου τοϋ Θηβαίου καί Ίωάννου τοϋ Βαλυβίτου.
Τετ Ποοσκ- τής τίμιας άλύτεως τοϋ αποστ Πέτρου.
Πέυ.: ’Αντωνίου τοϋ Μεγάλου. ’Αργία.
Παρ. ’Αθανασίου καί Κυρίλλου άρχιεπ Άλεξ. ’Αργία.
Σάβ. Μακαρίτου τοϋ Αιγυπτίου καί ’Αρσενίου Κερκύρας.
ΦΕΥΡΟΥΑΡΙΟΣ

Ευθυμίου τοϋ μεγάλου. ’Αργία.
Σελήνης τελευταίου τέταρτον ώρ 7. λ Ο π. μ.
Δευτ. Μαξίιιου τοϋ όμολογητοΰ καί Νεοφύτου μαρτύρων.
Τρίτ. Τιαοθέου τοϋ άποσ. καί ’Αναστασίου τοϋ Πέρσου.
Τετ. Κλήμεντος Άγκύρας καί ’Αγαθάγγελου μαρτύρ.
Πέμ Εένης όσιας.
ΊΙαρ. Γρηγορίου τοϋ Θεολ. έπισκ. Κ]πόλεως ’Αργία.
Σάβ. Ξενοφώντος τοϋ όσιου καί τής συνοδείας αυτοϋ.
Κυο. ’Ανακομιδή τοϋ λειψάνου ’Ιωάν, τοϋ Χρυσοστόμου.
Νέα Σελήνη ώρ I λ. 4 π μ.
Δευτ. Έφραίμ όσιου τοϋ Σύρου.
'Τρίτ ’Ανακομιδή τοϋ λείψανου ’Ιγνατίου τοϋ Θεοφόρου.
Τετ. Των Τριών 'Ιεραρχών, Βασ τοϋ Μεγάλ. Γρηγορίου τοϋ Θεολ.
καί ’Ιωάν. Χρυσοστόμου. ’Αργία.
12 31 |Πέμ. Κύρου καί ’Ιωάν, των θαυματουργών ’Αναργύρων.
20 Κυρ

ΕΚΛΕΙΨΕΙΣ ΤΟΥ 1891

*0 διαπρεπής καθηγητης τού Εθνικού Πανεπιστημίου κ. Δ. Κοκκίδης παρέσχεν
ήμΓν τάς κατωτέρω δημοσιευομένας πληρεστέρας πληροφορίας περ'ι των εκλείψεων τού
1891. Θάσυμβώσι 4 έκ/είψεις αί έξής :
α j "Εκλειψις τής Σελήνης ολική τή 11 Μαίου 8 ώρ. 4 λ. μ. μ. ορατή παρ’
ήμΓν έν μέρει.
β') "Εκλειψις τού Ήλιου δακτυλιοειδής τή 25η Μαίου, ορατή έν Έλ/.άδι μόνον
κατά την αρχήν αυτής 7 ώρ. 5 λ. μ. μ.
γ') "Εκλειψις τής Σελήνης ολική τή 4 Ν)βρίου 1 ώρ. 12 λ. π. μ. ορατή παρ’ήμΓν.
δ ) "Εκλειψις τού Ήλιου μερική τή 19 Ν)βρίου αόρατος παρ’ ήμΓν.
Τή 28η ’Απριλίου τού έτους τούτου θά συμβή διάβασις τού Έρμου προ τού
δίσκου τού Ήλιου.

i

J

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ

’Έχων ημέρας ‘28. Ή ημέρα εχει ώρ. 11 καί ή νυξ ώρ. 13.

"Εχων ημέρας 31. Ή ημέρα εχει ώρ. 12 και ή νυξ ώρ. 12.

Ό "Ηλιος εις τόν Κριόν.

Ό 'Ήλιος εις τους Ίχθϋς.
Τ

π.
13 1 Παρ. Προεόρτια Υπαπαντής Τρύφωνος μάρτυρος
I 'ι 2Σάβ. Υπαπαντή τοϋ Κυρίου ημών Ί. Χρίστου. ’Αργία.
Σελήνης πρώτον τέταρτον ώρ. 10, λ. 50 π. μ.

+ 1615
17

18
19
20

21

3 Κυρ
ΠΔευτ.
5 Τρίτ.
6 Τετ.
7 ΓΙέμ.
8 Παρ.
9 Σάβ

Συμεών τοΰ Θεοδόχου καί "Αννης τή; Προφήτιδος.
’Ισιδώρου τοϋ Πηλουσιώτου.
’Αγάπη; μάρτυρος.
Βουκόλου τοΰ όσιου έπισκόπου Σμύρνης.
Παρθενίου καί Λουκά τοΰ όσιου.
Θεοδώρου Στρατηλάτου καί Ζαχαρίου όσιου.
Νικηφόρου μάρτυρος.

’.έρχεται τό Τριφδιον
22 ΙθΚυρ. Χαοαλάμπους ίερομάρτυρος. ’Αργία.

Πανσέληνος ώρ.

t

23
24
25
26
27
28

1 I
12
13
14
15
16

Δευτ.
Τρίτ.
Τετ.
Πέμ.
Παο.
Σάβ.

1 λ

ΙΟ μ. μ.

Βλασίου ίερομάρτυρος καί Θεοδώρας τής Αϋγούστης.
Μελετίου αρχιεπισκόπου ’Αντιόχειας.
Μαρτινιανοΰ τοΰ οσίου.
Αύξε-τίου τοΰ όσιου.
Οικονόμου τοΰ αποστόλου
Παμφίλου μάρτυρος καί τών συν αύτώ.
ΜΑΡΤΙΟΣ

ι

1 17 Κυρ

2

ι

18

Τοΰ ’Ασώτου Γρηγορίου τοΰ ΓΙαλαμά καί Θεοδώρου τοΰ 'Γύ
ρω νος.
Δευτ. Λέοντος Πάπα 'Ρώμης.

Σελήνης τελευταίου τέταρτον ώρ. 2, λ. β π. μ.
3 19 Τρίτ. Άρχίππου τοΰ αποστόλου.
4 20 Τετ. Λέοντος επισκόπου Κατάνης.
21 Πέμ. Τιμοθέου τοϋ έν Συμβόλ. και Ευσταθίου επισκόπου ’Αντιόχειας.
6 22 Παρ. Ή εΰρεσις -ών λειψάνων τών έν Εύγενίοις μαοτύρων.
23 Σάβ. Ψυχοσσάββατον . Πολυκάρπου
ίερομάρτυοος,
έπισκόπου
Σμύρνης.
24 Κυρ. Τής ’Λπόκρεω. Ή α' καί β' εϋρεσις τής τίμιας κεφαλής τοΰ
Προδρόμου.
ο 25 Δευτ. Ταρασίου αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.

10 26
1 1 •ο;
12 28

Νέα Σελήνη ώρ. 11 λ
Τρίτ. Ποοφυρίου έπισκόπου Γάζης.
Τετ. Προκοπίου τοΰ δεκαπολίτου.
Πέμ. Βασιλείου τοΰ όμολογητοΰ.

40 π

μ.

Ν

13
14
Τ 15

Π.

ί Παρ. Ευδοκίας τής όσιομάρτνρος.
2 Σάβ. Ησυχίου μάρτυρος.
3 Κυρ. Τής Τυροφάγου. Ευτροπιου Κλεονικου και Βασιλίσκου υ,αρτ.
"Αρχεται

16

ή Μεγάλη Τεσσαρακοστή.

4 Δευτ. Καθαρά Δευτέρα. Γερασίμου όσιου τοϋ εν ’Ιορδάνη.
Σελήνης πρώτον τέταρτον ώρ. 8 λ. 2 μ. μ.

17 5 Τρίτ. Κόνωνος μάρτυρος.
18 6 Τετ. Τών έν Άμορίω 4 2 μαρτύρων.
Πέμ. Καπίτωνος καί τών συν αύτώ.
19
20 8 Παο. Θεο-ουλάκτου έπισκόπου Νικομήδειας.
+ 2- 9 Σάβ Ί ων'Αγίων θεοδώρων. Τών έν Σεβαστία 4 0 μαρτύρων . Άργ.
+ 22 10 Κυο. Τής "Ορθοδοξίας. Κοδρατου μάρτυρος και τών συν αυτώ.
23 11 Δευτ. Σωφρονίου αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων24 12 Τρίτ. Θεοφάνους τοΰ όμολογητοΰ.
Πανσέληνος, ώρ. 1. λ. 6 μ. μ.
Τετ.
ΤΙ
άνακοαιοή
τοΰ λειψάνου Νικηφόρου Κωνσταντινουπόλεως.
13
25
26 14 Πέα. Βενεδίκτου τοΰ όσιου.
27 15 Παρ. ’Αγαπίου καί τών συν αύτώ 7 μαρτύρων.
28 16 Σάβ. Σαβίνου μάρτυρος καί Χριστοδούλου.
ή- 29 17 Κυο. Β'.Τών Νηστειών . ’Αλεξίου τοΰ όσιου τοΰ ανθρώπου τοΰ Θεοΰ.
30 18 Δευτ. Κυρίλλου αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων.
31 19 Τρίτ. Χρυσάνθου καί Δαρείας μαρτύρων.

■7

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

1120 Τετ. Τών έν τή μονή τοΰ 'Αγίου Σάββα πατέρων.
Σελήνης τελεοταϊον τέταρτον ώρ. 12 λ. 4 π. μ··
I
2 2’ Πέμ ■ ’Ιακώβου τοΰ όμολογητοΰ .
3]22 Παρ. Βασιλείου ίερομάρτυρος.
423 Σάβ. Νίκωνο; όσιομάρτυρος καί τών 199 μαθητών αυτοΰ
1 Ε.
Τ 5 24 Κυρ. Γ'. Τών Νηστειών. Τής Σταυροπροσκυνήσεως. Ζαχαρίου
τοΰ όσιου.
6 21 Δευτ. Ό Εύαγγελισμδς τής Θεοτόκου. ’Αργία.
7 26 Τρίτ. Σύναξις τοΰ ’Αρχαγγέλου Γαβριήλ
Νέα Σελήνη, ώρ 6. λ. 2. μ. μ.
8 27 Τετ.
9 28 ιΊέα.
10129 Παο.
1 '30 Σάβ.
+ 1·· 31,Κυρ.

Ματρώνης τής όσιας.
Ίλαρίωνος τοϋ νέου.
Μάοκου επισκόπου Άρεθουσιων, Κυρίλλου διακόνου
Ίωάννου τού συγγραφεως τής κλιμχχος ■
Δ’. Τών Νηστειών. Ύπατίου ίερομάρτυρος.

Ν·

13
14
15
16
17
18
;-ΐ9

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΜΑΙΟΣ

’Έχων ημέρας 30 Ή ημέρα έχει ώρ. 13 καί ή νύξ ώρ. 11.

"Εχων ημέρας 31. Ή ημέρα έχει ώρ. 14 καί ή νύξ ώρ. 10.

Ό "Ηλιος εις τούς Διδύμους.

Ό "Ηλιος εις τον Ταΰρον.

11.

1 Δευτ. Μαρίας όσια; τής Αιγύπτιας.
2 Τρίτ. Τίτου όσιου τοϋ θαυματουργοΰ.
3 Τετ. Τοΰ Μεγάλου κανόνας. Νικήτα όσ. καί Ιωσήφ τοϋ ύμνογρ.
Σελήνης πρώτου τέταρ. ώρ Ο, λ. 4 π . μ..

Γεωργίου τοΰ όσιου τοΰ εν Μαλεώ.
Τοΰ Ακαθίστου. Κλαυδίου, Θεοδώρου καί άλλων 5 μαρτ.
Ευτυχίου αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.
Ε' ιών Νηστειών. Καλλιοπίου μάρτ. Γεωογίου επισκόπου
Μιτυλήνης.
8 Δευτ. Ήρωδίωνος, Άγάθου, Ρούφου, Ασύγκριτου, Φλέγοντος, Έρμου
τών ’Αποστόλων εκ τών 70.
9 Τρίτ Εύτυχίου Μάρτυρος.
10 Τετ. Τερεντίου ΓΙομπηιου καί τών συν αυτοί;.
1 1 Πέμ. Άντύπα ίερομάρτυρος επισκόπου Περγάμου.
ΙΙανσέληνας ώρ. 10, λ. 4 0 μ. μ.
4
5
6
7

12
1?
14
15
16
17
18

Πέμ.
Παρ.
Σάβ.
Κυρ.

Παρ.
Σάβ.
Κ υρ.
Δευτ.
Τρίτ.
Τετ.
Πέμ.

Βασιλείου τοϋ όμολογητοΰ επισκόπου ΓΙαρίου.
Τοΰ Λαζάρου. Μαρτίνου τοΰόμολ. Πάπα Ρώμης.
Τών Βαΐων
Αριστάρχου, ΙΊούδη καί Τροφίμου έκ τών 70.
Κρήσκεντος μάρτυρος.
Αγάπης, Ειρήνης καί Χιονιάς τών αύταδέλφων.
Συμεών ίερομάρτυρος τοΰ έν Περσίδι.
Ίωάννου, μαθητοΰ Γρηγορίου τοΰ Δεκαπολίτου.

15
16
17
1
19

1
Γ

21
09

23

I 24

L

Τ

25
26
27
28
29

ΜΑΪΟΣ

Σελήνης τελευταίου τέταρ. ώρ. 1, λ. 88 μ. μ.

+

Γ

1 19 Παρ. Παφνουτίου ίερομάρτυρος.
2 20 Σάβ. Θεόδωρου όσιου τοΰ Τρίχινα.
3 21 Κυρ. Τ<> ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ. ’Αργία καί κατάλυσι; είς πάντα καθ’
ΰλην τήν έβδομάδα τή; Διακαινησίμου. ’Ιανουάριου ίερομάρτυρο; και τής συνοδείας αύτοϋ.
4 22 Δευτ Θεωδώρου τοΰ συκεώτου.
5 23 Τρίτ. Γεωργίου μεγαλομάρτυρος τοΰ Τροπαιοφόρου. ’Αργία.
e 24 Τετ. Έλισσάβετ τής όσιας καί θαυματουργοΰ.
ι 2 5 Πέμ.
Μάρκου τοΰ αποστόλου.
Νέα Σελήνη ώρ. 0, λ. 48 π. μ.

8
9
t 10
1
12

26
27
28
29
30

Παρ.
Σάβ.
Κυρ.
Δευτ..
Τρίτ.

Τής Ζωνδόχου ιιηγής. Βασιλέως ίεοομ. έπισκ. Άμασίας.
Συμεών ίερομάρτυρος.
Τοΰ θωμά. Τών έν Κυζίκω 9 μαρτύρων.
Ίάσωνο; καί Σωσιπάτρου τών αποστόλων.
Ιακώβου τοΰ αποστόλου αδελιοοΰ Ίωάννου τοΰ Θεολόγου.

+

30
31

Ίερεμίου τοΰ προφήτου.
Πέμ. Ανακομιδή λειψάνου ’Αθανασίου τοΰ Μεγάλου.
Σελήνης πρώτον τέταρ. ώρ. 3. λ. 84 μ. μ.
Παρ. Τιμοθ. καί Μαύρης μαριύρων.
Σάβ. Πελαγίας μάρτυρος.
Κυρ. Τών Μυροφόρων Ειρήνης μεγαλομαρτυρος .
Δευτ. ’Ιώβ τοΰ δικαίου καί πολυάθλου.
Τοίτ. Άνάανησις τοΰ έν ούρανώ φανέντος σημείου τοΰ Σταυροΰ έν
'Ιερουσαλήμ καί ’Ακακίου τοΰ Κορδάτου μαρτύρων.
8 Τετ. Ίωάννου τοΰ Θεολόγου καί Εύαγγελιστοΰ καί ’Αρσενίου τοΰ
Μεγάλου. ’Αργία.
9 Πέμ. Ήσαΐου τοΰ προφήτου καί Χριστοφόρου μάρτυρος.
10 Παρ. Σίυ,ωνος ’Αποστόλου τοΰ Ζηλωτοΰ.
Πανσέληνος, ώρ. 10 λ. 3. π. μ
1 1 Σάβ. Μωκίου ίερομάρτυρος.
12 Κυρ. Τοΰ Παραλύτου. Έπιφανίου επισκόπου Κύπρου καί Γερμανού
άοχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.
, Των έν Νίκαια 318 πατέρων. Γλυκερίας μάρτυρος.
13
. Ισιδώρου τοΰ έν Χίω μάρτυρος.
14
Τής Μεσοπεντηκοστής Παχωμίου τοΰ Μεγάλου καί Άχιλλίου
15
αρχιεπισκόπου Λαρίσσης.
Πέμ. Θεοδώοου 'Ηγιασμένου, μαθητοΰ όσιου Παχωμίου.
Παρ. 'Ανδρονίκου τοΰ αποστόλου καί Ίουνιας.
Σελήνης τελευταΐον τέταρ. ώρ. 4. λ. 18 μ μ
Σάβ. Πέτρου Διονυσίου καί τών συν αύτοΐς μαρτύρων.
Κυο. Τής Σαμαρείτεδος. Πατρικίου ίερομάρτυρος επισκόπου ΓΙρούσσης καί τών συν αύτω.
ΙΟΥΝΙΟΣ

Ί

Γ

20 Δευτ.
21 Τρίτ.
22 Τετ.
23 Πέμ.
24 Παρ.

25
26
27
28
29

Θαλλαλαίου μάρτυρος.
Τών ίσαποστόλων Κωνσταντίνου καί 'Ελένης. ’Αργία.
Βασιλίσκου μάρτυρος.
Μιχαήλ τοΰ όμολογητοΰ επισκόπου συναδων.
ΧΓ
Ζ- ."Ί Ζ-έν
'» wτώ
/Ί Αν
. IWV/ΤΤ/.Ι ΛΓ
τι .
Συμεών —τοΰ
θαυμαστώ
δρει
Νέα Σελήνη ώρ. 0. λ 48 π μ.
Τρίτη εϋρεσις τή; τίμιας κεφαλής τοΰ Προδρόμου.
Τοΰ Τυφλοΰ. Κάρπου τοΰ αποστόλου έκ τών 70.
Έλλαδίου ίερομάρτυρος.
Εύτυχοΰς ίερομάρτυρος.
Θεοδοσίας ίερομάρτυρος.
Τής Άναλήψεως. Ίσακίου ήγουμ. τής Μονής τών Δαλμάτων.

ΙΟΥΛΙΟΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ

"Εχων ήαέρας‘,31. Ή ήμερα έχει ώρ. 11 και ή νυξ ώρ. 10.

Έχων ημέρας 30.' Ή ημέρα έχει ώρ. 15 και ή νυξ ώρ. 9.

Ό "Ηλιος εις τον Λέοντα

Ό Ήλιος εις* τον Καρκίνον,
Ν. Π.
13 1 ΣάβΓ: ’Ιουστίνου μάρτυρος τοϋ φιλοσόφου.
Σελήνης πρώτον τέταρ. ώρ. 2. λ Ο μ. μ.
4- 14 2 Κυρ. Νικηφόρου αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.
I
15 3 Δευτ. Λουκιλλιανοϋ μάρτυρος
IG 4 Τρτ. Μητροφάνους αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.
17 5 Τετ· Δωροθέου ιερομάρτυρες, έπισκόπου Τύρου.
18 6 Πέμ. Ίλαρίωνο: τοϋ νέου ηγουμένου Μονής Δαλυ,άτων.
19 7 Παρ. Θεοδό του ίερομάρτυρος, επισκόπου ’Αγχύρας.
20 8 Σάβ. Ίων Κεκοιμημένων Ή ανακομιδή τού λειψάνου Θεοδώρου
Στρατηλάτου.
9 Κυρ. Της Πεντηκοστής Κυρίλλου αρχιεπισκόπου ’Αλεξάνδρειάς.
I 21
Πανσέ) η^ος ώρ. 8 λ S3 π μ.
22 10 Δευτ. Ιου Αγίου Πνεύματος ’Αλεξάνδρου και Άντωνίνης μαρτ.
23 11 Τρίτ. Βαρθολομαίου και Βαρνάβα τών αποστόλων.
24 12 Τετ. Όνουφρίου καί Πέτρου τού έν *Αθω.
25 13 Πέα. Άκυλίνης μάρτυρος .
26 14 Παο. Ελισσαιου προφ και Μεθοδίου αρχιεπ. Κωνσταντινουπόλεως.
27 15 Σάβ. Άμως τού προφήτου.
Σελήνης τελευταϊον τέταρ ώρ 11. λ 25 μ. μ.
28 16 Κυρ. Τών ’Αγίων Πάντων Τύχωνος επισκόπου ΆμαΟούντος
29 17 Δευτ. (”Αρχετα& η Νηστεία τών Αγίων Αποστόλων). Ίσαύρου
μάρτυρος, και τών συν αύτω, Μανουήλ, Σαβέλ καί ’Ισμαήλ
μαρτύρων.
30 18 Τρίτ. Αεοντίου μάρτυρος.

t

+

♦

11.

I Δευτ. Κοσμά καί Δαμιανού τών’Αναργύρων. ’Αργία.
Σελήνης πρώτον τέταρ ώρ. 6. λ. 1 π. μ.
Ή έν Βλαχέρναις κατάθεσι.- τής έσθήτος τής Θεοτόκου.
14 2
'Υακίνθου μάοτ καί Άνατολίου αρχιεπ. Κωνσταντινουπόλεως.
15 3
’ Χνδρέου Κρήτης τοϋ Ίεροσολυμίτου.
16 4
’/Αθανασίου τοϋ έν "Αθω, Λαμπαδοϋ θχυματουργών
17 5
Σισώη τοϋ μεγάλου.
18 6
Θωμά τοϋ έν Μαλεώ, Κυριακής τής μεγαλομάρτυρος.
19 7
Ποοκοπίου μεγαλομάρτυρος.
20 8
Ιΐανσέληνος ώρ. 4. λ 19 μ. μ.

14
15
Τρίτ.
Τετ.
Πέμ.
Παρ.

Άθηνογένους ίερομάρτυρος.
Μαρίνης
"
’
τής
..........................
Μεγαλομάρτυρος
Αΐμιλιανοΰ τοϋ μεγαλομάρτυρος ■
Μακρινής αδελφής τοϋ μεγάλου Βασιλείου καί Δίου τών όσιων.
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ

’Ιούδα τού αποστόλου .
Μεθοδίου ίερομάρτυρος επισκόπου Πατάρων.
’Ρυλιανού μάρτυρος του Ταρσέως.
Ευσεβίου ίερομάρτυρος .
Άγριππίνη: μάρτυρος .
Νέα σελήνη ώρ. 5 λ 4 7 μ. μ
Τα γενέθλια τού προφήτου Προδρόμου καί Βαπ’ιστού Ίωάν
νου· ’Αργία.
Φεβρωνίας δσιομάρτυοος
Δαβίδ τού οσίου τού έν Θεσσαλονίκη.
Σαμψών οσίου τού Ξενοδόχου .
Ή ανακομιδή τών λειψ. Κύρου καί Ίωάννου τών Άναογύρων
Πέτρου καί Παύλου τών κορυφαίων αποστόλων. ’Αργία καί
ιχθύος κατάλυσις.
Ή σύναξι; τών 12 ’Αποστόλων. ’Αργία.

Παγκρατίου ίερομάρτυρος επισκόπου Ταυρομενίας.
Τών έν Νικοπόλει 45 μαρτύρων.
Ευφημίας τής μεγαλομάρτυρος.
Πρόκλου καί Ίλαρίου τών μαρτύρων
Ή σύναξις τοΰ ’Αρχαγγέλου Γαβριήλ καί Στεφάνου τοΰ Σαβαίτου.
Άκύλα τοϋ ’Αποστόλου καί ’Ιωσήφ Θεσσαλονίκης.
Κηούκου καί Ίουλίττης τών μαρτύρων.
Σελήνης τελευταίου τέταρ. ώρ. 11. λ. 12 μ μ.

21
22
23
24
25,

ί
Γ

1 20 Σάβ. Τοΰ προφήτου Ήλιου τοΰ Θεσβίτου. ’Αργία.
2'21 Κυρ. Συιαεών τοΰ διά Χριστόν Σαλοΰ καί Ίωάννου τοΰ συνασκητοΰ.
3 22 Δευτ. Μαρίας τής Μαγδαληνής τής Μυροφόρου .
Νέα Σελήνη ώρ 2. λ. Β π. μ .
23
24
25
26

27
28
29
30

Τρίτ Φωκά ίερομάρτυρος καί Ιεζεκιήλ τοΰ προφήτου.
Τετ. Χριστίνης τή: μεγαλομάρτυρος.
Πέμ. ’Η κοίμησις τής άγ. "Αννης μητρός τής Θεοτόκου.
Παρ. 'Ερμολάου ίερομ καί Παρασκευής όσιομάρτυρος .
Σάβ. ΙΙαντελεήμονος τοΰ μεγάλου καί ίαματικοΰ. ’Αργία.
Ποοχόρου.
αποστόλων.
Κυρ IJfZV/
·'{*·'*'. Νικάρονος,
.I."*;/»·.,, Παρμένα,
---- -------- J -------------------------Δευτ. Καλλινίκου καί Θεοδότης τών μαρτύρων.
Τρίτ. Σύλλα, Σιλουανοϋ, Κρήσκεντος, έκ τών 70 αποστόλων.

Σελήνης πρώτον τέταρτον ώρ

11 λ. 40 π. μ

ετ Εύδοκίου δικαίου καί προεόρτια τοΰ Τίμιου Σταυροΰ.
12 31 ότ.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
’Έχων ημέρας 31. Ή ημέρα έχει ώρ. 13 και

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ή

νύξ ώρ.

11.

’Έχων ημέρας 30. 'Η ημέρα εχει ώρ. 12 και ή νυξ ώρ. 12.

Ό "Ηλιος εις τόν Ζυγόν.

Ό 'Ήλιος εις τιιν ΙΙαρθένον.
π.
1
2
3
4
5
G

Παρ.
Σαβ.
Κυρ.
Δευτ.
Τρίτ.

I

8
9

10
1I
12
13 Τρίτ.
I 4 Τετ.
1 5 Πέυ..
16 Παρ.

17 Σάβ.
18 Κυρ.
19 Δευτ.

Ή πρόοδο; του τίμιου Σταυρού καί των 7 παίδων τών Μακκαβαίων, Σολομονής καί Έλεαζάρου.
Ή ανακομιδή τών λειψάνων Στεφά'-ου πρωτομάρτυρος
Ίσαακίου, Δαλμάτου καί Φαύστου τών όσιων.
Τών έν Έφίσω επτά άγιων παίδων.
Εύσυγνίου μάρτυρος
Ή μεταμόρφωσις τοΰ Κυρίου καί Σωτήρος ημών Ίησοΰ Χρί
στου. 'Αργία καί ιχθύος κατάλυσις
ΙΙανσέληνος, ώρ. 10. λ. 35 μ. μ.
Δομετίου ίερομάρτυρος.
Αίμιλιανοΰ τοϋ όμολογητοΰ, επισκόπου Κυζίκου.
Ματθία του αποστόλου.
Λαυρέντιου μάρτυρος καί αρχιδιακόνου.
Εΰπλου τοϋ διακόνου καί μάρτυρος.
Φωτίου καί Ανίκητου τών μαρτύρων
Μαξίμου όμολογ. καί απόδοσις τής εορτής τής Μεταμοριοώσεως.
Σελήνης τελευταίου τέταρ. ώρ 4. λ. 12 π. μ.
Μιχαίου τοϋ προφήτου.
Ί1 ν.οίμησες τής Θεοτόκου. ’Αργία.
Ή ανακομιδή τής ειχόνο; τοΰ Ίησοΰ Χριστοΰ, καί Διομήδους
μάρτυρος.
Μύοωνος μάρτυρος
Φλώοου καί Λαύρου τών μαρτύρων.
Άνδρέου τοΰ Στρατηλάτου καί τών συν αύτώ 2593 μαρτύρων.

Ή σύναξις τής Θεοτόκου κοιί μνήμη Συμεών τοΰ Στυλίτου,
καί Ίησοΰ τοΰ Ναυή
Μάμαντος μάρτυρος καί Ίωάννου Νηστευτοΰ.
'Ανθίμου ίερομάρτυρος και Θεοκτίστου τοΰ όσιου.
Βαβύλα ίερομάρτυοο; καί Μωυσεως τοΰ προφήτου.
Ζαχαρίου τοΰ προφήτου πατρός τοΰ Προδρόμου .
Πανσέληνος ώρ

11. λ 40 μ. μ.

Ή άνάμνησις τοΰ θαύματος Μιχαήλ τοΰ αρχιστρατήγου.
Ιίροεόρτια τής γεννήσεως τής (-)εοτόκου καί Σώζοντος μαρτ.
Τά γενέθλια τής Θεοτόκου. 'Αργία και ιχθύος κατάλυσις.
Ιωακείμ καί “Αννης, καί Σεβηριανοΰ τών μαρτύρων.
Μηνοδώρας, Μητροδώρα; καί Νυμφοδώρας τών μαρτύρων.
Θεοδώρας τής όσιας.

Σελήνης τελευταίου τέταρτον ώρ. 2. λ. 40 π. μ.
Αυτονόμου ίερομάρτυρος, καί απόδοσις τών γενεθλίων της
Ηεοτόκου.
Τά έγκαινια τοΰ ναοΰ τής Άναστάσεως καί Κορνηλίου τοΰ
έκατοντάρχου
11 ύψωσες τοΰ τιμίου Σταυροΰ ’Αργία καί νηστεία.
Νικήτα μάρτυρος.
Ευφημία; μεγαλομάρτυρο:.
Σοιίας μάρτυρος καί τών τριών αύτής θυγατέρων.
Εΰμενίου τοΰ Οαυματουργοΰ έπισκόπου Γορτύνης.

ι

Ο

J.Ι
Τ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

20
21

Τρίτ. Σαμουήλ τοΰ προφήτου.
Τετ. Θαδαίου τοΰ αποστόλου καί Βάσσης μάρτυρος.
Νέα Σελήνη ώρ 1. λ, 4. π. μ
Άγαθονίκου μάρτυρος
Λούπου μάρτυρος καί απόδοσις τής εορτής τής Θεοτόκου .
Ευτυχούς ίερομάρτυρος μαθητοΰ Ίωάννου τοΰ Θεολόγου
Ή επάνοδος τοΰ λειψάνου Βαρθολομαίου τοΰ αποστόλου.
Άδριανοΰ και Ναταλίας μαρτύρων.
Ποιμένος τοΰ όσιου.
Μωϋσέως τοΰ Αιθίοπος
Ή αποτομή τής κεφαλής Ίωάννου τοΰ Προδρόμου 'Αργία καί
νηστεία.
Σελήνης πρώτον τέταρτον ώρ. 6 λ. Ο μ. μ.
’Αλεξάνδρου, Ίωάννου καί Παύλου τοΰ νέου αρχιεπισκόπου
Κωνσταντινουπόλεως
Ή κατάθεσις τής τίμια; ζώνη; τή; Θεοτόκου

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ι 19 Πέμ. Τροφίμου, Σαββατίου καί Δορυμέοοντος μαρτύρων.
2 20 Παρ. Ευσταθίου μεγαλομάρτυρο; συμβίας καί τών δύο αυτοΰ υιών.
Νέα Σελήνη ώρ. 7. λ. 20 μ μ.
3121 Σάβ. Κοδράτου τοΰ αποστόλου καί Ιωνά τοΰ προφήτου.
22 Κ υο. Φωκά ίερομάρτυρος ■
5 23 Δευ γ . Ή σύλληψι; τοΰ προδρόμου καί βαπτιστού Ίωάινου.
6 24 Τρίτ. (-)έκλης τής πρωτομάρτυρος.
1 25 Τετ.
Ευφροσύνης τής όσιας
8 26 Πέμ . Ή υ,ετάστασις Ίωάν.ου τοΰ Θεολόγου. ’Αργία.
9 27 Παρ. Καλλιστράτου καί τών συν αύτώ 49 μαρτύρων.

Τ 4
Τ

Σελήνης πρώτον τέταρ ώρ. 3. λ. 4 π. μ

10 28 Σάβ. Χαρίτωνος όμολογητοΰ καί Βαρούχ τοϋ προφήτου.
+
29 Κυο. Κυριακοΰ τοΰ αναχωρητοΰ.
12 30 Δευτ. Γρηγορίου ’Επισκόπου Μεγάλης 'Αρμενίας.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

’Έχων ημέρας 30. Ή ήμερα έχει’ώρ. 10 καί ή νύξ ώρ. 14.

’Έχων ημέρας 31. Ή ημέρα έχει ώρ. 11 και ή νύξ ώρ. 13.

π.

Τρίτ.
Τετ.
Πέ<Λ.
Παο.
*

Άνανίου τού αποστόλου καί 'Ρωμανού τού μελωδοΰ.
Κυπριανού ίερομάρτυρος καί Ίουστίνης τής παρθένου.
Διονυσίου ΐερομάρτυρος Άρειοπαγίτου.
Ιεροθέου επισκόπου ’Αθηνών.

5
6
7
8
9
I0
II

Σάβ.
Κυρ.
Δευτ.
Τρίτ.
Τετ.
Πέμ.
Παρ.

Χαριτίνης μάρτυοος.
Θωμά τοϋ ’Αποστόλου
Σέργιου καί Βάκχου των μαρτύρων.
Πελαγίας τής όσιας.
’Ιακώβου τοϋ αποστόλου καί ’Ανδρονίκου όσιου.
Ευλαμπίου καί Εύλαμπίας των αδελφών μαρτύρων.
Φιλίππου τοϋ αποστόλου καί Θεοφάνου; τού Γραπτού.

24 12
13
I
2ο 14
27 15
28 16
29 17
30 18
31 19

Σάβ.
Κυρ.
Δευτ.
Γρίτ.
Τετ.
Πέμ.
ΓΙαο .
Σάβ.

Πρόβου, Ταράχου τών μαρτύρων.
Κάρπου, Παπύλου. Άγαθοδώρου, Άγαθονίκης τών μαρτύρων
Ναζαρίου καί τών συν αύτώ ιααρτ. καί Κοσμά τοϋ ποιητοΰ
Λουκιανού μάρτυρος ·
Λογγίνου τοϋ εκατόνταρχου μάρτυρος.
Ώ-ηέ τοϋ προφήτου καί Άνδρέου όσιομάρτυρος.
Λουκά τοϋ Εϋαγγελιστοΰ.
Ίωήλ τοϋ προφήτου καί Οϋαρίου μάρτυρςς.

16

Πανσέληνος, ώρ

17

ψ 18
19
20
21
22
23

6

λ. 6 μ. μ.

Σελήνης τελευταΐον τέταρ. ώρ. 6

n.

13
14
+ »·’

1
2
3
4

13
14
15

Ό 'Ήλιος εις τον Τοξότην.

Ν.

Ό "Ηλιος εις τον Σκορπιόν.

16
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ί-20
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ψ 22

λ 29 π. μ

23
24
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+ 2t
27
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30

I flap. Κοσμά καί Δαμιανού τών θαυματουργών ’Αναργύρων.
2 Σάβ. Άκινδύνου καί τών συν αύτώ μαρτύρων.
3 Κυρ. Άκεψιμά μάρτυρος, κατάθεσις τού λειψάνου Γεωργίου τού
μεγαλομάρτυρος.
ιΐανσέληνος ώρ. 7. λ. 50 μ μ.
4 Δευτ. Ίωαννίκου μεγαλομαρτυρος, Νικάνδρου, Έρμαιου ίερομάρτ.
0 Γρίτ. Γαλακτίωνος καί Επιστήμης τών μαρτύρων.
6 Τετ. 11 τύλου τοϋ όμολογηοτύ αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.
7 Πέμ.. Τών έν Μελιτινή 33 μαρτύρων, Λαζάρου τοϋ θαυματουργού.
8 ΓΙαρ. Ή σύναξις Δ ιχαήλ τού αρχιστρατήγου καί τών Άσωμάτων
Δυνάμεων. ’Αργία.
9 Σάβ. Όνησιφόρου, Πορφυρίου μαρτύρων καί Ματρώνας όσιας.
10 Κυρ. Ό)υμπά καί τών σύν αύτώ- Όρέστου μάρτυρος.
Σελήνης τελευταΧον τέταρ. ώρ. 2 λ. 88 π. μ.
1 1 Δευτ. Μηνά, Βίκτωρος καί Βικεντίου μαρτύρων.
12 Τρίτ. Ίωάννου τού Έλεημονος καί Νείλου τού όσιου.
13 Τετ. Ίωάννου τού Χριστοφόρου αρχιεπ. Κωνσταντινουπόλεως. ’Αργία.
14 Πέμ. Φιλίππου τού αποστόλου. ’Αργία καί ιχθύος κατάλυσις.
15 Παρ. Γούρια, Σαμω.ά και Άβίδου μαρτύρων.
16 Σάβ. Ματθαίου τού αποστόλου καί Εύαγγελιστού.
17 Κυρ. Γρηγορίου τοϋ θαυματουργού επισκόπου Νεοκαισαρείας.
18 Δευτ. Π'άτωνος καί 'Ρωμανού τών μαρτύρων

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Νέα Σελήνη ώρ. I. λ.
I

1 20

I
-L
I

2 21
3 22
4 23
6 24
6 26
7 26
8 27

1 19 Τρίτ.
2 20 Τετ.

46 μ. μ.

Κυρ. ’Αρτεμίου μάρτυρος, Γερασίμου τοϋ οσίου καί τής
τρώνης τής Χιοπολίτιδος.
Δευτ. Ίλαρίονος μεγάλου καί Σωκοάτους πρεσβυτέοου.
Τρίτ. Άβερκίου θαυματουργού, τών έν Έφέσω 7 παίδων
Τετ. Ιακώβου τού Άδελφοθέου καί ’Αποστόλου.
Πέμ. Άρέθα μάρτυρος καί τών συν αύτώ.
Παρ Μαοκιανού καί Μαρτυρίου τών Νοταρίων.
Σάβ. Δημητριου τού μεγαλομάρτυρας . ’Αργία
Κυρ. Νέστορος μάρτυρος.

όσιας

Μα-

Σελήνης πρώτον τέταρτον ώρ. 5. λ. 17 μ. μ
Τερεντίου μάρτυρος καί τών συν αύτώ.
’Αναστασίας 'Ρωμαίας τής όσιομάρτυοος.
Ζηνοβίου καί Ζηνοβίας τών αδελφών μαρτύρων.
Σταχυος καί τών συν αύτώ αποστόλ . καί ’Επίμαχου μάρτυρος.

I

t

3 21 Πέμ.
4 99 ΓΙαο.
b - Σάβ.

t
-μ
I

6 24 Κυρ.
; 25 Δευτ.
*1

8

26

Τρίτ.

9
10
11
t 12

27
28
29
30

Τετ.
Πέμ.
Παρ.
Σάβ.

Νέα Σελήνη, ώρ. 6. λ 44 π. μ.
Άβδιοΰ τού προφήτου καί Καρλαάμ μάρτυοος.
Γρηγορίου τοϋ Δεκαπολίτου καί Πρόκλου αρχιεπισκόπου Κων
σταντινουπόλεως .
Τά εΐσόδια τής Θεοτόκου. ’Αργία.
Φιλημονος καί τών σύν αύτώ αποστόλων καί Κιλικίας μάρτυρ.
Γρηγορίου αρχιεπισκόπου Άκραγαντίνων καί Άμφιλοχίου επι
σκόπου Ίκονίου
Κλήμεντος πάπα 'Ρώμης καί Πέτρου ’Αλεξανδρείας.
Αικατερίνης μεγαλομάρτ. καί Μερκούριού μάρτυρος. ’Αργία.
Σελήνης πρώτον τέταρ. ώρ. ΙΟ λ. 7 π. μ.
Άλυπίου καί Νίκωνος τών όσιων, καί μνημη τού οσίου πατρος
ημών Στυλιανού τού Παφλαγόνος.
’Ιακώβου ΙΙέρσου μεγαλομάρτυρος
Στεφάνου τοϋ Νέου καί Ε’ιρηνάρχου μάρτυρος.
Παραμόνου καί Φιλουμένου τών μαρτύρων.
Άνδρέου τού πρωτοκλήτου. ’Αργία.

ΑΥΤΟΚΡΑΤΕΙΡΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΥ

Μ ήτηφ τής Ιϊρ ιγχιπ ϊσ σ η ς Σο φ ία ς

Α ύτσ χρ ά ηι?'/. τής Γίφ μανιας*

Ό 'Ήλιος εις τον Αΐγόκερω.
π.
13 1 Κυρ. Ναοΰμ τοϋ προφήτου.
I
14 2 Δευτ. Άβακοΰμ τοϋ προφήτου.
Πανσέληνος, ώρ. 4. λ. 44 μ. μ.
15 3 Τοίτ Σωφρονίου τοΰ προφήτου.
16 4 Τετ. Βαρβάρας τής μεγαλομάρτυρος καί Ίωάννου τον Δαμασκηνοϋ.
17 5 Πέμ Σάββα τοϋ θεοφόρου καί ήγιασμένου. ’Αργία.
18 6 Παρ Νικολάου έπισκόπου Μύρων τής Λυκίας ’Αργία.
19 7 Σάβ ’Αμβροσίου έπισκόπου Μεδιολάνων.
J.
20 8 Κυρ Παταπίου τοΰ όσιου.
Τ
j. 21 9 Δευ; Ή σύλληψις τής Θεομήτορος ’Άννης. ’Αργία.
Γ
22 I 0 Τρίτ Μήνα, Έρμογένους καί Εΰγράφου μαρτύρων.
Σελήνης τελευταΐον τέταρ. ώρ. Ο λ. 88. μ.μ.
23 11 Τετ. Δανιήλ τοΰ στυλίτου .
24 12 Πέμ. Σπυρίδωνος τοΰ θαυματουργοΰ. ’Αργία.
25 13 Παρ. Ευστρατίου καί τών συν αΰτώ μαρτύρων.
26 14 Σάβ. Θύρσου καί τών συν αΰτώ μαρτύρων.
I 27 <1 Κυρ. ’Ελευθερίου ίερομάρτυρος.
τοΰ προφήτου
καί Μαρίνου
μάρτυρος.
28 16 Δευτ Άγγαίου
, ,
, ,
.
...
ν.
~ _____ ' ......... '
λ.
29 17 Τρίτ. Δανιήλ τοϋ προφήτου κα'ι τών τριών παίδων, Διονυσίου αρχιεπισκόπου Αίγίνης, τοΰ έκ τής νήσου Ζακύνθου
30
Τετ. Σεβαστιανού, Ζωής καί τών συν αύτοϊς μαρτύρων.
Νέα Σελήνη ώρ. 8, λ. 4 π. μ .
31 19 Πέμ. Βονιφατίου μάρτυρος.
Ν.

ΑΥΤΟΚΡΑΤΕ1ΡΑ ΑΥΓΟΥΣΊΗ-ΒΙΚΤΩΡΙΑ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
’Έχων ημέρας 31. Ή ήμερα εχει ώρ. 9 και ή νύξ ώρ. 15.

+

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

1 20 Πχο. Προεόρτια τών Χριστουγέννων καί μνήμη ’Ιγνατίου τοϋ Θεοφόρου.
21 Σάβ. Ίουλιανής μάρτυρος.
22 Κυρ. ’Αναστασίας μάρτυρος τής Φαρμακολυτρίας .
23 Δευτ. Τών έν Κρήτη 1 0 μαρτύρων .
24 Τρίτ. Παραμονή τών Χριστουγέννων καί Εύγενίας όσιομάρτυρος.
25 Τετ. *11 κατά, σάρκα Γέννησες τοΰ Ίησοΰ Χρεστοΰ. ’Αργία τριή
ι
μέρος καί κατάλυσις εις πάντα μέχρι τής παραμονή; τών
I
ι
Θεοφανείων.
Σελήνης πρώτον τέταρ. ώρ. 5. λ. 40 μ. μ.
7 26 Πέμ. Ή σύναξις τής Θεοτόζου καί Ευθυμίας ίερομάρτυρος.
8 27 Παρ. Στεφάνου άριχιδιακόνου καί πρωτομάρτ. Θεοδώρου Γραπτού.
9 28 Σάβ. Τών έν Νιμομηδεία δυσμυρίων μαρτύρων.
f 10 29 Κυρ. Τών εν Βηθλεέμ άναιρεθέντων 14 χιλιάδων νηπίων.
1 30 Δευτ. Άνυσίας τής όσιομάρτυρος
12 31 Τρίτ. Μελάνης τής όσιας καί άπόδοσις τής εορτής τών Χριστουγέννων.

I
τ

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ

ΣΤΟΑ
— «Ποιος τάχα έπέρασε άπό σιμά μου,
Ποϋ άγγεΛοκάμωτη είχε μορφή ;
Πούρθε κ’ έσκόρπισε 'ς τή σκοτεινιά μου
ΓΛύκειά, παράδεισος φεγγοβοΛή ;

’ΗΛΘε, μου 'μύρωσε τό προσκεφάΛι,
Και μέσ 'ς τό στήθος μου τό παγερό,
Μία νέαν αίσθάνθηκα καρδιά νά πάΛΛη,
ΓΛυκόν άγροίκησα ζωής παΛμό.
Τό φως, ποϋ 'σκόρπισε 'ς τό πέρασμά του,
Φέγγει ’ς τή νύχτα μου τή σκοτεινή’
Ακόμα όσφραίνουμαι τήν ευωδιά του,
Τή μυρωμένη του, γΛυκειά πνοή.

Ποιος είνε, πωφερε, ποιος τάχα φέρνει
'Στ' άγρυπνο μάτι μου ϋπνο γΛυκό ;
Ποϋ 'ς τής φτεροΰγαις του, φεΰγωντας, πέρνει
Τοϋ άγριου τοϋ πόνου μου τό στεναγμό ;
Τον εΐδα !. . . έστρεψε 'ς εμέ τό βΛέμμα·
Ζωή μου 'φύσησε μέσ 'ς τήν καρδιά. . .
Άχ, δεν εΐν’ όνειρο, δεν εϊνε ψέμμα’
Τον είδα ! έστάθηκε έδω σιμά !

Ο ΑΡΡΩΣΤϋΣ ΤΟΥ «ΕΥΑΓΓΕΑΙΣΜΟΪ*
Οί άρρωστοι τον «ΕΰαγγεΛισμοϋ», ο! ποΛυπικραμμένοι,
Λένε πως ένας άγγεΛος μέ κάτασπρα φτερά,
Εις τό 'Λημέρι τ' άχαρο, τό πονεμένο μπαίνει.
Φως ς τό σκοτάδι άπΛόνοντας, έΛπίδα καί χαρά.
Με ουράνιο βΛέμμα, έσπΛαχνικό μετράει κάθε κΛινάρι’
Και Λένε, όπου τό χέρι του έγγίζη και σταθή,
ΛιαΛνέτ ό πόνος, σβένεται άπ’ τ' άρρωστο κουφάρι,
Και τ' άγρυπνο τό βΛέφαρο 'ς ϋπνο γΛυκό σφαΛεϊ.

Μέ πόνο- άγροίκησε τα βάσανά μου,
Τό μάτι άσήκωσε ς τον ουρανό’
"Ισως ’δεότουνα για τήν ϋγειά μου . . .
ΆπΛωσ επάνω μου τό θείο φτερό.
ΗΛΘε κ' έσίμοσε τ' άχαρο στρώμα’
"Αστραψε γύρω μου ή θεία μορφή,
Και τό ροδόπΛαστο, γΛυκό του στόμα
((Θάρρος)) έπρόφερε «κ’ υπομονή.))

'Ώ, ναι! μου 'μί,Λησε . . . γύρω 'ς τ’ αυτιά μου
Ήχοϋν τα Λόγια του μεΛωδικά’
Τ’ άκούω νά χύνωνται ς τά σωθικά μου
'Σά μια ζανάσασι, 'σά μία δροσιά.

19
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ΛΛ’ όταν τό χεϊλο του μοϋ λέγγ «θάρρος'»,
Λέζι, που μέσα της κρύβει, ζωή·
Απο τό πλάγι μου μακραίνει ό χάρος,
Κ’ άγρυπνος στέκεται κι άκαρτερεϊ.

”Ω, ναι ! μου 'μίλησε . . . ήλθε, τόν είδα !
Τό ουράνιο βλέμμα του, κάθε που ίδώ,
Μέσα ’ς τή νύχτα μου χαράζ' ή ελπίδα,
Λογιάζω, αισθάνομαι πως ζαναζώ !

Ποιος τάχα έπέρασε από σιμά μου,
Που άγγελοκάμωτη είχε μορφή ;
Πούρθε χ εσχορχισε ’<* r?/ σχοτει/νιά μου
Γ.Ιυχεια παράδεισος φεγγοβολή ; * »
★ ★
*
'Εσύ σαι εκείνος ό άγγελος, Κυρά χαριτωμένη'
Λόζα, στολίδι ατίμητο τοϋ έλληνικοϋ λαοΰ·
'Εσύ 'σαι εκείνος ό άγγελος, Γυναίκα ευλογημένη,
Άγρυπνη μάνα, ακούραστη τ' αρρώστου, τ' ορφανού.
Χαράστονε, ποϋ τη ζωή ’ς τόν ’ίσκιο Σου άνακτήσιρ
Α'ε θά φοβάται θάνατο εμπρός του πια νά ΐδή.
Τό μυρωμένο χνώτο Σου καινούριο θά φυσήση,
Ουράνιο πνεύμα, αθάνατη 'ς τά στήθια του πνοή.
Κι άνίσως 'ς τή φιλάνθρωπη, τή σπλαχνική Σου πάλη
Μέ τής ζωής τόν άσπλαχνο, έπίβουλον εχθρό,
Όμπρός εις μίαν ανώτερη, μία δύναμι μεγάλη
Νά νικηθή τό χέρι Σου 'ψηλάθε εϊνε γραφτό.

Χαράστον, ποϋ 'ς τόν 'ίσκιο Σου τά μάτια του σφαλίση
Κι όπου γευθή ’ς τό δάκρυ Σου τό δείπνο τοϋ Χρίστου.
Χαρά 'ς εκείνη τήν ψυχή, ποϋ πριν τή γην άφίση,
Ξανοίζη μέσ τά μάτια Σου τό δρόμο τ’ οΰρανοϋ !
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΤΖΩΚΗΣ
Ό αναγνώστης ευκόλως θ’ αναγνώριση έν τω προστάτη άγγέλω τοϋ έν τω

«Εύαγγελισμώ» νοσηλευομένου.
'Ελλήνων.

τήν σεπτήν καί φιλάνθρωπον βασίλισσαν τών

Εις τήν Κέρκυραν,
Τ’ ώραΐό νησί ποϋ ξέμακρα

Μέ τή χαρά τοΰ ανθρώπου
Χίλια μας στέλνει αρώματα
’Στής αύρας τήν πνοή,

καθώς τό ψάλλει ό ποιητής, είδε τό φως τό 1811 ή τήν 27 τον
μηνός Σεπτεμβρίου τοϋ πρό μικροϋ δύσαντος έτους μεθ' όλων τών
τιμών ύπό τής πολιτείας κηδευθεϊσα πρεσβϋτις γυνή, τό γήρας τής
όποιας ήκτινοβόλει λαμπρότερον τής θαλερωτέρας νεότητος, ό δέ
μάκρος βίος άνέπεμπεν ευωδίαν γλυκυτέραν τών ρόδων τοΰ 'Απρι
λίου, διότι τό γήράς της ήτον επιστέγασμα βίου πλήρους περιπετειών
καί κινδύνων, μεγάλου ήρωϊσμοϋ καί άθανάτου κλέους. Θυγάτηρ τοΰ
Φώτου Τζαβέλλα, εκείνου, όν ή Μόσχω, ή ήρωΐκή Σουλιώτις, προσέφερεν εις τόν βωμόν τής πατρίδας διά τής άζιομνημονεύτου εκείνης
φράσεώς της: «Τό παιδί μου εϊνε παιδί τοϋ Σουλιοΰ καί
αντί νά χαθή τό Σοϋλι άς χαθή τό παιδί μου», έγεννήθη
τήν ημέραν, καθ' ήν άπέθανε δηλητηριασθείς ό πατήρ αυτής ύπό τοϋ
Άλή-πασά, πρός όν είχε δώσει αυτόν όμηρον ό πατήρ του Αάμπρος

22____
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ΠΟΙΚΙΛΗ

ΣΤΟΑ

Τζαβέλλας, προτιμήσας νά θυσιάσρ τον υιόν αντοϋ χάριν της πατρίόος. Ό βίος της συνδέεται προς τά ήρωϊκώτερα κατορθώματα, τά
όποια ήγλάησαν τήν περίδοξον τον Σουλίου ιστορίαν. Κορασίς μικρά
ετι παρευρέθη εις την πολιορκίαν καί τούς σκληρότατους εκείνους πο
λέμους, υφιστάμενη τάς φρικτάς ταλαιπωρίας καί στερήσεις απεγνω
σμένου άγώνος, ον τό Σούλι διεξήγε καθ’ όλης τής Αρβανιτιάς υπέρ
ελευθερίας. "Επειτα πάλιν, όταν τό Σούλι έπεσε καί οί ακατάβλητοι
Σουλιωται απήλθον συνθηκολογήσαντες μ'εόλην τήν τιμήν τών όπλων
των, ακολουθούσα τήν οικογένειαν της, μετέβη μετά τών άδελφών
της Κίτσου Τζαβέλλα, τού ήρωος τής Κλεισόβης, τού Ίωάννου καί
του Μπακατσέλλου εις τήν μαχομένην Ελλάδα, καί ύπέστη όλας
τάς φρικτάς περιπέτειας τής πολιορκίας τον Μεσολογγίου, καί οϋτω
διελθούσα όλην τήν νεότητά της έν μέσω αγώνων καί διωγμών, κατέ
φυγε τό 182Ί εις Ναύπλιον, ένθα εκεί μετά εν έτος ή λεβεντιά τής
Ρούμελης ήνώθη με τήν δόξαν τον Μωρηά.

καί ύψωσαν τήν σημαίαν τής ελευθερίας- δεν άνεχώρησαν δ’ έκεϊθεν
ε’ιμή μετά τήν καταστροφήν τοϋ Πέτα, παραδοθέντος τοϋ φρουρίου,
εις τούς ’Οθωμανούς δι’ έλλειψην τροφών καί πολεμοφοδίων. Καθ’
0λον τό διάστημα τούτο ή Φωτεινή, ή υπερήφανος Σουλιώτισσα,
ή τόσον άγερώχως πολλάκις άντιμετωπίσασα τον ισχυρόν τής πατρίδος έχθρόν, συνεμερίσθη τάς τύχας τής οικογένειας της καί συνεκινδύνευσε παρακολουθούσα τούς αδελφούς της. Κατά τήν πολιορ
κίαν τον Μεσολογγίου νπό τον Κιουταχή, έφυγαδεύθη έκεϊθεν μετά
τής μητρός της εις τον Κάλαμον, όπου κατέφυγον τά γυναικόπαιδα
τών Μεσολογγιτών, υφιστάμενα μυρίας στερήσεις και περιφρονήσεις

«

—

★
* *

II Φωτεενή Κολοχοτρώνη δεν ειχεν έν τή νεότητί της τό
έκθαμβου)' τοις θνητούς κάλλος, αλλ ούτε τους άνοστους καί έπιτετηδευμένους τρόπους καί τήν φιλαρέσκειαν τών μεταγενεστέρων Έλληνίδων. Ή πρώτη της νεότης δεν διέρρευσεν έν άμεριμνησία καί
χλιδή. Παιδίσκη αίμάτωσε τούς γυμνούς της πόδας έπί τών απρο
σίτων βράχων, κομίζουσα πολεμοφόδια εις τούς μαχητάς, ενώ ή ψυχή
της ένεπνέετο υπό τοϋ άγιον εκείνου ενθουσιασμού, όστις εξίσου διέ
φλεγε καί έπλήρου τά στήθη τής ήρωΐδος μητρός καί ήρωϊκωτέρας
μαμμης της. Αΐ Έλληνίδες τής μεγάλης εκείνης γενεάς άνέπνεον εϋφροσύνως τήν οσμήν τής πυρίτιδος, ήτις ήτο τότε διακεχυμένη εις
τον αέρα. Τότε καί διά τούς άνδρας καί διά τάς γυναίκας Ελλάς
δεν εκαλείτο απλώς τό χώμα, τό όποιον έπάτονν οί πόδες των, άλλά
τήν Ελλάδα την έφερον παντού, εις τήν διάνοιάν των, εις τήν καρ
διάν των, εις τάς φλέβας των.
Ο Φωτός, ο πατήρ της, ηγούμενος τών Σουλιωτικών λειψάνων,
μετεβη δια Πάργας εις Κέρκυραν. ’Ολίγον χρόνον μετά τον έν Κέρ
κυρα θανατον τού πατρός της, τον όποιον έφαρμάκωσεν ό ίδιος ό Άλής, ο τύραννος της ’Ηπείρου μετεκάλεσε τήν οικογένειαν του εις ’Ιω
άννινα δια να εξευμενίσει τούς Σουλιώτας, διώρισε δε τον μεγαλήτερον αδελφόν της Καπετάνιον τών Χασίων. Κατά τήν Έπανάστασιν οι Τζαβελλαιοι μετ’ άλλων Σουλιωτών μετέβησαν εις τό Σούλι

εκ μέρους τών ’Αγγλικών αρχών.
Οϋτω μετά τήν πτώσιν τοϋ Μεσολογγίου ώδηγήθη εις Ναύπλιον.
Είλκυσε τήν έκτίμησιν τοϋ άρχοντος τοϋ Μωρηά, όστις αυτήν μεταξύ
τόσων έθεώρησεν αξίαν νά γεννήσγ νέους Κολοκοτρώνας, νά θηλάσει
διά τού αθανάτου αίματος, όπερ έσφιζεν εις τάς φλέβας της, νέους
ήρωας, νέους γίγαντας ώς εκείνον. Ο Γερο-Κολοκοτρώνης εξέλεξε
τήν δεκαεπταέτιδα τού Τζαβέλλα θυγατέρα νύμφην διά τον υιόν του
Γενναϊον, τήν χαράν δε τοϋ γάμου της ’έστεψε ταύτοχρόνως ή χαρά
τής άπελευθερώσεως τής Ελλάδος. Ώς σύζυγος τοϋ Γενναίου ύπέμεινε μετά θαυμασίας καρτερίας τάς καταδιώξεις καί τήν φυλακισιν
τοϋ μεγάλου πενθεροΰ της, μετά γενναιοψυχίας δ’ είδε τήν απώλειαν

τών ήρωϊκών Συγγενών της.
’Επί τής εποχής τοϋ ’Όθωνος ή Φωτεινή Κολοκοτρωνη έγένετο
Κυρία τής Τιμής τής Βασιλίσσης ’Αμαλίας, περιβληθεϊσα οϋτω έν τγ
ελληνική πρωτευούσΐ) ύπατον αξίωμα, διατηρήσασα δε πάντοτε τό
γόιιτροκ τον μ,εγάΛου olxov της,
Μέ τον θάνατον τής Φωτεινής Κολοκοτρωνη έξέλιπεν έν
από τά ύστατα ύπολειφθέντα λείψανα τοϋ κύκλου των μεγάλων και
ήρωϊδων γυναικών, έν τώ βίω τών όποιων εγκλειεται πλήρης ή
λάμψης τοϋ παρελθόντος, συνδέεται δ’ άρρήκτως ό δεσμός τών λαμ
πρότερων αναμνήσεων τοϋ Ελληνικού ’Έθνους. Περί τό ένδοξον φέρετρον τοϋ τελευταίου γόνου τής δοξασάσης τον θάνατον γενεάς, ή
Βασιλεία καί ή πολιτεία έν όνόματι τοϋ Ελληνικού Γένους κατεθηκαν
τον άληθέστερον στέφανον τής τιμής καί ευγνωμοσύνης αυτόν, ο δε,
Αήμος τών ’Αθηναίων, έξαιρετικώς ευνοηθείς ύπό του Ουρανόν, μετ
εθνικής καυχήσεως παρέδωκε εις τήν γην τό λείψανον τής ύστατης
αντιπροσώπου τής ηρωικής γενεάς τον μεγάλου Ελληνικού άγώνος.
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ατά τής γνώμης τοϋ κ.
Έμ.'Ροίδου, ίσχυριζομένου
κάπου δτι, ύπό φιλολογι
κήν έ'ποψιν, ή πατρίς ημών
ομοιάζει όμαλωτάτην πε
διάδα, έφ’ ής ούτε όρη φαί
νονται, ούτε λόφοι, ούδ’
έξοχή οίαδήποτε, έχω ν’
άντιτάξω δεκάδα τουλά
χιστον συγχρόνων λογο
γράφων καί ποιητών, οΐτινες, άν κατά τάς συστηματικάς γνώσεις δέν ύπερέχουσι πολύ τοϋ
άναγινώσκοντος αυτούς κοινού, κατά την καλαισθησίαν όμως και την
νοημοσύνην ιστανται πολύ, πάρα πολύ ύψηλότερον. Δεν θά έδ υσκολευομην^ να παραδεχθώ ότι οίοσδήποτε τών άναγνωστών τοϋ κ. 'Ροίδου,
αν είχε το θάρρος νά διημερεύση επί τινα χρόνον έν τώ ζονιορτώ τών
παλαιών βιβλίων, θά εδυνατο νά συναρμολόγηση την ιστορίαν της
Παπισσης Ιωάννας· αλλ’ άμοιρος πάσης φιλοκαλίας καί κρίσεως θά
μοι εφαινετο ο ισχυριζόμενος δτι ό τυχών αυτός άνζγνώστης, ή οίοσδήποτε άλλος, θά έδύνατο νά την γράψη καί νά την ύπερασπίση κατόπι
με.ά τοϋ πνεύματος, το οποίον σπινθηροβολεί άπό τών σελίδων τοϋ
νεανικού και ατελούς εκείνου έργου.
Πας ο μετ’ αισθήματος επιεικούς δικαιοσύνης θέλων νά κρίνη την
καθ’ ημάς φιλολογικήν παραγωγήν, οφείλει τώ όντι τούς ολίγους’ εκεί

νους εργάτας

τών γραμμάτων, περί ών έλεγον άνωτέρω, νά εξαίρεση
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τοϋ γενικού άναθέματος, το όποιον καί άκων θά προφερη ενάντιον
όλης της άπειροπληθοϋς, της όλοέν αύξούσης τον ογκον και την αναι δειαν καί την νοθείαν φάλαγγος τών λοιπών λογογράφων και ποιητών,—μη έχόντων κατ’ εμέ άλλον λόγον ύπάρξεως, ειμη το νά δικαιολογώσι την γνώμην τοϋ είπόντος δτι ή καταλληλότερα χρησις,
την όποιαν θά έ'καμνον μερικοί της μελάνης των, θά ητο έάν έ'χριον
δι’ αυτής τά ύποδήματά των. Ή έξαίρεσις αΰτη, άνευ άλλων έπαίνων έκτος της απλής αναγραφής τοϋ ονόματος των, θά ητο άρκοϋσα
ίκανοποίησις διά τούς ευσυνείδητους αυτούς ανθρώπους, οίτινες φαντά
ζομαι μεθ’ όποιας άγωνίας καί άπογοητεύσεως θά ειδον πολλάκις εαυ
τούς συγχεομένους εις τάς ώνίους κριτικάς τοϋ τύπου μετ άγυρτών,
ύπολαμβανόμενοι συνάδελφοι παρά τώ αφωτυστω κοινώ, παντός μικρονόου, έχοντος το θράσος νά έπιχειρή πράγματα άνώτερα τών δυνάμεών του καί ικανού νά έκδίδη ποιήματα δχι άνευ ποιήσεως—Διότι
αύτο κατήντησε μικρόν αμάρτημα,—άλλ’ άνευ κοινού άπλούστατα νοϋ.
Έκ τοϋ εξωφύλλου της πρώτης μου Γαλλικής Χρηστομάθειας έμαθον κατά πρώτον τό ρητόν aFais ce que dois, adoienne que pourra» τό όποιον μοϋ ήρεσε τόσον, ώστε παιδιόθεν τό έχω ώς ύπογραμμόν τής ζωής μου. Τούτο έπιθυμώ πολύ νά ένθυμηθώσιν δσοι θά σπεύσωσι νά μέ κατηγορήσωσιν έπί ματαιοπονία ή τόλμη, έπιχειρουντα
σήμερον νά ιχνογραφήσω τάς φιλολογικάς μορφάς τών ολίγων παρ
ήμιν εκλεκτών, δσους έγώ εκλέγω, και εκ τών δέκα εκείνους μονον,
οίτινες άπεπεράτωσαν ή προΰχώρησαν ήδη έν τώ σταδίω των έπαρκώς, άποτελέσαντες ιδίας καί συγκεκριμένας όπωσοϋν φυσιογνωμίας.
Ή σειρά τών άρθρων τούτων θ’ άπαρτίση ένα τόμον, τον όποιον δεν
διστάζω νά έκδώσω, διότι νομίζω δτι θά έχη την θέσιν του παρ’ ήμϊν,
εύρισκομένοις έν παρατεταμενη όλική εκλειψει κοιτικής, ουχι δια την
παντελή άπουσίαν πάσης κρίσεως, άλλα διά την ελλειψιν άνεξαρτησίας χαρακτήρος καί άγνοϋ έρωτος πρός τό καλόν—τά μόνα προσόν, α
έφ’ οίς δύναμαι άνενδοιάστως νά καυχηθώ. Κρίνω όμως άναγκαϊον νά
ομολογήσω μετά συντριβής δτι, ώς έκ τής έλλείψεως τών ά/.αι.θυμέ
νων έτι καλολογικών γνώσεων, δεν εχω ουδεμιαν, ουδέ την έλαχισ.ην
άξίωσιν τεχνοκρίτου’ αί δέ παρατηρήσεις, τάς όποιας προβάλλω, δεν

είναι ή έντυπώσεις άναγνώστου, στηριζομένου έπί τής ειλικρίνειας του
πολύ μάλλον ή έπί τής κριτικής "ου δεινότητας.
Διά νά ήμαι άκόμη φιλαληθέστερος οφείλω νά μη άποκρυψω και τό
δτι πρός έκτίμησιν τών έργων τής δημιουργικής φιλολογίας έχω μέ-
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θοδον δλως t^iocv, πεποιθήσεις τινάς ιδιαιτέρας, καθ’ άς έκ της αγέλης
έζήρεσα όσους έζήρεσα, καί έκ τών όποιων θά κρίνω όσους θά κρίνω.
Οί άγνοοϋντες λοιπόν τό μέτρον, τό όποιον κρατώ έν τή έκτιμήσει μου,
δέν θά έχωσιν άδικον άν με κατηγορήσωσιν ότι πολλούς ήδίκησα,
καί πρώτοι οί καθ’ εαυτούς άδικηθέντες θά ρήξωτι την έναντίον μου
κραυγήν. Έν τούτοις ουδέποτε θά συγκατατεθώ, έστω καί πρός δικαι
ολογίαν, νά έκθέσω συστηματικώς τάς καλολογικάς ριου άρχάς, διά
τόν λόγον ότι εις οΰδένα έχω τήν άξίωσιν νά τάς έπιβάλω. 'H μόνη
μου παρηγοριά καί ίκανοποίησις έναντίον πάσης τυχόν μομφής θά ήνε
ή ένδόμυχος συναίσθησις τοϋ ότι είπον δ,τι αισθάνομαι καί ο,τι σκέ
πτομαι μετ’ αλήθειας καί, τό κυριώτερον, άνευ προλήψεων.
* ★
♦
Ό πρό πενταετίας έκδούς εις ένα τόμον τά Πάρεργα τοϋ κ, ’Εμ
μανουήλ ’Ροίδου, νέος φοιτητής, «άποφασίσας άπας νά κατέλθη εις
έκδοτικούς αγώνας» ώς λόγον τής προτιμήσεώς του αναφέρει τήν έκ
τής παιδικής του ακόμη ηλικίας εύνοιαν, ήν έ'τρεφεν έμπαθώς πρός
τόν συγγραφέα τής «Παπίσσης ’Ιωάννας», εύνοιαν άγουσαν αυτόν νά
καταβροχθίζη άπλήστως τά δημοσιευόμενα έκάστοτε έργα του καί
έν πλτρει ακόμη παραδόσεε, γενομένην δ’ αιτίαν αύστηρών έπιπλήξεων έκ μέρους τών καθηγητών του. Ή άφελής αϋτη όμολογία, δι’
αύτην ταύτην τήν άφέλειάν της, εϊνε δι’ έμέ πολυτιμοτέρα όλων τών
άπονεμηθέντων πρός τόν κ. 'Ροίδην έπαίνων, μαρτυρούσα κυρίως περί
τοϋ άναμφιρρήστου αυτού προσόντος τοϋ κατακτάν καί γοητεύειν τόν
αναγνώστην. Εις τήν ιδιότητά του ταύτην ώς μεθυγράφου, χαριτογράφου, ευτράπελου ή όπως άλλως καλείται, οφείλει κατά τό μέγιστον μέρος ό κ. 'Ροίδης τήν δημοτικότητά του, τό όνομά του. Διότι
εϊνε όχι μόνον γνωστός όσον ολίγοι τών λογιών μας, αλλά καί προσ
φιλής τφ κοινφ καί γενικώς έκτιμώμενος καί περιζήτητος. Τούτο δέ
γνωρίζουσι καλλιστα οί έκδόται περιοδικών καί ημερολογίων, δσοε
έξήντλησαν συχνότατα όλην των τήν πανουργίαν καί τήν ώκυποδίαν
ΐνα μεταβάλωσιν αυτόν «δι’ έκτάκτων έκβιαστικών μέτρων» κατά τήν
ίδιαν του φράσιν εις άκούσιον συνεργάτην των, ευτυχείς λογιζόμενοι

οσάκις είχον νά προαναγγείλωσιν, ώς ασφαλές δόλωμα συνδρομητών,
άρθρον φέρον τήν ύπογραφήν του. Καί όμως δέν εϊνε τούτο ούτε τό
μόνον ούτε τό μέγιστον προσόν τοϋ ’Ροίδου· έ'χουσι δέ άδικον κατ’ αρ
χήν όσοι τόν κρίνουσι πρός τούτο μόνον καί τόν εύρίσκουσιν ούτως ίσόπαλον ή καί κατώτερον πολλών έκ τών νεωτέρων μας μεθυγράφων,—
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πράγμα τό όποιον θά παρεδεχόμην μετά πολλής έπιφυλάζεως. Δι’ έμέ,
καθώς διά πολλούς άλλους πιστεύω, τό φιλοπαϊγμον τής γραφίδος
του, ή ευφυΐα κατά τήν χυδαιοτέραν συνεκδοχήν τής λέζεως, δέν εϊνε
ή άφορμή τής πρός αυτόν ιδιαιτέρας μου εύνοιας, ουδέ πολύ μάλλον
δ λόγος, δι’ όν προκρίνω αυτόν όλων τών συγχρόνων του λογογράφων.
Τό λέγω άνεπιφυλάκτως : έν αύτώ διαβλέπω τό γενικώτερον καί ύγιέστερον πνεύμα όλων τών περί έμέ, τό σχετικώς ίσχυρότερον παρά
πάσαν του άδυναμίαν, όμολογουμένως δέ τό όξύτερον καί λεπτότερον.
Τό πνεύμα τούτο, έκδηλούμενον μέ νέαν πάντοτε δύναμιν καί νέαν
αρετήν εις όλα έκεϊνα τά ε”ργα, όσα ή αυστηρά φιλοκαλία καί ή ευ
συνειδησία τού συγγραφέως άπειργάσθη καλλιτεχνήματα, ζωογονεί
δλως ίδιαν εικόνα, ώραίαν καί μεμονωμένην έν τή συγχρόνφ φιλολο

γική πινακοθήκη.
Ό έπιθυμών ν’ άναπαραγάγη τήν εικόνα ταύτην ύπό δύο κυρίως
ιδιότητας, συγκεκρεμένας μέν άπ’ άλλήλων πλήν άρμονικώτατα συνδυαζομένας, πρέπει νά έξετάση τόν 'Ροίδην ώς ποιητήν καί ώς φιλό
σοφον, ώς καλλιτέχνην καί ώς τεχνοκρίτην. Πρό τούτου όμως, πρός
τούς τυχόν έξαφνισθέν^ας διά τήν έπί τού προσώπου τού κ. 'Ροίδου
συνένωσιν δύο ονομάτων, τά όποια κανείς άκόμη δέν τφ άπέδωκε καί
έκ τών όποιων, διά μέν τοϋ πρώτου συνείθισαν νά όρίζωσι τόν κ. Κόκ
κον, διά δέ τοϋ δευτέρου τόν κ. Παπαδόπουλον, βλέπω τήν ανάγκην
νά έξηγηθώ κάπως σαφέστερον. Παρ’ έμοί, άκολουθοϋντι ώς είπον ιδι
αίτερον σύστημα, ούτε ή λέζις ποιητης έχει σχέσιν πρός τόν κ. Κόκκον
καί τήν σύζευξιν ομοιοκαταληξιών, ούτε ή λέζις φι.Ιόσοφος πρός τον
κ. Παπαδόπουλον καί τήν πανεπιστημιακήν έδραν. Ό γενικώτερον
σκεπτόμενος άνομολογεϊ τούναντίον ότι έν ω τοϋ πρώτου έπωνύμου
δέν άποκλείεται ούδείς άσκών οπωσδήποτε δημιουργικήν δύναμιν, συλλαμβάνων σχέσεις καλού καί έχων τό χάρισμα τοϋ έκφράζεσθαι διά
τρόπου ίκανοποιοϋντος τήν καλαισθτσίαν ύπό τό δεύτερον άφ’ ετέρου
ύπάγονται πάντες οί εύρίσκοντες σχέσεις άληθοϋς, οί γενικώς λογικευόμενοι. Αί λέξεις ποιητής καί φιλόσοφος παρ’ έμοί έ'χουσιν άπογυμνωθή
πάσης άξιώσεως, πάσης προλήψεως, πάσης σ/έσεωε πρός τά κοινά καί
έπουσιώδη. τά όποια τοϊς άποδίδονται, πρός τά άνθη καί τήν νεότητα
ή τόν άπελπισμόν καί τό γήρας, πρός τήν θορυβώδη έ'κδοσιν λυρικής
συλλογής, μετά πάσης φιλοκαλίας τετυπωμένης, ή τήν σοβαράν έμφάνισιν ογκώδους, σκαιοϋ καί κακοτυπωμένου τόμου μεταφυσικών μελετημάτων δέν μοϋ σημαίνουσι δέ πλέον κατ’ ουσίαν ή δύο ειδών
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εργασίας συγκεκριμένας άπ’ άλλήλων, αντίθετους σχεδόν, τάς οποίας
έκτελεϊ ό εγκέφαλος παντός φιλοστόργως πεπροικισμένου ανθρώπου,
παρ’ ω συνυπάρχει κατά διαφόρους άναλογίας ό ποιητής μετά τοϋ
φιλοσόφου.
Ό 'Ροΐδης εϊνε καλλιτέχνης τοϋ λόγου. Νομίζω ότι οΰδείς άκόμη
τών παρ’ ήμϊν έκράτησε τοϋ καλάμου μετά τοσαύτης δεξιότητος και
έδυνήθη, δσον αύτός, νά θεραπεύση λεπτών καί καλαίσθητων άνθρώπων ορέξεις διά της περιτεχνήσεως τοϋ ύφους, διά σελίδων θαυμασίων,
ών άνωτέρας, ύπό λογοτεχνικήν εποψιν τουλάχιστον, δέν εί£ον έν τη
νεοελληνική. ’Εγώ λατρεύω τό ώραϊον ύφος. Πολλοί διά τούτο μέ
κατηγοροϋσιν ώς μορφομανή, ώς βεβαρυμένον δΓ ελαττώματος, έλέγχοντος κατ’ εξοχήν επιπολαιότητα. Άλλ’ οσάκις τοϊς άπαντώ δτι ή
πρός τό ύφος άγάπη είνε τόύναντίον άρετή έλέγχουσα πολλην καλαι
σθησίαν καί δτι έγώ ιδιαιτέρως αγαπών τό ΰφος τό άγαπώ χάριν της
’ιδέας, έν έκαστη έξωτερική σχέσει ζητών καί εύρίσκων την άντίστοιχον έσωτερικην—οί μισόμορφοι ούδέν πειστικόν έπιχείρημα άντιτάσσουσι- μ’ άφίνουσι δέ άνενόχλητον νά φρονώ δτι ή εις την τέχνην της
έκφράσεως, δσω τό δυνατόν τελειωτέραν, καθυπόταξις τών διανοημά
των είνε έργασία δύσκολος καί θαυμαστή, διά την οποίαν δέν άπαιτεϊται συνήθης καλλιτεχνική δύναμις, ούδ’ άρκεϊ δ κοινός νοϋς. 'Έν
τών κοινοτέρων γνωρισμάτων τής μικρονοίας είνε ή άτέλεια περί την
έκφρασιν, ή άαυρολεξία, ή άλογος φλυαρία, ή σύγχυσις. Μόνη ή μικρά
αΰτη παρατήρησις, ή οποία δέν έχει σχεδόν έξαιρέσεις, είνε ικανή
νά μας διδάξη πόσην πρέπει νά έχωμεν πεποίθησιν εις τον νοϋν, δέν
λέγω τών μεγάλων άριστοτεχνών τοϋ λόγου, οί όποιοι ώς έπιτοπολύ
είνε μεγαλοφυΐαι, άλλά παντός κυρίου όπωςδήποτε τής τέχνης, δυναμένου νά έκφρασθή κατά τρόπον ίκανοποιοϋντα τό ούς, το αίσθημα
καί τήν κρίσιν.
Τό ύφος τοϋ 'Ροΐδου είνε τόσον ίδιάζον, ώστε έκ πέντε μό'ον γραμ
μών δύναμαι νά έννοήσω—πράγμα τό όποιον δι’ ούδένα άλλον τών
νεωτέρων έλλήνων λογογράφων μοί συμβαίνει—άν τό άρθρον φέρη ή
όχι τήν ύπο/ραφήν του. Τόν άναγνωρίζω ευθύς έκ τής πρώτης του
φράσεως. Κηλεΐ διά τής αυτής πάντοτε μουσικής, έχει τήν αυτήν συμ
μετρίαν, δεικνύει τήν αυτή^ περί τήν έκλογήν τής λέξεως αυστηρό
τητα, τήν αυτήν ευστροφίαν, τήν αυτήν χάριν ή σατυρικήν οξύτητα,
έπιτυγχανομένην διά πολλαπλών τρόπων, συγκρούσεων λέζεων, διπλών
ΐννοιών ή άήθων συζεύξεων. Ό 'Ροΐδης φαίνεται γράφων πάντοτε μετ'
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όρέξεως* τό Ομοιόμορφον ΰφος του δέν έχει έξάρσεις ή καταπτώσεις*
εις τό νά έκφράση τό ’ιδίωμά του καί νά ύποτυπώση τήν μυχιαιτάτην
του σκέψιν, ή τέχνη τόν ύπακούει μετά τής αυτής πάντοτε προθυμίας.
Έκτος τών άλλων άρετών, τό ΰφος του διακρίνεται καί διά τήν συ
νεκτικότητα. Αί φράσεις του συμπλέκονται πρός άλλήλας σφιγκτά,
ώς οΐ κρίκοι θώρακος. Διά τούτο δ λόγος του, πρό πάντων εις τά όψιμώτερά του έργα είνε μεστός έννοιών, άποκαλυπτομένων δε’ άναπτύξεως, ένώ τουναντίον, παρ’ άλλοις λογογράφοις, πληθύς φράσεων κενών
καί πομπωδών πρέπει νά συμπτυχθώσιν εις μίαν μόνην έννοιαν, αμ
φίβολον πολλάκις καί παραπαίουσαν. Ό 'Ροΐδης—καί όχι μόνον ύπό
τήν έ'ποψιν ταύτην—είνε δ άντίπους τοϋ κ. Παγανέλη* φαίνεται δέ
τώ όντι ή ευσυνείδητος προσπάθειά του, τού νά συμπυκνοΐ πρό τής
άντιγραφής τού χειρογράφου του εις πέντε ή καί όλιγωτέρας κατά τό
δυνατόν σελίδας, δσα πριν κατεΐχον δέκα.
"Αν καί τοσούτφ δόκιμος λογογράφος, ούτε πολλά έγραψε ούτε δύναταί τις νά εϊπη δτι έξ έπαγγέλματος καλλιεργεί τήν λογοτεχνίαν.
Γεννηθείς έκ γονέων Χίων, ολίγον πρό τού συντάγματος, άνετράφη καί
διέμεινεν έν Ίταλίγ μέχρι τού δέκατου έ'τους, δτε πρός έκμάθησιν τής
ελληνικής άπεστάλη εις Έλλαδα καί έφοίτησεν εις τό Γυμνάσιον τής
Σύρου, μετά τήν άποπεράτωσιν τού όποιου άπήλθε πάλιν εις Βερολΐνον.
’Αλλ’ έκεϊ, ένεκα νευρικού παθήματος, άμβλύναντος τήν άκοήν του,
ήναγκάσθη νά διακόψη τήν άκρόασιν τών πανεπιστημιακών μαθημά
των, διαμείνας μέν έπί πενταετίαν άκόμη έν Ευρώπη άλλ’ έπιστρέψας νά έγκατασταθή έν Άθήναις διαρκώς, έκτος άποδημιών τινων εις
τήν Εσπερίαν καί τήν ’Ανατολήν. Τά βιβλία ύπήρξαν άνέκαθεν ή
προσφιλεστέρα του ένασχόλησις. Άλλ’ δσα άπεκόμισεν έκ τής μακράς
ταύτης μελέτης, καλλιεργήσας πνεύμα πλήρες άρετών, φαίνεται δτι,
έκτος τής ίκανοποιήσεως ίδιου φιλομαθείας πόθου, δι’ οΰδέν άλλο τά
ήθελεν, είμή διά ν’άρτύη τήν ώραίαν, τήν εύφυά καί πολυζήτητον
δμιλίαν του καί νά διευθύνη δλοψύχως και πεφωτισμένως τήν ’Εθνικήν
Βιβλιοθήκην, εις τήν έφορίαν τής δποίας έκλήθη κατά πρώτον πρό
δεκαετίας. Ό κάλαμος δέν είνε ώς έκ τούτου ή συστηματική του
ένασχόλησις’ έπρεπε δέ νά ένεργή έκάστοτε κατ’ αύτού τών έκδοτών
ή ψυχολογική βία, έπωφελουμένων έμφύτων τινών πρός συγγραφήν
τάσεων, δυσκόλως ύπό τών έμποδίων καταστελλομένων, διά νά φιλοτεχνηθώσιν δλα έκεϊνα τά ώραϊα έργα, τά δποϊα δ έοασιτέχνης
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Την άπό τοϋ συγγράφειν έκουσίαν ταύτην αποχήν, τόσον παράδο
ξον και άδικαιολόγητον, δ κ. 'Ροίδης προσεπάθησε νά δικαιολογήση
διά δύο επιχειρημάτων. Τό πρώτον εϊνε μάλλον χαριτολόγημα, ύπα-

Κατά τοϋ έπιχειρήματος τούτου έδυνάμην ίσως ν’ άντιτάζω τήν
πρώτην πάλιν έ’νστασιν πλήν φοβούμαι μήπως θά έφαίνετο πολύ ανί
σχυρος ένώπιον τής χαινούσης έθνικής πληγής, ήτις διεγείρει οίκτον
καί άγανάκτησιν, δυναμένην νά κινήση τήν άπογοήτευσιν καί τών
μάλλον ισχυρών καί έπιμόνων. Σπεύδω λοιπόν νά δικαιολογήσω τόν
κ. 'Ροίδην, άν ένικήθη έν τή πάλη πρός τήν γλώσσαν καί άν μετά
τό πρώτον του νεανικόν δοκίμιον κατέθεσε τόν κάλαμον μέ τήν άπόφασιν νά μή τόν άναλάβη, νομίζων ματαιοπονίαν τόν περαιτέρω διόζηλον άγώνα, έκτάκτως δέ μόνον καί ώς απλούς έρασιτέχνης δημοσιεύσας έ'κτοτε ολίγα σκαλαθύρματα καί τινα πολιτικά σατυρικά καί
κριτικά άρθρα. ’Αλλά καί ούτως—πράγμα άξιόζηλον—ή έργασία του
εϊνε εύσυνείδητος καί αρκετή· δύναται δ’ όχι μόνον κατά ποιόν άλλά
καί κατά ποσόν, πολλών άλλων μέ περισσοτέοας αξιώσεις νά έπι-

γορευθέν ύπό άκαίρου μετριοφροσύνης, η επιχείρημα χρήζον σοβαράς
ανασκευής. Έν τή παρούση φιλολογική ισοπεδώσει της πατρίδος του,
δ κ. 'Ροΐδης φρονεί ότι κατά τό αύτό χρονικόν διάστημα, τό δποϊον
ήθελε δαπανήσει, όπως γράψη μίαν μόνην μετριωτάτην σελίδα, θά
έδύνατο, χωρίς φόβον νά ζημιώση εαυτόν η τό κοινόν, ν’ άναγνώση
είκοσι τουλάχιστον καλλίστας τοϋ Σπένσερ (;) τοϋ ’Ηλιοδώρου, τοϋ
'Ρενάν, της Σάνδ, τοϋ Λουκιανού, τοϋ Χάϊνε η τοϋ Τεννυσώνος. Ή
σκέψις αϋτη, διά πάντα αϊσθανόμενον εαυτόν γεννηθέντα νά ήνε άΛηθης σνγγραφεύς, εϊνε άδικος καί απελπιστική. Βεβαίως έάν κατά τών
εμφύτων δρμών ϊσχυον τοιοϋτοι συλλογισμοί, αί τάξεις τών μετριο
τήτων θά ήραιοϋντο- άλλ’ έκτος τοϋ εγωισμού, συναφούς τή ανθρώ
πινη φύσει, ύπάρχει άκόμη παρά πολλοϊς και δ πόθος τοϋ συγγραφέως, δ εγγενής εκείνος τοϋ νά έκφράση τις δ,τι αισθάνεται καί ότι
σκέπτεται, δ δέ τοιοϋτος πόθος δέν σβέννυται διά τής άναγνώσεως
άλλων, οίωνδήποτε. Ό ’ισχυριζόμενος τό έναντίον θά πιστεύη έπίσης
δτι καί δ σαρκικός πόθος — αύτός, χάριν τοϋ δποίου τοσκύτας ύφιστάμεθα λύπας καί αΐσχύνας καί καταπτώσεις—δύναται νά κατευνασθή
διά τής θέας άλλων έρώτων έν ω τούναντίον πρώτος δ κ. 'Ροίδης θά
δμολογήση δτι τά τοιαϋτα θεάματα έξανάπτουσι περισσότερον τάς
ορέξεις.
Τό δεύτερον έπιχείρημα τοϋ κ. 'Ροίδου, κατά πολύ βασιμώτερον,
εϊνε ή άτέλεια τής γραφόμενης ημών γλώσσης πρός έξυπηρέτησιν σκο
πών καλολογικών, εις ήν αποδίδει δλων, καί τών μάλλον ιδιοφυών
παρ’ ήμΐν συγγραφέων, τήν άποτυχίαν. Τό κύριον τών κατά τής παρούσης γλώσσης άντιαμάτων του άποτελεϊ δ ισχυρισμός δτι διά τών
ολίγων λέξεων, τών κοινών εις τε τόν γραπτόν καί προφορικόν ημών
λόγον καί τών μόνων ών δύναται νά κάμη χρήσιν έπιτυχή δ καλ
λιτέχνης, ούτε δύο έκ τών δέκα αύτοϋ ιδεών δύναται σήμερον νά έκ
φράση άκριβώς ή τούλάχιστον έπαρκώς- τούτο δέ μόνον άρκεϊ νά πείση
τελείως τόν άληθή συγγραφέα νά συντρίψη τόν κάλαμον καί ν’άποπλύνη τάς χειρας, έπιρρίπτων την ευθύνην καί τό άνάθεμα κατά τών
αύτουργών τής άγλωσσίας ταύτης τών άνοήτων, δσοι περιώρισαν τήν
νεοελληνικήν γλώσσαν εις χρήσιν τών δικαστικών κλητήρων μόνον καί
συμβολαιογράφων.

σκιάση τήν παραγωγήν.

*
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Τό πολυθρύλλητον νεανικόν εργον τοϋ κ. 'Ροίδου, τό δοκίμιόν του,
τό πρωτόλειόν του, τό αμάρτημά του—δπως τό ονομάζει σήμερον,
κατά τό κοινόν σύστημα, καί ύπό ποιητικήν τουλάχιστον έ'ποψιν το
άποκηρύττει—εϊνε ή «Πάπισσα ’Ιωάννα» μεσαιωνική μελέτη ή μάλ
λον μυθιστορία, έκδοθεΐσα τό πρώτον έν ετει 186. .—ώραίαν φιλο
λογικήν έποχήν—έ'κτοτε δ’ άριθμοϋσα πέντε έκδόσεες καί τέσσαρας
μεταφράσεις. Ήμην άκόμη μαθητής τοϋ Γυμνασίου δτε τήν άνέγνωσα
μεθ’ ηδονής άλησμονήτου. Καί εϊνε μέν άληθές ότε δ συμμαθητής μου
δ δποΐος μοί την έδάνεισε κρυφά, μοί έσύστησεν εις τό ούς τό βιβλίον
ώς άθρησκον καί έλευθέριον, τόν δέ συγγραφέα άφωρισμένον ύπό τής
Ίεράς Συνόδου. Άλλ’ δμολογώ ότι άλλα έκτος τών δελεάτων τούτων
μέ εί’λκυσαν, έπιβαλόντα μοι τήν άνάγνωσιν άπνευστον καί έπανειλημμένην, άφ’ ού καί αί θρησκευτικαί μου πεποιθήσεις ήσαν έ'κτοτε
σαλευμέναι, ώστε νά μή έπηρεασθώ ύπό τής άσεβείας, καί τά όνειρά
μου προώρως ένσαρκωμένα, ώστε νά μή σκανδαλισθώ ύπό τής περισ
σής καί πολλαχοϋ έξεζητημένης α’ισχρότητος τής «Παπίσσης ’Ιωάν
νας». "Ο,τι κυρίως μέ εϊλκυσε τότε, έκτος τοϋ περιέργου καί ενδιαφέ
ροντος θέματος, ήτο ή έκτακτος ευφυΐα μεθ’ ής ήτο γεγραμμένον τό
βιβλίον. Εϊχον ήδη άναγνώσει έκτος άλλων τόν Δόν Ζουάν, τόν Ζαδίγ
καί τόν Βασιλέα τών Όρέων- άλλ’ έκτος τών τριών τούτων βιβλίων
δέν είχε πέσει άλλο δμοίως ευφυές εις χεϊράς μου, τήν δέ μυθυστορίαν
τοϋ κ. 'Ροίδου κατέτασσον ευθύς ώς τέταρτον έν τή σειρά, φρονών ότι
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άβλαβώς έδύνατο νά ύποστή την κατ’ ευφυΐαν σύγκρισιν πρός τ’ άριστουργήματα τοϋ Βύρωνος, τοϋ Βολταίρου καί τοϋ Άβού. Ή το τοϋτο
πανικός ενθουσιασμός. ’Αλλά και σήμερον άκόμη, δτε τήν πρώτην
άκρισίαν καταδικάζει ήλικία τουλάχιστον κριτικωτέρα, τίς θά έδύνατο
νά μ.’ άντικρούση πιστεύοντα δτι, άν δ κ. 'Ροΐδης έκαλλιέργει τήν
δημιουργικήν φιλολογίαν, δεν θά παρήγεν επί τέλους εργον τέλειον,
άκτινοβολοϋν έξ ευφυΐας, άφ’ ού καί αυτή ή Πάπισσα, τδ νεανικόν
του άμάρτημα, ύπάρχη άναντιλέκτως το εύφυέστερον βεβλίον, άφ’ δσα
έξεδόθησαν παρ’ ήμΐν ;
Ή ιστορία τοϋ θήλεος Πάπα—άφ’ ού μάλιστα ή ιερά Σύνοδος, διά
τάς περί τής νεωτέρας ημών εκκλησίας ιδέας του καί διά τό βολταιρίζον ύ’φος, άφώρισε τό βιβλίον, έγείρασα ουτω πολύν πάταγον περί
αυτό — είνε τόσφ γνωστή, ώστε δεν είνε χρεία νά την έπαναλάβω. Παρ’
ήμΐν σπανίως άν μή ποτέ άνεγνώσθη καί άναγινώσκεται βιβλίον τόσφ
πολύ. Εύθύς έξ άρχής ό συγγραφεύς έδημιούργησεν όνομα καί έστερέωσε
φήμην. Ό τύπος έν συναυλία τφ έπλεξεν έγκώμια ύπερβολικο’ιτατα
ή τόν άπέπτυσεν—άλλο στοιχεϊον δημοτικότητος—δι’ ύβρεων σκανδαλωδεστάτων. Έν ω δ σατανικός έκεΐνος γέλως, δι’ ού δ συγγραφεύς
διέσυρεν δπ γελοΐον ευρισκε και άπαδον προς τόν παρόντα πολιτισμόν
έν τή θρησκεία, έσκανδάλιζε τούς πιστούς, τούς έμμένοντας προςκεκολλημένους εις τούς τύπους τοϋ μεσαίωνος «ώς τά δστρεα εις τόν
βράχον» κατά τήν περίφημον παρομοίωσιν τοϋ Προυδών· έμαγνήτιζεν
έξ έναντίου καί κατεκήλει ή πεζογραφία έκείνη, ή έν Έλλάδι άκόμη
τότε πρωτοφανής, γλαφυρά καί ευφυής, ένθους καί παιγνιώδης, πλή
ρης άναμνήσεων κλασικών καί γραφικών, κατάφορτος παρομοιώσεων
παραδόξων, πολλαχοϋ μέχρις ύπερβολής άλλεπαλλήλων, συχνά πρω
τοτύπων άλλά συχνότερα ξένων, τυχουσών έπιμέμπτου υιοθεσίας. Τό
άληθές είνε δτι ή Πάπισσα ’Ιωάννα, μεθ’ δλας της τάς έλλείψεις, καί
ώς μεσαιωνική μελέτη, άναπαριστώσα έν συνόλω τόν καλόγερον τοϋ
μεσαίωνος, είνε περισπούδαστος, καί ώς καλλιτεχνικόν έ'ργον έχει νά
έπιδείξη σελίδας άψογους, άναγινωσκομένας άκόμη μετ’ άπολαύσεως.
Ή έν Άθήναις διαμονή τής ’Ιωάννας, τό μάλλον ένδιαφέρον ημάς
μέρος τοϋ βιβλίου, κατέχει τριακοντάδα σελίδων άλησμονήτων ύπό
πάσαν έ'ποψιν έκ τούτων ή περιγράφουσα τήν έπί τής άκροπόλεως άνάβασιν είνε ή άρίστη" καί ταύτην θά παρέθετον κατωτέρω άν δεν ήτο
ματαιοπονία ή παράθεσις χωρίων έκ βιβλίου τόσφ γνωστοϋ.
Ή έπακολουθήσασα τή έκδόσει τής Παπίσσης κατακραυγή ύπηγό-
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ρεύσει εις τον συγγραφέα της δύο ωραίας πολεμικάς, την άπάντησίν
του εις την εγκύκλιον της Ί. Συνόδου, δι’ ής άπεκηρύττετο το βιβλίον, άφοριζομένου τοϋ συγγραφέως καί τών αναγνωστών καί τάς
ΈπιστοΑάς έτος Άγριηώζου Si’ ών άνεσκεύασε τούς σκανδαλισθέντας
έκ της έλευθεροστομίας καί άμφισβητήσαντας την ηθικότητα τοϋ
έργου του. Άμφότερα είνε γεγραμμένα μέ πολύ πνεύμα- καί εις μέν
τό πρώτον επικρατεί ή διαλεκτική καί ό πρός την τυφλότητα τοϋ
ελληνικού κλήρου σαρκασμός· εις δέ τό δεύτερον έμφαίνεται ή σχετικώς εύρεϊα εγκυκλοπαιδική μόρφωσις τοϋ συγγραφέως καί ή κατά
τής άμαθείας τών έλλήνων δημοσιογράφων άγανάκτησις.
Την «Πάπισσάν Ιωάνναν» πολλοί τήν έκτιμώσι κυρίως ώς έργον
μελέτης, βρίθον ιστορικών σημειώσεων καί παραπομπών, έλέγχον τήν
φιλοπονίαν τοϋ συγγραφέως καί τάς γνώσεις, διά τάς οποίας αυτοί
τόν ύπολήπτονται περισσότερον. ’Έχει, γνώσεις !. . . Είνε δ έ'παινος,
τόν όποιον ήκουσα περί τοϋ κ. 'Ροΐδου, τάς περισσοτέρας φοράς, καθ’
άς έ'τυχε ν’ άναφέρω τόνομά του. Άλλ’ έγώ ομολογώ ότι ύπό τήν
έ'ποψιν ταύτην δέν τον εκτιμώ καί πολύ. Είξεύρω ότι ή ιδέα μου φαί
νεται πολύ παράδοξος καί εις πολλών άναγνωστών τά χείλη ιχνο
γραφεί μειδίαμα δύςπιστον άλλ’ άφ’ όλων τών όρθώς σκεπτομένων
νομίζω ότι θά έξαλειφθή, άφ’ ού εξηγηθώ.
Ή φιλοπονία, δι’ ής μορφοϋται τό πνεύμα άποκτών γνώσεις, δέν
είνε βεβαίως άρετή περιττή ή ευκαταφρόνητος- άλλ’ άνευ τοϋ πνεύ
ματος δέν έχει καμμίαν αξίαν. Αί γνώσεις δέν είνε είμή στοιχεία σκέψεως, συγκρίσεως, ή πηγαί έμπνεύσεως. "Αμα τό πνεύμα δέν έ'χη τήν
δύναμιν νά κάμιρ τήν συναρμολόγησιν ή νάρυσθή τήν έμπνευσιν, αί
γνώσεις είναι φορτίον άσκοπον, ανωφελές καί οχληρόν—όπως τό βλέπομεν καθεκάστην εις τούς σοφούς μας, τά πολυμαθή ταϋτα μηδενικά
—ύπενθυμίζουσαι τήν ξερή ποΛυμάθεια τοϋ Σολωμοϋ:
*Δω μια φορά ήταν άνθρωπος π εκεί ήταν ένας τόπος

σπορά ριπτομένη έπί ματαίω εις άγονους άγρούς, άφ’ ών ούδείς άναδίδεται καρπός. Είνε βεβαίως εύτυχής άνθρωπος δ έ'χων γνώσεις- άλλά
πόσον είνε δυστυχής δ μή εχων παρά γνώσεις! Άνευ δημιουργικής δυνάμεως, άνευ γενικότητος νοϋ, άνευ καλαισθησίας γνώσεις εις ούδέν
χρησιμεύουσι. Τόν άληθώς εύπαίδευτον καί μεμορφωμένον άνθρωπον
έξ άλλου δέν χαρακτηρίζει ή πληθύς καί ή άτακτος σωρεία τών γνώ
σεων, άλλά τό σύστημα, ή μέθοδος καί ή κατάταξις- όπως τόν μαΙίΙΑΝΝΟΥ ΑΡΣΕΝΗ ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ
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θηματικόν, έπί μερικώ παραδείγματι, ούχί ή άπομνημόνευσις τών αλ
γεβρικών τύπων καί τών συνθηματικών λύσεων, άλλα τό εκ τοϋ συ
νόλου τών γνώσεων πόρισμα, ή έξις τοϋ σκέπτεσθαι μαθηματικώς. Έκ
τούτων γίνεται δήλον ότι άνευ φυσικών τινων χαρισμάτων, κατά τό
μάλλον ή ήττον πλουσίων, άλλά μόνων αυτών πολυτίμων καί άξιοθαυμάστων, ή φιλοπονία εϊνε άγονος καί άναξία τιμής· εγώ δέ ^ιά
τά χαρίσματα ταϋτα, τά όποια διαβλέπω πολύ άνώτερα τών γνώσεών του, τιμώ καί σέβομαι τόν κ. Ροίδην. Προτιμώ κατά πολύ τόν
νοϋν της φιλοπονίας. Σύστημα θέλω καί οχι γνώσεις.
Πρός άπόδειξιν τοϋ άνωτέρου ισχυρισμού έδυνάμην νά προβάλω
πολλά καί περιφανέστατα παραδείγματα. Περιοριζομ-ενος όμως εκ λό
γων άπλης συμμετρίας εις τον συγγραφέα περί ου πρόκειται νϋν, αρκοϋμαι νά έρωτήσω: έκ της βιογραφικής μελέτης περί τοϋ αύτοκράτορος δόν Πέτρου, τί πρέπει νά έλκύση τόν θαυμασμόν· ή γνώσις της
ιστορίας της Βραζιλίας,—την όποιαν ού μόνον ό κ. Ροίδης, άλλά καί
οίοςδήποτε άλλος διά περισσοτέρας μελέτης ευκόλως θά καθίστα εύρυτέραν,—η ή δύναμις τοϋ πνεύματος, η τις περιετεχνησε τοσω τέλειον
τό άρθρον έκεΐνο, διά την λανθάνουσαν ύφ’ έκάστην γραμμήν σκόπιμον
σύγκρισεν τών έκεϊ πρός τά εδώ, όιά το λεπτόν πειραγμ.α, το αποτελεσματικώτερον της φωνασκοϋ άγαναατήσεως, διά τά ώραΐα καί δι 
δακτικά συμπεράσματα; Επίσης είναι όμολογούμενον ότι οί συντάκται
τοϋ παρ’ ημίν έκδιδομένου ’Εγκυκλοπαιδικού Λεζικοϋ εϊνε ολοι πολυ
μαθέστατοι κύριοι· άλλ’ αλόγιστοι, νομίζω, μεταξύ αύτών είναι ικανοί
νά συναρμολογησωσιν έν άρθρον, ως το περί Αλεξανδρινής Σχολής τοϋ
κ. Ροίδου. Όλοι άνέγνωσαν τόν Όμηρον ό κ. Στεφανίδης μάλιστα
τόν γνωρίζει έκ στήθους· άλλά πόσοι άρά γε θά έδύναντο έξ ολίγων
ομηρικών στίχων καί πολλών συλλογισμών «όπως ο Κουβιερος εξ ολί
γων τεμαχίων σκελετού καί πολλών συμπερασμάτων κατωρθωσε νά
άναπλάση όλόκληρον προκατακλυσμιαίον ζώον απο της προβοσκιδος
μέχρι της ούράς» νάναπλασωσι και ουτοι ολοκληρον το ηθικόν κάλλος
δμηρικης ήρωίδος, οίον άναλάμπει εν τή ΑΓρυσηίδι τοϋ κ. Ροιόου, την
όποιαν διαπνέει λογική άκροβάτις ολίγον, άλλά όι αυτήν ταύτην την
εύάρεστον καλλιτεχνικήν τόλμην άξιέπαινος; “Εκ τίνος παλαιού μύ
θου—διά νά φέρω τό τελευταΐον παράδειγμα—τυγχάνει γνωστόν ότι
οί καρποί τών δύο μηλεών, τών βλαστησασών έπί τοϋ τάφου, ύφ’ δν
άνεπαύθησαν ένηγκαλισμένα τά σώματα τοϋ Όρεστου και τοϋ ΓΙυλαδου, ειχον την έξης θαυματουργόν ιδιότητα: «Πας ό γευόμενος τοϋ
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καρπού της μιάς τών μηλεών κατελαμβάνετο υπο άκαταβλήτου συμ
πάθειας προς τον φαγοντα εκ τών της έτέρας. Έν δέ τώ αίσθηματι
τούτω υπήρχε και διάκρισις τις· αν δηλα δη οί μηλοφάγοι ησαν τοϋ
αυτού φύλου, συνεδέοντο δι’ άρρηκτου φιλίας, άν δέ άνήρ καί γυνή,
εγεννάτο μεταςύ των έρως, παραμένων μέχρι τοϋ τάφου». Έπί τού
του στηριχθεις ο κ. Ροίδης, δ άνευ άξιώσεως μυθολόγου, καί έπί καταποτιου χασις, επεχειρησέ ποτέ νά επεξηγήσω διάφορα τών μ,υθικών
η ιστορικών γεγονότων—τον ιερόν λόχον τών Θηβαίων, τόν έ'ρωτα τοϋ
βασιλεως Κινύρα προς τήν ιδίαν αύτοϋ θυγατέρα, τούς δμοίως άνοσίους έφωτας τών άρχαίων τραγικών, τόν πρός έαυτόν έ'ρωτα τοϋ Ναρ
κίσσου, τούς μύθους τοϋ Ερμαφρόδιτου καί τοϋ Πυγμαλίωνος. Ό «Όρέστης καί Πυλάδης» εϊνε κατ’ έμέ τό καλλιτεχνικώτερον τών άρθρων
του, ώραία δημιουργία, πλήρης άρετών, ών δείγμα παρέχει τό έξης
τελευταΐον άπόσπασμα :
« . . . Οί άρχαΐοι γλύπται δέν ώμοίαζον τούς Συβαρίτας τής ση
μερινής τέχνης, οΐτινες περιορίζονται άποτυποϋντες έν εύμαλάκτφ πηλώ
τής φαντασίας αυτών τά ίνδαλματα καί έμ,πιστεύονται είτα εις μι
σθίους χεΐρας τήν έργασίαν τοϋ μαρμάρου- άλλ’ έκράτουν οί ίδιοι τήν
σφύραν καί τόν έγκοπέα, μεταβάλλοντες άμορφους όγκους εις άκτινοβόλους Απόλλωνας ή χαριτοβούτους Νηρηίδας. Έν άρχή τόν σκλη
ρόν λίθον έπότιζον διά μόνου τοϋ καταρρέοντος έκ τοϋ μετώπου ίδρώτος, έπειτα δέ δι’ υδατος ή όξους πρός μετρίασιν τής σκληρότητος και
έλάττωσιν τοϋ κόπου. Ό δέ ή^.έτερος Έρμογλύφος, έγγύς ών νά τε
λειώσω μετά πυρετώδη άγρυπνίαν άγαλμα καλλίστης ’Αφροδίτης,
ειχεν έξαντλήσει μέχρις έσχάτης σταγόνος τό ύδωρ τής λαγήνου. Μή
έχων πρόχειρον άλλο ουδέ θέλων νά διακόψω τήν έργασίαν, έμηχανεύθη νά μαλακώσω τόν πάρεον λίθον, τριβών δι’ ένός μήλου, δπερ
είχε περισσεύσει έκ τών άποτελούντων τό λιτόν αύτοϋ δεΐπνον δύο.
Το τέχνασμα έπέτυχε θαυμασίως καί τό εργον συνετελέσθη έντός τής
νυκτός· αί δέ πρωιναί τοϋ ήλιου άκτϊνες έφώτισαν Άφροδίτην τόσον
ώραίαν, ώστε ήθελεν είπεΐ τις αύτήν ούχί λίθον ύπό άριστοτέχνου ζωογονηθέντα άλλ’ άληθή θεάν, μετά τοϋ βλέμματος καί τοϋ μειδιάμα
τος καί τών παλμών αυτής πάντων άπολιθωθεΐσαν. Ό καλός τεχνί
της, ούτε φίλαυτος ούτε έγωϊστής ών, εύθύς ένόησεν ότι κατά τήν
νύκτα έκείνην ύπεράνθρωπός τις δύναμις ειχεν οδηγήσει τήν σμίλην
καί τόν κοπέα, τό δέ πρό αύτοϋ εϊδωλον δέν έθαύμασεν αύταρέσκως
ως ε”ργον τών χειρών του, άλλ’ ώς θείαν τινά άποκάλυψιν τής γυναι-
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λάβη δύο—τρεις σελίδας περιοδικού ή ημερολογίου, εύαρέστως άναγι-

κείας καλλονής, ’Επί πολλάς ήμέρας ήρκέσθη εις τούτο και ητο ευ
τυχής θαυμάζων καί λατρεύοιν. Τοιοϋτος είνε πάντοτε έν αρχή δ ε’ρως·
άρυόμενος έξ έαυτοϋ την τροφήν καί νομίζων δτι δύναται έπ’ άπειρον
νά ζήση ώς οί τέττιγες διά δρόσου καί ικσμάτων. Άλλ’ άρια άνδρωθή
καθίσταται άχόρταγον θηρίον, απαιτούν κατά τόν εβραϊκόν νόμον
ασπασμόν αντί ασπασμού. Τοιαύτης δμως άνταποδόσεως άδύνατον
ήτο νά τύχη δ δύςερως Έρμογλύφος παρ’ έρωμένης έκ μαρμάρου, ούδ*
ήθελε νά ζητήση παρ’ άλλης, καθότι πάσαι αί γυναίκες έφαίνοντο
ήδη αύτφ βέβηλοι γελοιογραφίαι τοϋ θείου πρωτοτύπου. Τάς ημέρας
αύτοϋ πάσας καί τάς νύκτας διήνυεν δ δυςτυχής πρό τών ποδών τοϋ
ειδώλου του, δτέ μεν την καλλονήν θαυμάζων, δτέ δέ την άναλγησίαν καταρώμενος καί ένίοτε λαμβάνων ρόπαλον άνά χεϊρας, ΐνα συντρίψη την συντρίψασαν την καρδίαν του. Άλλ’ έν ω ή ύπό τοϋ Όρεστείου μήλου άναφθεΐσα πυρκαϊά έθέριζέ τά σπλάγχνα τοϋ αθλίου, δ
χυμός τοϋ ετέρου it’ ού είχε τό μάρμαρον ποτισθή, έθαυματούργει κάκεΐνος καί έμάλασε τόν λίθον. Πρωίαν δέ τινα, έν ω δ έτοιμοθάνατος
ήδη τεχνίτης άπεχαιρέτα δι’ έσχάτου βλέμματος τήν θεάν, τό θαϋμα
συνετελέσθη, τό μάρμαρον έκινήθη, κατέβη έκ τοϋ βάθρου ή ’Αφρο
δίτη καί άναρτήσασα εις τόν τράχηλον τοϋ γλύπτου περιδέραιον λευ
κών βραχιόνων, έψιθύρισεν εις τό ώτίον του: Ζήθι Πυγμαλίων!»

*

★ ·*

Τό σκα.Ιάθυρμα (σκαλαθύρω, άθύρω σκάλλων=σκαλίζων) σημαίνει
κυρίως λεπτολογίαν παιγνιώδη ή σοφιστικόν έρώτημα. Έκ τούτου νο
μίζω δτι ή λέξις—ής ή παρ’ ήμΐν χρήσις γίνεται λίαν άκυρος—δεν
πρέπει νά χαρακτηρίζη αδιακρίτως παν άρθρον, εύθυμον ή χαριτολόγον, φλυαρίαν έπί τέλους, άφ’ ής δ συγγραφεύς μετριοφρονών θέλει
ν’ άποκλείση πάσαν σοβαρότητος χροιάν πλήν έκεΐνα μόνον, τά δποϊα
άποτελοϋνται ύπό μιας θέσεως παραδόξου, άναπτυσσομένης καί συζητουμένης σοφιστικώς, άλλά μετά τέχνης, ώστε τό σόφισμα έξ άρχής
νά πείθη ώς λογική αλήθεια. Τό νά κατάδειξη τις λ: χ: δτι άμα τοϋ
ανθρώπου αί άρεταί ύπερβάλωσι τό σύνηθες μέτρον, τότε ή σύγκρισις
γίνεται πρός άρετάς ζώων—ή δύναμις πρός τήν -οϋ λεοντος, ή έπιμονή πρός τήν τοϋ δνου, ή πονηριά πρός τήν τής άλώπεκος, ή εύμάθεια
πρός τήν τοϋ έλέφαντος, ή σύνεσις πρός τήν τοϋ οφεως καί καθεςής,
—νά ίσχυρισθή δ’ ώς έκ τούτου δτι τά ζώα είνε τελειότερα τοϋ άνθρώπου, θά ήτο πλήρες αν όχι ευφυές σκαλάθυρμα, άξιον νά κατα-

νωσκομένας.
Τής τοιαύτης πεζογραφίας εισηγητής δύναται νά θεωρηθή παρ’
ήκϊν,—άν δεν με πλανιή ανεπαρκής έ’ρευνα,—δ κ. Ροΐδης, δστις έδημοσίευσεν έπιτυχέστατα (*) έκάστοτε σκαλαθύρματα. ”Ενια τούτων
δύνανται νά χρησιμεύωσιν ώ; πρότυπα· καί είνε τόσω μάλλον άξια
ύπολήψεως, καθ’ δσον ούτε εύκολα ούτε έλαφρά δσφ φαίνονται εινε
τά σκαλαθύρματα. Ώς οί μύθοι τά έπιμύθια, κρύπτουσι καί ταϋτα
ύπό τήν σοφιστείαν πολλάκις άληθείας· ύπό τεχνικήν δ’ απλώς εποψιν, έκτος πάσης άλλης αρετής, άπαιτοϋσιν έκτακτον οξύνοιαν καί
διαλεκτικήν δύναμιν, άνευ τών δποίων ούτε ή εΰρεσις καλής θέσεως
είνε δυνατή, ούτε ή έπιτυχής αύτής ύποστήριξις δι’ έπιχειρημάτων—
τών λεπτομερειών, έν αίς λανθάνει ώσεπιτοπολύ τοϋ σκαλαθύρματος ή
πραγματική ώφέλεια. Ή τι,μη r&r χυζαιζώ»’τοϋ κ. Ροΐδου, δ Κόόρος
τοϋ κ. X. Άννίνου, ή ΈΛΛητιχη Γλώσσα τοϋ κ. Μητσάκη είνε τέλεια
σκαλαθύρματα, έξ έκάστου τών δποίων προκύπτει άνά έν κάλλιστον
δίδαγμα.
Ή οξύνοια καί ή διαλεκτική,—αναμφισβήτητα προσόντα τοϋ κ,
Ροΐδου—χαρακτηρίζουσιν έν γένει τά δημοσιογραφικά αύτοϋ άρθρα,
τά τε πολιτικά, τών δποίων πολλά είνε κατ’ ούσίαν σχεδόν σκαλαθύρ
ματα—καί τά σατυρικά, τών δποίων πλούσια αποθήκη ύπάρχει ή
πρώτη περίοδος τοϋ «Άσμοδαίου». Ή σατυρική αυτή έφημερίς, πρώτη
είσαγαγοϋια έν Έλλάδι τήν καλλιτεχνικήν σατυρογραφίαν καί γελοιο
γραφίαν, ίδρύθη τώ 1875, έν τή γονίμω έποχή τών στηλιτών, ύπό
τοϋ κ. Θέαου Άννίνου και τοϋ κ. Ροΐδου, ών συνεδυάσθησαν άποτελεσματικώτατα δ όξύτατος κάλαμος καί ή μολυβδίς. Πολλοί, τών
δποίων έζήτησα περίεργος τήν γνώμην, μοί είπον δτι τά άρθρα τοϋ
Άσμοδαίου είνε κλασσικά. Τό κατ’ έμέ άπέχων τοιούτου παρακιν
δυνευμένου έπαίνου, δεν δύναμαι άφ’ ετέρου νά μή δμολογήσω δτι
τά σατυρικά τοϋ κ. Ροΐόου, μεθ’ δλας αύτών τάς έλλείψεις, τόν ξενι
σμόν, τήν παλιλλογίαν καί τήν πολλαχοϋ έκβιαζομένην αύστηρότητα
τής καλαισθησίας, μοί φαίνονται αμίμητα καί αξιανάγνωστα. Καί
σήμερον άκόμη, μετά μίαν διαρρεύσασαν δεκαπενταετίαν, καθ’ ήν ή
πρόοδος τής σατυρογραφίας έπρεπε νά ήνε άσυγκρίτφ λόγω μεγαλητέρα, δεν έχω νά παραβάλω πρός τάς περιφήμους ΌνοΛογίας τοϋ κ.
(*) Κατ’ έμέ, τόσω μάλλον επιτυχές είνε έν σκαλάθυρμα, όσω μεγαλητέραν λο
γικήν έργασίαν απαιτεί πρός έςέλεγξιν του σοφίσματος.
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Ροΐδου, είμή ολίγα άρθρα τοϋ κ. Μητσάκη καί άλλα τόσα τοϋ κ.
Άννίνου. Άν έξαιρέσωμεν τή; μολυβίίδα τοϋ "Αστεος καί την μοϋσαν τοϋ Ρω^ον, αϊτινες προύχώρησαν ίκανώς,— ή σατυρική πεζο
γραφία κατ’ ουσίαν έμεινε στάσιμος, άν δέν ώπισθοδρόμησεν. Όσοι
έζηλωσαν νά μιμηθώσι τόν κ. Ροΐδην, άνίκανοι νά έννοήσωσι καί νά
έπιτηδευθώσι το όξύ του πείραγμα καί τό καλλιτεχνικόν τοϋ ύφους,
εξελαβον υπο πολύ έλαφροτέραν όψιν την σάτυραν καί περιορισθέντες
μονον εις τήν μορφήν, έκαλλιέργησαν, ώς τό Α αύτής καί τό Ω τό
λογοπαίγνιου. Καί ^φ’ όσον μέν ή παιδιά αΰτη εις τάς δεξιάς χεϊρας
του κ. Ροΐόου δέν ητο είμή όργανον έκφράσεως χαριέσσης καί όχι σκο
πός^, απλή άρετή ύφους άνευ άλλης άξιώσεως, ή μεμετρημένη αύτής
χρησις επεζητειτο καί ήρεσε· τόρα όμως, άφ’ ου ύπό άνθρώπων άνοήτων άτοπος έγένετο κατάχρησιςλογοπαιγνίων, ύποτασσόντων εις έαυτά

τό μέλλον—άξίωσις τήν δποίαν πιθανόν νά μή ε’χη—7 α';αγνωσθή απλώς ύπό τών φιλοκάλων τής σήμερον. Η περί την εκφρασιν αδτη άκρατης, τήν δποίαν δ κ. Ροΐδης ούτε παίζων ή σατυρίζων
δέν καταστρέφει, μοί ύπενθυμίζει μίαν γνώμην τοϋ Δωδέ, τήν δποίαν

την έννοιαν τοϋ γράφοντος καί μή ύποτασσομένων εις αύτήν, τό λο
γοπαίγνιου έυ γέυει εχασευ οληυ του τήυ άξίαυ καί κατεδικάσθη άμετακλήτως ώς άσκοπου καί γελοίου, ύφ’ δλων τώυ άξιούυτωυ τήν λέξιν, παιζουσαν ή μή, όργανον έννοιας. Ό κατακλυσμός τοιούτων άλο
γων λογοπαιγνίων, προχείρων εις παν άρθρου καί εις παν στόμα, εχον
αφιωσεις ευφυολογίας, μοί ύπηγόρευσε σελίδας τινάς εναντίον λογοπαί
γνιων καί λογοπαικτών, μετά πίκρας άλλ’ ούχί άδικου άγανακτήσεως
γεγραμμενας, τάς όποιας παρέχωσα τολμηρώς εις τόν
toy
Κοσμον. Και δέν ήξεύρω μέν άν δ κόπος μου ήτο άνάλογος τής έξ
αυτου ωφελείας· πλήν τό βέβαιον είνε δτι, έν ώ πολλοί τών φίλων μου
εμετριασαν,,το έλάττωμά των, ούδεμία άφ’ ετέρου τών εφημερίδων
όιεπραςεν εκτοτε έγκλημα ώς τό τής μακαρίτικος συναδέλφου των,
ητις εγραφε ποτέ «σάς τό λέγομεν χαθημε^ΰς» μέ άξίωσιν λογοπαί
γνιου, σχετιζομενου πρός τόν τίτλον της !
Αλλ’ έκτος τής πληθώρας τών δισήμαντων ήχων έν τή σημερΐνή
σατυρα, εν,η ουχί σπανίως διαβλέπει τις καί κρίσιν καί ποιαν τινα
ευφυΐαν, ενίοτε δε ειλικρίνειαν καί δύναμιν, τό άπελπιστικώτερον σύμή παραμέλησις τοϋ ύφους. Οί βαδίσαντες έπί τά ίχνη τοϋ
κ. οι ου, έκτος των άλλων έθεώρησαν ό’λως άσκοπον καί περιττήν
την περιτεχνησιν τής ε’κφράσεως, τήν δποίαν έκεϊνος παντοϋ εύσυνειοητως επετηδευετο, είτε ώς συντάκτης τοϋ Άσμοδαίου, είτε ώς συγγραφευς της Παπίσσης Ιωάννας, καλώς γνωρίζων μετά τοϋ Σουρή δτι
ανευ καλλιτεχνικής μορφής πίν διανοητικόν προϊόν, έστω καί σάτυρα

«ν ηνε, αποκλείεται σκληρώς τής έλπίδος όχι μόνον τοϋ νά ζήση εις

έσχάτως άνέγνων έν τινι κριτικώ του προλόγφ. Ό συγγραφευς του
Taptapcrov θεωρεί δύςκολον ή μή αδύνατον πράγμα τήν συνύπαρζιν
τοϋ αύστηροϋ τεχνικού ύφους μετά τών εύτραπέλων εννοιών. Το ύφος,,
λέγει, ομοιάζει μέ τά κυριακάτικα φορέματα τών παιδιών. Αμα ή
μητέρα τοϊς είπή : «Παίξετε, άλλά προσέχετε μή λερώσετε τα καλά
σας» άς ήνε βεβαία δτι δέν θά διασκεδάσουν. Ή προσοχή τών ενδυ
μάτων δέν άφίνει τώ όντι έλευθερίαν δι’ άνετου παιγνιδιού. ’Αλλά το
εξαιρετικόν παρά τφ ήμετέρω λογογράφφ είνε οτι έν ω αί Γννοιαι του
έξώρμησαν πολλάκις ώς παιδίσκαι τρελλαί, γελώσαι καί συνωθουμεναι
καί πηδώσαι καί παίζουσαι, έν τούτοις σπανιώτατα άφήκε νά κηλι-

δωθή άπροσέκτως τό ηχηρόν αυτών ένδυμα.

★ *
*

Πρό πάσης έξετάσεως τών φιλοσοφημάτων, καί ιδία τών περί νεο
ελληνικής ποιήσεως καί γλώσσης ιδεών του κ. Ροΐδου, εινε αναγκη
νά εϊπω περί τοϋ τρόπου, καθ’ όν συνήθως έργάζεται καί δστις, συνισταται κυρίως εις τό νά μελετά έπιμελώς, πριν ή γράψη περί οιουόηποτέ θέματος, δσα ήδη έγράφησαν περί αύτοϋ καί νά σκεπτηται ειτα
έπί τούτων εως ού εύρη νεώτερόν τι νά είπη η τούλάχιστον ύιατυπωσιν τών ήδη ρηθέντων έπιτυχεστέραν. Έπί τής δμολογίας ταυτης
τοϋ συγγραφέως, τήν δποίαν έπιβεβαιοϋσιν δλα τά προϊόντα του κα
λάμου του, καί ήτις άποκλείει πάσαν ύπερβολικήν άζίωσιν πρωτοτυ
πίας καί δηαιουργικότητος, περιορίζουσα τό ε’ργον του εις εργον απλού
λογικευομένόυ, μετριόφρονος καί εύσυνειδήτου, προσπαθουντος να μορφώση τήν άρίστην περί τών διαφόρων ζητημάτων πεποίθησιν και ταυτην νά μεταδώση μέ ίδια επιχειρήματα καί έφαρμογάς , προς τους^αναγνώστας του, — έπί τής δμολογίας ταύτης πρέπει να στηριχθη ο
έπιθυμών έκ πνεύματος δικαιοσύνης ν’ άπαλλαξη τον κ. Ροι ην πα
σης μομφής περί νοσφισμοϋ ξένης έργασίκς, υίοθετήσεως ξένων φιλο
σοφιών, έπιδείξεως, άσεβείας, σκωπτικότητος, μοχθηρά, ασταθειας
καί δσων άλλων έξήμεσαν πολλάκις κατ’ αύτοϋ—καί εις πρόσφατόν
τινα άκόμη περίστασιν—οί πολιτικοί καί φιλολογικοί αυ.ου
λοι. Τούτων δ σημαντικώτερος ύπήρξεν δ κ. Άγγελος Βλάχος, μεθ
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ού κυρίως συνεζήτησε την περί νεοελληνικής ποιήσεως πολυθρύλλητον
συζήτησιν. 'Η πρώτη γνώμη, τολμηρά καί αποφασιστική, έξηνέχθη
ώς έν σχεδίφ κατά τινα ποιητικόν αγώνα, έν τη κρίσει της άγωνοδί-

κου επιτροπείας, ης δ κ. Ροίδης έτύγχανεν εισηγητής. Ό τεχνοκρί
της έκήρυξεν άγονον κοί άνωφελή οΰ μόνον τόν αγώνα έκεϊνον, — καθ’
δν ούδέν μέν τών ύποβληθέντων έργων εκρινεν άξιον βραβείου, τών
πλείστων S' έξήρε τά γελοία,—άλλά καί πάσαν περί ποιητικής πα
ραγωγής άπόπειραν έν Έλλάδι, δπου έν τώ παρόντι άδύνατον είνε,
έ'λεγε, νά βλάστηση ποίησις, ελλείψει τών εις την άνάπτυξιν τοϋ ποιητοϋ συντελούντων στοιχείων, της περιρρεούσης ποιητικής ατμόσφαι
ρας. Κατά της γενικής ταύτης προγραφής διαμαρτυρόμενος δ κ. "Αγ
γελος Βλάχος έπεχείρησε ν’ άντιτάξη την ποιητικήν φυσιογνωμίαν
τοϋ Γεωργίου Ζαλακώστα, ώς ισχυρόν έπιχείρημα μετ’ άλλων πολλών
άνισχυροτέρων, εις τά δποϊα άπήντησεν δ κ. Ροΐδης καί άνταπήντησεν δ κ. Βλάχος καί ήναψεν οΰτως ή μακρά συζήτησις, εις ήν καί
άλλοι έ'λαβον μέρος καί δλοι παρηκολούθησαν μετ’ ένδιαφέροντος. Έκ
τος τών προσωπικών—ών αμφίβολον μένει τό κέρδος, άμφότεροι δέ
οί αντίπαλοι ύπέχουσιν άμοιβαίως τήν ευθύνην,—άνεπτύχθησαν τότε
έν τή μεκρή αιθούση τοϋ Παρνασσού έν μέσφ πυκνού πάντοτε άκροατηρίου, πολλαί αΐσθητικαί θεωρίαι’ άν δήλα δη δ ποιη-ής γεννώμενος
εχη χρείαν τών καταλλήλων περιστάσεων, δπως άναδειχθή, άν ήνε
άναγκαϊον τό ιδανικόν καί δποϊον τό έν Έλλάδι τοιοϋτον, άν τώ όντι
έχη έπίδρασιν ή περιρρέουσα άτμόσφαιρα, άν ησαν ποιηταί άληθώς ή
στιχοπλόκοι καί μιμηταί οί έν Έλλάδι—καί μυρίοι άλλοι αισθητικοί
κόμβοι, οΐτινες έδωσαν μέν αφορμήν ε’ις έκχυσιν ευφυΐας καί κατα
σκευήν ώραίων σελίδων, άλλά καί συνέτειναν πολύ εις τήν άνάπτυξιν
τοϋ παρ’ ήμ.ϊν ποιητικού αισθήματος έν γένει, καί εις τήν διαπαιδα
γώγησή πρός τήν ύγιά μελέτην καί τήν άληθεστέραν εμπνευσιν τών
νεωτέρων μας ποιητών.
Δέν άρνοϋμαι δτι εις τά επιχειρήματα τά δποϊα συνεσσώρευσεν δ κ.
Ροΐδης πρός ύποστήριξιν τής ιδέας του, έλέγχεταε ενίοτε άντιφάσκων
ή βάλλων άπό σκοποϋ, τό βέβαιον δμως εινε δτι άνέκαθεν καί άνεκκλήτως έξακολουθεϊ φρονών ταύτά περί τής ποιησεως καί έν γένει τής
δημιουργικής φιλολογίας. Ώς έκ τής περί συγχρόνου Έ.Ι.Ιηνιχης ποιή

σεως μελέτης, οΰτω καί έκ τής βιογραφίας τοϋ Άριστοτέλους Βαλαωρίτου καί έκ τοϋ έν τή Έφηρπζίόι προλόγου μιας μυθιστορίας τοϋ
Δοστογιέφσκη καί έξ αύτοϋ άκόμη τοϋ περί Κόκκου τελευταίου άρθρου,
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ή άρχική γνώμη τοϋ τεχνοκρίτου άναφαίνεται μία πάντοτε καί στα
θερά καί δύναται, άνευ τών έπιχειρημάτων καί τών αποδείξεων, νά
συνοψισθή εις όλίγας λέξεις. Δέν άρκεϊ ή εύκληρία τής φύσεως £ν’ άναδεεχθή δ ποιητής, άλλ’ έχει χρείαν τών καταλλήλων περιστάσεων,
δπως πρός παραγωγήν χαΛών Λειριωνίων δέν άρκεϊ δ σπόρος άν καί ή
γη δέν ήνε άγαθή. ’Απαύγασμα τών περί αύτόν αισθημάτων, εκπρό
σωπος τοϋ έθνικοϋ ιδανικού, ψάλτης τοϋ κοινού πόνου δ ποιητής, δταν
κατορθώση νά ύποτυπώση—ώς κάτοπτρον πιστός άλλά τότε μόνον
πρωτότυπος—τούς πόθους καί τά αισθήματα τής γενεάς του, τότε μό
νον εινε δυνατόν νάναδειχθή, νά γνωσθή καί νάγαπηθή ύπό τοϋ πλή
θους—άψευδές γνώρισμα ποιητικής έπιτυχίας. Τούτου τεθέντος, ή άνάπτυξις τής έλληνικής πρωτοτύπου ποιήσεως καθίσταται σήμερον άνέφικτος παρ’ ήμϊν δπου, ώς έκ τής κοινωηκήι καταστάσεως τοϋ ε’θνους
έπεκρατεϊ ή ηρεμία καί ή πεζότης, νέκρωσις πόθων καί αισθημάτων
κοινών, έ'λλειψις παντός ιδανικού, δυναμένου νά συνενώση έν αγάπη
τόν ποιητήν μετά τοϋ πλήθους. Έν γένει ή νεωτέρα έλληνική ποίησιςδέν είνε ή μιμητικά προϊόντα ξένων φιλολογιών, παιδαριώδη ψελ

λίσματα, άσκοπα καί άλογα στιχουργήματα, άπηχήσεις τοϋ τελευ
ταίου άναγνωσθέντος βιβλίου ή έντυπώσεις φευγαλέου αισθήματος έρωτικοϋ. Όσοε, ύπεράνω τοϋ πολυπληθούς συρφετού τών στιχοπλόκων,

έτυχον μέν ταλάντου ποιητικού ούχί δέ, δπως άλλοι ευτυχέστεροι,
καί τών καταλλήλων προς άνάδειξίν του περιστάσεων, ήδικήθησαν
ύπο τής άμούσου καί άγονου εποχής. Ό Σολωμός, δ κοάτιστος τών
συγχρόνων ποιητών, έγραφεν έν Ζακύνθφ τόν ύμνον εις τήν Ελευθερίαν
έν ώ άπό τής άπέναντι άκτής ήρχοντο μεμακρυσμένοι οί κρότοι τοϋ
τυραννοκτόνου τηλεβόλου. Οΰτω, μόνον ύπό βροχήν περσικών τοξευμάτων έδυνήθη νά ειπη δ Λεωνίδας «έν σκιά πολεμήσομεν» και μόνον

πρό τής πυράς δ Διάκος:
Σκυλιά κ’ άν μέ σουβλίζετε, ένας Γραικός έχάθη.

Οί άδελφοί Σοϋτσοι, ώς καί πάσα ή περί αύτούς ποιητική γενεά,
ήσαν άπλούστατα μεταφρασταί τών στίχων τού Βίκτωρος Ούγγώ, τού
Βύρωνος καί τοϋ Λαμαρτίνου. Ό δέ Βαλαωρίτης, φύσις ποιητική άξια
κρείττονος τύχης, ί’να δυνηθή νά έμπνευσθή έδέησε νάνασκάψη εις τό
παρελθόν, εις τήν έποχήν τών άρμκτολικών χρόνων, δτε ιδανικόν ήτο
ή έλευθέρα ζωή τοϋ κλέφττ έποχήν ισάκις άπό τής ίδικής μας άπομεμακρυσμένην, δσον καί άπό τής έποχής τών άρχαίων Ελλήνων,
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δτε τό ιδανικόν ητο ή αρμονική σύζευξις σώματος εΰσθενούς κα'ι ω
ραίου πρός νούν ύγιά καί γαληνιώντα. Καί τοϋτο διότι σήμερον οί κοι
νοί μας πόθοι είνε δλως άλλοίας φύσεως· άν άλλοτε ώνειοευόα,εθα την
άνάκτησιν της Κωνσταντινουπόλεως, σήμερον μάς απορροφά εξ ολο
κλήρου ή κοινωνική άποκατάστασις, η οίκοδόμησις μεσημβρινής ευάε
ρου οικίας καί ή άγρα πλούσιας προιιός. Τοιοϋτο πεζόν ιδανικόν επι
σείει ώς φόβητρον δ κ. Ροΐδης ύπέρ τάς κεφαλάς τών νέων μας μου
σόληπτων, προκαλών αυτούς, άν τολμώσι, νά έγείρωσιν αξιώσεις εθνι
κών ποιητών.
Χωρίς νά θέλω ν’άναπτύξω ενταύθα την γνώμην, ην έχω μορφώσει
περί ποιήσεως νεοελληνικής, ούτε ν’ άναιρέσω συστηματικώς η νά συ
ζητήσω, δέν δύναμαι έξ άλλου ν’ άποκρύψω δτι ή θεωρία τού κ. Ροΐ
δου μοί φαίνεται έχουσα πολλά τά τρωτά. Τό κατ’ έμέ τουλάχιστον,
άν καί δεν παραδέχομαι τελείως την γνώμην άλλων κριτικών, άξιούντων δτι δ μέγας ποιητής πρέπει νά δημιουργηση μόνος του καί νά
έπιβάλη ιδανικόν, άντιτιθέμενος προς την ροπήν τών συγχρόνων του,
ούτε άρνούμαι την σημαντικήν έπίδρασιν τού περιβάλλοντος- ουδέποτε
δμως θά έσύγχιζον τον εθνικόν ποιητήν μέ τόν ποιητήν έν γένει, ούτε
τό πολύ πλήθος μέ τό άνεπτυγμένον κοινόν. Σήμερον, μέ τό κοσμοπολιτικον πνεύμα τού αίώνος, μέ τάς προόδους τής φιλοσοφίας καί
τής έπιστήμης, ή ποίησίς έχουσα άλλοίους προορισμούς, δέν είνε άπολύτως άναγκαϊον διά νά ήνε μεγάλη νά ήνε εθηκή, ώς έννοεϊ τήν
λέξιν δ κ. Ροΐδης- ούτε άπό πάσαν έποχήν έλλείπει δμάς φιλοκάλων
άνθοώπων, ικανών νά έκτιμήσωσι καί ν’ άγαπήσωσιν ένα ειλικρινή
μύστην τής τέχνης, έκχύνοντα τούς θησαυρούς τού νού του καί τής
καρδίας του
.................’σε στίχων στροφές φτερωμένες,
Καθώς ό τεχνίτης ’σέ πέτρα λευκή
αγαλματος δίνει θωριές χιονισμένες.

Ή ποίησις αύτη, ήτις θά ύπάρχη «έφ’ δσον θ’ άνατέλλη δ ήλιος καί
θά εΡΧεται άνοιζις και θά ψάλλουν άηδόνες» ποίησις, τήν δποίαν δ
κ. Ροΐδης φαίνεται τόσον ύποβιβάζων, είνε δεκτική τουναντίον ύψίστης άναπτύξεως. Πρός τό μέλλον ταύτης τρέφω πολύ μεγάλην έμπιστοσύνην. Μόνον έκ τής έπιστήμης καί τής φιλοσοφίας άν φθαση ν’
άρύηται τάς έμπνεύσεις, άνεξαρτή’ως παντός έθνους καί παντός πλή
θους, ύποτάσση δέ ταύτας εις τήν έκφρασιν, κατά τήν δλοέν προβαί νουσαν εις τελειότητα τέχνην, είνε ικανή πρός παραγωγήν έργων γεν
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ναίων, έφ’ οίς ουρείς τών εθνικών ποιητών τού παρελθόντος θά δύναται
νά καυχηθή. 'Η ποίησις αΰ:η δέν παρήγαγεν άκόμη ούτε θά παραγάγη υπό μίαν έποψιν ποτέ Τυρταίους ή Δαντας ή Μίλτωνας· άλλ’
ήδη αριθμεί μεταξύ τών μιστών της ποιητάς τόσφ μεγάλους, δσω θά
ήτο ευτυχής ή Ελλάς άν είχε μόνον ένα. Καί δμως οί ποιηταί ούτοι
ούτε κάτοπτρα τών κοινών αισθημάτων καί πόθων είνε, ούτε ή τέχνη
των καθίσταται καταληπτή εις τό πολύ πλήθος, ούτε τό έθνος των
ανευρίσκει εις τό ήσμά των τό ιδανικόν του.
Πλήν άνώτερον δλων μου τών λόγων είνε βεβαίως τό γεγονός δτι
έκ τής ύπαρχούσης σήμερον έν Έλλάδι ποιήσεως παρά πάσαν τήν σχε
τικήν καί μετρίαν αυτής άνάπτυξιν, έσχον οΰχί σπανίας μέχρι τούδε
στιγμάς άπολαύσεως καλλιτεχνικής. Δύο ή τρεις τών συγχρόνων μας
είνε δι’ έμέ ποιηταί άληθεΐς καί άγαπητοί. Δέν ήξεύρω άν πταίη εις
τούτο δ οργανισμός μου καί ή μόρφωσές μου- άλλά τό βέβαιον είνε
δτι θά προετίμων νά παραδεχθώ ώς ποιητικήν τήν παρούσαν άτμόσφαιραν ή νά μή ονομάσω ποιητήν τόν κ. Παλαμάν. Καίτοι, τήν οίανδήποτε άξίαν τής νεωτάτης ήμών ποιήσεως δέν φαίνεται άρνούμενος
καθ’ δλοκληρίαν καί δ κ. Ροΐδης. Έν τφ τελευταίφ αυτού άρθρφ,
δημοσιευθέντι έν τή ΆκροπόΛει, άξιοι προσοχής τήν τελευταίαν πα
ραγωγήν καί είνε διατεθειμένος νά κρίνη τούς ποιητάς μας. Τό λάθος
του δμως τό άσύγγνωστον είνε δτι έν τή εΰέλπιδι ταύτη έργασίιγ άρχεται άφ’ ενός στιχουργού άναξίου παντός λόγου καί τόσω γελοίου,
ώστε τφ δντι «καί κατάδικον άγόμενον εις τήν άγχόνην είμπορεϊ νά
κάμη νά γελάσ·η·» έπεγράφει δέ διά τού ονόματος του έν άρθρον,
πράγμα τό δποϊον αυτό καθ’ έαυτό, μεθ’ δλην τήν ύπεκφυγήν καί τήν
έπιφύλαξιν τού κριτικού είνε τιμή μεγάλη διά τόν στιχουργόν έκεϊνον.
Δέν θέλω νά έξετάσω τίνι τρόπφ έξεβιάσθη τό άρθρον έκεϊνο. Άλλ’
ούτε έξ άλλου τολμώ νά δικαιολογήσω τόν κ. Ροΐδην. Τοιαύτα α
μαρτήματα είνε άδικαιολόγητα δι’ άνδρα, τού δποίου ή θέσες καί ή
επίδρασες είνε μεγάλη, ή δέ τοεαύτη ύπόληψις εδραιωμένη έν τή κοινή
συνειδήσει.

Ούδείς άκόμη τών γραψάντων περί γλώσσης, ουδ’ αυτός δ κ. Ψυχάρης, συνεσσώρευσεν δσα δ κ. Ροΐδης έπεχειρήματα ευφυέστατα ϊνα
καταστήσν) προσιτόν εις τήν κοινήν άντίληψιν δτι άληθής έθνική γλώσ
σα φέρουσα έν έαυτή τά στοιχεία τή, ύπάρξεως καί τής άναπτύιεως
είνε ή γλώσσα τού λαού, έν φ ή λεγομένη καθαρεύουσα δέν είνε ή
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άλογον κατασκεύασμα, έγκλεϊον έκ γενετής τόν μαρασμόν καί προωρισμένον εις άφευκτον θάνατον,
Ό άμφισβητών την αλήθειαν της γνώμης ταύτης—αν ύπάρχη, τοι
οϋτος μεταξύ τών σωΌρονούντων—"να πεισθή εντελώς άρκεϊ νάναγνώση
την έν τη 'Εστία δημοσιευθεϊσαν βιβλιοκρισίαν περί τοϋ πολύκροτου
Ταζι,όιοϋ τοϋ κ. Ψυχάρη. 'Η δ>ατ:ιβή αΰτη, έν ή δ κ. Ροίδης συνώψισεν δσα έκάστοτε είπε καί δσα μέλλει άκόμη νά είπη περί τοϋ γλωσ
σικού ζητήματος, ήρτυμένη ύπέρ τό σύνηθες δι* εύφυϊας περισσής καί
σκώμματος άλλά καί διαπνεομένη ύπό λογικής άκαταγωνίστου, είνε,
έκτος ελάχιστων τινων και άσημάντων περί την ειδικήν έπιστημην
άνακριβειών, αυτόχρημα ή αλήθεια, άναφαινομένη ύπο την αύστηοοτέραν αυτής οψεν, πρό της οποίας μόνος ίσως δ πολυμαθής κύριος Κόντος δύναται νά μείνγ) άμετάπειστος.
Ή θέσις, την δποίαν άνέκαθεν ύπεστήριξεν δ κ. Ροίδης. άνευ τών
αποδεικτικών λόγων εϊνε σαφής καί άπλή, δοιζομένη συντομώ’ατα:
Άπ’ άρχής τοϋ παρόντος αίώνος ή καθ’ ημάς γλώσσα έβάδισεν έπί
δδοϋ σκολιάς καί έχει ώς έκ τούτου άνάγκην δυςχεροϋς πρός τά όπίσω

στροφής, πρός άνεύρεσιν της ευθείας. Οί εθνικοί καί πανελλήνιοι αύτης
τύποι, οί γνήσιοι τύποι τής λαλουμένης γλώσσης περιεφρονήθησαν,
άντ’ αυτών δ’ είςήχθησαν καί έπεκράτησαν εις τόν γραπτόν λόγον οΐ
τής άρ/αίας ζένοι καί νεκροί, οΰτως ώστε δ πλουτισμός τοϋ νεοελλη
νικού λεξικού, άντϊ νά γίνη καθ’ δν τρόπον έγεινε πανταχοϋ, ένδυομένων δηλαδή τήν σ-ολήν τών ζώντων τών άνακαλουμένων εις τόν
βίον νεκρών λέξεων, περιτυλίσσονται τούναντίον εις άττικόν σάβανον
καί αί ζωνταναί. Άφευκτον άποτέλεσμα τής άλογου ταύτης έργασίας
είνε ή μεταξύ τοϋ προφορικού καί τοϋ γραπτού ημών λόγου άσυμφωνία, άσυμφωνία ούχί κατά τάς λέξεις καί τό ύφος, άλλά κατά τούς
τύπους, δμοίαν τή δποία πληγήν ούδέν άλλο έθνος εχει νά παρουσία
ση ή μάλλον νά θεραπεύση. Ή γραφομένη ημών γλώσσα ώς έκακοτέχνησεν αυτήν ή άνοια, ούτε γλώσσα είνε ούτε φιλολογίαν δύναται
νά προαγάγη άνευ τών τύπων τών ζώντων εις παν στόμα, τών συμ
φώνων πρός τό νεώτερον πνεύμα, καί άνευ τών λέξεων τών μητροδιδάκτων, ικανή μέν ίσως πρός απλήν συνεννόησιν άλλ’ άποβαίνουσα
καθ’ δλοκληρίαν άχρηστος εις τόν καλλιτέχνην, τόν έχοντα άνάγκην
νάπευθυνθή πρός τήν καρδίαν, νά ζωγραφίση έναργώς καί νά διαγείρη
τά αισθήματα. «Εις γλώσσαν δμως άχρηστον εις τούτον ούδέν άλλο
Ονομα αρμόζειπλήν τής βαρβάρου. Ή μόνη τώ δντι μεταξύ τής γλώσ-
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σης τών βαρβάρων καί τών ήμέρων λαών διαφορά είνε δτι τής μέν
πρώτης δ σκοπός περιορίζεται εις τήν συνεννόησιν, ή δέ άλλη χρησι
μεύει καί ώς όργανον άπολαύσεως αισθητικής, Ταύτης δ πόθος άδύνα
τον είνε νά μη θερμάνη ήμέραν τινά καί τοϋ Έλληνος τά στήθη καί
άδύνατος έκ τούτου φαίνεται ή δριστική έπικράτησις γλώσσης, μή δυναμένης νά ίκανοποιήση τόν τοιοϋτον πόθον».
Τής κρατούσης δυγλωσσίας πολλά καί δυςεξήγητα είνε τά φαινό
μενα· άλλά τό περιεργότερον έξ δλων είνε αυτός δ κ. Ροίδης, δ δποϊος,
μισεί τήν γλώσσαν, τήν δποίαν γράφει μεθ’ δλης τής σχετικής έπιτυχίας. Ό ίδιος δμως έ'σπευσε νάποκριθή ετοιμότατα εις τήν δικαίαν
ταύτην άπορίαν, δτι πλανώνται οί νομίζοντες ώς πρός ούδέν χρησιμεύουσαν, τήν άντιπάθειαν κατά τής τεχνητής γλώσσης. «Ή καθα
ρεύουσα—έπιφέρει—δμοιάζει τά διεστραμμένα έκεϊνα καί κακότροπα
γύναια, τά δποϊα ούχί δ αγαπών άλλά μόνος δ περιφρονών δύναται
νά καθυποταξη καί νά περιορίση διά τής μάστιγος έκτος τών δρίων
τής εύπρεπείας. ΙΙρώτος λοιπόν καί άπαραίτητος ορος δπως γραψη τις
ύποφερτώς τήν καθαρεύουσαν, είνε ή πεποίθνσις δτι δέν άξίζει τίποτε.»
Τήν πεποίθησιν ταύτην,— είνε τόσφ οφθαλμοφανές καί εις τόν κοι
νόν νοϋν τό πραγμα, ώστε δέν θά καυχηθώ έαν τό είπω,— τήν έ'χω
άπό ποκλοϋ και έγώ. Άφ’ δτου μικρός άνέγνων τον περί γλώσσης διά

λογον τοϋ Σολωμοϋ, — ε”ργον άνταξιον τοϋ μεγαλόνου καί κριτικωτάτου
ποιητοϋ, τό όποιον άνέπτυξε καί έξήρε θαυμασίως δ κ. Ψυχάρης—
ήρξατο γεννωμένη έν έμοί ή κατά τής γραφόμενης άντιπαθεια καί ή
πρός τήν δημώδη γλώσσαν άγαπη. Π.οϊούσης τής ηλικίας, διά τής
άναγνώσεως τοϋ Χριστοπούλου, τού Βηλαρα καί άλλων ύπερμαχων
τής δημώδους, ώς καί διά τής ιδίας δλοέν παρκτηρήσεως καί μελέ
της, είχον κατίδει τήν ψευδή τέχνην καί πρόςκαιρον ζωήν τής γραφΟμένης τόσον έντελώς, ώστε τό λαμπρόν ταξίδι τοϋ κ. ψυχαρη δέν συνέτεινεν ή εις τό νά στήριξή έν έμοί γνώμην, ήδη φυτευμένην. Μεθ’
δλα ταϋτα, άν δέν κατώρθωσα άκόμη νά γράψω μέ τούς τύπους τοϋ
λαού, ύπέρ τών όποιων ήμην κατ’άρχήν, δέν πταίω έγώ άλλ’ ή έξις
καί ή σύγχυσις. Άνευ γραμματικής καί κανόνων έφοβήθην πολλάκις μή
πάθω τό πάθημα τοϋ Λασκαράτου, τοϋ Πολυλα, τοϋ Τυπαλδου, άξιούντων δτι πεζογραφούσαν εις τήν δημώδη, άλλά τώ όντι κατορθούντων έν κράμα αύθαίρετον καί άκατονόμαστον τύπων καί λέξεων καί
ιδιωμάτων, έν πολλοϊς χείρον τής καθαρευούσης. Τό ταξίδι τοϋ κ.
Ψυχάρη, μέ τήν καθαοάν, δμοιοπαγή, κεκανονισμένην του γλώσσαν,
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έδύνατο ίσως νά μοι διαλύση τάς άμφιβολίας καί νά μοι χρησιμεύση

ώς πρότυπον, άλλ’ ή κακή ύποδοχή ής έτυχε παρά τών ημιμαθών
καί άκριτων, οίτινες δυςτυχώς άποτελούσι τήν ολομέλειαν σχεδόν τοϋ
παρ’ ήμΐν λογίου κύκλου, μοί προύξένησε τοσαύτην άγανάκτησιν,
ώστε τό θάρρος μου παρέλυσε, περιωρίσθην δέ πάλιν νάναμείνω ύπομονητικώς τήν άγγελθεϊσαν γραμματικήν— πρόφασις πρός έμαυτόν—
καί τήν κατάλληλον εύκαφίαν— πρόφασις πρός τούς άλλους— ϊν’
άποσείσω τόν άφόρητον ζυγόν.
Τήν περιαυτολόγον ταύτνιν γλωσσαλγίαν ούδένα άλλο σκοπόν είχα
έκτείνων, είμή τό νάναδείξω περισσότερον εύλογον τήν πρότασιν, τήν
δποίαν έσκόπουν νά ύποβάλω έν δέοντι καί νά ύποστηρίξω πρός πρα
κτικήν εί δυνατόν λύσιν τοϋ γλωσσικού ζητήματος. Ή εκόοσις τής
ύπό τοϋ κ. Ψυχάρη φιλοτεχνηθείσης γραμματικής τής νεοελληνικής
γλώσσης καί ή ΐδρυσις συλλόγου τινός, άνευ γενικού γραμματέως καί
καταστατικού, ιδιωτικής ούτως είπεϊν Ακαδημίας, σκοπούσης τήν
άποκατάστασιν τής εθνικής γλώσσης καί τήν λύσιν τών εκκρεμών περί
αύτής ζητημάτων, είνε όνειρον, εις τό δποϊον μόλις τολμώ νά έντρυφήσω. Καί όμως φρονώ δτι ή ιδέα αύτη δέν είνε καί δλως ακατόρθω
τος, άφ’ ού ολίγοι, οί τά πρώτα φέροντες σήμερον έν τή δημιουργική
φιλολογία, γνωρίζω δτι τήν άσπάζονται κατ’ άρχήν. Όλίγοι λοιπόν
έχοντες τό κύρος τοϋ Ψυχάρη, τοϋ Κουμανούδη καί τοϋ Ροΐδου άν
είχον καί τήν θέλησιν τής πρωτοβουλίας καί άπετέλουν κατ’ άρχάς
τόν πυρήνα, είμαι βέβαιος δτι έν βραχεί περί τό αληθές κήρυγμα θά

συνετάσσοντο οί πλεϊστοι τών ποιητών καί λογογράφων, ούτως ώστε—
ή άγέλη άκολουθεϊ καί τυφλοϊς δμμασι τούς άρχηγούς— εις διάστημα
μικρότερον ίσως τής πενταετίας οί τήν καθαρεύουσαν γράφοντες θά
έμετροϋντο έπί τών δακτύλων, δπως σήμερον οί τήν δημώδη. Ούτω
μόνον φρονώ δτι πρό τοϋ τέλους τοϋ αίώνος θάνεστυλοϋτο κραταιά ή
άληθής γλώσσα, άνευ τής όποιας δ έπερχόμενος ούτε τήν φιλολογίαν
μας θά δυνηθή νά προαγάγη, ούτε τό έθνικόν μεγαλεϊον νάναδείξη.
Πρό τούτου δμως δέν είνε περιττή καί μικρά τις διαπαιδαγώγησή.
Ή πλειονό ?ης τών στενοκεφαλών καί τών προληπτικών ούτε έκ τοϋ
βιβλίου τοϋ κ. Ψυχάρη ούτε έκ τής περί αύτοϋ κρίσεως τοϋ κ. Ροΐδου
είνε ικανοί νά νοήσωσί τι καί νά πεισθώσι. Είνε χρεία περισσοτέρας
πρός τούτο ύπομονής καί άναλυτικότητος. Ό κ. Ροΐ>ηςέ'χει ήδη συγ
γράψει ογκώδη τόμον περί τοϋ γλωσσικού ζητήματος, προωρισμένον
νά πείση ικανούς, τόν δποϊον φυλάττει ανέκδοτον, ώς μοε έγραφε πρό

τίνος, έκ φόβου μή βοήση έν τή έρήμφ. ’Ελπίζω δμως δτι τόν φόβον
τούτον θά ύπερνικήση παρά τώ κ Ροΐδη, ή σκέψις δτι, παρά πάσαν
έν τώ παρόντι ύποδο/ήν, αί έπί τοϋ γλωσσικού ζητήματος μελέται του
θ’ άποτελέσωσιν έν τφ μελλοντι, τόν δικαιότερον αύτώ τίτλον δόζης

καί ευγνωμοσύνης.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ

’Ιούλιος 1890.
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Ο ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ*
'Στον άγιον έφάνη εμπρός Ηγούμενος θρεμμένος
Ωσάν . . . ωσάν καλόγερος και λίγο σαν πιόμένος,
Γιατί απάνω πέθανε σέ φοβερό μεθύσι
Κ' ή ζάλη ακόμη τοΰ κρασιού όέν είχε τον αφήσει.
—ιιΝάχωμε καλό ρώτημα ! ποϋ βιαστικά πηγαίνεις ;
Θαρρείς εις τής κουμπάρας σου τήν κάμαρα πώς μπαίνεις ;

Ό άγιος έφώναζε· γιά κάμπας πρέπει πρώτα
Κάτι νά σε ρωτήσωμε»· κ’ είπεν εκείνος :—«,'Ρώτα».
•—«Τί νά ρωτήσω ; ουφ! κρασί, τοϋ είπε, ρετσινάτο
Βρωμάς, ευλογημένε μου· τραβίΕ,ου πάρα κάτω.»
Κ' έβαλε 'ςτήν άγια του τήν μύτη τό μανόήλι·
Κόντεψε τόν καλόγερο 'ςτό όιάβολο νά στείλη.
■—ιιΠλήν . . πές μας, είπε, ’ςτ’ άγιο ποϋ ζοΰσες μοναστήρι ;
Γιατί όέν αποκρίνεσαι και κλείόωσες τό στόμα;
Φαίνεται τ’ άντικλεϊόί του πώς είνε τό ποτήρι,"»
Και είπεν ό καλόγερος·—ΓΛνίσως ζοϋσ’ άκόμα,
Κάτι θά έκαμνα».—«Γίά όές· ό χάρος τί σοΰ φτιάνει;
Έζήντα χρόνων άνθρωπος, τί όύναται νά κάνη !. . .
" Ό "Αγιος Πέτρος φρουρών τήν Ούραν τοΰ Παραδείσου βλέπει διαφόρους ψυχάζ
ερχομένας, έξ ών τάς αέν δέχεται, τάς δέ αποπέμπει' μεταξύ τών πολλών προσ

έρχεται καί ή τοϋ Ηγουμένου.
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Πλήν κάτι, θά έπρόφτασες εσύ, 'Ηγούμενέ μου».
Και άπεκρίθη'— «Προσευχή όέν άφησα ποτέ μου,
Προσευχόμουν γονατιστός». — «.Μπρος ’ςτό βαρέλι· ζέρω.
Τίποτε άλλο ’ςτό Θεό όέν έχεις ν’ άναφέρω;»
■—«Τι άλλο από τήν προσευχή; τοϋ είπε μ’ απορία'
Ά, ναι' ούτε σαρακοστή έπάτησα καμμία».
■—«Είόες θυσία! έκραζεν ό άγιος· χαβιάρι
"Ετρωγε και αυγοτάραχο για τοϋ Θεοϋ τή χάρι . . .
Πλήν και Λουκούλου στόμα
"Οπως εσείς νηστεύετε όέν πάσχασεν άκόμα!
Πλήν τής νηστείαις άφησε, τό ζύόι και τό λάόι'
Γνωρίζω τά στομάχια σας, γνωρίζω και τόν άόη .. .
"Ο.Ια τά ζέρω· ήτανε κρεπάλη ή ζωή σου,
Μοιχεία τό κρεββάτι σου, ντροπή κάθε στιγμή σου'
Τό μοναστήρι εγόυνες, καί όλα τά κλεμμένα
Τάθαψες όίχως καν πτωχό ποτέ νά ντύσης ένα.
Καλό ποτέ όέν έκαμες άν και πολλά μπορούσες·
Γιά τό τραπέζι, τό κρασί και τή γυναίκα ζοϋσες.
Λέν έζεμέθυσες ποτέ εις όλη τή ζωή σου,
Και μεθυσμένη ή ψυχή έϋγήκε απ’ τό κορμί σου!
Ως καί τό Ευαγγέλιο κρυφά περιγελούσες
Κι’ απ’ όλα μόνο τοϋ Κανά τό θαύμα εννοούσες . . .
Φύγε μακρυά μου' πήγαινε σ’ αγκάθια καί τριβόλους
Καί εις τους ανυπόμονους έστράφηκε όιαβόλους.
•—Κύριοι, είπε, πάρετε τόν όσιο κοντά σας'
Μή βλέπετε τό σχήμα του, τά ράσα τά πλατεία του.
Λικός σας είναι' κέρατο από τά κέρατά σας ...»
Καί ’ς άλλη έπεσε ψυχή ή γρήγορη ματιά του.

1890.

ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ

MATER PULCHRA

ήν εσπέραν έδίδετο χορός έν τώ πλοίω της Αυ
τής Μεγαλειότητος «Dreadnought».
Αί προσκλήσεις ήσαν έκδεδομέναι πρό δεκα
πενθημερίας. Καί άπό δεκαπενθημερίας τό κυριώτερον κοινωνικόν θέμα, περί δ άπασαι αί συν
διαλέξεις συνεστρέφοντο καί έφ’ ού άπαντα τά
πνεύματα ήδέως προσηλοϋντο, έν τώ Διοικητικφ
Μεγάρω, έν τώ Club, έν ταϊς Αίθούσαις, έν ταϊς ίπποδρομίαις, έν τοϊς
ξενοδοχείοις, έν τοϊς συντάγμασιν, έν τοϊς πλοίοις, έν τφ Νεωρείω, έν
άπασιν έν γένει τοϊς κοινωνικοϊς κέντροις της Μελίτης, ήν δ χορός
ούτος.
Περί αύτοϋ έθρυλλοϋντο πολλά, καταπληκτικά. ’Έμελλε νά κλείση
την χειμερινήν περίοδον τών ζωηρών διασκεδάσεων της μικράς, πλήν
φαιδρότατης Νήσου, καί κατεβλήθη πάσα μέριμνα, όπως έπιστέψη
καταλλήλως τήν μακράν σειράν τών προηγηθεισών εύθυμων εσπερί
δων, καί καταστή τό λαμπρότατου συμπέρασμα τοϋ διαρρεύσαντος
λαμπρού χειμώνος. Καί ύπήρχον άφθονα τά μέσα, άφθονοι αί περι
στάσεις, και άφθονοι αί διαθέσεις πρός έπιτυχίαν τούτου. Τό πολε
μικόν σκάφος, ού τό κατάστρωμα έμελλε νά χρησιμεύση ώς χορού
αίθουσα, ένα μόνον ιστόν έ'χον, άπετελει τό καταλληλότερου τώυ
πεδίωυ πρός τοιαύτηυ έορτήυ. Έπειτα παρείχε μεϊζον ένδιαφέρου καί
ένεϊχε μείζουα έπισημότητα ή τ’ άλλα πλοία, καταλόγου μεταξύ τώυ
αξιωματικών τοϋ πληρώματος αύτοϋ, τήυ Αύτοϋ Βασιλικήν Υψηλό
τητα του ύποπλοίαρχου Πρίγκηπα Γεώργιου τής Ούαλλίας, καί τήυ
Αύτοϋ Γαληυήυ Υψηλότητα τόυ ύπαρχου Πρίγκηπα Λουδοβίκου
Βάττεμβεργ.Έπειτα τόσα άλλα βασιλικά πρόσωπα, εύρισκόμευα τήυ
έποχήυ ταύτηυ έν Μελίτη, έ'μελλον νά παρευρεθώσιν έν τώ χορφ έκείνφ.
Ό Ναύαρχος τής Μοίρας τής Μεσογείου Δούξ τοϋ ’Εδιμβούργου, ή
Δούκισσα τοϋ Εδιμβούργου, ή Πριγκήπισσα Λουΐζα, θυγάτηρ τής Βασιλίσσης, μετά τοϋ συζύγου αύτής Μαρκησίου τοϋ Λόρν, ή ΠριγκήU1ANNOV ΑΡΣΕΝΗ ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ
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πίσσα Ειρήνη της Έσσης, καί πολλαί άριστοκρατικαί Βρεττανικαί εξο
χότητες. Καί τέλος ή άμιλλα, ό μέγας ούτος τών μεγαλουργημάτων
μοχλός, προσέθηκε την στιβαράν δύναμιν του έν τή περιστάσεε ταύτη.
Ειχεν έμποιήση μεγίστην έντύπωπιν, ό πρό [Ληνός έν τω Μεγάρω της
Προβηγγίας, ύπό τών άξιωματικών τοϋ Συντάγματος της Με-Ιαίτης
ΦυΛαχής (Black AVatck) δοθείς χορός. Καί οί ναυτικοί βαθμοφόροι
της Λύτης Βρεττανικής Μεγαλειότητος ήνόουν νά ύπερακοντίσωσι τούς
χερσαίους αύτών συναδέλφους.
Καί ούτως, ή εικοστή πρώτη Μαρτίου τοϋ Σωτηρίου έτους 1886,
ήν ήμέοα πανηγυρική διά τήν Μελίτην.
Τήν πρωίαν, περί ώραν έννάτην, αί περί τήν Τράπεζαν τοϋ προ
γεύματος θέσεις, ήσαν πάσαι σχεδόν κατειλημμέναι έν τώ «Μεγάλω
Σενοδοχείω». Αί φάλαγγες τών συνδαιτημόνων ήσαν συμπεπυκνωμέναι καί μόλις διεκρίνοντο δύο ή τρία ρήγματα, προερχόμενα έκ τής
άπουσίας τρυφηλών τινων Βρεττανίδων, λαμβανουσών, έκ μαλθακής
έξεως, τό πρόγευμα έν τώ κοιτώνι, καί ένίων στρατιωτικών, έξελθόντων
έν δρθρω βαθεΐ, δπως παρακολουθήσωσι τά γυμνάσια τοϋ τάγματος
αύτών.
Ή γενική άποψις τής συνεστιαζομένης εύρείας δμηγύρεως, είχέ τι
τό εύάρεστον άμα καί έπιβάλλον. Έν τή άτμοσφαίρα τοϋ Εστιατο
ρίου, ήρχε πνεύμα γαλήνης, άβρότητος, καί άξιοπρεπείας, σύνηθες
κράμα, έντυγχανόμενον πανταχοϋ, ένθα συνέρχονται “Αγγλοι εύπατρίδαι. Ουδέποτε τό πρώτιστον εκείνο Ξενοδοχεΐον τής Νήσου, περιέλαβεν ύπό τήν στέγην αύτοϋ τοιοϋτον λαμπρόν όμιλον άριστοκρατικών,πολιτευτικών καί μαχητικών έξοχοτήτων.Ό ’Αρχιστράτηγος Λόρ
δος Ναπίαρ, δ νικητής τής Μαγδάλας, έκάθητο παρά τόν ’Επίσκοπον
τοϋ Βοέλγορ. Ό κόμης Γούλβερτων παρά τόν Στρατηγόν Ταϊρνερ. Ό
Λόρδος Κέππελ παρά τόν Βασιλικόν ’Ακαδημαϊκόν Ούάττς. Ό Υπο
ναύαρχος Ούώρδ παρά τόν ’Επίσκοπον τοϋ Σύδνεϋ. ’Εκτός τούτων
διεκρίνοντο δ Γλαδστωνικός βουλευτής Κάμβελλ-Βάννερμαν, έκ τών

πρωτευόντων μελών τής Βουλής τών Κοινοτήτων, δ Έντιμος κ. Βέννετ, μέλος τοϋ ιδιαιτέρου Συμβουλίου τής Μελβούρνης, Συνταγματάρχαι τινές καί Πλοίαρχοι, καί διάφοροι άλλοι έ'γκριτοι “Αγγλοι,
διαμένοντες έν τή Νήσφ, ή παραχειμάζοντες έν αυτή, ή διερχόμενοε
άπλώς, καί άποφασίζοντες νά παραμείνωσι χρόνον τινά έν τώ θαλπερώ τούτφ Βρεττανικώ Σταθμώ τής Μεσογείου. Άναλόγως άντεπροσωπεύετο καί τό ώραϊον φϋλον, ού πλεϊστα μέλη συνεδύαζον έν τή
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κίθούση έκείνη τήν λάμψιν τής καλλονής, καί τήν αίγλην τής ’Αρι
στοκρατίας.
Τυγχάνων δ άρχαιότερος τών ένοικων, ώς διαμένων άπό έξαμηνίας
έν τώ ξενοδοχείω, έτασσόμην ένεκα τής τοιαύτης συμπτώσεως, έν τή
κορυφή τής τραπέζης. Πρός τό άριστερόν μέρος είχον τόν Συνταγμα
τάρχην 'Ράμσαιϋ, έτερον άρχαιον ένοικον, μετά τής συζύγου καί τής
θυγατρός του, πρός δέ τό δεξιόν, μυστηριώδη τινά Κυρίαν, πλήρη
άριστοκρατικοϋ ήθους καί έπιβλητικής καλλονής, προδίδουσαν άρρη
τον γλυκύτητα χαρακτήρος, καί άξιοπρεποϋς φιλοφροσύνης διά τοϋ
τρόπου, δι’ ού προήνεγκε τάς εύαρίθμους μονοσυλλάβους λέξεις, αΐτινες έχρησίμευον ώς ίκανοποίησις άμα καί καταστολή πάσης άποπείρας τών πέριξ πρός συγκρότησιν συνδιαλέξεως μετ’ αυτής, άλλ’ έπιμόνως περισυλλεγομένην έν τή έπιφυλακτική στάσει, ήν άρχήθεν άνέλαβε καί άπαρεγκλίτως έξηκολούθει τηρούσα. Ό Συνταγματάρχης,
γνήσιον τέκνον τών όρέων τής Καληδονίας, κατέχων τάς δύο κυριωτέρας άρετάς τοϋ Σκωτικοϋ χαρακτήρος, τήν ευθύτητα καί τήν ειλι
κρίνειαν, δέν έ'παυεν έκφράζων τήν αμηχανίαν του έν τή άδυναμία
τής διαυγάσεως τοϋ μυστηρίου, οπερ άπετέλει ή γυνή έκείνη. Έπί
τοσοϋτον χρόνον εύρίσκετο έν μέσφ ημών, καί έν τούτοις ούδείς ήδυνήθη νά έξακριβώση τ’ όνομά της, τήν κοινωνικήν θέσιν, τόν σκοπόν
τής έν τή Νήσφ διαμονής της. Γενικώς ήδύνατό τις νά διακρίνη, έκ
τοϋ ήθους της ότι άνήκεν εις τήν αριστοκρατίαν, έκ τίνος λεπτής άποχρώσεως τής προφοράς της, ότι προήρχετο έξ ’Ιρλανδίας, καί έκ τοϋ
βίου, δν διήγεν, δτι δέν ήρέσκετο εις τάς διασκεδάσεις. "Απαξ μόνον
ώφθη έν τοϊς Άνακτόροις, έν μια τών χορευτικών εσπερίδων, τών κατά
δεκαπενθημ.ερίαν έν αύτοϊς δεδομένων, άλλ’ ούδέν μέρος έ'λαβεν έν τώ
χορώ, διήλθε δέ πάσαν τήν εσπέραν συνδιαλεγομένη μετά τής Λαίδυ
Σίμμονς, τής συζύγου τοϋ Διοικητοϋ. Άλλ’ ούδέ διά λόγους ύγιείας
ήδύνατο νά παραμένη έν τή Νήσφ. Τό παν έν αύτή έμαρτύρει την
δροσεράν άλκήν, καί τήν ροδαλήν εύρωστίαν, ήτις καθίστησιν άπαραμίλλους τάς ύγιεινάς καλλονάς τών Βρεττανίδων έκείνων, αΐτινες δέν
ύποχρεοϋνται νά προσφεύγωσιν εις τάς ήλιώδεις άκτάς τής Μεσογείου,
δπως εΰρωσι τήν φαιδρότητα καί τήν εύεξίαν. "Η τε ομίχλη καί δ
Βορράς τοϋ Λονδίνου θραύουσι τά κέντρα των, κατά τής λεπτής δια
φανούς έπιδερμίδος τών παρειών τών δντων έκείνων άτινα θωρακίζει
κατά τής προσβολής των, κρεΐττον τοϋ ίσχυροτέρου χάλυβος, τό
αγνόν καί ζωηρόν αίμά των. "Οσον άφορα εις τινα έτέραν ύπόθεσιν,
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δτι ή έν Μελίτη παρουσία της περικαλλούς αγνώστου ήδύνατο νά
συνδέηται προς την έζεϊ στρατιωτικήν η ναυτικήν υπηρεσίαν συγ
γενούς τίνος, αυτή άπέκρούετο άμέσως ύπό της γνώσεως, δτι ουδέποτε
προσεπελάσθη ύπό οΐουδήποτε προσώπου, άνήκοντος εις την μνησθεϊσαν ύπηρεσίαν.
Καί δ καλός Συνταγματάρχης ήπόρει καί έξίστατο. Καί συνήθως
έν τή απουσία της μυστηριώδους γυναικός, έστρεφε την συνδιάλεζιν
περί αυτήν. Ήρχετο αείποτε διά μικρού τίνος προλόγου, έν ω έδήλου
δτι είναι "Αγγλος καί δτι γνωρίζει δτι έν Άγγλίφ ή περιέργεια θεω
ρείται ώς έν τών χυδαιότερων έλαττωμάτων, άλλά προσετίθει δτι ή
περίστασις αΰτη ήν έξαιρετική. Δέν κατώρθου νά έννοήση, πώς είναι
δυνατόν νά διέρχηταί τις ίκανάς ώρας καθ’ ημέραν έγγύς προσώπου
τινός, άνευ τής έλαχίστης γνώσεως τών κατ’ αύτό. Τούτο, έλεγε, θ’
άπετέλει άληθή δοκιμασίαν καί διά τά ισχυρότερα τών νεύρων, θά
έπέβαλλε τήν ζέσιν τού ένδιαφέροντος καί εις τό ψυχρότερου αίμα.
Τό βέβαιον είναι δτι είχε δίκαιον. Τήν έν τή περιστάσει ταύτη
άνυπομονησίαν καί αμηχανίαν του, αϊτινες έξετροχίαζον έντελώς τόν
χαρακτήρα αυτού έκ τής συνήθους άπαθούς, φλεγματικής, άταράχου,
Βρεττανικής πορείας του, συνεμερίζοντο πάντες οί έν τή άνωτέρα έσχατιά τής Τραπέζης τεταγμένοι συνδαιτημόνες. Καί πλεΐσται ύποθέσεις,
καί πλεΐσται αντικρούσεις τών ύποθέσεων τούτων άντηλλάσσοντο άπο
προσώπου εις πρόσωπον, έν τώ ίδιαιτέρφ ημών έκείνω κύκλω. Μικρόν
κατά μικρόν αί πολίτικα! συζητήσεις, αί συνήθως έπί τού Ιρλανδικού
ζητήματος περιοριζόμεναι, καί έν αίς άνηλεώς έμαστιγούτο δ κ. Γλάδστων, ού μόνος πρόμαχος μέχρι τής άφίξεως τού κ. Κάμβελλ-Βάννερμαν, ήμην έγώ — τοσούτον τό συντηρητικόν πνεύμα ήρχεν έν τώ
ήμετέοω δμίλω — ύπεχώρουν πρό τού περιέργου έκείνου ζητήματος,
δπερ έπί τινα χρόνον άπησχόλει τά πνεύματα, καί τούς διαλόγους.
’Αλλ’ δ,τι ιδίως προσέδιδε ζωηρόν τύπον εις τό γενικόν τούτο θέμα,
ήτο ή έν αύτώ άνάμιξις τού έντιμου κ. Βέννετ, μέλους τού ιδιαι
τέρου Συμβουλίου τής Μελβούρνης, άρτι έξ Αυστραλίας μετά τής
συζύγου καί τών τριών θυγατέρων του άφιχθέντος, καί πεπροικισμένου
μέ δλην τήν αυταρέσκειαν καί τήν δοκησισοφίαν, αϊτινες διακρίνουσι
τάς έγχωρίους έξεχούσας προσωπικότητας τών ’Αγγλικών άποικιών.
Καί ύπεστήριζε λοιπόν τό έντιμον μέλος τού ιδιαιτέρου Συμβου
λίου, δτι ή μυστηριώδης Κυρία ουδόλως ήν Κυρία, άλλά Δεσποινίς,
δτι βεβαίως δέ έχει ύπερβή τήν εικοσαετίαν, καί δτι, έάν αυτός δέν είχε
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τήν ευτυχίαν νά ήναι σύζυγος τής συζύγου του, καί πατήρ τών θυ
γατέρων του — ένταύθα αί τρεις Δεσποινίδες Βέννετ έμειδίων ίλαρώς
μετά τής μητρός των— θά έποιειτο πρότασιν εις αυτήν καί θά ήδύνατο νά πείση οΰτω πάσαν τήν δμήγυριν, δτι ή χειρ τής ώραίας νεάνιδος—τήν λέξιν ταύτην προέφερε μετ’ έμφάσεως—ήν διαθέσιμος διά
πάντα, έχοντα τά ηθικά καί κοινωνικά προσόντα πρός τούτο. Ταύτα
πάντα, καί ιδίως τό τελευταϊον, έξηρέθιζε σφόδρα τόν εΰθύν Καληδόνιον μαχητήν, δστις διεβεβαίου δλως τά έναντία. Καί έν πρώτοις
έκήρυττεν, δτι έν τή τελευταία ύπαιθρία έορτή έν τοϊς Κήποις τού
Δουκός τού ’Εδιμβούργου, ήκουσέ τινα άποκαλούντα τήν προκειμένην
Κυρίαν, ΜυΛαΙδυ, δπερ άποδεικνύει δτι είναι έγγαμος. Δεύτερον ύπεστήριζεν, δτι ή ’Αγγλική φύσις τυγχάνει τοσούτον προνομιούχος ώς
πρός τήν φυσικήν διάπλασιν, ώστε εΰχερώς δύναταί τις νά λανθασθή
κατά εικοσαετίαν καί τριακονταετίαν δλην εις τούς ύπολογισμούς
τής ηλικίας Βρεττανίδων τινών. Καί τέλος έδήλου — καί ήδη έστρέφέτο ιδιαιτέρως πρός τόν κ. Βέννετ, — δτι καί έπί τή ύποθέσει, δτι ή
κυρία έκείνη ήν άγαμος, τό ήθος αυτής ήτο τοσούτον γλυκύ, τοσού
τον γαλήνιον, καί τοσούτον λεπτόν, ώστε θά προύτίμα πάσαν οίανδήποτε έτέραν άποκατάστασιν έκτος έκείνης, ήτις θά περιώριζεν αυ
τήν διά βίου έν Αυστραλία. Καί ένταύθα ή συνδιάλεξις μετέβαλλε
θέμα καί χροιάν, καί ή δμήγυρις ήν ύπόχρεως νά παρίσταται σιγηλή
μάρτυς σφοδράς φυλετικής πάλης, άσπόνδως συγκροτουμένης μεταξύ
τού μέλους τού ιδιαιτέρου Συμβουλίου τής Αυστραλίας καί τού Σκώτου Σωματάρχου.
Ό τελευταίος, πολλάκις λαύρος έπέπιπτε κατ’ έμού καί τού Δανού
Βαρώνου Σ. — οϊτινες ε’ίμεθα οί άμεσώτεροι γείτονες τής πολυθρυλλήτου Κυρίας—διότι μεθ’ δλας τάς εϋχερείας,άς παρεϊχεν ήμΐν ή θέσις
μας, οΰδέν εΐσέτι ήδυνάμεθα ν’ άποκαλύψωμεν. Καί έγώ μέν έδικαιολογούμην κατά τού ένός, προβάλλων τήν αύστηράν Αακωνικότητα
τής γείτονος, δ δέ άριστοκράτης τής Κοπεγχάγης, ήρκεϊτο εις τό νά
ύψοϊ τούς ώμους, καί νά παρατάσση εις φάλαγγα τάς διαφόρους φιάλας του. Ή περίεργος άπασχόλησις αϋτη, εις ήν ούτος άφιερούτο κατά
μέγα μέρος τής· διάρκειας τού γεύματος, προύκάλει τήν γενικήν ευθυ
μίαν τής τραπέζης. Άπαντα τά χρώματα τού ηλιακού φάσματος
άντεπροσωπεύοντο έν τώ φιαλοστασίω τού λαμπρού Βαρώνου. Μία
φιάλη λευκή κουσταλλίνη περιείχε Βουργούνδειον. Έτέρα κοινή μέλαινα, Όπόρτον. Έτέρα κυανή Μαρσάλαν. "Άλλη ροδόχρους Σέρρυ,
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"Αλλη ιώδης Οΰϊσκυ. Καί παρετάττοντο άπασαι κανονικώς καί
έποιοϋντο διαφόρους μεταβολάς, καί στροφάς, καί έλιγμούς, καί έλάμβανον διαφόρους θέσεις, καί προσείλκυον άπαν τό ενδιαφέρον τοϋ Βα
ρόνου, καί την ζωηροτάτην ίλαρότητα τών συνδαιτημόνων,
Έν τούτοις οφείλω νά δμολογήσω, οτι κατά τό πρόγευμα της εικο
στής πρώτης Μαρτίου, μεθ’ δλην την έφ’ ικανόν χρόνον απουσίαν της
γοητευτικής άγνωστου, καθυστερούσης την πρωίαν εκείνην, ούδ’ έφ’
άπαξ έστράφη δ λόγος περί αύτήν. "Απαντες άπησχολοϋντο συνδιαλεγόμενοε περί τοϋ ριεγάλου χοροϋ της εσπέρας. Τό πρώτον κίνημα
έκαστου εισερχομένου εις την αίθουσαν ήν ή προσήλωσις τοϋ βλέμ
ματος έπί τοϋ άπέναντι άνεμοδείκτου τοϋ Διοικητικού Μεγάρου. Διότι,
έν Μελέτη, ή διεύθυνσις τοϋ άνέμου τυγχάνει εν τών οΰσιωδεστέρων
στοιχείων της ευδαιμονίας η της κακοδαιμονίας τοϋ βίου. Όταν Βορ
ράς, η Ζέφυρος η Εύρος, η οίοσδήποτε έτερος άνεμος έκτος τοϋ Νοτιο
ανατολικού πνέη, οί πάντες είναι εύθυμοι, οί πάντες αισθάνονται έν
έαυτοϊς γλυκεϊάν τινα ηδονικήν ευεξίαν. Όταν δμως δ τελευταίος
ούτος, δ έκ τών Λυβικών άκτών δρμώμενος, καί ύπό την έπωνυμίαν
Σιρρόχος γνωστός, κυριαρχή τοϋ αίθέρος, αίσθημά τι καταπονήσεως,
καταπτώσεως, έξαντλήσεως τών σωματικών καί πνευματικών δυνά
μεων καταλαμβάνει τούς έν τή Νησω. Οί διάλογοι καθίστανται βρα
χείς, αί κινήσεις νωχελεϊς, αί φυσιογνωμίαι βεβαρυμέναι. Καί άναμένει έκαστος τήν εις τόν ασκόν τοϋ Αιόλου έπάνοδον τοϋ καταβλητι
κού τούτου άνέμου, δπως έπαναλάβη τήν φαιδρότητα και τήν ζωηρό
τητά του. Εύτυχώς ούτος, κατά τό θέρος ιδίως πνέων, δτε τό πλεϊστον μέρος τών ξένων άπέρχεται τής Νήσου, δέν έπισκέπτεται αυτήν
ή σπανίως, καί δέν διαρκεϊ ή βραχύ κατά τάς άλλας περιόδους τοϋ
έτους, καθ’ άς έλάχιστα όντως έξασκεϊται ή χαλαρωτική δύναμίς του.
Τήν πρωίαν δμως έκείνην, έτερον, τό άτιθασσότερον τέκνον τοϋ
Αιόλου, σημειούμενον ύπό τοϋ άνεμοδείκτου, καί πανταχοϋ άγγέλλον
το κράτος του διά τής έ'ξω μαινομένης θυέλλης, ήρχε τυραννικώς. Ό
Βορειοανατολικός άνεμος, δ κοινώς Γχφεχά.Ιε έπικαλούμενος. Ημέραν,
πλέον άκατάλληλον δι’ εισβολήν, δέν ήδύνατο νά έκλέξη ούτος. ’Α
είποτε σφοδρός, παρακολουθούμενος ύπό συνεχούς δρμητικής βροχής,
καθίσταται τόν χειμώνα τό φόβητρον τών έν τη Μεσογείω ναυτοπορούντων, προσβάλλων δέ άκριβώς τό στενόν στόμιον τοϋ Μελιταϊκοϋ
λιμένος, τοϋ μεγαλοπρεπεστέρου καί όχυρωτέρου τούτου λιμένος τής
Ευρώπης, καθιστά τήν μέν είσοδον καί έξοδον τών σκαφών δυσχερε-
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στάτην καί έπικινδυνωδεστάτην, τήν δ’ έν τώ δρμω διά λέμβων συγ
κοινωνίαν σχεδόν άδύνατον. Διαρκούσης τής πνοής αύτοϋ, τό θέαμα
καθίσταται καταπληκτικόν έν ταϊς άκταϊς τής Νήσου. Τά κύματα,
αγρίως κατά τών βράχων καί σκοπέλων θραυόμενα, μεταμορφοϋνται
εις κολοσσιαίας στήλας άφροϋ, καί μέγιστα νέφη , ύδατοκόνεως. Αί
τολμηρώς τήν δίοδον τοϋ λιμένος έπιχειροϋσαι ατμάκατοι έκσφενδονίζονται εις υψη ίλιγγιώδη ύπό τοϋ βρασμού τοϋ θαλασσίου οϊδματος,
καί διά τής καθιζήσεως αύτοϋ βυθίζονται εις χαινούσας άβύσσους. Καί
πολλά πλοία, ών τινα έκτάκτων διαστάσεων, παραμένουσιν έ'ξω τοϋ
έξηγρκομένου λιμένος, προσδοκώντα τήν κατεύνασιν τοϋ σφοδροτάτου
τούτου άνέμου, δπως έπιχειρήσωσι τόν διά τοϋ στενού στομίου έκείνου
εϊσπλουν.
’Εννοείται δθεν δτι, ύπό τοιούτους οιωνούς, δ χορός τής εσπέρας δέν
προηγγέλλετο λίαν άπολαυστικός. Πάντες καί ιδίως,πάσαι προελόγιζον
τήν δεινήν ταλαιπωρίαν, ήν θά ύφίσταντο διαπεραιούμενοι τήν νύκτα,
έν περιβολή χοροϋ, ύπό τοιαύτην άτμοσφαιοικήν καί θαλασσίαν κατάστασιν, εις τό Φιλοξενούν σκάφος, καί έξ αύτοϋ τήν πρωίαν άπερχόμενοι, καί ήδημόνουν. Καί άνεδίδοντο πανταχόθεν ιερεμιάδες, καί
άνεπέμποντο έκφράσεις στενοχώριας, καί συνεκροτοϋντο διάλογοι πλή
ρεις άνησυχίας. Ή Βρεττανική απάθεια κατεσυντρίβετο ύπό τήν έμμανή δρμήν τοϋ άκατασχέτου Γχξ>εχά2ε,
Στηρεζόμενος έπί τής ιδιαιτέρας ταύτης έπωνυμίας τοϋ πνέοντος
άνέμου δ Συνταγματάρχης Ράμσαιυ, δστις τήν πρωίαν έκείνην διετέλει έν κακή διαθέσει, καί έζήτει δπωσδήποτε ένα σκοπόν προσβολής,
έπετέθη κατ’ έμοϋ, ώς έάν ή ’Ελλάς πράγματι άπέστελλεν εις Μελέ
την,ώς έκτακτον άπεσταλμένον καί πληρεξούσιον Υπουργόν, τόν άπαίσιον έκεΐνον άνεμον — ον ούκ οίδα έν τίνι έκτάκτω έκρήξει άσυνήθους
γενναιοφροσύνης, προσήρτησαν οί άδελφοί ’Ιταλοί τή ήμετέρα πατρίδι
— μέ τήν ειδικήν έντολήν τοϋ νά ματαιώση τον έν τώ πλοίιρ τής
Αύτής Βοεττανικής Μεγαλειότητος χορόν. Καί ή έπίθεσις αυτή τοϋ
γενναίου γείτονός μου ύπήρςε τό μόνον στοιχεϊον ίλαρότητος άνά την
αίθουσαν, έν τή μελαγχολική ταύτη περιστάσει.
Ό Βαρώνος Σ., δστις ήρέσκετο νά συμπεριφέρηται έν τή τραπέζη
δλως διαφόρως τών λοιπών συνδαιτημόνων, καί δστις συνεπώς έτήρει
άκραν σιγήν καί έπίμονον σκυθρωπότητα, όταν οί άλλοι διετέλουν έν
συνδιαλεκτική διαχυτικότητι καί εύθυμία, ήν τή πρωία έκείνη πλή

ρης φαιδρότητος καί ζωηρότητος. Προσέβλεπε μετά τρυφερότατης φι
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λοστοργίας τόν άνεμοδείκτην τοϋ Διοικητικού Μεγάρου, καί διεκήρυττεν δτι έτύγχανε κατενθουσιασμένος έκ της ύπ’ αύτοϋ σημειουμένης
ατμοσφαιρικής διαθέσεως, ήτις άνεμίμνησκεν αύ~ώ τάς θύελλας της
Βορείου θαλάσσης. Ούδέν, έ’λεγεν, έπιρρωνύει τοσούτον τό νευρικόν
σύστημα καί διαυγάζει τό πνεύμα, δσον εις σφοδρός, ακατάσχετος άνε
μος, δστις άποδιώκει τούς δηλητηριώδεις ατμούς, και ριπίζει εύαρέ—
στως καί ύγιεινώς τόν καταπεπονούμενον έκ τού Λιβυκού πνεύματος
οργανισμόν. Έκτος τούτου, προσετίθει, διαρκούντος τοιούτου ανέμου,
ή δρεξις καί ή δύναμις τού στομάχου λαμβάνουσι μεγίστην έπίτασιν,
καί δύναται τις άνευ της έλαχίστης ένοχλήσεως νά διπλασιάση καί

τριπλασιάση την συνήθη δόσιν τού φαγητού καί . . . — ένταύθα έξέτεινε μεγαλοπρεπώς τήν παλάμην του άνά τό ποικιλόχρουν φιαλοστάσιόν του — ποτού. Καί ούδέποτε, κατέλεγεν ίσχυριζόμενος, ή τοιαύτη έπιφοίτησις τοιαύτης ζωογόνου ατμοσφαιρικής καταστάσεως, ήν
αναγκαιότερα καί πολυτιμότερα, δσω τήν εσπέραν έκείνην. ’Ενταύθα
έ"διδεν εις τήν φωνήν του ταπεινότερόν τινα έκμυστηρευτικόν τόνον,
καί διηγείτο μετ’ αρρήτου σπουδαιότητος, δσα ιδιαιτέρως έπλη^οφορήθη εκ τίνος συνδιαλέξεως, ήν έσχεν μεθ’ ένός ύποπλοιάρχου τού
Dreadnovught, περί τού γαστρονομικού μέρους τού χορού. Καί άνήγγελλε λοιπόν, δτι τετρακισχίλια δστρεα τυγχάνουσιν άποθηκευμένα έν
τώ πλοίω, δτι Ισάριθμοι φιάλαι μέλανος ζύθου (Stout) έτάχθησαν,
δπως διευκολύνωσι τήν καταβρόχθισιν τών θαλασσίων τούτων τρωγαλίων, δτι οί πλακούντες τού λιπαρού ήπατος προήλθον κατ’ εύθεϊαν
έκ Στρασβούργου καί δτι δ Καμπανίτης, δ Βορδιγάλλιος, καί οί Ισπα
νικοί οίνοι, οΐτινες ώρίσθησαν πρός έπίτασιν τής ζωηρότητας τής έσπέρας έκείνης, έξήχθησαν έκ τών περιφήμων οίνοθηκών τού Club. Έν
τούτοις, άπασαι αύται αί γοητευτικά! έπαγγελίαι, ών ή προεκφορά
τοσούτον σέλας εύδαιμονίας διέχυνεν έπί τών συνήθως άτέγκτων χα
ρακτήρων τού προσώπου τού Βορείου Βαρώνου, έλάχιστα συνέτεινον
πρός διασκέδασιν τής άχλύος τής άδημονίας, ήν ή έχθρική στάσις τού
καιρού έξέτεινεν έπί τών λοιπών φυσιογνωμιών.
Ό Δανός αριστοκράτης έπέραινεν ήδη τήν λυχνολόγον αύτοϋ άφήγησιν, καί μετ’ αύτής έ'διδε τέρμα καί εις τό τέταρτον κύππελον τείου,
δτε έλαφρός τις θρούς άνεδόθη έκ τής θύρας τής αιθούσης, ταχύ τι
κούοον βήμα ήκούσθη διευθυνόμενον πρός τό μέρος ήυ.ών, ών τήν
προσοχήν άμέσως προσέσπασε, καί ή ώραία άγνωστος εύρίσκετο μετά
τινας στιγμάς έν τή συνήθει αύτής θέσει, μεταξύ έμού καί τού Βα-
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ρώνου. Ούδείς άνέμενεν αύτήν έν τοιαύτη προκεχωρηκυίιρ ώργ, καθότι
ιζείποτε ήν ή έωθινοτέρα τών συνδαιτημόνων,οσάκις δέ δέν ένεφανίζετο
κατά τήν έ"ναρξιν τού προγεύματος, είμεθα βέβαιοι δτι δέν θά έλάμβανε μέρος έν αύτώ. "Ολων τά βλέμ,ματα μετ’ ένδιαφέροντος προσηλώθησαν έπ’ αύτής- τοσούτον ή πάρωρος έκείνη είσοδος έφάνη ήμϊν
παράδοξος. Άλλά τούτο δέν άπετέλει τόν μόνον λόγον τής τοιαύτης
πρός αύτήν άφιερώσεως. Ούδέποτε ύπήρξεν τοσούτον περικαλλής, το
σούτον δροσερά, τοσούτον άκτινοβολούσα, δσον τήν πρωίαν έκείνην.
Έφερε περιβολήν έκ μέλανος σηρικού, αύστηρώς κεκομβωμένην καί
ποικίλομένην περί τόν αύχένα διά λεπτού χρυσού σειραδίου. Χρυσή
τις άγκυρα, προσαομόζουσα έν εϊδει περιλαίμιου κυανήν ταινίαν, ήν τό
μόνον κόσμημα δπερ είχε, έν ω τά δύο άκρα φαιόχρου βόα, περιβάλ
λοντος τόν τράχηλον αύτής, διήκον μέχρι τής όσφύος, έν ή συνηνούντο,
δπως έπαναπέσωσι, διεστηκότα καί αύθις, μέχρι τών γονάτων. Άλλ’η
όψις αύτής, πλήρης άροήτου γλυκύτητος καί θελκτικής ηρεμίας, ένέπνεεν αίσθημά τι εύδαίμονος γαλήνης εις τόν προσδέρκοντα. Οί οφθαλ
μοί τοσούτον αγνοί, καί έν τούτοις τοσούτον μαλθακοί. Τά χείλη
τοσούτον παιδικώς ροδαλά, άλλά καί τοσούτον ηδυπαθή. Αί παρειαί
τρυφεραί, άλλά πλήρεις δονουμένης τίνος πορφύρας άποχρώσεως, μαρτυρούσης βιαίαν κυκλοφορίαν αίματος. Έν γένει έπί τού γοητευτικού
έκείνου προσώπου έτελεϊτο παράδοξος συνδυασμός τών χαρίτων τής
παιδικότητας, καί τών θελγήτρων τής ώριμου ηλικίας.
Λεπτόν τι εύάοεστον άρωμα άνεδίδετο έκ τού προσώπου, έκ τής
κόμης, έκ τών χ ειρών, έκ τής έσθήτος αύτής, άρ6>μα μόλις γινόμενον
αισθητόν, καί έν τούτοις μεθύσκον με πλεϊον, ή τά βαρύτερα τών μύ
ρων. Μοί έφαίνετο δτι περιεβλήθην, άμα τή προσεγγίσει αύτής, ύπό
χλιαράς τίνος εύώδους άτμοσφαίρας, έν ή τό πνεύμα διετέλει ήδέως
άδοανές, ώς έάν ύφίστατο μαλθακόν τι λουτρόν, καί κατέπιπτεν έν
τρυφηλή χαλαρώσει, παρακωλυούση πάσαν περί τόν έξωτερικόν κό
σμον άπασχόλησιν. Μικρόν κατά μικρόν ή πρώτη αόριστος ηδυπαθής
έντύπωσις έλάμβανε μάλλον συγκεκριμμένον χαρακτήρα, καί τό άρωμα
έκεΐνο καθίστατο έπιδεκτικόν άναλύσεως, καί έδηλούτο προερχόμενον
έκ τής δροσεράς άγνοτάτης τής γείτονος έπιδερμίδος, ής οί πόροι έξετόξευον τήν εύωδίαν τού ίου, ήν ήντλουν καθ’ έκάστην πρωίαν έν τώ
συνήθει έωθινώ λουτρώ, δπερ αποτελεί καθ’ ημέραν τήν πρώτην μέ
ριμναν τής Βρεττανίδος, καί έν ώ ή αριστοκρατία τής Άλβιόνος άρέσκεται ν’ άπολαύη έν συνδυασμφ τής ζωογόνου ψυχρότητος τού δ δα-
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τος, καί τής ηδυπαθούς θωπείας τοϋ λεπτώς αρωματισμένου σάπωνος.
Άλλ* έν ω ή ε’μφάνισις της αγνώστου έκείνης καλλονής έβύθιζεν
έμέ έν τοιαύτη περιέργω σιγηλή μελέτη, έπέφερεν δλως αντίθετον απο
τέλεσμα έπί τοϋ ετέρου αύτης παρακαθέδρου. Ό Βαρώνος Σ. έρριπτε
φιλοπαιγμόνως αλλεπαλλήλους βώλους σακχάρεως έν τω πέμπτφ
κυπέλλω τείου, καί συνεκύκει αυτούς είτα μειδιών, δπως άναλυθώσιν
έν τώ ζέοντι ποτφ, έν ω κατά την διάρκειαν της άφελοϋς ταύτης ένασχολήσεως, έπανελάμβανεν εις την έκπεπληγμένην έπί τή τοιαύτη
έκτάκτφ αύτοϋ διαλεκτικότητι γείτονα του, τάς περί άνέμων θεωρίας
του, καί τάς ούσιωδεστάτας πληροφορίας, ας ήρύσθη έκ της μετά τοϋ
ύποπλοιάρχου τοϋ «Dreadnought» συνεντεύξεώς του. Καί άφ’ ού
οϋτω δεόντως έ'δωκεν έλευθέραν διέξοδον εις την άσυνήθως την πρωίαν
έκείνην πλημμυροϋσαν την καρδίαν του διαχυτικότητα, έκρινε καλόν
νά βολιδοσκόπηση την μετά λεπτής ίλαρότητος άκροωμένην τοϋ μο

θυμώ νά έπιβαρύνω τά πρόσωπα ταϋτα, ών την φιλόφρονα προσφοράν

νολόγου του Κυρίαν, δπως άνακαλύψη την έντύπωσιν, ήν έπ’ αύτής
ένεποίησαν δ περί τοϋ καιρού διθύραμβός του, καί αί περί τοϋ χορού
έπαγγελίαι του.

— "Ωστε, κατέληξε λέγων, τά πάντα συνομνύουσιν, δπως τούς πάντας προσελκύσωσιν εις την λαμπράν διασκέδασιν της εσπέρας. Βε
βαίως θά παρευρεθητε έν αυτή.

Ή Κυρία έποιήσατο έλαφράν τινα κίνησιν,έμφαίνουσαν άβεβαιότητα.
— Ελπίζω, άνέλαβεν δ βαρώνος, δτι, μετά τάς διαβεβαιώσεις μου,
ή άτμοσφαιρική κατάστασις δέν είναι τό αίτιον τών δισταγμών ύμών.
— Ούδαμώς, άπήντησεν ή γείτων, μετ’ έλαφροϋ μειδιάματος πλή
ρους αύτοπεποιθήσεως. Άλλά ....
— Άλλά τί ; διέκοψεν δ Δανός άριστοκράτης, λαβών στάσιν με
σαιωνικού ιππότου, ώς έάν ητον έτοιμος νά καταθρυμματίση διά τοϋ
σθένους της λογικής του καί της δυνάμεως της στωμυλίας του, δίκην
άποτροπαίου τινός τέρατος, πάσαν σκέψιν δυναμένην νά παρακωλύση
την περικαλλή συνδαιτηαόνα τοϋ νά ύποκύψη εις την πειστικότητά του.

— Δέν δύναμαι νά μεταβώ μόνη, έξηκολούθησεν αϋτη. Τό άληθές
είναι, δτι φίλοι τινές είχον την καλωσύνην νά μοί προσφέρωσι την συν
οδείαν των, έπί τή ευκαιρία ταύτη. ήν άπέκρουσα, μη σκοπούσα νά
μεταβώ εις τόν χορόν. Άλλ’ ήδη, δτε μεταγενεστέρα τις περίστασις
μέ άγει εις τό νά μεταβάλω άπόφασιν έπί τοϋ προκειμένου, δέν έπι-

πρό μικρού άπέκρουσα.
Διετέλουν έννεός έπί τη πρωτοφανεϊ ταύτη μακρολογία της γείτονος. Έν έκ τών δύο θά συμβαίνη, έλενον κατ’ έμαυτόν. ”Η αί θεωρίαι τοϋ βαρώνου περί της έκτάκτου ζωογονητικής δυνάμεως τοϋ
Γχ^χάΛε είναι βασιμώταται, η ή άκατάσχετος αύτοϋ διαλεκτικότης
έχει επιδημικόν χαρακτήρα. Τό πρώτον ηδη ή Κυρία έκείνη παρέβαινε τό άκαμπτον αύτης σύστημα,της διά μονοσυλλάβων άπαντήσεως.
Ένθαρρυνόμενος έκ της τοιαύτης αίσιας μετατροπής, έσκέφθην οτι
έπέστη ή στιγμή, δπως καταστήσω οίκειοτέρας τάς μετά της παρακαθέδρου σχέσεις μου. Καί φοβούμενος μη προληφθώ ύπό έτέρου τινός,
καί τοι έλαχίστας έλπίδας περί . της άποδοχής της προσφοράς μου
είχον, έσπευσα, φιλοφρόνως άμα καί τυπικώς, νά ζητήσω την τιμήν
τοϋ νά συνοδεύσω αυτήν εις τόν χορόν τής εσπέρας.
Τό βέβαιον είναι δτι τό διάβημά μου τούτο ήν ολίγον παρακεκινδυνευμένον, άφοϋ ήν εΐσέτι ζήτημα, έάν ή γείτων διήλθεν ήδη τάς
τοϋ ’Τμεναίου Πύλας ώς διετείνετο δ Συνταγματάρχης Ράμσαιυ ή
έάν εΐσέτι δεετέλει έξω αύτών, ώς ύπεστήριζεν δ κ. Βέννετ. Έάν δ
ισχυρισμός τοϋ τελευταίου ήν ορθός, ή πρότασίς μου βεβαίως θά ήχει
κάκιστα, καί θά έθεωρεϊτο ώς λίαν τολμηρά. Καί διέκρινον ήδη, ύπό
τάς πολιτευτικάς διόπτρας των, τούς οφθαλμούς τοϋ μέλους τοϋ ιδι
αιτέρου Συμβουλίου τής Μελβούρνης διαστελλομένους έξ έκπλήξεως,

καί σπινθηρίζοντας εξ δργής.
Ή περικαλλής άγνωστος προσήλωσεν άρκετά μακρόν έρευνητικον
βλέμμα έπ’ έμού, καί μετά τινα σιγήν, έν ή έφαίνετο έτάζουσα καί
δισταζουσα, μοί άπήντησε μετά γαλήνιου άποφασιστικότητος διά

τών επομένων δύο λέξεων.
— Εύχαριστώ. Δέχομαι.
Ήγνόουν έάν ή πρόθυμος αϋτη άποδοχή ώφειλε νά μέ κολακεύση
η νά μέ δυσαρεστήση.Ήμην λοιπόν τοσούτον σεβάσμιος, ώστε ν’ άποδιώκω πάσαν παρεξήγησιν, ή τοσούτον άξιοπρεπής ώστε νά εμπνέω
πάσαν πεποίθησιν ;
Έκ τής άμηχανίας ταύτης εξήχθην καί αύθις ύπό τής ήοέμου φω

νής τή; γείτονας, έγερθείσης δπως άπέλθη.
— Θελετε νά λάβητε τό τέϊον μετ’ έμού μετά μεσημβρίαν; ηρώτησεν.
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Καί έν ω έγώ άντί άπαντήσεως ύπεζλινόμην εύγνωμόνως, διηυθύνθη διά τοϋ ζούφου βήματός της πρός τήν θύραν προστιθεϊσα :
— Λοιπόν εις τάς πέντε. Σάς αναμένω.
Η ώρα ήν ήδη προκεχωρηζυϊα. Καί έγερθείς αμέσως μετά τήν
έξοδον αύτής άπήλθον, άφήσας τόν Βαρώνον ροοώντα ήδυπαθώς τό
έ'ζτον κύππελον τεΐου, ζαί τόν Συνταγματάρχην συγζροτοϋντα σφοδροτάτην συζήτησιν μετά τοϋ Αύστραλοϋ πολιτευτοϋ, περί τής νέας
ταύτης φάσεως τοϋ τοσοϋτον άπασχολοϋντος αυτούς ζητήματος.
Τήν πέμπτην άκριβώς μετά μεσημβρίαν, έ'ζρουον τήν θύραν τοϋ
άναπαυτηρίου (Sittliis room) τής Κυρίας, ζαί έλάμβανον ύπό τής
γλυκείας φωνής της τήν άδειαν όπως είσέλθω έν αύτώ. Εύρον αύτήν
παρά μιζράν τράπεζαν, πλήρη χρωματιστιζών ύλών ζαί διαφόρων ημι
τελών πινάκων, ένασχολουμένην εις τήν σχεδίασιν έγχωρίου τινός τοπείου. "Αμα ώς ήνόησε τήν παρουσίαν μου, εστρεψεν έλαφρώς τήν κε
φαλήν πρός τό μέρος μου, ζαί διά χαριεστάτου μειδιάματος, ζαΐ διά

φωνής ταπεινής, ώς έάν έφοβεϊτο μή ή δύναμις τοϋ ήχου καταστρέψη
τό έργον εις ό τοσοϋτον έπιμελώς άφιεροϋτο;
— Λάβετε μίαν έδραν, είπε. Δύο γραμμαί είσέτι ζαί έτελείωσα.
Ύπείζων εις τήν πρόσζλησιν ταύτην, έρρίφθην έπί τοϋ πρώτου τυχόντως εδωλίου, ζαί όπως απασχολήσω τό βραχύ έζεϊνο χρονιζόν διά
στημα, έν ω ώφειλον νά τηρώ θρησζευτιζήν γαλήνην, ήρξάμην περιεργαζόμενος τόν θάλαμον ζαί τά έν αύτώ.
Καλλιτεχνιζή τις άταξία ήρχεν έκεϊ, άταξία εύάρεστος ζαί ένδιαφέρουσα, μεγίστην άποτελοϋσα άντίθεσιν πρός τήν μονότονον, σχολάστιζήν, απηνή ζανονιζότητα, ήτις συνήθως έπιζρατεϊ έν τοΐς θαλάμοις τών Βρεττανίδων, έν οΐς, ζαί ζλείων τις τούς οφθαλμούς, δύναται
νά δρίση έν τίνι θέσει θά εύρη τό ζλειδοζύμβαλον, έν τίνι τραπέζη τόν
«Μίλτωνα», έν τίνι τάζει τάς εικόνας, ζαί έν τίνι ρυθμώ τήν γενι
κήν διασζευήν Έν τή συγχύσει έζείνη ήτις μέ περιέβαλλεν, εύρισκον
τό γόητρον τοϋ άσυνήθους, άπελάμβανον τήν διαταραχήν, ήν έν παντί
άνθρωπίνω όργανισμώ, καί έν τώ ήρεμ.ωτέρω καί άσθενεστέρω έτι,
εμποιεί παν έπαναστατικόν θέαμα. Διέβλεπον τήν ζωηοάν πνοήν τής
τοσοϋτον γαληνίως σχεδιαγραφούσης ρναιζός έκείνης, έν τοΐς άνησύχως κινουμένοις φύλλοις βιβλίου τινός άμελώς παρερριμμένου έπί τοϋ
άνακλίντρου- έν τώ τμήματι τοϋ κηρίου, όπερ διαφυγόν τοϋ μετάλ
λινου βάθρου του έκειτο προσζεκολλημένον έπί τών μουσικών τεμα
χίων τοϋ ζλειδοκυμβάλου, διέζρινον τά σπασμωδικά κινήματα, άτινα
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ή διεγείρουσα τά νεϋρα αύτής μεθυστική μελφδία έπέβαλλεν εις τάς
χεϊράς της. Καί ή άνώμαλος διάταξις τών έπίπλων, τών σκευών, τών
εικόνων, τών έφημερίδων, καί παντός τοϋ περιεχομένου τής αιθούσης
εκείνης, έμαρτύρει τήν βιαίαν άταζτον κυκλοφορίαν τοϋ αίματος τοϋ

κυριαρχοϋντος έν αύτώ έκτάζτου περικαλλούς όντος.
Εϊτα ε”στρεψα περιέργως τήν προσοχήν μου έπί τής πληθύος τών
πανταχοϋ διεσπαρμένων βιβλίων, δπως έξ αύτών σαφέστερον έννοήσω
τόν χαραζτήρά της.Έτέρα έζπληξις, μείζων αυτή, μοί παρεσκευάζετο.
Αί Ποιήσεις τοϋ Βύρωνος, άς ή Βρεττανική σεμνοτυφία συνήθως έξορίζει παντελώς έκ τοϋ οίκου, ή κρύπτει έν ταϊς παραβυστοτέραις γωνίαις, ζατελάμβανον τήν μάλλον περιφανή θέσιν έν τή κεντρική στρογ
γυλή τραπέζη. Μετ’ αύτών διεκρίνοντο τά έργα τοϋ Θωμά Μούρ καί
τοϋ Σέλλεϋ. "Επειτα φύρδην μί-ρδην έζειντο διάφορα άλλα φιλολο
γικά προϊόντα, άντιπροσωπεύοντα πάσας σχεδόν τάς σχολάς, καί τάς
έθνιζότητας. Ό *Εγμοττ τοϋ Γζαϊτε, ή Μαρία, Στιούαρτ τοϋ Σίλλερ,
καί τά «Εαρινά κύματα» τοϋ Τουργένιεφ,—ή μόνη μετάφρασις ήτις
εύρίσζετο έκεϊ — εις τήν Γερμανικήν. Έκ τής ’Ιταλικής φιλολογίας ό
"Αδης τοϋ Δάντου έν κομ,ψοτάτφ μιζρώ τομιδίφ, «αί ποιήσεις τοϋ Πετράρχου, καί οΐ Μελλόνυμφοι» τοϋ Μαντζώνη. Ό δέ Γαλατικός πνευ
ματικός κόσμος ήκτινοβόλει διά τών Σελίδων τοϋ’Αλφρέδου δέ Μυσσέ,
τοϋ Βαλζάκ, τοϋ Άλφόνσου Κάρρ, τής Σάνδ. Καί δ,τι μ’ έξέπληξεν
επί μάλλον ην ή έκεϊ παρουσία τοιούτων συγγραφέο^ν οίοι δ Ζολά, καί
δ Άρμάνδος Σολβέστρ. ’Αληθώς τό μόνον έργον τοϋ πρώτου, όπερ διεκρίνετο, ήν έν έκ τών ήκιστα τολμηρών, «Τό σφάλμα τοϋ Άββά
Μουρέ». ’Αλλά τά διηγήματα τοϋ δευτέρου θά ήδύναντο νά άνωρθώοωσιν έκ φρίκης τάς τρίχας καί τής κοσμοπολιτικωτέρας τών Βρετ
τανίδων. Έν τέλει παρετήρησα τό «Ήμερολόγιον» τών Αδελφών
Γκονκούρ, καί τήν «Σαλάμβω» τοϋ Φλωβέρ.
Έπέραινον ήδη τήν περιεργασίαν τής παραδόξου ταύτης Φιλολογι
κής Βαβέλ, ότε βαθύς στεναγμός άναζουφίσεως, άναδοθείς έκ τής
θέσεως, έν ή άπησχολεϊτο ή φιλοξενοϋσά με Κυρία, προσέσπασεν έπ’
αυτής τό βλέμμα καί τήν προσοχήν μου.
— Έτελείωσεν, άνεφώνησεν άναπηδώσα έκ τής έδρας της μετά παι
δικού σκιρτήματος, καί άπορρίπτουσα βιαίως μετά ζωηρού γέλωτος
καί ζωηροτέρας χειρονομίας τό κυανοϋν περίζωμα, όπερ έφερε διαρκούσης τής καλλιτεχνικής άσχολίας της. Είμαι εύχαριστημένη, είμαι

ευχαριστημένη.
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Kat σπεύσασα πρός με, έπέδειξε θριαμβικώς τό καταρτισθέν σχεδιογράφημά της.
— Είναι δ 'Όρμος τον 'Αγιον Παύλον. Γνωρίζετε. Πλήν μη νομίσητε δτι είμαι εκτάκτως θρησκευτική. Τό τοπεϊον μοί άρέσκει οΰχί
τόσον διότι παρίστησι τό όιθά.Ιαττον, Ιί ω έναυάγησεν δ ’Απόστολος,
ώς άφηγεϊται έν τη επιστολή του, όσον διότι περιέχει την λαμπροτέραν ποικιλίαν χρωμάτων, καί την γοητευτικωτέραν ανωμαλίαν σκη
νογραφίας, ήτις ύπάρχει έν τή Νήσφ ταύτη.Ώς βλέπετε, έξηκολούθη
σεν εΰθύμως πάντοτε, καί περιάγουσα την χεϊρα καί τό βλέμμα άνά
τόν θάλαμον, είμαι έμμανης λάτρις της άταξίας, Ίδέτε lSH> χχτχστασιν ! Ίδέτε !
— Καί έγώ διατελώ κατενθουσιασμένος, άκριβώς έκ της άνωμάλου
ταύτης καταστάσεως, ύπέλαβον. Είναι τόσον άσυνήθης, καί τόσον
καλλιτεχνική έν τη παρατάξω συγχύσει, ήτις κρατεί έν αυτή.
— Ά ! Βλέπω ! Καί σεις είσθε έχθρός της κανονικότητος. Τόσφ
τό καλλίτερον δι’ έμέ, διότι εχω ένα συνένοχον, καί τόσφ τό χειρότε
ρον Six σχς, διότι δ χαρακτηρ σας δμοιάζει πρός τόν έμόν. "Εχομεν
άμφότεροι άνήσυχον, ούδέποτε άναπαυόμενον, οργανισμόν.
Έπηκολούθησε βραχειά τις σιγή, καθ’ ήν συγκεχημένος έκ τής τοιαύτης πρωτοφανούς ζωηρότητος τής καταπληκτικής έκείνης γυναικός,
ήγνόουν ποιον ήθος νά λάβω, καί ύπό ποιον πνεύμα νά συναρμώσω
τούς λόγους μου.
— ’Εννοώ, άνέλαβεν έκείνη γελώσα. Τό παν ένταύθα σάς έκπλήττει. Μέχρι καί αυτών τών βιβλίων μου. Ήγνοεϊτε δτι σάς κατεσκόπευον δτε περιηργάζεσθε αυτά: Βύρων, Μυσσέ,Ζολά, Συλβέστρ, δποϊαι
άνοσιότητες εύρίσκονται έν τώ Άγγλικφ τούτφ έδάφει. Και ή 'Αγία
Γραφή ήτις έκλάμπει διά τής άπουσίας της ! ”Ας σάς έξηγήσω λοι
πόν. Έγώ είμαι ’Ιρλανδές. Καί θά γνωρίζητε βεβαίως δτι τό άνήσυ
χον Κελτικόν αίμα βράζει εις τάς φλέβας τών τέκνων τής Έρίνης.
Έπειτα διεβίωσα έπί τοσούτον χρόνον έν Παρισίοις 1 Καί λατρεύω
παν τό Γαλατικόν. Άλλ’ δπωσδήποτε, άνήκω εις τό Βρεττανικόν
Έθνος, καί συνεπώς είμαι πεπροικισμένη Six τινων έκ τών ιδιοτήτων
τής γενικής πατρίδος μου. Τουλάχιστον, προσέθηκε πονηρώς μειδιώσα,
ή περίφημος ’Αγγλική υποκρισία, ήν κατεστήσατε παοοιμιώδη ύμεϊς
οί Ηπειρωτικοί, δέν έλλείπει έκ τού χαρακτήρός μου. Εΐδετε δπόσον
έπιουλακτική, δπόσον σιγηλή, δπόσον ψυχρά δείκνυμαι, δσάκις εύρίσκομαι έν τώ μέσφ τών συμπατριωτών μου.
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’Ενταύθα διέκοψε τόν λόγον, δπως μεταβή πρός τήν έστίαν, και

κρούση τόν παρ’ αυτή κώδωνα.
— Έλησμόνησα, εϊπεν έπανερχομένη,παντελώς τό τέίον. Είργάσθην
πολύ τό δείλι τούτο, καί έγέλασα περισσότερον. Αισθάνομαι ζωηρώς
τήν ανάγκην ένός άναληπτικού. Καί ύμεϊς έ'τι πλέον. Δέν συνήλθετε

εΐσέτι έκ τής έκπλήξεώς σας.
Τήν στιγμήν ταύτην, ένεφανίσθη δ θεράπων, δστις νοήσας τό σύν
θημα τού κώδωνος, έ'φερε μέγαν όρειχάλκινον ’Αραβικόν δίσκον, περιέχοντα τήν τεϊοδόχου μετά τών κυππέλων, καί τοϋ λοιπού γαστρονο
μικού έπιτελείου, δπερ παρακολουθεί τήν τοσούτον άθώαν έπωνυμίαν
φέρουσαν πολυποίκιλον ταύτην Βρεττανικήν 8χιτχ.
Ή συνεστίασις — διότι άπετέλει δλόκληρον συμπόσιον ή πληθύς
τών βουτυροπάστων τεμαχίων άρτου, τών πλακουντίων, τών σανβυχίων καί έτέρων λιχνευμάτων, ώρισμένων πρός ύποβοήθησιν τής τεϊο
ποσίας—καί ή συνδιάλεξις ήμών διήρκεσεν έπί δλόκληρον ώραν, ήτις
μοί έφάνη μία τών ήδυτέρων καί άπολαυστεκωτέρων χρονικών περι
όδων τού βίου μου. Άπαράμιλλόν τι γόητρον άνεπέμπετο έκ τής δρο-

σεράς δψεως τών λαμπρών οφθαλμών, καί τών θελκτικών έκφράσεων
τής γοητευτικής έκείνης γυναικός. Πάν θέμα θιγόμενον ύπο τού σπινθηρίζοντος αύτής πνεύματος, καί ύπό τών κομψών αύτής λόγων χρωματιζόμενον μετετρέπετο εις αρμονικόν είδύλλιον, έλάμβανε τόν τύπον
ηδυπαθούς λικνίσματος τής διάνοιας. Καί δ διάλογος ε’ρρεεν άβιάστως καί άναπαυτικώς, καί ύφίστατο θαυμάσιους ελιγμούς άπό ζητή
ματος εις ζήτημα, καί έξετέλει καταπληκτικάς πτήσεις, άπό άντικειμένου εις άντικείμενον. Κατά τό διάστημα τής ώρας έκείνης συνδι-

ελέχθημεν περί τής φιλολογίας πασών τών περιόδων, καί πάντων τών
’Εθνών, καί άντηλλάξαμεν τάς ιδέας ήμών έπί παντός κοινωνικού,
καί πολιτικού έ'τι ζητήματος. Κατείχε τοσαύτας γνώσεις, τοσαύτην
κρίσιν, τόσην καλαισθησίαν, ώστε πολλάκις περιωριζόμην εις τήν πα
θητικήν στάσιν τού θαυμαστού, καί άπήλαυον τής λεπτής ηδονής, ήν

ενεποίουν αί ίδέαι καί διέχυνον οί λόγοι αύτής άνευ τής έλαχίστης
απόπειρας τού ν’ άμιλληθώ πρός αύτήν έν τή χαριέσση καί τερπνή
πνευματική έκείνη πτήσει. Μόνον δσάκις προεκαλούμην, άνελάμβανον
καί έγώ τό εύστροφον νήμα τής τοιαύτης έλαστικής συνδιαλέξεως,
συναισθανόμενος δμως άείποτε, δπόσον ύποδεέστερος έτύγχανον τής εύγλώττου Κυρίας κατά τε τάς ιδέας καί τάς έκφράσεις. Καί έν τούτ«ς αυτή παρίστατο τοσούτον λατρευτή έν τή προφανώς συνεχεϊ αύ-
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της ένασχολήσει δπως καταστείλη την ύπεροχήν της, άποφεύγουσα
αύστηρώς παν τδ δυνάμενον νά λάβη τδν τύπον της έπιδείξεως, καί
δεξιώτατα διολισθαίνουσα έν τοϊς σπουδαίοις θέμασι ύπέρ τδν ύφαλον
της σχολαστικότητος !
Ήν ήδη έκτη καί ήμίσεια. "Ωστε μόλις ήμίσεια ώρα ύπελείπετο
μέχρι της στιγμής τοϋ γεύματος. Καί ήγέρθην μετά θλίψεως ΐνα
αναχωρήσω, ύπομιμνήσκων τοϋτο εις την φιλοξενήσασάν με.
— *Ώ ! Έάν είναι αύτδς δ λόγος, είπεν αυτή, δύνασθε νά παραμείνητε είσέτι. Έχομεν καιρδν μέχρι της έννάτης. Έγώ θά γευμα
τίσω την εσπέραν ταύτην έν τοϊς δωματίοις μου. Άποστρέφομαι αύτήν
την πομπώδη έπίδειξιν τών χορευτικών έσθήτων, ήτις λαμβάνει χώ
ραν έν τή αιθούση τοϋ ξενοδοχείου τήν ώραν τοϋ γεύματος τάς εσπέ
ρας, καθ’ άς δίδεται χορός είτε έν τοϊς άνακτόροις είτε άλλαχοϋ.Άλλά,
προσέθηκεν είτα μειδιώσα, δπόσον είμαι έγωϊστική ! Έλησικόνησα ότι
καί ύμεϊς οφείλετε νά ένδυθήτε.
— Ούδαμώς, άπήντησα. Έν τοϊς προσκλητηρίοις ορίζεται επίση
μος irdvfiaola (Gala dress). Βεβαίως δέν έννοώ νά γευματίσω έν
στολή. Θά ένδυθώ μετά τδ γεϋμα.
— Πώς; Εις αύτήν τήν Νήσον, έν αύτώ τώ στρατιωτικώ θερμό—
κηπίφ, ώς άπεκάλεσεν αύτήν δ Βύρων μας, ή μάλλον δ Βύρων σας,
δέν ύπάρχει εις άνήρ άνευ στολής ; Άλλ’ ύμεϊς δόξα τώ Θεφ δέν
είσθε στρατιωτικός. Ούδέ ναυτικός νομίζω .... Ά ! έννοώ ! προσέθηκε μετά μικρόν. Επιβάλλει καί το ύμέτερον άξίωμα στολήν. Έχει
καλώς. 'Οπωσδήποτε, άφοϋ θέλετε ν’ άναχωρήσητε, δέν έπιμένω ϊνα
σάς κατακρατήσω έπί μακρότερον.
Διεμαρτυρήθην έντόνως έπί τφ νομικω έκείνω δρω, δστις διεβεβαίωσα δτι ούδόλως έφηρμόζετο έν τή περιστάσει, καί έθλιψα μετά
τίνος λύπης τήν τεινομένην μοι χεϊρα.
— Μή λησμονήσητε νά έπανέλθητε έγκαίρως, μοί είπεν ή περικαλ
λής Κυρία, συνοδεύουσά με μέχρι τής θύρας. Σάς άναμένω τήν έννάτην
άκριβώς. Ούτε ένωρίτερον ούτε άργότερον.
"Αμα έξελθών, έ'δραμον εις τδ άπέιαντι άνθοπωλεϊον, καί διέταξα
τήν ταχεϊαν εις τδ ξενοδοχεϊον άποστολήν τής πολυτιμοτέρας άνθοδέσμης. Έπανελθών δέ έ'λαβον μέρος έν τφ γενικώ γεύματι, καί άπεσύρθην είτα,δπως ένδυθώ συμφώνως πρδς τούς δρους τοϋ προσκλητηρίου.
Καί τήν έννάτην άκριβώς είσηρχόμην εις τά δώματα τής μελλούσης συνοδοϋ μου, καί εΰρισκον αύτήν άναμένουσαν. Ήν τοσοϋτον
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έξαισία, τοσοϋτον κατακτητική ύπό την λαρπράν περιβολην, ην έφερε
την εσπέραν έκείνην, καί ήτις άνεδείκνυεν έν δλη τη γοητευτική αυ
τής έντελείη τάς θαυρασίας κυράνσεις τοϋ πλήρους δροσεράς ώριρότητος οώρατος αύτης,
Άρα ίδοϋσα την άνθοδέσρην, έρειδίασεν ήδέως καί φ'ιλοφρόνως.
— Ευχαριστώ ! ροί είπε, λαρβάνουσα αύτην έκ τών χειρών ρου,
καί θαυράζουσα τά άποτελοϋντα ταύτην άνθη. Την αύτην έ'ρπνευσιν
ε’χορεν άρφότεροι, προσέθηκε, ρεταβαίνουσα πρός Ttva ρικράν τράπε
ζαν, καί έκειθεν λαρβάνουσα έν κορψότατον άνθοδεσρίδιον έξ ιων καί
ρόδων. Μέ την διαφοράν δτι ή ύρετέρα έ'ρ-πνευσις έ'λαβε ρ.εγίστην,
καί πολυτελών διαστάσεων έκτέλεσιν.
Καί προσπελάσασά ρε εταξε τό άνθοδεσρίδιον έν τη κορβιοδόχη
ρου, έν ω έγώ την στιγρην έκείνην ύφιστάρην ήδυτέραν ρέθην έκ της
ευώδους χλιαρότητος της πνοής της, η έκ τοϋ δροσερού άρώρατος
τών άνθέων.
— “Ηδη, άγωρεν είπε, λαρβάνουσα τόν βραχίονά ρ,ου.
Εΐσηλθορεν εν τινι τών παρά την πύλην τοϋ ξενοδοχείου άναρενόντων όχηράτων, καί διηυθύνθηρ-εν πρός την αποβάθραν τοϋ λιρέ νος. Έκεϊ τό θέαρα ην άληθώς έπιβάλλον καί ρεγαλοπρεπές. Έν τώ
ρέσφ τό πλοϊον, έν ω έδίδετο δ χ_ορ>ός, έπυρπολεΐτο έκ τοϋ ηλεκτρικού
φωτός, καί ποικίλων άλλων λάρψεων. Τά κύρ,ατα έξωγκοϋντο καταπληκτικώς, καί τά φώτα αύτών σελαγίζοντα ύπό την πληρρυροϋσαν
τόν λιρένα αϊγλην, έσχηράτιζον είδος τι δονουρένης φωτεινής άποτόρου σκηνογραφίας. Ό άφρος τοϋ εις τό στόριον τοϋ δρρ.ου καί κατά
τών έναντι σκοπέλων θραυορένου οϊδρατος, περιέστεφεν ώς εύρύ χιο
νώδες πλαίσιον την κελαινην πολυτάραχου λεκάνην. Καί έν τη άποβάθρη πληθύς προσώπων άρ.φοτέρων τών φύλων, περεβεβληρένων πο
λυτελείς διφθέρας η ρακρούς ρανδύας, καί έν έντελεϊ τάξει έπιβαινόντων τών άναρενουσών άτρακάτων, δπως ρεταβώσιν εις τό πανηγυρίζον πλοϊον, προσέδιδε δραρατικωτάτην χροιάν εις την ρωραντικην εικόνα.
Ή άτράκατος, ης έπέβηρεν, ηρξατο κινουρένη. Έν άρχή δραλώς,
ειτα βαθρηδόν έπί ράλλον καί ράλλον ταρασσορένη, καί τέλος ύφι—
σταρένη σφοδράς πρός διαφόρους διευθύνσεις έκσφενδονίσεις. Άνηκουσα εις τό πολερικόν ναυτικόν, διωκεϊτο ύφ’ ένός άνθυποπλοιάρχον
καί έχειρίζετο ύπό άνδρών άνηκόντων έπίσης εις την ύπηρεσίαν της
Αυτής Μεγαλειότητος. Άλλά τό πολερικόν τούτο πλήρωρα δέν ηρκει
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βεβαίως δπως μόνον καταβάλλη τά έμμανώς προσβάλλοντα την άτμήρη λέμβον στοιχεία. "Οπως παρακωλύηται ή τοϋ ύπατος εισβολή,
αδτη περιεφράσσετο πανταχόθεν, καί άπεκλείετο οδτω παντελώς εξ
αύτης ή τον λιμένα κατακλυζουσα αίγλη. ’Ερυθρούς τις φανός, έν
τω κέντρω της κορυφής προσηλωμένος, διέχεεν ήρεμον φανταστικήν
λάμψιν έπί της δλης σκηνής. Καί δ άνεμος έμαίνετο έ'ξω, καί ή βροχή
έτυπτε σφοδρώς τά τειχίζοντα τάς πλευράς της άκατου ισχυρά παρα
πετάσματα, καί τό κύμα μηκώμενον κατασυνετρίβετο έπί τών πλευ
ρών τούτων, έν ώ οί ταραχώδεις άφροί του κατώρθουν νά διεισδύωσιν
άπό καιρού είς καιρόν εντός της έρμητικώς κεκλεισμένης κιβωτού
εκείνης, καί νά περιβρέχωσι τούς έν αύτή. Βλέπων τις τό λαμπρώς
ήμφιεσμένον εκείνο πλήθος, συνεσπειρωμένον εκεί, έν τώ άμφιβόλφ
σκιόφωτι, είς διαφόρους θέσεις καί στάσεις, άνασκιρτούν εις έκάστην
εισβολήν τού κύματος, έν ω τά μέν θήλεα μέλη αύτού μετά δέους καί
ριγηλού τίνος κινήματος, περιετυλίσσοντο έπί μάλλον καί μάλλον έν
ταϊς διφθέραις, άνήσυχα περιπολούντα βλέμματα, τά δέ άρρενα, έπειρώντο παντί μέσω, διά θορυβωδών γελώτων, καί σκωπτικών έκφράσεων, ν' άναρριπίσωσι τό βαθμηδόν έκλεϊπον θάρρος τών πρώτων, καί
νά έμπνεύσωσιν άφοβίαν, ένόμιζεν δτι εύρίσκετο έν άπωτάτω τινί άγνώστω τού Ωκεανού σημείω, έν μέσω παραδόξων ναυαγών, ών τό μέν
εν ήμισυ μέρος ένετρύφα έν τώ κινδύνω, τό δ’ έτερον έβυθίζετο έν
άπελπιστική άγωνία. ’Αληθώς άλγεινότατον ήν τό αίσθημα, δπερ την
στιγμήν έκείνην συνέσφιγγε την καρδίαν τών έν τη άκάτω εύρισκο μένων κομψών τρυφερών δντων, άτινα, όφείλομεν νά δμολογήσωμεν, δέν
έταράσσοντο τοσούτον έκ της ιδέας της έκ τοιούτων περιστάσεων ένδεχομένης προσβολής της ύγιείας των, δσον έκ τού φόβου μη δέν έαποιησωσιν έν τφ χορφ καλήν έντύπωσιν, έμφανιζόμενα έν αύτφ μέ
κατεστραμμένας έκ τού κύματος έσθητας. 'Οπωσδήποτε, ούδεμία θε
ραπεία τού κακού ύπήοχε, καί ώφείλομεν πάντες νά ύπομένωμεν μέχρι
τού τέρματος τού δραματικού έκείνου πλοός, δστις έν τούτοι; έφαί—
νέτο άπέραντος, καθότι τό μέν πλοΐον, πρός δ διηυθυνόμεθα, εύρί
σκετο είς άρκετήν άπό τής άποβάθρας άπόστασιν, ή δέ πορεία ημών
μετά μεγίστων προφυλάξεων έκτελουμένη, έτύγχανε βραδυτάτη.
Καθ’ δσον προεχωρούμεν, ή τρικυμία καθίστατο σφοδροτέρα καί δ
άνεμος βιαιότερος. Ή βροχή καί τό κύμα ε’ισήρχοντο ήδη άφθονώτερον έν τή άκάτω. Οί άνδρες άναρριχηθέντες έπί δύο μακρών σιδηρών
ράβδων, διηκουσών έν τώ μέσω αύτής, άπό τού ένός άκρου εις τό
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έτερον, έκαθήμεθα έπ’ αύτών, ήκιστα μέν άναπαυτικώς, έντελώς δμως
άκινδύνως. Άλλ* αί τρυφεραί ήμών συνοδοί, αΐτινες άδαείς ακροβα
τικών γνώσεων ούσαι, δέν ήδύναντο νά έπωφεληθώσι τών τοιούτων
σωσαχδρώΓ, καί έξηκολούθουν διαμένουσαι έπί τών παρά τάς πλευράς
τής λέμβου έδωλίων, ήναγκάζοντο νά ύφίστανται, άνευ τής ελάχιστης
προστασίας, πάσας τάς ταλαιπωρίας τής άνωμάλου έκείνης περιστάσεως. Αίφνης ιδέα τις έξέλαμψεν έν τώ πνεύματί μου. Έξησφαλισμένος ών έν τή προνομιούχοι θέσει, ήν μετά τών άλλων άνδρών κατεΐχον άπό τού κύματος, είδον δτι δ μανδύας μου ήδύνατο νά διατεθή
χρησίμως. Καί άποδυθείς τό εύρύ καί μακρόν τούτο ένδυμα περιέβαλον δι’ αύτού τήν σύντροφόν μου, ήτις μετ’ άσθενή άντίστασιν, άπεδέχθη εύγνωμόνως τήν τοιαύτην αρωγήν. Οδτω έν ώ τό ύδωρ ήδύνατο
νά είσδύη πανταχόθεν, αδτη ήν έξησφκλισμένη άπό κεφαλής μέχρι
ποδών. Ή ιδέα αδτη έ'σχε τούς πάντας μιμητάς. Καί άπαντες προθύμως άπεχωρίσθησαν τών μανδυών και έπενδυτών των, καί έφρού ρησαν δι’ αύτών τάς πολυτελείς έσθήτας καί τά πολυτιμότερα σώ
ματα τών καταβεβλημένων αβρών ύπάρξεων. Ή σκηνή τότε ελαβε
φανταστικώτερον και μελοδραματικώτερον χαρακτήρα. Πανταχόθεν
έξήστραπον ξίφη, καί ήκτινοβόλουν παράσημα, καί έσελάγιζον άργυρόχρυσα ποικίλματα. Αί διάφοροι ποικίλαι στολαί, άπαλλαχθεϊσαι
τών εξωτερικών περιβλημάτων, έστιλβον ζωηοώς ύπό τήν μ-υστηριώδη
έρυθράν άνταύγειαν τού άπό τής οροφής έξηρτημένου φανού. ’Από
στιγμής είς στιγμήν ένόμιζον δτι θ’ άναπεμφθή ύπό έκάστου τών χρυ
σοποίκιλτων έκείνων άνδρών, τό πλήρες αισθηματικής ύπερηφανίας
μέλος τού Ροσσίνη ;
D’Almaviva son io! Non son Lindoro! ....
Τέλος άφίχθημεν παρά τό πλοΐον. Στεναγμός άνακουφίσεως ήκούσθη άναδιδόμενος πανταχόθεν, καί δλοι έν τάξει καί άναπαύσει, άνευ
τής ελάχιστης δυσχερείας, άνήλθομεν έπ’ αύτού διά τής έπί τή περίβτάσει ε’ιδικώς κατασκευασθίσης εύρείας άναβάθρας, στερρώς άνθισταμένης κατά τών άλλεπαλλήλων τού κύματος έφόδων. Έπί τού λαμ
πρώς φωταγωγημένου καί μεγαλοπρεπώς κεκοσμημένου καταστρώμα
τος, έν ω ύπεδεξιούμεθα φιλοφρονέστατα ύπό τών άξιωματικών τού
πληρώματος, πάσαι αί ταλαιπωρία; τού ταραχώδους πλοός έλησμονιηθησαν. Πανταχού ήχει δ ήδύς γέλως, καί έδιδεν εύάρεστον ζωηρό
τητα δ εύθυμος διάλογος. Οί πρό ήμών άφιχθέντες, άφηγούντο μετά
θορυβώδους φαιδρότητος τώ συμβάντα αύτών, καί άπήτουν τήν έκ-
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θεσιν τών ήμετέρων, ποιούμενοι παραβολάς καί συγκρίσεις, καί σταθμίζοντες την ρωμαντικότητα τών διαφόρων επεισοδίων, καί έξαίροντες το μέγεθος τών ιδιαιτέρων κινδύνων. Το αγωνιώδες εκείνο παρελ
θόν καθίστα άπολαυστικώτερον τό παρόν καί εύελπιστικώτερον τό
μέλλον της μυθιστορικής εκείνης νυκτός.
ΓΙερί την δεκάτην άπαντες οί προσκεκλημένοι εύρίσκοντο έπί τοϋ
καταστρώματος. Καί ώργανίζετο ήδη ό πρώτος τετράχορος. Ή σύν
τροφός μου έξ άρχής μοί έδήλωσεν, οτι δέν έννοεϊ νά λάβη μέρος εις
τόν χορόν, άλλ’ έπί τέλους ένδοϋσα εις τάς έπιμόνους παρακλήσεις
μου μοί ύπεσχέθη τόν τρίτον στρόβιλον καί μίαν συνεδρίαν (Sittius)
κατά τήν διάρκειαν τοϋ πέμπτου τετραχόρου. Ό τοιοϋτος όρος, δστις
θά ήχή βεβαίως πκραδόξως εις τά ώτα τών άγνοούντων τάς Βρεττανικάς έξεις, έκφράζει ιδιαιτέραν τινά άναπαυτικήν άπόλαυσιν, ήν οί
τοσοϋτον περί τής άνέσεως μεριμνώντες "Αγγλοι, εΐσήγαγον ώς γαλήνιον διασκεδαστικόν στοιχειον τών χορευτικών έσπερίδων. Έν ω άλ
λοι παραδίδονται ήδυπαθώς εις τάς άρμονικάς τοϋ χοροϋ κυμάνσεις,
ζεύγη τινά άποσύρονται εις τινα ήρεμον γωνίαν, καί έν αύτή καθήμενοι εύρίσκουσιν ήδυτέραν τρυφήν έν τή άναπαύσει καί τή συνδιαλέξει, έν ω ή άρμονία τής μουσικής άφικνεΐται μέχρις αύτών, γλυκυτέρα έκ τής άποστάσεως, καί ή θέα τών συστρεφομένων ύπό τά μέλη
αύτής, λαμβάνει έκ τής συγχύσεως τών τοσούτων λαμπρών έσθήτων,
τών τοσούτων φαιδρών φυσιογνωμιών, τών τοσούτων ποικίλων χρωμά
των, ζωηρόν φανταστικόν τύπον.
Ή ορχήστρα ήρξατο ήδη έκτελοϋσα προανάκρουσμά τι, δτε ή σύν
τροφός μου, ήτις μέ είχεν έγκαταλίπη πρός στιγμήν, έπανήλθεν έσπευσμένως καί έ'λαβε βιαίως τόν βραχίονά μου :
— Μή ύπεσχέθητε εις τινα τόν προσεχή τετράχορον ; ήρώτησεν
Εις τήν αποφατικήν άπάντησίν μου έ'λαβεν έκφρασιν εύαρεσκείας.
— “Εχει καλώς ! είπε. Θά χορεύσωμεν όμοϋ. Θά έκπλήττεσθε διά
τήν τοιαύτην αΐφνηδίαν μεταβολήν μου. Άλλ’ δ Μαρκήσιος Λόρν
έπέμενε νά χορεύση μετ’ έμοϋ, ή τουλάχιστον άπέναντι. Ήναγκάσθην νά δεχθώ τό τελευταϊον, καί ήλθον νά σάς παραλάβω. Πιστεύω
• ότι δέν θά δυσαρεστηθήτε, διότι έσφετερίσθην τό δικαίωμά σας δρίσασα έγώ τό απέναντι ζεϋγος. "Αγωμεν ! Θά λάβωμεν μέρος έν τώ
έπισήμφ τετραγώνφ.
Καί πράγματι μέ ώδήγησε πρός τόν μάλλον έγκριτον χορευτικόν
κύκλον, έν ω διεκρίνοντο δ Δούξ τοϋ Εδιμβούργου, ή Δούκισσα, ή

Πριγκήπισσα Λουΐζα, δ Πρίγκηψ Βάττεμβεργ, δ Διοικητής, δ ’Αρχι
στράτηγος Ναπίαρ, δ ’Αρχιδικαστής, δ πλοίαρχος τής Ναυαρχίδος
καί άλλοι.
Έτάχθημεν καί ήμεϊς έν αύτώ καί δ χορός ήρξατο.
Κατά τήν διάρκειαν αύτοϋ, ή σύντροφός μου, δσάκις, άναλόγως τών
έρρύθμων κινήσεων, συνηντάτο πρός τι τών άποτελούντων το τετρά
γωνον έπισήμων προσώπων, άντήλλασσε μετ’ αύτών φιλόφρονας προσαγορεύσεις. Έγνώριζεν έν τφ κύκλω έκείνω τούς πάντας, καί έγνωρίζετο ύπό πάντων. Ή περίστασις αύτη ώθησε τήν έκπληξίν μου εις τό
έπακρον. Τις ήν λοιπόν ή μυστηριώδης έκείνη γυνή, ή τοσαύτας ύψηλάς σχέσεις έχουσα, μεθ’ ής τοσοϋτον κατέστην οικείος, καί ής έν τούτοις ήγνόουν ετι καί αυτό τό όνομα ; Ούδέποτε άλλοτε εύρέθην εις
τοσοϋτον παράδοξον θέσιν. Τήν στιγμήν έκείνην ή περιέργειά μου
ύπερεξηκόντιζε κατά τήν σφοδρότητα καί τήν άνυπομονησίαν τήν
τοϋ Σκώτου Συνταγματάρχου. Καί μόνη ή στοιχειώδης έθιμοτυπία,
καί δ φόβος τοϋ γελοίου, μέ παρεκούλυον νά στραφώ άποτόμως πρός
τήν περικαλλή άγνωστον, καί έν μέσω ένός χορευτικού σχήματος νά
έρωτήσω μελοδραματικώς.
— Έπί τέλους τίς είσθε, κυρία μου ;
Μετά τήν λήξιν τοϋ τετραχόρου, αύτη μοί έζήτησε συγγνώμην, καί
έλαβε τόν βραχίονα τοϋ Μαρκησίου, μεθ’ ού ήρξατο ζωηροτάτην συνδιάλεξιν.
Κατήλθον τότε εις τήν αίθουσαν τοϋ πλοίου, έν ή, παρά τινας τραπέζας, διάφορα πρόσωπα ένησχολοϋντο παίζοντα Ούίστ, εν θρησκευ
τική σιγή, διακοπτομένη άπό καιρού εις καιρόν ύπό τοϋ ίδιάζοντος
πανηγυρικού κρότου τών έκπωματιζομένων φιαλών τοϋ καμπανίτου
καί φιαλιδίων σόδας-, άποτελούσης, έν συμμίξει μετά βράνδυ,τό προσ
φιλέστερο-/ ’Αγγλικόν ποτόν.
Παρά τό κυλικεϊον εύρον τόν Βαρώνον Σ. έν μακαρία γαλήνη καταβροχθίζοντα άλλεπάλληλα Σανδβίχεια χοιρομηρίου, καί διαβρέχοντα ταϋτα διά συνεχών σπονδών βράκόυ-χαί-σΜας.
— Θέλετε νά λάβητε μέρος ; μέ ήρώτησε προστατευτικώς, προτείνων μοι μεγάλην παροψίδα πλήρη τών ύπ’ αύτοϋ έρρωμένως προσβαλλομένων λιχνευμάτων. Θ’ άναγκασθώμεν ν’ άναμείνωμεν δλόκληρον δίωρον διά τό δεϊπνον. Καί απαιτείται έν τώ μεταξύ μικρά ένίσχυσις. ’Αλήθεια, προσέθηκεν εΐτα έκμυστηρευτικώς, πρό ολίγου έπε-
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θεώρησα τά πάντα. Τούς Ινδιάνους, τά όστρεα τον μέλανα ζύθον I...
θαυμάσιον ! . . . .
Την στιγμήν εκείνην ηχεί το προανάκρουσμα τοϋ τρίτου στροβί
λου καί έ'σπευσα προς το κατάστρωμα, έ'νθα έν τη δρισθείση θέσει
εύρον την σύντροφόν μου άναμένουσαν.
Μετέβημεν προς τό πεδίον τοϋ χορού, καί ήτοιμαζόμεθα νά ρκρθώ—
μεν μεταξύ τών λοιπών όρχουμένων, οτε έκείνη άνεσκίρτησε βιαίως,
άφήκεν έπιφώνησιν χαράς άμα καί έκπλήξεως, καί διαφυγοϋσα άποτόμως τοϋ βραχίονός μου, έ'σπευσε πρός έτερόν τι πρόσωπον, δπερ τό
πρώτον ήδη εβλεπον την εσπέραν έκείνην, καί δπερ διηυθύνετο έπίσης
μετά της αύτης σπουδής πρός αυτήν.
Έκ τής στολής του κατεδείκνυτο δτι τό άτομον έκεϊνο ήν ύποπλοίαρχος τοϋ Β. Ναυτικού. Λαμπρός, δροσερός, εύσταλέστατος νέος,
έ'χων ηρακλείους διαστάσεις, έξωτερικόν άμωμον, καί συμπαθεστάτην
έκφρασιν.

αποκλειστικότητα τών απολαύσεων τών έπαγωγών τρόπων και τών
γοητευτικών λόγων της; Τό βέβαιον είναι δτι δέν ήμην λίαν έξωκειωμένος εις τοιαϋτα ψυχολογικά Ρωσσικά λουτρά, οίον το ύπο τής κα
τακτητικής αγνώστου έπιβληθέν μοι τήν εσπέραν έκείνην. Ή έπίμονος
παγερότης τών μετ’ αύτής προτέρων έν τώ ξενοδοχείω σχέσεων ήμών,
έπακολουθηθεϊσα ύπό τής ένθερμοτάτης οίκειότητος, ώς μοί έπέδειξεν
έν τοϊς δώμασί της, καί ήν έξηκολούθησεν έπιδαψιλεύουσά μοι μέχρις
έσχάτων, καί τοσούτον άποτόμως καταλήξασα εις τήν αίφνηδίαν ψυ
χρολουσίαν, ήν άπετέλεσεν ή άνω περιγραφεϊσα σκηνή, θά ήδύναντο
νά διασείσωσι καί τό άτεγκτότερον τών νευρικών συστημάτων.
'Οπωσδήποτε είχον μίαν ζωηράν έλπίδα. Μετ’ ολίγον θά έπήρχετο ή ώρα τής έπαγγελθείσης μοε συνεδρίας. Κατ’ αυτήν θά ήδυνάμην νά διευκρινίσω έν άνέσει πάντα τ’ αμφίβολα καί ανεξήγητα
σημεία τής εσπέρας έκείνης.
Άναμένων τήν πολύτιμον έκείνην στιγμήν, κατήλθον και αύθις έν
τή αιθούση τοϋ πλοίου. Ή ατμόσφαιρα κατέστη πυκνότερα έκ τοϋ
συνεχούς καπνίσματος, οί παρά τάς τραπέζας τοϋ παιγνίου τεταγμένοι ήσαν πολυαριθμότεροι, δ πάταγος τών εκπωματιζομενων φιαλών
διεκρίνετο ζωηρότερον καί συχνότερον, και δ Βαρώνος Σ. εξηκολούθει
τηρών μετ’ εύσταθείας Σπαρτιατικωτάτης, την παρά το κυλικεϊον
φυλακήν, καί έκτελών μεθ’ δρμής Γαλατικής τάς κατά τών λιχνευ-

— Σύ εδώ; άνεφώνησεν έκείνη, πλήρης ίσχυράς άγαλλιάσεως, λαμβάνουσα άμφοτέρας τάς χεϊρας τοϋ υποπλοιάρχου, καί σειούσα αυτόν
μετ’ ευφροσύνου ζωηρότητος. Πότε ήλθες ;
— Μόλις πρό μιας ώρας άπήντησεν ούτος. Έλαβον διαταγήν νά
έλθω έσπευσμένως μέ τήν τορπιλλοφόρον μου. "Αμα άφιχθείς έ'σπευσα
εις τό ξενοδοχεϊον. Μοί εΐπον δτι εΐσθε έδώ. Εύρον έν προσκλητήριον
δι’ έμέ έν τώ «Πολυφήμφ». Ένεδύθην καί, ιδού, ήλθον.
Η κυρία έξηκολούθει θλίβουσα τάς χεϊρας τοϋ αξιωματικού καί
παρατηρούσα αύτόν μετ’ έκφράσεως πλήρους αρρήτου συμπάθειας.
— Πόσον χρονον εχομεν νά ιδωθώμεν, έ'λεγε τρυφερώς, έχω τόσα
νά σοί εϊπω. "Αγωμεν πρός τόν θαλαμίσκον εκείνον.
Καί στρεφόμενη πρός με :
— Θά μοί έπιτρέψητε, ήρώτησε μετά τυπικής φιλοφροσύνης, καί
τυπικοιτέρου μειδιάματος.
Καί πριν ή άναμείνη τήν άπάντησίν μου, άπήλθε μετά τοϋ ύποπλοιάρχου.
Ησθάνθην μεγα κενόν περί έμέ. Παράδοξον ! Μόλις άπό τινων ώρών
εγνωριζον έκ τοϋ σύνεγγυς τήν γυναίκα έκείνην, καί έν τούτοις ή
αιφνηδία εκλειψίς της, καί δ τρόπος, καθ’ δν αδτη έλαβε χώραν, μ’ ένεβαλον εις καταβλητικωτάτην ανίαν. Καί ήννόουν τό άλλόκοτον τής
συναισθησεως ταύτης. Τί δικαίωμα έκτησάμην έπί τοϋ προσώπου τούΤυο, ώστε ν απαιτώ τό μονοπώλιον τής συναναστροφής της, καί τήν
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μάτων έφόδους.
Έπαιξα μίαν μερίδα Ούίστ μετά τοϋ κυβερνήτου τής ΓερμανικήςIV
κανονιοφόρου καί δύο ετέρων αξιωματικών τοϋ Ναυτικού, καί,
και, μόλις
ό
κατάστρωμα,
είδον
τήν
ύπό τήν
μετά τό πέρας αύτής άνήλθον εις το
ορχήστραν πινακίδα σημειοϋσαν τον ιέμπτον τετράχορον. Έδραμον
πρός τήν θέσιν, ήν έκ τών προτέρων ώρίσαμεν πρός συνάντησιν, καί
άνέμενον. Άλλ’ ή προσδοκία μου αυτή έγένετο έπί ματαίω. Ό χορός
ήρξατο, καί τό άνυπομόνως άναμενόμενον πρόσωπον δέν άνεφαίνετο.
τε σφοδρώς τούς νυγμούς τής ύπερηφανίας, τοϋ εύρώστου
Ησθάνθην τότε
τούτου συναισθήματος, δπερ εζεγειρομενον καταβάλλ ι πάντα τ’ άλλα,
Καί έποιησάμην νέαν κάθοδον, άποφασιστικην ταύτην, εις την αΐθου-σαν, καί ταχθείς ύπό τήν αρχηγίαν τοϋ άθανάτ ου Βαρώνου, διωργάνωσα μετ’ αύτοϋ άκμαίαν έπίθεσιν κατά του άοτι καταοζαν.ένου

δείπνου.
Ένησχολούμην εις τήν απολαυστικήν ροφησιν άδροτάτου όστρέου,
ευμενώς προσενεχθέντος μοε ύπό τοϋ είθημονεστάτου περί τάς τοιαύ-
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τας έκλογάς Δανού άριστοκράτου, δτε ήσθάνθην έλαφρόν τι πλήγμα
έπί τοϋ ώμου.
Έστράφην, και μετ’ έκπλήξεως είδον όπισθεν μου ίσταμένην, και
γαληνίως μειδιώσαν την παράδοξον κυρίαν.
— Όποιος εγωισμός! είπε μετά λεπτού δηκτικού τόνου. Συνειθίζετε λοιπόν νά δειπνήτε μόνος ! . . .
— Άλλ’ ένόμιζον, άπήντησα εγειρόμενος, δτι ό ΰμέτερος υπο
πλοίαρχος ....
— Ό ήμέτερος ύποπλοίαρχος σάς δμοιάζει, διέκοψεν αύ'τη γελώσα.
Δέν εννοεί νά συνοδεύη Κυρίας είς τό δεϊπνον.
Λησμονήσας τό παρελθόν, ετέθην είς τάς διαταγάς της.
— Δέν επιθυμώ τίποτε, άπήντησεν αυτή. Δέν έχω ορεξιν. Δότε
μοε έν τούτοις έν κύππελον καμπανίτου καί έν δίπυρον.
"Εσπευσα νά έκτελέσω την επιθυμίαν της.
— "Ηδη άγωμεν, είπεν, άφοϋ έκένωσε τό προσενεχθέν κύππελον !
Ή θύελλα καθίσταται έπί μάλλον καί μάλλον σφοδρότερα. Τό πλοΐον
αρχίζει νά κινήται αρκετά ένοχλητικώς. Φαντασθήτε, ή Συνταγμα
τάρχες Μαλλόυυ,καί τινες άλλαι κυρίαι προσεβλήθησαν ύπό ναυτίας!...
"Εσπευσα ν’ άποχαιρετήσω τόν καλόν Βαρώνον, δστις κατά τό διά
στημα της συνδιαλέξεως εκείνης κατεγίνετο σοβαρώς είς την κανονι
κήν άνατομίαν παχυτάτου τίνος ίνδιάνου, καί άνηλθον μετά της συν
τρόφου μου είς τό κατάστρωμα.
— Μυρίας συγγνώμας, μοί είπε τότε αδτη, άπορρίπτουσα τό πρότερον εύθυμον ήθος της, καί άναλαμβάνουσα επιβλητικήν έκφρασιν
αξιοπρέπειας. Θά έσχηματίσατε ούχί λίαν κολακευτικήν ιδέαν περί
της φιλοφροσύνης μου, καί περί της είς τον λόγον μου έμμονης. Άλλά
την εσπέραν ταύτην εύρέθην ύπό περιστάσεις δλως έκτάκτους. Ό υπο
πλοίαρχος έκεΐνος, δ ύποπλοίαρχος μου, ώς πολύ όρθώς τόν άπεκαλέσατε, είναι ....
Την στιγμήν έκείνην διήλθομεν πρό της συζύγου τοϋ Διοικητοϋ,
καί ή περικαλλής σύντροφός μου διέκούε τόν λόγον, δπως άνταλλάξη
μετ’ αύτης έγκάρδιον άποχαιρετισμόν.
Καί δέν έφρόντισε νά έξακολουθήση τόν πρότερον διάλογον.
Εύρισκόμεθα ήδη παρά την κλίμακα τοϋ πλοίου, έν ή αρκετοί
προσκεκλημένοι, έτοιμοι πρός άναχώρησιν, συνωστίζοντο. Ή ατμά
κατος άνέμενε κάτωθι. Έλθούσης της ήμετέρας σειράς κατήλθομεν
ασφαλώς.
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Τό πρώτον
πρόσωπον,
I
ι
· δπερ· προσείλκυσε τό βλέμμα μου έν τή λέμβω
έκείνη, ήν δ ύποπλοίαρχος. Άμα διακρίνας ημάς ούτος, ήλθε πρός τό
μέρος έν ω έκαθήμεθα, καί έλαβε θέσιν παρά την σύντροφόν μου. Καί
καθ’ δλην την διάρκειαν τοϋ ταραχώδους διάπλου, δστις άπετέλει
ακριβή έπανάληψιν της ηδη περιγραφείσης μυθιστορικής έκδρομής πρός
τό πλοΐον, διελέγοντο οίκείως πρός άλληλους, καί μόνον πρός άλληλους.
Όταν εύρέθημεν έπί τέλους έπί της αποβάθρας, προσεκάλεσα έν
τών έκεΐ άναμενόντων οχημάτων, καί έταξα τοϋτο είς την διάθεσιν
της Κυρίας. Αυτή μέ ηύχαρίστησε, καί έρεισθεΐσα έπί της προταθείσης χειρός μου, άνηλθε καί έλαβε θέσιν έν αύτή.
"Ηδη ή σειρά σας! μοί είπε μετ’ εύμενεστάτης οίκειότητος δεικνύουσά μοι την παρ’ αύτη θέσιν.
— Εύχαριστώ! Άλλά νομίζω δτε είναι ή σειρά τοϋ κυρίου ύποπλοιάρχου, άπήντησα ύποκλινόμενος πρός αυτόν, άναμένοντα παρά
την θυρίδα τοϋ οχήματος.
Εκείνος άπένευσε μετά κατακτητικής φιλοφροσύνης.
— Λίαν εύγνώμων, είπε. Άλλ’ οφείλω νά μεταβώ έν τώ «Πολυφημω». Θά διέλθω έν αύτώ την νύκτα.
— Ά ! άνέκραξε μετά ζωηράς φαιδρότητος ή Κυρία. Σείς βλέπω
ανταλλάσσετε φιλοφροσύνας, καίτοι δέν γνωρίζεσθε. Λαμπρόν μάθημα
διά την άσύγγνωστον άμέλειάν μου. 'Οπωσδήποτε πρέπει νά έξιλεωθώ,
έστω καί τοσούτον άργά.
Καί άφοϋ μέ συνέστησεν είς τόν αξιωματικόν, δεικνύουσα είτα αύτόν πρός με :
— Ό ύποπλοίαρχος Σίρ Γεράλδος Ρ... είπεν, Ό υιός μου..........

Τήν έπομένην πρωίαν, κατά τό πρόγευμα, ή ύπ’ έμοϋ γενομένη
άφήγησις τοϋ μνησθέντος έπεισοδίου, έπιπτεν ώς κεραυνός έν τώ ίδιαιτέρω ήμών κύκλω.
Ή Κυρία άπήν, κατά πάσαν πιθανότητα καταπεπονημένη έκ τής
αγρυπνίας τής νυκτός.
Ό Συνταγματάρχης Ράμσαιυ άνελάμβανεν έν περιτροπή, δτέ μέν
Τθος θριάμβου, δτέ δέ έκφρασιν άδημονίας.
— Ή Λαίδυ Ρ. έλεγε μετ’ έκπλήξεως. Ή πνευματωδεστέρα άριστοκράτις τοϋ Ηνωμένου Βασιλείου . . . άλλοτε βασιλίς τοϋ συρμού,
καί τής καλλονής. Μά τόν Δία ! (By Jove !) Καί έγώ νά μή τήν έννοησω | Άλλά φαίνεται τοσούτον νεαρά, τοσούτον δροσερά ! . . . .
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'Οπωσδήποτε όμως δέν ήπατήθην εις την γενικήν κρίσιν μου, προσετίθει, ρίπτων νικητήρων βλέμμα πρός τόν κ. Βέννετ. Αί Άγγλίδες δέν
παρακμάζουσι τοσοϋτον ταχέως δσον αί Αύστραλίδες.
Τό έντιμον μέλος τοϋ ιδιαιτέρου Συμβουλίου της Μελβούρνης έτεί—
ρει απόλυτον σιγήν, και ήν βεβυθισμένον έν μεγίστη συννοία. Έφ’
όσον ό Σκώτος Συνταγματάρχης ώμίλει, άπησχολεϊτο έπιμόνως εις τόν
επιμελή καθαρισμόν τών πολιτευτικών διοπτρών του.
Ό Βαρώνος Σ. είχε μετακομίσει έκ τοϋ αναγνωστηρίου, τό Bc6.lior
της Βαρωνείας, καί εύρών έν αύτώ μετά τινα άναδίφησιν τό όνομα
τής Λαίδυ Ρ. άπήγγελλε μεγαλοφώνως πάντα τά ε’ις αύτήν άφορώντα, μηδ’ αύτοϋ τοϋ έτους τής γεννήσεώς της έξαιρουμένου.
— 1844. Διάβολε ! 42 έτών λοιπόν ! Άπίστευτον ! . . · .
Καί έγώ έπανελάμβανον, αύθαιρέτως παρηλλαγμένον τόν περίφημον στίχον τοϋ 'Οραρίου :
Ο Mater Pulchra . . . filii junior..........
TlMESON.

Η ΚΑΛΗ MANA
ίκ-τάκ . . .

— Γιάνκο μου, καλημέρα σου.
— “Ω, ή κυρά μαμμή!... κ’ ή θυγατέρα σου ;
— Μή τά ρωτάς, παιδί μου,
καί ’ποϋ κακό μάς θέλει.
— Πώς, τί συμβαίνει ; . . Κάθησε, μαμμή μου.
— Θά φύγω ευθύς, καλέ μου, μή σέ μέλλη,
ΊΙερνοϋσα βιαστική, μά σ’ άγαπώ
κι’ έμπήκα μιά στιγμή νά σοϋ τά ’πώ.
Μά τσουμουδιά ! ’ς τά μάτια σου σ’ όρκίζο»,
κύττα μ’ έδώ , . .
— Τί λόγος!
— Σέ γνωρίζω,

μά πάντα ό κόσμος . . . ξέρεις, νοστιμεύεται
*ς τά ξένα μυστικά ν* ανακατεύεται.
"Αν ε’ις έσέν’ ανοίγω τήν ψυχή μου,
δέν είσαι ξένος ... σ’ έχω ’σάν παιδί μου
κι’ δ,τι κι’ άν έ'χω μέσα μου στό βγάνω,
άν δέν τό ’πώ ’ς έσέ παιδί μου σκάνω !
Είμαι απελπισμένη . . .
Ξέρεις έσύ πώς έχω άναστημενη
τήν “Ολγα μου, ’ποϋ ώς νά μοϋ μεγαλώση
μέ ύπόληψι καί μέ τιμή καί γνώσι,
τό ’ξέρω έγώ κι’ ένας Θεός γνωρίζει
τί έτράβηξα . . . κι’ ό κόσμος άς γκαρίζη 1
Καθ’ ένας είν’ έλεύθερος νά λέη. . .
’Εκείνο έμέ ’ποϋ ψένει καί μέ καίει
είνε ή γλωσσοφαγιά τοϋ κόσμου τ’ άτιμου,
’ποϋ ξέρει νά ’μιλή γιά τό κρεββάτι μου
καί δέν κυττάει τά τράβα τοϋ σπιτιού του
’πούνε σά ζωγραφιαίς τοϋ κούτελού του.
Νάξερες πόσα ξέρω . . . μά έ, σιωπή,
καλλίτερα ή μιλιά νά μοϋ κοπή !
’Αλήθεια είμαι φτωχή, άλλ’ ώς κ’ οι οχτροί μου
γνωρίζουνε καλά τή γέννησί μου,
κι’ άν ’πέσανε άπό μέ τά δαχτυλίδια,
τά δάχτυλά μου έμείνανε τά ίδια·
κι’ όχι ’ποϋ τόρα κάθε μιά το θέλει
καί μ’ ένα έκεϊ ’ποϋ μάς φορεϊ κουρέλι :
«Κυρά» ! σοϋ λέει- μά σώπα κι’ δσα βάνουνε
γνωρίζει δλος ό κόσμος πώς τά κάνουνε !
"Ολαις τής βλέπεις καί συροκαλοϋνε
καί μιά στιγμή τήν “Ολγα μου νά ίδοϋνε,
έτσι νά ’βγή νά πάρη ’λίγο άέρα,
τούς πέρνει ό διάολος μάνα καί πατέρα.
“Ολαις μ* έκείνη τή γλωσσοφαγιά τους
τήν τρώνε, ’ποϋ νά φάνε . . . τά μυαλά τους !
"Αν έφθασαν νά είποϋν πώς τά στηθάκια της
είνε πλαστά καί ξένα τά μαλλάκια της,
καί τόρα έσύ γνωρίζεις , , ,
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μά έλα λοιπόν, κάθου νά τούς γκαρίζης.
Είδες ποτέ ’ςτ’ αγγελικά της μούτρα
νά βάλη κοκκινάδι ; ξέρει μπούτρα ;
Και ή άτιμες φωνάζουν πώς μού φτιάνεταιμά χάνεται μ’ αύτά μιά νειά ή δέ χάνεται ;
Ή ζήλεια τους, παιδάκι μου, είνε ζήλεια,
κι’ έγώ μιλιά ! ’πού άν σ’ άνοιγα τά χείλια
θά σ’ έκανα νά φρίξης . . . μά ε, σιωπή !
Καλλίτερα ή γλωσσούλα μου άς σαπή
παρά νά βγάλω λέξι γιά τής ρ-ώμαις· τους. . .
"Ας τής χαρούν ή χριστιαναίς τής κόραις τους,
όμως κι’ έμέν’ άς μή μέ ψαλιδίζουνε·
Γιά πες μου· φταίω άν ίσως μ’ έοεθίζουνε
καί ’πω μιά λέξι, φταίω ;
Τί νά σού κάμω ; είμ* άνθρωπος, τό λέω !
Και πάλι άπ’ δσαις κι’ δσα νά τούς γνώρισα,
μέ άκουσες ποτέ νά έκατηγόρησα ;
Κύττα μ’ έδώ, νά . . . ξέρω ξαφνικά τους
'πού άν θέλω νά μιλήσω, συφορά τους. . .
Μά δός μου νάμαι άλλη κι’ δχι έγώ,
νά ίδούνε τή μαμμή τή Μαριγώ !
Κι’ έχουνε, ή βρώμαις, μούτρα, λέει, καί στόμα
νά ’βρίζουν καί τήν "Ολγα μου άκόμα !
Τήν Όλγα, ναι ! . . . "Ακου τό γεγονός
καί πίστεψέ μου άν είσαι χριστιανός :
Τόρα τής άλλαις ήλθε άφ’ τό Μενίδι
τής πρώτης μου έξαδέλφης τ’ άνεψίδε"
κι' άκου νά ΐδής : ’Από βραδύς τριγύριζε
’στήν Όλγα μου αλογόμυγα, κι’ έσφύριζε
άχάραγο τ’ αυτί μου, καί τής κάνω :
«Κάποιος θαρθή», ’πού μές τό λόγο έπάνω—
Κύριε τών δυνάμεων ! — νά σου τόνε !
"Ολγα, τής λέγω, δέ σ’ τωπα ; δέξου τόνε.
"Ας είνε- τόν κρατήσαμε ’ςτό πρόγευμα
κι’ έκεϊνος μέ τήν άμαξα τό άπόγευμα
μάς ’πήρε εις τού Φιξ τή μπιραρίαμά πού μ’ έκείνη την κακοκαιρία
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νά μείνη έξω ή Όλγα ! Έσυμφωνήσαμε
κ’ ήλθαμε πάλι σπίτι κι’ έδειπνήσαμε.
’Ανάθεμα, παιδάκι μου, τήν ώρα
καί τρισαναθεμάτη !
Ποιος τώλπιζε πώς θάλθη τέτοια μπόρα
γιά νά ξεσπάση ’ςτή ’δική μου πλάτη !
Μέ τ’ ώρολόϊ ’ςτό χέρι έκαρτερούσαμε
πότε θά πάψη ! κι’ δλο τόν ’κρατούσαμε,
γιατί όχι έκεϊνος ’πού ήτο συγγενής,
μά ούτε κι’ έβραϊο δέν θ’ άφινε κάνεις
νά φύγη μ’ ένα τέτοιο θεοπότι . . .
Κα’ δμως ιδές τήν άτιμη άνθρωπότη
’πού ώς καί γι’ αυτό φαρμάκι θά ξεράση·
μά, Θέ μου, δποιος τά λέει νά σκουληκιάση,
ναί, Θέ μου, δσα τής λένε νά τά λάβουνε,
παπάς νά μή ’βρεθή νά μεταλάβουνε,
ποτέ νά μήν ίδούνε προκοπή
ή βρώμαις, ή κοκόταις . . . μά έ, σιωπή I
Παρά νά *πώ κακό γι’ αυτούς, παιδάκι μου,
κάλλιο νά σαπηθή τό στοματάκι μου.
Σώλεα λοιπόν . . . ά, ναί, πώς τόν κρατούσαμε
καί πότε θέ νά πάψη έκαρτερούσαμε,
μά τού κακού ανέμου έπεριμέναμε,
νά μείνη έκεϊ, νά κοιμηθή μαζί μας :
«Δέν είσαι ξένος, τούπα, είσαι παιδί μας»,
μά έκεϊνος ’πού 1 . . Θέ μου τί ’ντροπαλός
τίμιος, σωστός, αθώος, καλός, καλός !
Χωρίς νά σ’ τά πολυλογώ, τον ’πείσαμε
κ’ ήθελε ναί ή δχι τόν κρατήσαμε.
’Κοιμήθη μοναχός ’ςτήν καμαρούλα του,
τόν ’ξύπνησ’ ένωρίς ή ξαδελφούλα του,
ήπιαμε τόν καφέ, ένίφθη, έντύθηκε,
μάς είπε πώς έκατευχαριστήθηκε,
κι’ έπήγε ’ς τό καλό μέ τήν ευχή μΟυ.
Αυτό καί μόνο έφθασε, ψυχή μου,
γιά νά φωνάξουν ή άτιμαις γειτόνησαις,
ή σκρόφαις, ή παληόβρωμαις, ή φόνισσαις,—
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’ποϋ κάλλιο άπό φάουσα νά ψοφήσω,
παρά κακό γι’ αυτούς νά μελετήσω —
έ'φθασε αύτό καί μόνον νά της κάμη—
Σ’ τό λέω κ’ ίδές με . . . τρέμω ’σάν καλάμι—
νά τής τόν βγάλουν άγαπητικό της . . .
Ύψιστε Θέ ! Άκοΰς ; . . . τόν ξάδελφό της
τής ’βγάλανε — ’ποϋ νά τούς βγή τό μάτι—
τό Νίκο ! Άκοϋς έκεϊ ’ντροπή καί άπάτη ;
Βλέπεις ή στρίγκλα ή ζήλεια τί μοϋ κάνει ;
Κι’ άν ίσως τόρα ή Όλγα μου πεθάνη,
τί θά γενώ ; . . Κρίνε με τόρα έσύ ... —
Νά τήν ΐδής, δέν έ'μεινε ή μισή !
Καί ίσα ίσα γιά τούτο άναγκάστηκα
κ’ ήλθα νά σοϋ τά ’πώ.—“Αχ, έκουράστηκα,
δός μου ’λίγο νερό ... — Θά μέ σκλαβώσης
κι* έμέ καί τήν Όλγούλα μου θά σώσης,
δταν άδειάζης νάρχεσαι ώς έκεϊ . . .
Φοβούμαι μή τελειώση φθισική !
Μ’ έστειλε νά σ’ τό ’πώ χίλιαις φοραϊς,
μά ποϋ μυαλό μ’ αύταϊς τής συμφοραϊς . . .
Κι’ άν έ'λθης καί μέ φίλους δέν πειράζει,
’ςτή θέσι έκείνη ’πούνε
ooot γιατροί τή ’δούνε
τής λένε, όσο ’μπορεί νά διασκεδάζη.
Μή δείξης ’ςτήν περίστασι άπονιά . . .
Είπ’ δσα είπε τόρα ή γειτονιά
κι* άν πούνε καί γιά σάς πούσθε παιδιά μου,
τής έχω μέ συμπάθειο . . . ’ςτήν καρδιά μου.
Έλα, έχε ’γειά- σ’ έζάλισα, παιδί μου.
Τί λόγος!
— Γειά σου.
—’Στό καλό μαμμή μου.
Έν ’Αθήναις.
I. Γ. τςακαςιανος.

ΠΑΝΔΑΜΑΤΕΙΡΑ w ΠΑΝύΑΜΑΤΩΡ
ούς άπαύστως παραπονουμένους διά τά καύ
ματα τού ’Ιουλίου, τόν κονιορτόν, τόν Δήμαρ
χον, τήν λειψυδρίαν καί ρυπαρότητα τών δρό
μων ’Αθηναίους συμβουλεύομεν ν’ άποδημήσωσιν
έπί ένα μήνα, ούχί ’Ιούλιον άλλά καί ’Απρί
λιον, εις Κάϊρον τής Αίγύπτου. Έκεϊ θέλουσι
μάθει οί μεμψίμοιροι ούτοι πώς τά αυγά έκθε—
τόμενα εις τό παράθυρον έψήνονται εις τό διάστημα τής άπαγγελίας
ενός Πάτερ Ημών, καί σκληρύνονται άν τύχη βραδύγλωσσος δ άπαγγέλλων- έκεϊ Οά ίδωσιν οικίας, πνέοντος τού λιβός, δένδρα, οχήματα,
διαβάτας, όνους καί καμήλους, έξαφανιζόμενα εις πυκνόν νέφος μαύρου,
ώς τήν πίσσαν κονιορτού, ούχί μεταφορικώς, ώς δ άθηναϊκός, άποτυφλοϋντος, άλλά πράγματι μεταβάλλοντος εις τυφλούς, όφθαλμιώντας
ή μονοφθάλμους τό έν τέταρτον, τουλάχιστον, τών Αιγυπτίων, καί
τούτο ένφ ύπάρχει πρόχειρον πρός κατάβρεγμα τό θολόν ρεύμα τοϋ
ακένωτου Νείλου- έκεϊ θέλουσι διδαχθή πώς σβύνουσι τήν δίψαν διά
διαλύσεως κίτρινου βορβόρου οί μή έχοντες νά δώσωσι πεντάλεπτον
δι’ έκαστον ποτήοιον διηθημένου ΰδατος καί πώς έφευρέθησαν τά χάρ
τινα περιλαίμια ύπό τών δυστροπούντων νά καταβάλωσιν έν καί ήμισυ
φράγκον διά πλύσιμον έκάστου ύποκαμίσου.
Έξόλων Ομως τών πληγών τής Αίγύπτου, ή μάλλον βασανίζουσα
τούς πρό είκοσάδος έτών καί λήγοντος τού ε”αρος συγκατοίκους μου
έν τώ τότε άρίστω τού Κάιρου Βασιλικά Ξεκοόοχείω ήτο ότι δέν
υπήρχε τρόπος νά κοιμηθή τις μόνος, ούδέ κάν εύκολον νά γνωρίζη
ακριβώς τίνας είχεν έκάστοτε εις τήν κλίνην του συντρόφους. Άνά
Λάντα τώ δντι δηλωτικόν τής παρουσίας των κνισμόν, έδικαιούτό
μετ’ ίσης πιθανότητος νά ύποθέση ότι συνεκόμισε φθείρας έκ τού χθε
σινού περιπάτου εις τό Καγκαλή Παζάρ, ότι περιπατεϊ έπ’ αύτοϋ
κάνθαρος, οτι τόν έμίανε δυσώδης κορέος, ή τόν έκέντησεν ιοβόλος
’κορπιός.
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Έκ τούτου συνέβαινεν δτι ευθύς μετά τό πρόγευμα άπεσύρετο [Λεν
έκαστος ήμών εις τό δωμάτιον αύτοϋ πρός μεσημβρινόν ύπνον, μετά
τινα δμως λεπτά έ'βλεπέ τις πάντας κατά σειράν συνερχόμενους εις
την έν τφ κέντρω τοϋ ξενώνος μικράν αύλήν, ώς εις τό μόνον κατά
τάς θερμάς ώρας δπωσοϋν κατοικήσιμον μέρος. Οί τέσσαρες τω δντι
ύψηλοΐ τοίχοι τοϋ τετραστέγου οικοδομήματος μετέβαλλον τήν αύλήν
ταύτην εις είδος τι φρέατος, και μικρά τις μετά πίδακος δεξαμενή
παρεϊχεν άν ούχί δρόσον, τό παρήγορον τουλάχιστον κελάρυσμα υδατος καταλειβομένου. Εις τά πλεονεκτήματα ταϋτα πρέπει νά προστεθή
ό τεχνητός ζέφυρος γιγαντιαίου κρεμαστού άνεμιστηρίου, παλλομένου
ύπό εύρωστου μαύρου, τόν όποιον, πρός μετριασμόν τοϋ αΐθιοπικοϋ αύ
τοϋ άρώματος, έρράντιζον μακρόθεν δι’ ΰδατος τής Κολωνίας δύο φιλοπαίγμονες Άγγλίδες. Ουδέ ταϋτα δμως ούδ’ ή άκατάπαυστος έπί
δίσκων περιφορά μοναδικής τήν ποικιλίαν συλλογής δροσιστικών έξ
ανανάς, ρόδων, πικροκεράσσου, κιτρομήλου, ζιζύφου, ταμαρίνθου καί
παντός άλλου καρπού καί άνθους, ουδέ τοϋ άραβος ταχυδακτυλουργού
τά θαύματα, ούδέ τής έπαιτούσης ζάκχαριν δορκάδος ή χάρις καί ή
ήμερότης, ούτε τών μεταξοτριχών αίλούρων τής Άγκύρας αί θωπεϊαι,
ούτε τοϋ πολυγλώσσου ψιττακού αί προσρήσεις, ούδ’ αυτή τής χαριτοβρύτου ξενοδόχου ή παρουσία ήρκουν νά νικήσωσι τών πολυώρων
έκείνων καταναγκαστικών συνεδριάσεων τήν πλήξιν καί τήν άνίαν.
Τό μόνον κατ’ αύτής κάπως δραστικώτερον άντίδοτον ήτο ή ίλαρότης, τήν οποίαν έπροκάλει πάντοτε ή έμφάνισις ζεύγους τινός άληθώς
πρωτοτύπου. Περί μέν τής κυρίας ήδύνατό τις έκ πρώτης οψεως, άνευ
δισταγμού, νά βεβαιώσω δτι πρό τριάκοντα ή καί περισσοτέρων έτών
ύπήρξεν έκτάκτως ώραία- άλλ’ ήδη ούτε τό χρώμα, ούτε ή κόμη,
ούτε τά όφρύδια, ούτε οΐ όδόντες ούδ’ άλλο τι ήτο παρ’ αυτή άληθινόν, πλήν μόνων τών κοσμούντων τά ώτα καί τούς δακτύλους της
άδαμάντων. Ούδ’ ήρκεϊτο εις τούτων μόνον τήν λαμψιν, άλλά καί ή
ένδυμασία αύτής ήμιλλάτο πρός τής "Ιριδος τήν ποικιλίαν, ή κόμη
ή μάλλον φενάκη άπό πρωίας βοστρυχισμένη, τό πιλίδιον άληθής
άνθών, δ πέπλος έκ τριχάπτου καί οί έβδομηζονταετεΐς πόδες συνεσφιγμένοι έντός χρυσοπόρπων άτλαζίνων ύποδηματίων- τό δέ έκ πάν
των τούτων άναδιδόμενον άρωμα τοϋ πρό ήμίσεως αίώνος περιζητήτου αποστάγματος Millefiori, τόσον ίδιάζον καί βαρύ, ώστε ήρκει
μόνον ν’ άναγγείλη άλανθάστως τήν προσέγγισιν τής κυρίας Όρτενσίας Βερτολότη. Ούχ ήττον δέ τοϋ ύποκειμένου, τής ένδυμασίας καί
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της όσμής ·ήσχν καί οΐ τρόποι αύτης ιδιόρρυθμοι καί αρχαϊκοί. Εισερ
χόμενη έχαιρέτα περιληπτικώς πάντας, θέτουσα την χεϊρα επί της
καρδίας, καί στρέφουσα έπειτα κύκλφ την κεφαλήν διένεμεν ώς άντίδωρον άνά έν βλέμμα καί έν γλυκύ μειδίαμα είς έκαστον ήμών, άνευ
τής ελάχιστης ύποψίας δτι έμοίραζεν πράγματα στερούμενα άπό πολλοϋ πάσης αξίας. ’Αλλά καί ούδέποτε έτεινε τήν δεξιάν της πρός
χειραψίαν, άλλά πάντοτε ύψηλά πρός άσπασμόν, ούδ’ έκάθιζέ ποτέ
χωρίς πρώτον ώς έξ άπροσεξίας νά δείξη καί έπειτα νά σκεπάση μετά
προσοχής τόν πόδα, καί πλειστάκις, ούδενός μελετώντος έπίθεσιν, έλάμβανεν ήθος άμυνομένης. Περί δέ τοϋ κ. Δαυίδ Βερτολότη άρκεϊ νά
είπωμεν δτι ήτο κατά Ttva έ'τη νεώτερον τής συζύγου του γερόντιον,
διδάκτωρ τών κα.Ιων χραιψάτωκ, ιππότης τοϋ Άγ. Μαυρίκιου, εύγενέστατος τούς τρόπους, άλλά καί κατεχόμενος ύπό τής μανίας ν’ άπαγγέλλη περί παντός ζητήματος, καί ιδίως καλλιτεχνικού, αύτοσχεδίους
λόγους είς γλώσσαν γαλλικήν προφερομένην ίταλιστί καί μάλιστα
λομβαρδιστί. Καί τοιοϋτο μέν ήτο τό άνδρόγυνον, ή δέ δι’ αύτοϋ
διασκέδασις συνίστατο πρό πάντων είς τό νά ύποκρίνωνται πάντες
σφοδρόν έ'ρωτα πρός τήν κυρίαν, περιάγοντες αύτήν διά τοϋ πλήθους
τών άπαιτήσεων είς άστειοτάτην άμηχανίαν περί τήν προτίμησιν εύνοουμένου, τόν δέ κύριον νά ένθαρρύνωσι μέν είς αύτοσχεδιάσματα,
μετ’ ολίγον δμως, ένώ έρητόρευε πλησίστιος, νά πνίγωσι τήν φωνήν
του διά συναυλίας βαρυήχων ρογχασμών, ζητοϋντες έ'πειτα παρ’ αύ
τοϋ συγγνώμην αν κατελήφθησαν ύπό υπνου άκουσίου καί άκαταμαχήτου. Ταϋτα έ'βαινον έπί τινα χρόνον δμαλώς έντός τών ορίων σχε
τικής τίνος εύπρεπείας, άλλ’ άποφράδα τινά ημέραν, καθ’ ήν τόν
χυμόν τοϋ άνανάς καί τής ταμαρίνθου ειχεν άντικαταστήσει δ παγω
μένος καμπανίτης, οί ζωηρότεροι τών θαυμαστών τής καλής Όρτενσίας έξετράπησαν είς ύπέρβασιν τών έσκαμμένων τόσον σπουδαίαν,
ώστε δ άνεκτικώτατος τών συζύγων ήναγκάσθη νά θυμώση καί ν’ άποχωρήσχι, άποκομίζων τήν συμβίαν του, ύπερβαίνων δμως τήν φλιάν
τής θύρας, έαρινε πρέπον νά στραφή καί νά κεραυνώση τούς αύθάδεις
ώς εξής; «Άρκοϋμαι, Κύριοι, πρός τιμωρίαν σας νά σάς δηλώσω
δτι ή δέσποινα πρός τήν δποίαν ήσεβήσατε, πριν ή άξιωθώ νά συζευχθώ μετ’ αύτής, ώνομάζετο Ροζάτη Γκλέτη» !
Ή δόξα, καί πρό πάντων ή θεατρική, παρακμάζει σήμερον τόσον
■ταχέως, ώστε καί αύτήν τήν ΰπαρξιν τής φερούσης τό άνωτέρω όνομα
ενδέχεται ν’ άγνοώσιν οί νεώτεροι τών αναγνωστών. Τής δμηγύρεως
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όμως ή κατάπληξις ύπήρξε μεγάλη, διότι ούδείς εδικαιούτο πρό τε
τάρτου αίώνος ν’ αγνοί) τό όνομα τούτο- παρ’ έμοί δέ έξήγειρε την
άνάμνησιν οπτασίας τών παιδικών μου χρόνων αλησμόνητου. 'Εσπέραν
τινά, μετά την παράστασιν έπί τού θεάτρου τής Γενούης τού πολύ
κροτου μπα.Ηττου «Μελεάγρου», αποκοιμηθείς εντός τής άμάξης, άναμενούσης την σειράν αυτής νά κίνηση, άφυπνίσθην έντρομος ύπό φοβέ
ρας βοής. Παράφορον καί άλλαλάζον πλήθος έφώρμα κατά πλήρους
άνθοδεσιιών τεθρίππου, άπωθούμενον ύπό τών χωροφυλάκων καί τών
άστυνομικών κλητήρων, τών οποίων άντήχουν αί έπιταγαί διαλύσεως,
έκρότουν αί μάστιγες καί ήστραπτον τά ξίφη. Μετά βραχεϊαν όμως
πάλην κατίσχυον τών αντιπροσώπων τής τάζεως οΐ τής αταξίας· δ
ηνίοχος, πειραθεις νά προχωρήση, έκρημνίζετο έκ τής έδρας του, οί
ΐπποι άπεζεύγοντο καί τήν θέσιν αύτών έλάμβανον λογικά όντα, μεταβληθέντα εις άλογα ύπό τού ενθουσιασμού, ένώ ορθή έν τή άμάξη,
πατούσα έπί στιβάό’ος άνθέων καί ώς όνειρον ώραία ύπό τό φώς τών
βεγγαλικών λαμπάδων, ηύχαρίστει ή Ροζάτη Γαλέττη τά έπευφημούντα πλήθη κράζουσα: «Grazie, Signori, e troppo» !
Παρά τών θαυμαστών αύτής έκηρύττετο ή Γαλέττη χορεύτρια
εφάμιλλος τής Έσλερ, τής Τζερίτου καί τής Ταλλιόνη- ούτε πρός
Έλφην όμως, ούτε πρός χρυσαλίδα ή άλλο τι άτμώδες καί έναέριον
ήδύνατο ώς έκεϊναι νά όμοιωθή, άλλά πολύ μάλλον πρός έμψυχωθέν
άγαλμα τής "Ηρας ή Ρωμαίας αύτοκρατορίσσης. Ό χορός αύτής ήτο
πρό πάντων έπίδειξις τού κάλλους της, ύπό πάσας αύτού τάς άπόψεις,
καί πολύ τών κινήσεων θαυμαστότεραι αί καμπύλαι τού τραχήλου καί
τών ώμων, τό άψιδωτόν σχήμα τού ποδός καί ή έ'ντασις τών μυώ
νων τής κνήμης. Άλλά πολύ μάλλον ή χορεύουσα έθριάμβευεν άκενητούσα. Όταν μετά τήν έκτέλεσιν έπιπονωτέρας τινός σειράς αλμάτων
έστηρίζετο εις στήλην ή κορμόν δένδρου, καταπόρφυρος έκ τού άγώνος
καί ούχί τού ψιμμυθίου, συνέχουσα διά τής χειρός τούς παλμούς τού
όγκωθέντος στήθους, ένώ παρασυρθεΐσα ύπό τού ίδιου βάρους κατέρρεεν ή κόμη της έπί τών ώμων της ώς μαύρη πλημμύρα, έφλογοβόλουν οί οφθαλμοί, διέστελλε τά χείλη μειδίαμα Βάκχης καί θρόμβοι
τινές ίδρώτος έ'στιλβον εις τούς κροτάφους της ώς μαργαρίται, πάντες
τότε έλησυ.όνουν τήν χορεύτριαν, όπως θαυμάσωσι τήν γυναίκα' ή δέ
έκ τού θεάματος αϊσθησις ήτο τοιαύτη, ώστε έ'τρεμον αί χειρες αί κρατούσαι τάς διόπτρας, καί πλειστάκις συνέβη ν’ άντηχήσωσιν αίφνης
παταγώδη χειροκροτήματα καί νά πέσωσι βροχηδόν έπί τής σκηνής

ΣΤΟΑ

83

αί άνθοδέσμαι, άνευ ούδεμιάς εμφανούς αφορμής, ένώ άνεπαύετο περιμένουσα τήν σειράν της νά χορεύση. Ή τότε αύστηρά έν Ιταλία λο
γοκρισία καί τά μέλη τής επιτροπής, ύποκινούμενα ύπό σεμνοτύφων τινών ή, τό πιθανώτερον, ζηλοτύπων αριστοκρατικών γυναίων, άπεπειράτο μέν ενίοτε νά έπέμβη πρός περιορισμόν τού σκανδάλου, ώς τό
ώνόμαζε, δύσκολον όμως ήτο νά διατυπωθή εύλογον τι παράπονον
κατά τής μόνης ίσως χορεύτριας, ήτις ούτε έψημμ-υθιούτο, ούτε έγύμνωνεν όσον αί άλλαι τό στήθος, καί τών διαφανών χιτωνίων έπροτίμα ν’ άνατινάσση βαρείας μέχρι μέσης κνήμης έσθήτας, διά κινήσεως
τού γόνατος άμιμήτου. Τί δέ έ'πταιεν έκείνη, άν έ'πλασεν αύτήν δ Θεός
οϊαν οί έρμογλύφοι τήν "Ηραν ; άν δέν εύρίσκετο Ίξίων ικανός νά προ
τιμήσει τής "Ηρας οίανδήποτε Νεφέλην, άν ήτο ώς τού Χαρμολάου τού
μεγαρικού διτάλαντον τό φίλημά της καί άν πρός εύρεσιν τών ταλάν
των τούτων έπώλησαν εΐδωλολάτραι τινές τόν άγρόν των, ύπέγραψαν
συναλλάγματα ή καί έλήστευσαν τό πατρικόν ταμεϊον ή τήν μητρι
κήν κειμηλιοθήκην ; Ούδέ δικαιότερον ήτο νά θεωρηθή ύπεύθυνος, άν δ
γέρων μαρκήσιος Σπίνολας έπρόσφερεν αύτη τήν καρδίαν, τήν χεΐρα
καί τήν άποκλήρωσιν τών άνεψιών του- άν δ νεόγαμος δούξ Βαλδισέρας
έρράπισεν έν πλήθοντι θεωρείω τήν γυναΐκά του, τολμήσασαν νά τήν
συρίξη· άν δ έκβακχευθείς αντιπρόσωπος τής βασιλίσσης ’Ισαβέλλας,
άπέσπασεν άπό τού στήθους του καί έ'ρριψεν εις τούς πόδας της άδαμαντοκόλλητον αστέρα, ή άν δ ήγούμενος τών Καπουκίνων, εις δν
εξωμολογεΐτο τά άμαρτήματά της, έγονάτισεν έμπρός της ίκετεύων
καί μετ’ αύτού ν’ άμαρτήση. Πώς δέ νά μή θεωρήση τις ώς άσύστατον κακολογίαν, ότι δ ύποβολεύς τού θεάτρου περιφρονηθείς παρ’ αύτής,
εσκόρπισε διά πιστολιού τον μυελόν του, ένώ αύτό τούτο άπεδείκνυεν
οτι μυελόν δέν είχεν ; Ή δέ τοσαύτη θραύσις εις μόνους τούς μή ίδόντας τήν γυναίκα ταύτην έφαίνετο άλλόκοτόν τι καί μυθώδες. Πρός
εζήγησιν τής γοητείας αύτής, άρκούμεθα νά ένθυμίσωμεν ότι ή ιστο
ρία, ή ποίησις καί έ'τι ή τέχνη, κατέστησε γυναικεϊά τινα ονόματα
αχώριστα άπό τής Ιδέας ήδονής τίνος ύπερανθοώπου. ’Ολίγοι, πιστεύομεν, είναι έκεϊνοι, εις οΰς δέν έπροξένησεν ηδυπαθές ρίγος τό τής Δα
λιδάς, τής Σολόμης, τής Κλεοπάτρας ή τής βυζαντινής Θεοδώρας.
'Αξιόν δέ παρατηρήσεως είναι, οτι πάσας ταύτας τάς άντιπροσώπους
τής ύπερτάτης έντάσεως τής ήδυπαθείας άναπλάττει αύθορμήτως ή
φαντασία ήμών κατά τόν αύτόν περίπου τύπον γυναικος ύπερβάσης
τήν ήβην, εύμελούς, μετά βλέμματος επιτακτικού καί χείλους κάπως
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ειρωνικού. Τοιοϋτο ήτο τό κάλλος καί τό ήθος τής Γαλέττης, τής
μόνης ικανής νά έμποιήση είς τούς λατρευτάς αύτής τήν αίσθησιν, δτι
άσπάζονται τό κράσπεδον τής έσθήιος Σεμιράμιδος ή πατοϋνται ώς δ
Ηρακλής ύπό τοϋ σανδαλιού Όμφάλης. Άλλά καί αύτόν τόν χρόνον
έφαίνετο κατορθώσασα ν’ άφοπλίση. "Οτε είδον αύτήν άποθεουμένην
έν Γενούη, ήτο βεβαίως ύπερτεσσαρακοντοϋτις, ούδ’ ύπήρξεν εκείνη ή
τελευταία άπόζευξις τών 'ίππων τής θαυμαστής γυναικός, άλλ’ έπί
δεκαπενταετίαν άκόμη έξηκολούθησε νά χορεύη, ή μάλλον νάέπιδεικνύη έαυτήν έν Νεαπόλει, Τεργέστη, Μιλάνφ καί Φλωρεντία. Άλλ’
έπί τέλους κατέβαλε φευ ! τήν πανδαμάτειραν δ πανδαμάτωρ, δ μεταβαλών είς τό οίκτρόν έκεϊνο άθροισμα ρυτίδων, προκομίων, έπιχρισμάτων, μωρών αξιώσεων καί άλλοκότων μορφασμών, τό πριν εϊδωλον
τής δλης ’Ιταλίας, είς άντικείμενον γέλωτος τήν παραίτιον τών τοσούτων δακρύων παραίτιον !
Τήν ροήν τών άναμ,νήσεων διέκοψαν αί παρακλήσεις τής ξενοδόχου
δπως δυσωπήσωμεν δε’ οίουδήποτε τρόπου τό ζεύγος Βερτολόττη, το
έτοιμαζόμενον ήδη ν’ άπέλθη είς τό άντικρύ άντίζηλον ξενοδοχεϊον
τής Ανατολής. Μετά βραχεϊαν περί τούτου σύσκεψιν άπεφασίσθη'
παμψηφεί είς μέν τήν κυρίαν νά προσφέοωμεν δι’ έράνου μεγαλοπρεπή
άνθοδέσμην, μεθ’ ίκετηρίου γράμματος, δπως συγχώρηση παρεκτρο
πήν, δι’ ήν έπταιε πρό πάντων το πολυύμνητον αύτής κάλλος, τόν
δέ κύριον νά ΐκανοποιήσωμεν έπιτοέποντες αύτφ νά ρητορεύση έπί
δίωρον άνευ διακοπής. Ή έπιτυχία τής άναφοράς ύπήρξε τελεία. Εύθύς, τώ δντι, μετά τήν άνάγνωσιν αύτής, έπέλαμψεν είς τό παράθυρον
τοϋ κοιτώνός της ή ιλαρά δψις τής κυρίας Όρτενσίας, όσφραινομένης
τά σταλέντα άνθη καί παρεχούσης ήμϊν μετά γλυκερού μειδιάματος
πλήρη άφεσιν αμαρτιών, κατά δέ τήν ύπαίθριον συνεδρίασιν τής έπιούσης, άνέπτυσσεν είς ημάς δ κύριος Δαβίδ Βερτολόττης τήν περίφημον αύτοϋ θεωρίαν περί ύπεροχής τοϋ μπα^έττου, έν συγκρίσει πρός τό
δράμα καί τό μελόδραμα, ώς εξής :
«Σκοπός τοϋ τεχνίτου είναι, Κύριοι, *ά συγκινή τήν ψυχήν ήμών,
μεταδίδων δσα αίσθανεται δ ίδιος. Τούτο δύναται νά έπιτύχη, είτε
ύποβαλλων είς τούς οφθαλμούς τό ικανόν νά προκαλέση τήν συγκίνησιν ταύτην άντικείμενον, ώς δ ζωγράφος, δ γλύπτης καί δ παντόμιμος, είτε άγωνιζόμενος νά έρμηνεύση δ ίδιος τήν έκ τούτου έντύπωσιν
καί νά μεταδώση αύτήν, έστω καί άορίστως, είς τούς άλλους, δπως
πράττει δ μελοποιός. Ή ζωγραφική, ή γλυπτική, ή μουσική καί
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ή μιμητική όρχησες είναι βεβαίως ε'ξοχοι τέχναε, άλλά και έκ τούτου
διοπρόσιτοι είς τούς πολλούς, τούς χρήζοντας, δπως συγκινηθώσιν. έκφραστικοϋ μέσου ύλικωτέρου, έξηγοϋντος τά πάντα καί άπαλάττοντος
άπό παντός κόπου τήν νωθράν καί άπτερον αύτών φαντασίαν. Τοι
οϋτο είναι δ προφορικός λόγος. Ύπάρχουσι φιλόσοφοι, κηρύττοντες τήν
γλώσσαν θείαν άποκάλυψιν, καί μή άναλογιζόμενοι, οί άθλιοι, δτι
ύβρίζουσι τόν Θεόν άποδίδοντες αύτώ τρόπον έκφράσεως, ού μόνον συν
θηματικόν, άλλά καί καθ’ εαυτόν άχαριν, βάναυσον καί τραχύν. Τί
άλλο τφ δντι είναι πάσα γλώσσα παρά μόνον έλεεινόν κράμα συριγμοϋ, βραγχνότητος καί ρινοφωνίας, δάσεων, τά δποϊα άναγκάζουσι τόν
έκφέροντα νά χασμηθή, ψιλών τά δποϊα δέν δύναται νά προφέρη
χωρίς νά πτύση, άφορήτων χασμωδιών, άμφιβόλων διφθόγγων, χα
λαρών συνδέσμων, άργών έπιθέτων, και άλλοκότων ιδιωτισμών ;
«Ή τοιαύτη χάριν τών πολλών προσθήκη τοϋ λόγου είς τήν μίμησιν έγέννησε τό δράμα, τό άναβιβάζον έπί τής σκηνής πρόσωπα διαλεγόμενα περί τών ίδιων αύτών ύποθέσεων καί συμφερόντων, ένώπιον
άκροατών ηλιθίων, οΐτινες, άν δέν ήσαν τοιοϋτοι, ήδύναντο, προσέχοντες είς τά περί αύτούς συμβαίνοντα, νά έντρυφήσωσιν είς δράματα
άσυγκρίτως κάλλιον ή έπί τοϋ θεάτρου παρεστανόμενα ύπ’ αύτών τών
άληθώς δρώντων καί πασχόντων προσώπων. Ούδέ περιωρίσθη είς
τούτο τό κακόν άλλ’ εύρέθησαν καί οί έπιχειρήσαντες νά μελοποιήσωσι τόν διάλογον, ήτοι νά καθυποτάξωσι τήν μουσικήν είς πάσας
τοϋ δράματος τάς περιπετείας. Τό τοιοϋτο δμως πείραμα, τό όνομα—
σθέν μελόδοαμα, άδύνατον ήτο νά μή άποτύχη έλεεινώς, διά τόν
λόγον δτι, άν μέν άποβλέπη προ πάντων ή μουσική είς τήν τέρψιν
τής άκοής, άν ήναι δηλ. έλαφρά καί ζωηρά ώς ή Ιταλική, άποδεικνύεται άσυμβίβαστο; πρός πάσαν έ'ντασιν τοϋ τραγικού πάθους, άν
δέ πάλιν έπιδιώξη τήν έμβρίθειαν καί τήν άκριβεστέραν συμφωνίαν
πρός τήν έκ τοϋ δράματος διάθεσιν τής ψυχής, ώς ή τών νεωτέρων
Γερμανών, τότε ή άκρόασις αύτής αποβαίνει πολύ μάλλον κόπος παρά
ηδονή.
«Άλλά δέν είναι ίσως περιττόν νά καταστήσω διά τίνος παραδείγ
ματος έτι σαφέστεοον δσα λέγω. Πάντες γνωρίζετε τον μιμητικόν χο
ρόν τόν λεγόμενον τής ΜεΛίσσης. Νέα κόρη θέλει νά κόψη ρόδον, καί
εκ τής κάλυκος τοϋ άνθους έκπηδα μέλισσα διώκουσα, φοβίζουσα ή
καί πληγόνουσα διά τοϋ κέντρου τό κορασίδιον. ΙΊρός στιγμήν ένόμισεν αύτη δτι άπηλλάγη τοϋ θηρίου καί άναλάμπει έπί τοϋ προσώπου
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της ή χαρά· την πρόσκαιρου δμως ταύτην γαλήνην διαδέχεται καί
πάλιν δ σάλος και δ τρόμος, διότι ήσθάνθη τό πονηρόν ζωυφίου έμφωλεϋου εις τάς πτυχάς τοϋ πέπλου της, δν ρίπτει μετά φρίκης μακράν αύτής’ άλλά ούχί, δυστυχώς, μετ’ αύτοϋ καί τήν μέλισσαν τήν
ε’ισδύσασαν ήδη ύπό τήν έσθήτα. Καί ταύτην λοιπόν σπεύδει ν’ άποβάλ-/) ή μάλλον νά σχίση, τρέχουσα ώς μαινομένη καί σκορπίζουσα
τοϋ περί έαυτήν τά τεμάχιά τοϋ ύφάσματος, μέχρι; ού καταβληθεΐσα
ύπο τρόμου καί τοϋ καμάτου καταπέση ημιθανής καί ημίγυμνος έπί
τής χλόης.
Τοιαύτη είναι ή παντομίμα' καθ’ δλον αύτής τό διάστημα δέν
έπαυσευ ή χορεύτρια νά παρίσταται ενώπιον ήμών ζωηρά, εύχαρις,
εύκίνητος καί πτερωτή· ούδ’ ύπάρχει κίιδυυος νά ίδωμεν τά ρόδινα
χείλη της διαστρεφόμευα πρός όχληράν άπαγγελίαν φωνηέντων καί
συμφώνων, ή τόν λαιμόν αύτής όγκούμενον πρός επίπονον εκφοράν βαρέως ή οξέως ήχου. Άφοϋ, τώ όντι, άρκοϋσι προς σαφή άποτύπωσιν
καί τοϋ λεπτοτάτου αισθήματος ή έ'φρασις τοϋ προσώπου καί τοϋ
σώματος αί κινήσεις, τις ή άνάγκη άμίλλης πρός τήν φλυαρίαν σοφιστοϋ ή τούς λαρυγγισμούς κοσσύφου ; ’Άς άοίσωμεν λοιπόν τό μελό
δραμα καί τό δράμα εις τούς χυδαίους ....
— Άλλα κύριε, διέκοψευ ή παρακαθημένη πυρρόμαλλος άγγλίς,
πρέπει άρα νά κατατάξω μετά τών χυδαίων τόν Ρακίναν καί τόν
Σαιξπεϊρου ;
— «Όχι βεβαίως, κυρία μου, άλλά μόνον νά ένθυμηθήτε δτι,ζώντος τοϋ Ρακίνα, αί τραγωδίαι αύτοϋ παριστάνοντο ύπό ηθοποιών
άλευροπάστων τήν κόμην, καί φερόντων τό ένδυμα τής αύλής τοϋ
Λουδοβίκου ιδ', έπί σκηνής δπου παρεκάθηντο άναμίξ μετά τών προ
σώπων τοϋ δράματος οί προνομιούχοι θεαταί, καί δτι ταϋτα ήρκουν
δπως κατασ τήσωσιν άδύνατον πάσαν τών οφθαλμών καί επομένως τοϋ
πνεύματος άπάτην. Άλλως δέ αί τραγωδίαι τοϋ Ρακίνα στερούνται
πάσης δράσεως· δέν είναι δράματα, άλλά βιβλ'α, τά όποια ούδέν
ζημιοϋνται άναγινωσκόμενα παρά τή εστία, άντί νά διδαχθώσιν άπό
τής σκηνής. Όλως διάφοροι τούτων είναι αί τραγωδίαι τοϋ Σαιξπείρου, ήτοι μόνον δράσις άπ’ άρχής μέχρι τέλους· δ δέ διάλογος είναι
έν αύτοϊς τόσον έπουσιώδης, ώστε θά ήδύνατο άνευ μεγάλης ζημίας
νά λείψη. Τούτο αισθανόμενος αύτός δ Σαιξπεΐρος, ούδέποτε διστάζει
νά θυσιάση τόν διάλογον εις πάσαν αύτοϋ ιδιοτροπίαν. Ότέ μέ ύπακούων εις τόν λυρικόν αύτοϋ οίστρον, παρενθέτει ποιήματα δλως άλ-
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λότρια τής δραματικής ύποθέσεως, δτέ δέ έχωυ δρεξιν νά γελάση, πα
ρεισάγει πρόσωπα άνταλάσσοντα έπί δλοκλήρους κατά σειράν σκηνάς
χαριεντισμούς, βωμολοχίας καί λογοπαίγνια, ούδέ ταϋτα έ'χοντά τι
κοινόν πρός τό δράμα, καί άλλοτε πάλιν, κατά τάς κρίσιμους μάλιστα
πλοκάς, άυτικαθιστφ ώς έν τφ μπαΛέττω τόν διάλογον ή απλή ύπόδειξις τοϋ τί πρέπει νά πράξωσι τά έπί τής σκηνής πρόσωπα, νά
μονομαχήσωσι, νά έγχύσωσιν εις κύλικα δηλητήριου, νά κόψωσι
κλάδους δένδρου, νά έξορύξωσιν οφθαλμόν ή νά σπαθίσωσι ποντικόν.
Ταϋτα άρκοϋσι, πιστεύω, πρός άπόδειξιυ δτι εξ ίσου άτοπον και πα
ράλογον είναι νά ζητή τις δράσιν έν τοϊς έ'ργοις τοϋ Ρακίνα ή νά
περιορίσν) ε’ις τόν διάλογον τά δράματα τοϋ Σαιξπεϊρου.
Άς άφήσωμεν λοιπόν τό δήθεν δράμα καί τό μελόδραμα εις τούς
χοϊκούς άνθρώπους, καί ένώ τέρπονται ούτοι εις τήν άναπαράστασιν
τών σκηνών τοϋ συνήθους βίου, άς άναζητήσωμεν ημείς έν τώ θεάτρω
εύγενέστερον τι έντρυφημα τοϋ αισθήματος και της φαντασίας. 1 ποθέσατε, κύριοι, δτι παιανίζει ή ορχήστρα συμφωνίαν τοϋ Χάϋδν ή τοϋ
Βετόβεν. Τό άκουσμα τούτο άρκεϊ δπως μεταφέρη ημάς έν άκαρεϊ εις
τήν εύδαίμουα σφαίραν, δπου δέν ύπάρχουσιν ούτε κακοί άνθρωποι,
ούτε ρυπαραί πόλεις, ούτε άγροί ήλιοκαεϊς ή κατεψυγμένοι. ’Αληθές
είναι δτι οί πεζοί και οί ήμιμ.αθεϊς αποκαλοϋσι περιφρονητικώς ονει—
ρον τήν άνύψωσιυ εις τοιοϋτον κόσμον, οί μέγιστοι όμως τών φιλοσό
φων πάσης έποχής καί χώρας, κηρύττουσιν ένί στόματι τόν τέλειον
τούτον νοητόν κόσμον πολύ πραγματικώτερον τοϋ ύποπίπτοντος εις
τάς αισθήσεις ήυ-ών καί τήν εις αύτόν άνύψωσιυ έπί τών πτερύγων τής
διαλεκτικής ή τής τέχνης, ώς τόν μόνον τρόπον, δι’ ού δύνανται νά
προγευθώσι τής μελλούσης μακαριότητος οί πατοϋντες τόν βόρβορον
τοϋ τρισαθλίου ήμών πλανήτου.
Άλλ’ δ κόσμος ούτος, δ ιδανικός καί ώραΐος, δν άπεκάλυψευ εις τήν
ψυχήν ήαώυ ή μουσική, θαμβόνει αίφνης καί τήν δρασιν ήμών, ύψουμένης τής αύλαίας. Ή σκηνή παριστόί ιερόν τι άλσος· εις τό βάθος
αύτής, έπί τής κορυφής χλοερού λοφίσκου, στίλβουσιν αί στήλαι άρχαίου
ναού, καί κατωτέρω, ύπο το φύλλωμα μεγαλοπρεπών δένδρων, τά
ΰδατα διαυγούς λίμνης. Καί πάντα ταϋτα, χλόη, μάρμαρα, δένδρα
καί νερά παρίστανται ύπό τήν μαγικήν λάμψιν τοϋ νυκτερινού φωτός
ύπο δψιυ δλως ίδιάζουσαν καί ούτως είπεϊν ονειρώδη. Ή σκηνή είναι
άκόμη έρημος, άλλά πας τις προαισθάνεται δτι τό δάσος έκεϊνο δέν
κατοικοϋσιυ δντα, ώς έκεϊνα μεθ’ ών συναναστρέφεται καθ’ έκάστην.
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Τά υ.ετ’ ολίγον τώ δντι εμφανιζόμενα, έ'χουσιν ένδυμα διαφανή νεφέλην
ούτε ή φωνή αύτών ακούεται ούτε τό πάτημά των, άλλ’ όλισθαίνου·
σιν ώς σκιαί έπί της χλόης η πτερυγίζουσι περί τά άνθη ώς χρυσαλίδες. Άλλ’ ήδη έντείνεται ό φωτισμός της σκηνής καί όγκοΰται δ
ήχος τών οργάνων, άγγέλλων την προσέλευσιν της πρώτης χορεύτριας,
δι’ ης θέλομεν έντρυφήση είς τό άκρον άωτον της τέχνης. Ή όργή,
Κύριοι, μέ πνίγει, δταν συλλογίζωμαι δτι εύρέθησαν οί ικανοί νά ΐσχυρισθώσιν δτι ή μέν παντομίμα δύναται νά εχη καί τινα σημασίαν,
ενώ ή δρχησις δέν εχει κατ’ αύτούς καμμίαν. Οί βλάκες ούτοι δέν έννοοϋσιν,δτι δ συνδυασμός αύτης μετά της μουσικής είναι μόνη ή δυνατή
εφαρμογή εις τάς τέχνας τοϋ ΰπερτάτου νόμου τοϋ ρυθμόν, τοϋ κατά
τον Αριστοτέλη περιάγοντος έν τάζει ολόκληρον την κτίσιν. Προ μι
κρού ή γυνή αϋτη έβάδιζεν, ετρεχεν, η έπήδα, άλλ’ ηδη χορεύει, δ δέ
χορός, ήτοι ή έν ρυθμφ κίνησις, δέν είναι τι αύθαίρετον η καν άνθρώπινον, άλλά κανονίζεται, δπως καί τών σφαιρών ή αρμονία ύπο τοϋ
θείου νόμου τών αριθμών, δν πρώτος άπεκάλυψεν και έλάτρευσεν ο
Πυθαγόρας.......... »
Ώς ίσως ένθυμεϊται δ άναγνώστης, πάντες είχομεν άναλάβει την
ύποχρέωσιν ν’ άφίσωμεν νά δμιλήση έπί δίωρον, άνευ ούδεμιάς διά
ρογχασμών διακοπής, τόν κ. Βερτολόττην. Ή ΰπόσχεσις ήτο ειλικρι
νής, ούδέ φαίνεται δίκαιον νά κατηγορηθώμεν έπί παρασπονδία, άν
κατίσχυσεν τοϋ ηρωικού ήμών άγώνος κατά τοϋ ύπνου, ή κάπως
άπροσδόκητος παρέμβασις είς συζήτησιν περί χορού τού Σταγειριτου
καί τού Πυθαγόρα.
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Πόσαις φοραϊς τής ζήτησα ό δύστυχος καί ’γώ
Ελεημοσύνη μια ματιά, ένα φιλί, μια λέξι
Μ' αέρα κυνηγώ
Πάντα περνάει δίπλα μου χωρίς νά μέ προσέξη.

S Ο Ν Ε Τ ΤΟ

Τί χειμώνας, τί νερά,
Καί τί χιόνι πω, πώ, πώ,
Κι έπαθα μιά συμφορά
Που δέν ξέρω τί νά πώ !

Χθές προχθές στά φανερά
Χωρ'ις διόλου νά ντραπώ
Έτρεξα σέ μιά κυρά
Καί τής λέω σ’ αγαπώ.
Άπό τό μεγάλο πόθο
Τής ανοίγω τήν καρδιά μον
Καί καθίζω καί σιμά της
Νά δέν βλέπω καί δέν νοιώθω
“Οτι έχει, συμφορά μου
Παγωμένη τήν καρδιά της.

Έν Άθήναις, 20 ’Ιουλίου 1890.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΙΔΗΣ

ΠΑΙΓΝΙΔΑΚΙΑ
ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ

“Ενας τυφλός ποϋ κάθεται, στοϋ δρόμου τή γωνιά
Άπ’ τους διαβάταις ποϋ περνούν ζητεί ελεημοσύνη·
Πέρνα κι ή κόρη π’ αγαπώ, ή ξανθομάλλα νηά
Καί κάτι τι τοΰ δίνει.

Η

—
—
—
—
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Μά τ’ είν αυτά ποϋ λές καλέ ;— Δέν έχεις διόλου δίκηο
Άκουσ’ έμέ ποϋ σοϋ μιλώ — Μήν έπιμένης, μή·
Είν πειό γλυκό τό φίλημα σου λέγω τό άνδρίκηο
“Ελα λοιπόν νά κάνωμε, άν θές μιά δοκιμή.

Αγκαλιαστήκαμε σφικτά καί σμίξαμε τά χείλια
Κι έμείναμε σαν άλαλοι ώρα κι’ οί δυο πολλή·
Χίλια φιλάκι αλλάξαμε καί πάλιν άλλα χίλια
Μά δέν έκαταλάθαμε τό πειό γλυκό φιλί.
ΑΙΣΩΠΟΣ
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Η ΠΡΩΤΗ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΚΛΟΓΗ
Ελλάς έγένετο οι’ άναιμάκτου έπαναστάσεως
συνταγματική. Ή συγκληθεϊσα ’Εθνική Συν
έλευσή σύν τοϊς άλλοις ύψηλοϊς αύτης ε’ργοες,
συνέταξε καί τόν εκλογικόν νότιον, ή 8ε ύπό τόν
Μαυροκορδάτον κυβέρνησις άνέλαβε νά προπα
ρασκευάσω και διενεργηση τάς πρώτας βουλευ-

τικάς έκλογάς.
Κατά τόν ύπό της Έθνοσυνελεύσεως ψηφισθέντα εκλογικόν νόμον ή
της ψηφοφορίας διάρκεια ήτο οκταήμερος, ή εκλογή ένηργεϊτο διά
ψηφοδελτίων, καί έν περιπτώσει «.ή άπολύτου πλειοψηφίας έπανελαμβάνετο. "Ωφειλον δέ ν’ άναγγέλλωσι καταλλήλως τής ένάρξεως τήν
ημέραν καί ώραν οί αρμόδιοι διοικηταί, ένω οί Δήμαρχοι ήθελον έπιμελεϊσθαι τά τής προπαρασκευής τής ψηφοφορίας, άποστέλλοντες εις
έκαστον εκλογικόν τμήμα τής περιφερείας των άνά μίαν κάλπην. Τό
σύγχρονον τής εκλογής καθ’ άπαν τό κράτος δέν ήτο ύποχρεωτικόν.
Ούτως ένω περί τά μέσα ’Ιουλίου εΐχον ήδη περατωθή αί έκλογαί έν
ταϊς νήσοις καί ταϊς πλείσταις έπαρχίαις τής Στερεάς καί τής Πελοποννήσου, έν ’Αττική μόλις ήοξατο ή ψηφοφορία τήν Ίην Αύγούστου.
Άφοϋ είχον άπέλθει ήδη οί Βαυαροί, αί συνταγματικαί έλευθερίαι
άσφαλισθή έν σοφωτάτω κειμένω, καί λήξει αί έπί τή σωτηρίω μετα
βολή πανηγύρεις καί θυσίαι, ή πολιτική ευγλωττία τών έλευθέρων
'Ελλήνων έκινδύνευε νά πάθω έξ άτροφίας. Λίαν έπικαίρως δέ παρέ-

στη ή προσδοκία τών έκλογών καί ή πρός ταύτας παρασκευή, όπως
δώσω ζωήν εις τά δημόσια κέντρα, κίνησιν εις τάς πόλεις, ύλην εις
τάς συζητήσεις. Ήρχισαν πάλιν όλοι, άνευ διακρίσεως φύλου καί
ήλικίας, νά συγκινώνται, νά έξάπτωνται, νά κεραυνοβολώσιν άλλήλους, οί άντιθέτων κομμάτων, δι’άποστροφών δριμυτάτων, έστι δ’ ότε
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καί δι’ ολίγου ξυλοκοπήματος, ώς έν έπιλόγω. Μόνον οί διευθυνταί
τών έν τή πρωτευούσγ) καφενείων είχον άφορμάς δυσαρέσκειας κατά
τής έκλογικής ταύτης κινήσεως, διότι πολλοί τών θαμώνων τών κα
ταστημάτων των άπήρχοντο εις τάς έπαρχίας.
Άλλ’ άτυχώς, σύν τή πολιτική έξάψει, άνέζη καί τό πατροπαράδοτον εθιμον τής δπλοφορίας. Όλοι σχεδόν οί μέλλοντες έκλογεϊς τής
συνταγματικής 'Ελλάδος έφερον ίπποτικώς τό έγχειρίδιον. Ό τύπος
κατήγγελλε τήν τοιαύτην κατάστασιν καί άπήτει παρά τής κυβερνήσεως νά λάβω σύντονα μέτρα πρός πρόληψιν τών άπευκταίων συν
επειών τοϋ φοβερού αύτοϋ ίπποτισμοϋ. Άλλά τό έ'ργον δέν ήτο εύχερές καί πρό πάντων εις παραμονάς έκλογών, ότε άσπασμούς καί ύποσχέσεις μόνον έπιδαψιλεύουσιν εις τούς διαθέτοντας ψήφους. Έπί τή
διαδόσει μάλιστα, ότι έπέκειτο γενικός τών κατοίκων τής πρωτευούσης άφοπλισμός, ό στρατιωτικός διοικητής καί ύποψήφιος βουλευτής
Καλλέργης, έ'σπευσε νά διαμαρτυρηθή διά προκηρύξεως πρός τόν λαόν,
ότι κακοβούλως διεδίδετο ή τοιαύτη περί γεΜκοϋ άφοπλισμοϋ βλα
σφημία, καθότι ούτος θά έπέτρεπεν εις τούς έχοντας μετάλλιον τής
σεπτεμβριανής μεταπολιτεύσεως νάφέρωσινέν ύπερηφανία τά όπλα των,
★
* ♦
Ό Μαυροκορδάτος ήτο άρχηγός τών Μπαρλαίων, δηλονότι τής
μερίδος έκείνης, ήτις τήν έθνικήν πρόοδον καί εύημερίαν άπεξεδέχετο
τή συνδρομή τής Αγγλίας. Άνήρ πολιτικός κράτιστος, θετικός τόν

χαρακτήρα καί την μόρφωσιν, σοβαρός τό ήθος καί έντιμότατος, έκρίθη
ό πάντων καταλληλότερος, όπως διευθύνω τό πρώτον συνταγματικόν
ύπουργεϊον καί άνεδέχθη τήν άρχήν εις τόσον δυσχερείς ήμέρας, έμπνεόμενος ύπό τής φιλοδοξίας ϊνα νέας παράσχω τή πατρίδι έκδουλεύσεις.
Ό άρχηγός τής μοσχομαγγιτικής μερίδος I. Κωλέττης, ήρνήθη μέν
νά συμπράξω κ'ότώ άμέσως, άλλά τώ ύπεσχέθη, ότι ήθελεν ύποστηρίξει τήν ύπ’ αύτόν μονομερή κυβέρνησιν. Τήν αύτήν δ’ ύπόσχεσιν ,έπανέλαβε καί δ τής Γαλλίας πρεσβευτής Πισκατόρης. Εις τόν Κω λεττην προσεφέρετο ή προεδρεία τής μελλούσης Βουλής καί θέσις εις
τόν έν τή πρωτευούση) ύπουργικον συνδυασμόν. Άλλ’ δ πολύς Ήπειρώτης ούδέποτε είχε σοβαρώς άποφασίσει νά συντελέση εις τήν έν τή
άρχή ένίσχυσιν καί διαμονήν τοϋ Μαυροκορδάτου. ΙΙιθανώς όμως ή
θελεν έπί τινα χρόνον έπαγγελθή τον φίλον τοϋ ύπουργείου καί ταχθή
μετ’ αύτοϋ κατά τόν έπικείμενον έκλογικόν άγώνα, χάριν τοϋ Γκυιζώ
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έπιδιώκοντος έπιμόνως τότε την μετά της Αγγλίας συνεννόησιν, άν
μή σημαίνοντες φίλοι του, καί ιδίως δ μέγα τότε έν Άθήναις ισχύων
Δ. Καλλιφρονάς, δέν άπεκήρυττον την μετά της άγγλικής μερίδος
σύμπραξιν καί δέν ήπείλουν, δτι ήθελον εγκαταλείπει τόν άρχηγόν
των κατά τάς έκλογάς, έν ή περιπτώσει ούτος δέν έκήρυττε φανερόν
καί άσπονδον τόν έναντίον της κυβερνήσεως πόλεμον. Είχε δέ ήδη
συνδυασθή δ Καλλιφρονάς μετά τοϋ προϊσταμένου της ρωσσικής με
ρικός Μεταξά.
Ό Κωλέττης ήννόησε τότε δτι ώφειλεν ευθύς έξ άρχής νά ρίψη τό
προσωπεϊον καί λάβη άπέναντι της κυβερνησεως την στάσιν, την δ
ποίαν καί ή ένδόμυχος αύτοϋ έπιθυμία καί τών φίλων του ή έπιμονή
τώ ύπεδείκνυον, ουτω δέ περί τάς παραμονάς της έν τή ’Αττική έκλογής έτάχθη άπροκαλύπτως εις της άντιπολιτεύσεως τόν συνδυασμόν.
*
**
Ή κυβέρνησις είχε νά παλαίση πρός ΐσχυροτάτην άντιπολίτευσιν, της δποίας την δύναμιν έπηύξανον αί άκαταλόγιστοι τών φίλων
άξιώσεις, διά τό δυσεκπλήρωτον τών δποίων άπέκτα καθ’ έκάστην
έχθρούς πολύ τών παλαιών φανατικωτέρους. Ήναγκάζετο προσέτι νά
παρακολουθη τάς έν ταϊς κατωτέραις τάξεσιν έπιδρομάς τών ψηφοθη
ρών της άντιπολιτεύσεως, οίτινες διά μυρίων κωμικώς ψευδών διαδό
σεων διέθετον τούς άπλουστέρους ε’ις μίσος έναντίον παντός φίλα τώ
Μαυροκορδάτω φρονοϋντος ύποψηφίου. Σύν τοΐς άλλοις, μικροΐς τε καί
μεγάλοις, διεκήρυττον, δτι τό ύπουργεϊον έσκόπει νά προσάρτηση την
Ελλάδα εις την ’Αγγλίαν, προσβάλη δέ καί καταλύση την ορθόδο
ξον τοϋ λαοϋ θρησκείαν, εΐσάγον τόν καλβινισμόν, καί δτι πρός τόν
σκοπόν τούτον κυρίως τεϊνον, προσεπάθει νά ύποκλέπτη τών έκλογέων
τάς ψήφους, διαφθείρουσα τάς συνειδήσεις καί έξαναγκάζουσα διά τής
λόγχης.
Πρός τοιούτους δμως άντιπάλους δ Μαυροκορδάτος δέν ήτο δ κα
τάλληλος άνθρωπος δπως άντεπεξέλθη. Δέν είχε τό σθένος τής άποφάσεως τόσον μέγα, ώστε νά παλαίση βήμα πρός βήμα κατά τοϋ έχθροϋ καί κτυπήση αύτόν δι’ δλων τών μέσων, τά δποϊα ήδύνατο νά
διαθέση ή κυβέρνησις, έστω καί έντός τών δρίων τής νομιμότητος μό
νον. Μετά δειλίας άναλαβών τήν άρχήν, μετά δειλίας διεξήγαγε και
τήν έκλογικήν πάλην, έπιεικής πολλάκις δεικνύμενος πρός άπηνεϊς πο
λεμίους καί άδρανής άπέναντι τής λυσσαλέας έκείνων δραστηριότητος.
’Εάν δ Κωλέττης διεχειρίζετο τήν άρχήν κατά τάς ημέρας έκείνας,
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βεβαίως ή άντιπολίτευσις δέν ήθελεν ύψώσει τόσω θρασεϊαν τήν κεφα
λήν· άν δέ ένοθεύοντο αί έκλογαί, τό άποτέλεσμα τής νοθείας θ’ άπέβαινεν άσφαλώς ύπέρ τής κυβερνήσεως.
’Αλλ’ ή άντιπολίτευσις δέν άνέπτυξε τό δίκτυον τής συκοφαντίας
μόνον έπί τοϋ έκλογικοϋ έδάφους- καί εις οχλαγωγίας, καί εις στάσεις,
καί εις ένοπλους κατά τής άρχής έπιθέσεις προέβη, έπισπεύδουσα παντί
μέσφ τής κυβερνήσεως τήν άνατροπήν πριν τοϋ πέρατος τών έκλογών.
★
**
’Εν Άθήναις έκυοφορεϊτο έπί τώ σκοπώ τούτω μεγάλη τοϋ λαού
διαδήλωσις. Τό μέγα γεγονός είχεν δρισθή διά τήν 11 ’Ιουνίου ημέ
ραν Κυριακήν. Ό καιρός ήτο εύδιος. Άπό τής 5ης ώρας μ. μ. δ κό
σμος ήρξατο χυνόμενος πρός τό πεδίον τοϋ Άρεως, δπου έπαιάνιζεν ή
στρατιωτική μουσική. Ούδείς τών τακτικών θαμώνων τής μοναδικής
ταύτης διασκεδάσεως έλειπεν, έξαιοέσει τών βασιλέων. Τό ώραϊον φϋλον, φαιδρόν καί άμέριμνον, έκόσμει τήν δδόν Πατησίων καί τήν εύρειαν τοϋ Πολυγώνου έκτασιν. Τά φέσια ήμιλλώντο πρός τούς πίλους
καί τά χαΛερχεριά, ένώ τά ριπίδια έκινοϋντο ώς πολύχρωμα χρυσαλ
λίδων τάγματα. Τά μόνα παράδοξα φαινόμενα τής έσπέρας αύτής
ησαν ή άπουσία τών βασιλέων, αί πυκναί περιπολίαι έφιππου στρα
τού, καί τό έκ δεκαπέντε άξιωματικών, φερόντων τής ύπηρεσίας τά
σήματα, έπιτελεϊον τού στρ. διοικητού Καλλέργη.
Κατά τάς πληροφορίας τής κυβερνήσεως ή διαδήλωσις έμελλε νά
λάβη χώραν έν αύτώ τώ πεδίω τού "Αρεως, καθ’ ήν στιγμήν θά έφθανεν έκεϊ δ βασιλεύς, ϊνα δοθή ουτω χαρακτήρ αύθορμήτου τοϋ λαοϋ
έκδηλώσεως εις τήν πρό τόσων εβδομάδων μελετωμένην ύπαίθριον άποδοκιμασίαν τής κυβερνήσεως.
Άλλ’ δ "Οθων έκρινε φρόνιμον νά έκτραπή τήν έσπέραν έκείνην τής
κυριακής συνήθειας του, πρός μεγάλην λύπην καί τών ανθρώπων τοϋ
περιπάτου καί τών άνθρώπων τής άντιπολιτεύσεως, οίτινες άμα έννοήσαντες τούτο, έλαβον τήν πρός τά άνάκτορα.’Αλλά καί δ Καλλέργης,
ειδοποιηθείς έγκαίρως, κατέλιπε μετά τού έπιτελείου του καί τών έ
φιππων χωροφυλάκων καλπάζων τό πεδίον τοϋ "Αρεως, καί ήδυνήθη
να φθάση πρό τών διαδηλωτών εις τό σημεϊον τής διευθύνσεώς των,
ενώ άφ’ ετέρου τό έν τή μουσική πλήθος, άντιληφθέν τής έσπευσμένης τοϋ στρ. διοικητού άναχωρήσεως, έσπευδε καί αύτό πυκνόν νά
παρακολουθήση τά γινόμενα καί εύχαριστήση τήν περιέργειάν του.
Ούτως, έντός ολίγου, αί πρός τά άνάκτορα δδοί έπληρώθησαν, ένώ
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δ στρατός κατελάμβανε τάς καταλλήλους θέσεις, ϊνα παρακωλύση τής
διαδηλώσεως τήν πρόοδον. Ό Καλλέργης, ίστάμενος πρό τοϋ νϋν ξε
νοδοχείου τής Μεγάλης Βρεττανίας, έκάλεσε τό πλήθος ν’ άνακόψη
πορείαν και διαλυθή ήσύχως.Άλλά τότε κραυγαί, κάτω ή κυβέρνησις,
έξερράγησαν, χωρίς ούδείς νά κίνηση πρός τά όπίσω. Ό Καλλέργης
βλέπων δτι, οί λόγοι δέν ϊσχυον νά συντελέσωσιν εις τήν έκπλήρωσιν
τών διαταγών, τάς δποίας είχε λάβει, διέταξε τόν στρατόν ΐνα βία
άπελάση καί διασκορπίση τήν οχλαγωγίαν. Τότε δέ κοπετός καί θρή
νος άντήχησεν. “Ανδρες, γυναίκες, νήπια έκυλίοντο είς τό έ'δαφος έν
τή σπουδή τής φυγής, ένώ αί σπάθαι τών χωροφυλάκων καί οί πόδες
τών ίππων των έ'διδον ^αγδαϊα συνταγματικής εγκράτειας μαθή
ματα εις τό πολύμορφον εκείνο πλήθος.
Μετά τινα ώραν έπί τοϋ έρημου πλέον πεδίου τής μάχης άνευρίσκοντο τά ίχνη αιμάτων καί τά πτώματα πίλων τινων καί φεσίων καί
ύποδημάτων, ήρωϊκώς πεσόντων εις τόν ιερόν έκεΐνον αγώνα τής πο
λιτικής έμπνεύσεως καί τής άνθρωπί^ης περιεργείας.·
Αδτη ήτο ή ποώτη καί τελευταία περίστασις, καθ’ ήν ή κυβέρνησις άπεφάσισε καί ήδυνήθη νά έπιβάλη τό πρός τήν έξουσίαν σέβας
τοϊς άντιπάλοις της.
*
♦♦
Ή οχλαγωγία αυτή άπέβη λοιπόν άκαρπος, άλλά τό πείσμα τών
άνθυπουργικών δέν καταπραΰνετο. Φόνοι καί συγκρούσεις ήγγέλλοντο
πανταχόθεν τοϋ κράτους, ένώ άναρχικά κινήματα έξερρήγνυντο έν
Μάνη, Τριπόλει, ’Ακαρνανία.
Είς τήν Μάνην, οί ύποψήφιοι βουλευταί ήθέλησαν νά μεταβάλωσι
τόν αγώνα τής έλευθέρας έκλογής, εις αγώνα ένοπλου έπικρατήσεως.
Οί Μαυρομιχάλαι, δ Πιερράκος, δ Γρηγοράκης, άπετέλεσαν ίδιον έκα
στος στρατόπέδον, καί έξέθετον είς τήν δεινοτέραν τών κρίσεων τοϋ
τόπου τήν άσφάλειαν. Άπεστάλη τότε δ στρατηγός Κίτσος Τζαβέλας, δπως έξομαλύνη τάς διενέξεις καί έπαναφέρη τήν κλονιζομένην
τάξιν, τοϋθ’ δπερ πράγματι κατόρθωσε, καταστείλας τήν έ'ξαψιν καί
διαλύσας τά ένοπλα στίφη. Ήναγκάσθη δέ ή κυβέρνησις νά λάβη τό
γενικόν μέτρον, ϊνα καλέση είς ’Αθήνας άπαντας τούς έν Μάνη κομματάρχας, τούς διατελοϋντας είς στρατιωτικήν ή πολιτικήν υπηρε
σίαν, καί άπαγορεύση αύτοϊς αύστηρώς τήν είς τάς ίδιας έπαρχίας
επάνοδον.
Έν ’Ακαρνανία, δ στρατηγός Θ. Γρίβας, παρακολουθούμενος ύπό
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ένοπλων παλληκαράδων, περιήρχετο τήν έπαρχίαν καί ψηφοθηρών ύπέρ
έαυτοϋ, παρώρμα τον λαόν είς αποστασίαν κατά τοϋ καθεστώτος. Ή
κυβέρνησις, μή θέλουσα νά έκτραχύνη τά πράγματα, καί φοβουμένη
δτι ήθελε δώσει τροφήν είς νέας κατ’ αύτής αιτιάσεις έπί έπεμβάσεσιν, έκρινε προτιμότερον δι’ ήπιου τρόπου νά σταματήση τόν έπικίνδυνον αύτόν τοϋ στρατηγού περίπατον, καί ένετείλατο τόν έν ’Ακαρ
νανία ύπομοίραρχον, ϊνα κοινοποίηση είς αύτόν διαταγήν της, ήτις τόν
έκάλει είς ’Αθήνας. Ό Γρίβας ήρνήθη ν’ άποδεχθή τήν πρόσκλησιν
τοϋ ύπουργοϋ τών στρατιωτικών καί έδήλωσεν δτι δέν ύπακούει είς
τήν κυβέρνησιν, άπελθών δ’ ε’ς Ναυπακτίαν ώχυρώθη είς τό χωρίον
Άβαρϊκον, δπως άμυνθή έκεϊθεν κατά τοϋ βασιλικού στρατού.Τότε τό
Ύπουργεΐον ήναγκάσθη νά καταφύγη καί πάλιν είς τό συνδιαλλακτι
κόν τάλαντον τοϋ στρατηγού Κίτσου Τσαβέλλα, καί διορίσασα αύτόν
αρχηγόν τοϋ έν Αιτωλοακαρνανία στρατού, τώ έδωκεν δδηγίας, ϊνα
καλέση φιλικώς τόν Γρίβαν νά τόν άκολουθήση είς ’Αθήνας, έν περιπτώσει δέ απείθειας ποιήσηται χρήσιν βίας κατ’ αύτοϋ.
Μή όντος ετοίμου τοϋ πολεμικού “Οθωνος, δ Πισκατόρης προσέφερε
προθύμως γαλλικόν άτμόπλοιον, έφ’ ού δ Τσαβέλας άπέπλευσεν είς
Ναύπαυκτον. Έκεϊθεν δι’ έπιστολής έκάλεσε τόν Γρίβαν νά προσέλθη
αυτώ έπί τή ύποσχέσει δτι ούδεμίαν θά ύφίστατο καταδίωξιν. Είς
τήν πρόσκλησιν ταύτην δ έν Άβαρίκω ώχυρωμένος στρατηγός άπήντησεν ήπίως, ΐσχυρισθείς δτι, ούδέποτε είχε κατά νοϋν ν’ άπειθήση
πρός τήν κυβέρνησιν, άλλ’ δτι ήναγκάσθη νά διατηρή ένοπλους περί
αυτόν άνδρας καί ό/υρωθή, ϊνα άμύνηται κατά τοϋ έν ’Ακαρνανία
στρατού, διατελοϋντος ύπό τήν διοίκησιν τοϋ προσωπικού του έχθροϋ
Στράτου. Πράγματι δέ προσήλθεν είς τον Τσαβέλαν καί έ'φθασε μετ’
αυτού είς Πειραιά έπί τοϋ Γαλλικού πολεμικού.
Άλλ’ έν Άθήναις ειχεν ήδη έκδοθή έναντίον αύτοϋ έ'νταλμα συλλήψεως, τό δποϊον έ'δει εύθύς άμα τή άφίξει του νά έκτελεσθή. Μαθών
τούτο δ Γρίβας έζήτησε τήν προστασίαν τής Γαλλικής σημαίας, δ
δε πλοίαρχος προθύμως παρέσχεν αύτώ ταύτην άρνηθείς νά τόν παραδώση, έπί τώ λόγω δτι, εύρίσκετο έπί γαλλικού έδάφους καί δέν
ήδύνατο ή Ελληνική Κυβέρνησις νά θέση χεϊρα έπ’ αύτοϋ. Μάτην
εγενετο ή παρατήρησις, δτι τό γαλλικόν πλοΐον εύρισκόμενον κατά τήν
περίστασιν ταύτην έν ύπηρεσία τής Ελληνική; κυβερνήσεως, δέν είχε
δικαίωμα ν’ άρνηθή τήν παράδοσιν έλληνος ύποδίκου έπικαλούμενον
τάς διατάξεις τοϋ διεθνούς δικαίου. Ή Γαλλική πρεσβεία έ'μενεν
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άκαμπτος, μετά Ήνας δέ ημέρας το γαλλικόν πολεμικόν άπέπλεεν εις
Αίγυπτον φέρον μακράν των ονύχων τής Ελληνικής δικαιοσύνης τον
άπειθήσαντα στρατηγόν.
Τό πραξικόπημα τούτο άπεδείκνυε τρανώς ότι, δ της Γαλλικής κυβερνήσεως αντιπρόσωπος, λησμονών τάς πρός τόν Μαυροκορδάτον ύποσχέσεις του, ύπεστήριζεν ήδη ένθέρμως τόν κατ’ αυτού άγώνα. Τοσούτον δ’ επί τούτω έχολώθη δ της ’Αγγλίας πρεσβευτής Λαΰονς, ώστε
διέκοψε πάσαν μετά τού Πισκατόρη σχέσιν.
Την παρά της Κυβερνήσεως καταδίωξιν τού Γρίβα ήκολούθησεν η
παραίτησις τού στρατηγού Τσαβέλλα άπό την διοίκησιν τού έν Αι
τωλοακαρνανία στρατού, επί τφ λόγω δτι, ούτος συμφώνως δήθεν
πρός τάς δδηγίας τού ύπουργού, είχεν ύποσχεθή επί τιμή εις τόν Γρί
βαν πλήρη άμνηστείαν, δτι δέ αθετούσα ηδη ή κυβέρνησες τάς δδη
γίας έκείνας, έξέθετεν αυτόν απέναντι αγαπητού συναδέλφου.

★

Άποτυχούσα ή άντεπολίτευσις νά φθάση εις θετικόν τι καί άμεσον
κατά κυβερνησεως αποτέλεσμα διά των έν ταΐς έπαρχίαις εξεγέρ
σεων, άπεφάσισε νά συγκέντρωση δλην την έπίθεσιν έν Άθήναις άμα
τή ένάρξει της έκλογής.
Έν τοϊς περιχώροις αί άταξίαι διεδέχοντο άλλήλας. Έν τφ δήμφ
Φυλής εξήκοντα δπλοφόροι σταλέντες ύπό τού Δ. Καλλιφρονά έξέβαλον τού τόπου τής ψηφοφορίας τόν δήμαρχον καί την έφορευτικήν
έπιτροπήν και ένήργησαν μόνοι καί κατά βούλησιν την εκλογήν. Έδώ
έξυλοκοπούντο χωροφύλακες, έκεϊ έφονεύοντο πολϊται.
Οί αντιπολιτευόμενοι έρρήγνυον κραυγάς διαμαρτυρίας έναντίον των
επεμβάσεων τής αρχής, ή κυβέρνησις έκήρυττεν δτι ουδέ πόρρωθεν ήννόει νά εκβίαση των εκλογέων την θέλησιν, άπένιπτε δέ τάς χεΐρας
προ τών τελουμένων παρά τής άντιπολιτεύσεως οργίων.
Ύπό τοιαύτας περιστάσεις ήρξατο και έντός τών ’Αθηνών ή ψηφο
φορία. Άπό τής πρώτης δέ ημέρας εξωθεν τού ναού τής άγιας Ειρή
νης, τόπον τής ψηφοφορίας, τά δύω κόμματα είχον τοποθετήσει τούς
κουτσαβάκηδες φίλους των, απειλητικούς καί έτοιμους δπως έν α
νάγκη έπικαλώνται την συνδρομήν τής άγιας μαγγούρας ύπέρ τής έλευθέρας τών εκλογέων θελήσεως. ’Αλλά τό μεγάλο πανηγύρι εμελλε
νά λάβη χώραν την τετάρτην τής ψηφοφορίας ημέραν. Οϊ κουτσαβάκιδες έφαίνοντο παρά ποτέ εξημμένοι. Μόλις έπρόβαλλεν ή μορφή έκλογέως, αμφοτέρωθεν έπέπιπτον κατ’ αυτού ζητούντες νά τφ άρπάσωσι
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το ψηφοδέλτιον καί τώ έγχειρίσωσιν έκαστος το ϊδιον.Ζήτω καί γιοϋχα,
ύβρεις προκλητικαί καί βλασφημίαι κλασικώταταε έπηκολούθουν
έκάστην τοιούτου είδους έ'φοδον.Άλλ’ ό θόρυβος ηύξησεν άρια τή έμφανίσει τοϋ Δημάρχου, τόν όποιον οί αντιπολιτευόμενοι, όντες πολυ
πληθέστεροι καί θρασύτεροι, ύπεδέχθησαν μέ βροντόφωνα γιοΰχα καί
τόν ήνάγκασαν νά τραπή εις φυγήν κακήν κακώς. Μετ’ ολίγον 8άβαινεν έφ’ άμάςης δ συντάκτης τοϋ Πρωϊνοϋ Κήρυκος ’Ορφανικής- οί
ροπαλοφόροι ώρμησαν, καί καταβιβάσαντες της άμάξης τόν νεαρόν
δημοσιογράφον, έ'γραψαν παρά έν τεσσαράκοντα άρθρα έπί της ράχεώς
του. Ό κύριος ήρως της έπιθέσεως ταύτης, Παξινός τούνομα, εύρίσκει
μετ’ ολίγον τά έπίχειρα της αύθαδείας του. Πληγώσας διά μαχαίρας
έτερόν τινα πολίτην, άποπειραθέντα νά τώ άρπάση τό ψηφοδέλτιον
του, έπυροβολήθη παρ’ αύτοϋ καί έπεσε τραυματισθείς, τότε δέ άλλοι
άνασπάσαντες τάς μαχαίρας τόν άπετελείωσαν.
Έν τούτοις μετ’ ολίγον έλάμβανε χώραν ή μάλλον θορυβώδης καί
αποτελεσματική σκηνή. Οί φρουροί άπώθησάν τινας, άτακτοϋντας, προ
της θύρας αύτης τοϋ ναοϋ, ούτοι δέ θεωρήσαντες έαυτούς προσβεβλη
μένους έπετέθησαν κατά τοϋ μοιράρχου Γενοβέλη, δπως τώ άφαιρέσωσε
τό ξίφος. Οί χωροφύλακες ήναγκάσθησαν νά παρέμβωσιν έκ νέου καί
πληγώσωσί τινας. Άλλά τοϋτο έπυρπόλησε πλέον τών Καλλιφρονιστών τό αίμα, καί, έπιπεσόντες, ήρπασαν τά δπλα τών χωροφυλάκων
διά τών δποίων τούς έζυλοκόπησαν άνηλεώς.
Τότε, τη προτροπή τών φίλων του, έρχεται εις τόν τόπον της εκ
λογής δ στρατιωτικός διοικητής Αθηνών καί κυβερνητικός ύποψήφιος
Δ. Καλλέργης, μεγάλης άπολαύων δημοτικότητος, ένεκα τών ανα
μνήσεων τής σεπτεμβριανής μεταπολιτεύσεως. Γιοϋχα, συριγμοι και
Ζητώ, άναμίζ έκρήγνυνται άκατάπαυστα, χειρ δέ δολοφόνος έγείρεται
κατ’ αύτοϋ, άπό τής όποιας ώς έκ θαύματος σωθείς, καταφεύγει εις
τόν παρακείμενον οίκον Γεωργούλα. Οΰτως ή οχλαγωγία εφθανεν εις
τό έπακρον, δτε αίφνης έμφανίζεται δ Δ. Καλλιφρονάς και αποπειράται
νά καθησυχάση τούς έμμανεϊς πλέον πολίτας, άλλ’ ούτοι έπί τή θέα
τοϋ άρχηγοϋ έκβάλλουσι νέου ρυθμοϋ κραυγάς : στ' ανάκτορα,, στ’ α
νάκτορα. Ό Καλλιφρονάς αύτό άκριβώς έπεθύμει καί, τεθείς επι κε
φαλής τών φίλων του έκκινεϊ μετ’ αύτών πρός τά ανάκτορα, ΐνα ζητήσωσι παρά τοϋ βασιλέως τήν πτώσιν τής κυβερνήσεως, ήτις δμολογουμένως ώφειλε νά πέση, άφοϋ τόσον άδρανώς καί περιφόβως εκρατει τούς οΐακας τής έξουσίας, ώστε έπέτρεπεν εις ολίγους ταραζίας νά
ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡ2ΕΝΗ ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ
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έκρέπωνται εις μυρίας κατά τών νόμων άσελγείας καί έμβάλλωσιν εις
τρόμον δλόκληρον την πόλιν.
Έν τη δ^φ Έρμου φαίνεται βασιλικόν όχημα, φέρον τόν βασιλέα·
οί ^ιαίηλωταί άναγκάζουσι τόν ηνίοχον νά σταματήση τούς 'ίππους,
ένφ πίλοι, μαντήλια, φέσια καί φωναί κάτω ή κυβέζ^ησις πάλλουσιν
άπαύστως εις τούς αέρας. Ό Όθων κινήσας καταφατικώς την κεφα
λήν πρός τό πλήθος, λαμβάνει την άδειαν ν’ άπέλθη. Πρός τό έσπέρας
<^έ γίνεται γνωστόν δτι, δ Μαυροκορίάτος παρητήθη και δ Κωλέττης
έκλήθη νά σχηματίση την νέαν κυβέρνησιν.
’Αλλά και πριν ή ή οχλαγωγία αυτή λάβη χώραν, δ Μαυροκορίάτος έσκόπει νά ύποβάλη την παραίτησίν του, νοριίζων, δτι 5έν έ'χαιρε
πλέον της έρεπιστοσύνης τοϋ Βασιλέως, ^ιότι οΰτος, έν άγνοια του
ύπουργείου, έπέτρεψεν εις τόν διαγγελέα του Δ. Μαυρορειχάλην νά
μεταβή εις Μάνην, εναντίον τοϋ γενικού μέτρου, τό δποϊον είχε ληφθή, δπως οΰίενί στρατιωτικφ ή πολιτικό ύπαλλήλω, ισχύοντι έν
Μάνη, έπιτραπη η έκεισε μετάβασις πριν τοϋ πέρατος τών έκλογών.
Έπελθούσης της ύπουργικής κρίσεως, ή συνέχισις της έκλογής άνεβλήθη ρεέχρι τοϋ σχηρεατισρεοϋ της νέας κυβερνήσεως.
♦♦
Τοιαύτη έν άτέχνω σκιαγραφία ή πρώτη έν Έλλά^ι βουλευτική
έκλογή, έκ γενικής ρεέν άπόψεως πλήρης παροξυσμών καί καταχρή
σεων, άλλ’ άφ’ ετέρου έπαρκώς δρεαλή, ώς άπαρχή τοϋ κοινοβουλευτι
κού βίου λαού, μόλις άπαλλαγέντος μακραίωνος δουλείας και έ'χοντος
έ'τι άχαλίνοιτα τά πάθη καί την πολιτικήν συνείιϊησιν άκατάρτιστον.
1890
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΦΟΒΟΥΜΑΙ
Τώ Λνλφρέοω Χτόβενς

Σ’ άγάπησα, κι’ έλόγιασα τά ουράνια νά σιμώσω
Κι’ άν ίσως βρώ παράδεισο καί τήν ζωήν νά ίώσω . .
Σ’ άγάπησα, κι’ είχα φτερά σαΐταις κι’ έπετοϋσα
’Αητό μ’ έκράζαν τά πουλιά, κι’ άάέλφια τά καλοϋσα.
Σ’ άγάπησα, ήταν άνοιξις καί ή γή γεμάτη ρό^α
Κι* άναγαλλιάζαν τά στοιχειά, καί ή πλάσις δλη εύώάα.

ΣΤΟΑ

Κι’ ήταν φωτ^ά ή άγάπη σου κι’έκαψε τά φτερά μου
Κι’ έβρέθηκα άφ’ τόν ουρανό με μιά πεσμένος χαμούΤά ρόία τής άγάπης μου τά έμάρανε ή πνοή σου
Καί τώρα κλαίω καί ποθώ τό φώς τοϋ παραοείσου·
’Εγώ θρηνώ, κι’ έσύ γελάς, πανούργα μαυρομμάτα,
Κι’ δμως άκόμη σάν θωρώ, τά δλόδροσά σου νειάτα
Μ’ δσα κακά κι’ άν μοΰκαμες δταν μακρυά σέ νοιώσω
Φοβούμαι άγάπη μήν γενή τό μισός μου τό τόσο
—___

Δ· 1 ΜΑΡΓΑ ΡΗΣ

ΜΙΚΡΟΥΛΑ
Μικρούλα πώς νά σού τό πώ, πώς θές νά ’στό έξηγήσω
Τί αισθάνομαι δταν σέ ΐ£ώ, τί άκούω σάν σ’ άντικρύσω
Είμαι μικρούλα θά μού πης, τό τί μοϋ λες 5έν ξέρωΕίσαι μικρούλα κόρη μου, μά έγώ γιά σέ ύποφέρω,
’Ωσάν διαμάντια λάμπουνε τά μάτια τά γλυκά σου
Καί σάν χρυσάφι ίίναι ξανθά τά δλόπυκνα μαλλιά σου.
Ωσάν άητός πετας ψηλά, στό κάθε σου τό βήμα
Ώ! μή μού γέρνης ντροπαλή, ή άγάπη 5έν είν’ κρίμα.
Ξανθούλά μου είσαι άγγελος, γιατί δταν σ’ άπαντήσω
Θαμπόνουνται τά μάτιά μου καί τρέμω νά ’μιλήσω
Ζάκυνθος 1890.
Δ. I. ΜΑΡΓΑΡΗΣ
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’Επειδή δμως καί έν τή άναγραφήτοϋ έπεισοδίου τούτου παρεισέφρυσε μικρά τις άνακρίβεια, έκπληρώ, φίλτατε Κύριε Άρσένη, τήν αίτησίν
σου, δπως σοί γράψω, ώς είς τών περιπατητών τής Πλατείας έκείνης,
καί προσωπικώς τότε γνωρίσας τόν κ. Στάνλεϋ, όλίγας λέξεις Ιδίως,
κα'ι οΰδεμία τήν αναφέρει έκ τών άπειρων βιογραφιών, αϊτινες πληροϋσι νϋν τάς

εφημερίδας και τά περιοδικά, ουδέ εινε μυθολόγημά τι έξ έκείνων, δι’ ών κοσμεί

ί έν έτει 1868 τακτικοί περιπατητα'ι της έν Έραουπόλει κεντρικής Πλατείας, -άναγινώσκοντες
σήμερον τά κατά τόν 5ιάση[/.ον ερευνητήν της
Αφρικής κ. Ερρίκον Στάνλεϋ, καϊ τάς άπανταχοϋ
έπί τή τελευταία αύτοϋ θριαμβευτική έπανόίφ
γενομένας αύτώ ύποίοχάς, ύπερβαινούσας ύπό
πολλάς επόψεις καί αύτάς τάς βασιλικάς, ένθυ μοϋνται τόν νεαρόν τότε άνταποκριτην τοϋ New
Vork Herald κ. Στάνλευ, παραμείναντα έν Σύρω
ημέρας τινάς μετά την έξ Άβυσσινίας επάνοδόν του. ’Εφημερίδες δέ
τινες, ένεκα τοϋ περί αύτοϋ, δικαίως ηδη, γενομένου μεγάλου καθ’ δλον
τόν κόσμον λόγου, έδημοσίευσαν το έν άρχή τοϋ σταδίου του, έν τη
Ελληνική έκείνη νήσω, έπεισόδιον, δπερ κατά τινας αυτών,ίσως συνετέλεσεν εις την μετατροπήν τοϋ σταδίου του καί την μετέπειτα δό
ξαν του, έπί τώ λόγω δτι ή τυχόν πραγματοποίησις της έν Σύρφ έκδηλωθείσης ευχής του, ηθελεν έπιδράσει εις τά κατόπι μεγάλα του
σχέδια περί έξερευνησεως της τέως άπροσίτου ’Αφρικής.
Ό τάς γραμμάς ταύτας γράφων ένταϋθα, εις τών περιπατητών της
έν τη καλή έκείνη νήσφ Πλατείας, εύτυχήσας νά γνωρίση τότε, καί
προσεοπικώς σχετισθη μετά τοϋ μέλλοντος έρευνητοϋ τών άπροσίτων
της ’Αφρικής, δέν προτίθεται νά γράψη τι, ούτε περί τοϋ επεισοδίου
έκείνου, ούτε περί τών έκ τούτου κρίσεων τών άλλων1.
1 Σημ. Έχδ. ΙΊοιχί.Ιης Στοάς.

Περί

τοϋ έν Σύρω επεισοδίου, περί ου δεν

άναφέφει τι ό κ. Άμπελας, άναγινώσκομεν τά έξης έν τώ περιοδικό ' Εβδομάδι,
γραφέντα μέν ύπό τοϋ κ. I. Μαράνου, άναδημοσιευθέντα δέ μετά κρίσεων καί

ύπό άλλων εφημερίδων.
«Πριν ό Στάνλεϋ γείνη Στάνλευ,ένδοξος τουτέστι και μέγας, ήτο άπλοϋς άν

ή παράδοσις τό παρελθόν έξεγόντων ηρώων».
«Είναι άπλουστάτη αλήθεια, τόσον άπλή, ώστε ούδέν θά παρουσίαζε τό ένδια-

φερον, άν επρόκειτο περί οίουδήποτε άλλου.— Άπλοϋς έρως, ατυχής μάλιστα !
Άλλά καί τό έλάχιστον τοϋτο έπεισόδιον τοιαύτην έξασκεΐ έπιρροήν έπί τοϋ με-

τέπειτα βίου τών μεγάλων άνδρών, ώστε τό περισυλλέγει ή ιστορία

καί δι’ αύ-

τοΰ έρμηνεύει κάποτε έργα, άτινα, άνευ αύτοϋ, θά έμενον ανεξήγητα. Τις οΐδε δέ

βραδύτερον, άν αυτός δ ατυχής έρως τοϋ Στάνλευ δέν παρουσιασθή ώς ό ακρο
γωνιαίος λίθος τής σημερινής δόξης του.

.............................................................................................................................................................. »
«Ή ιστορία, εί'πομεν, είνε μικρά καί άπλουστάτη· μόνον αί συνέπειαί της πι

θανόν νά έγίνοντο μεγάλαι».
«Ό Στάνλεϋ πριν γείνη Στάνλεϋ, μέ άλλο άνομα μάλιστα (;) ήλθεν εις τήν

Ελλάδα ώς ανταποκριτής αγγλικών καί αμερικανικών έφημερίδων, καί έφ’ ικα

νόν χρόνον διέμενεν έν Σύρω. Τό πολυάσχολον πλήθος τών

περιπατητών τής

ΠΛατείας, συνειθισμένον είς τόσους διερχομένους ξένους, ούδεμιάς ήξίωσεν αυτόν
προσοχής. Βραδύτερον δμως δ ξένος προεκάλει τών πάντων τά βλέμματα. Τί ;
μή προεμάντευσαν οί φίλοι 'Ερμουπολΐται όποιον άνέμενεν αυτόν μέλλον; Πο

σώς· έπαραξενεύθησαν μόνον, μαθόντες ότι δ ξένος αυτός, δ άγνωστος, άπέβλεψε
πρός τήν ώραιοτέραν κόρην τής νήσου, καί αφοϋ μάτην, διά συχνών έν τή Πλα

τείς περιπάτων έπόθησε νά προκαλέση παρόμοιον αίσθημα, έσπευσε νά ζητήση
τήν χεϊρά της. Δι’ αυτό πάντες τόν παρετήρουν μετά περιέργειας, ώς έκδηλώ-

σαντα οΰτως άρπακτικάς διαθέσεις κατά τοϋ έγχωρίου έγκαλλωπίσματος».
«Άποφεύγομεν ν’ άναφέρωμεν ονόματα καί χρονολογίας, άλλ’ ή ιστορία δέν
θά παραμελήση ουδέ ταϋτα. Άρκούμεθα μόνον είς τά γεγονότα, ών τό πρώτον

ϋπήρξεν οικογενειακόν συμβούλιον, κατά τά παρ’ήμΐν είθισμένα, συμβούλιο», ούτινος ή άπόφασις ύπήρξεν

αναβλητική. Ή αναβολή είς

τοιαύτας περιστάσεις

είνε συνώνυμος πρός καταδίκην. 'Ο Στάνλεϋ δμως δέν ητο άνθρωπος νά ύποχωρήση. Έπέμεινε μέ τήν σιδηράν έκείνην υπομονήν, ής τά δείγματα έθαύμασεν
δ κόσμος βραδύτερον. Καί έν τώ μεταξύ οΐ οικείοι έζήτουν καί έλάμβανον περί
αύτοϋ τάς άρίστας τών πληροφοριών. Αί έξ ’Αγγλίας έπιστολα! συνίστων αυτόν

ώς αληθές εύρημα. Καί ο! γονείς τής ώραίας Έλληνίδος συγκατένευσαν είς τόν
γάμον, άλλ’ ύπό ένα δρον, ύπαγορευθέντα έκ

τής πρός τήν κόρην στοργής καί

συνήθη άλλως τε παρ* ήμΐν—Νά έγκατασταθή δ γαμβρός έν 'Ελλάδι !

θρωπος, καί μάλιστα ανταποκριτής έφημερίδος. Καί πριν ή δ ακάματος έξευρε-

«Ό γαμβρός δμως έκαλεΐτο Στάνλεϋ!» . . . Τοιαύτη ψυχή ήτο δυνατόν νά

νητής τής ’Αφρικής πλήρωσή τόν κόσμον διά τής φήμης του, διήλθεν ημέρας

εγκαθειρχθή έν σώματι παραγγελλιοδόχου,έμπορου, αξιωματικού, ή καί δημοσιο
γράφου, ύφ’ ους δρους φυτοζωοϋσιν ούτοι παρ* ήμΐν ; Θά έγένετο ίσως άρχαιολό-

σκοτεινάς, αλλά γλυκείας, όσον ή σκιά δροσερού άλσους».
«Εις τούς πολλούς είναι άγνωστος ή σελίς αϋτη τής ιστορίας τοϋ Στάνλεϋ
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δπως ύποδείξω δτι δ κ. Στάνλεϋ δέν έ'φερεν άλλο τότε όνομα, δτε ήτο
απλούς ανταποκριτής έφημερίδων, άλλ’ειχεν ηδη, καίτοι νέος, παρελ
θόν καί προεδείκνυεν, ούτως είπεϊν, τόν μέλλοντα Στάνλεϋ, τόν άνδρα
τών μεγάλων αγώνων καί αποφάσεων.
Είκοσιεπταετής περίπου δ κ. Στάνλεϋ ειχεν έπισκεφθή περί τά τέλη
τοϋ 1868 τήν νήσον Σϋρον. ’Επανερχόμενος έξ Ά βυσσινιάς μετά τήν
άλωσιν τών Μαγδάλων τής Αίγύπτου, διήρχετο τής Σύρου, δπως πα~
ραμεϊνη μόνον ώρας τινάς καί εξακολουθήσει είτα τό είς Ευρώπην καί
’Αφρικήν ταξείδιόν του. Άλλ’ ή κατά τάς ημέρας έκείνας ύφισταμένη
ετι, ένεκα τής κρητικής έπαναστάσεως, θορυβώδης κίνησις προσφύγων,
εθελοντών καί πολεμοφοδίων, εϊλκυσε τήν προσοχήν τοϋ άνταποκριτοϋ
τής μεγίστης τών εφημερίδων καί άπεφάσισε νά παραμείνη δύο ή τρεις
ημέρας, δπως, πληροφορηθείς τά τής τότε καταστάσεως, γράψη καί
τηλεγραφήση είς τήν εφημερίδα του.
Άλλ’ αί τρεις ήμέραι έ'γειναν πλειότεραι, διότι κατά ταύτας έδόθη
άφορμή είς τό έπεισόδιον εκείνο τοϋ βίου του, τό άναγραφέν ήδη είς
τάς εφημερίδας καί δπερ τάχιστα κατέστησε γνωστόν καί άγαπητόν
τό ονομα τοϋ νεαροϋ άνταποκριτοϋ τοϋ Κήρνκος τής Νιας Ύόρχης,
παρά τή άξιολόγφ κοινωνία τής Έρμουπόλεως.
Ό κ. Στάνλεϋ ήτο ήδη γνωστός εις τούς άπειροπληθεϊς άναγνώστας τοϋ Κήρυκος τής Νέας Ύόρκης» (New Vork Herabd), ήτις
είνε, ώς γνωστόν, ή μεγίστη τών εφημερίδων τοϋ νέου κόσμου.
Ή είς Άβυσσινίαν εκδρομή τοϋ κ. Στάνλεϋ, δ ηρωισμός καί ή δεγος, ϊνα εύρη στάδιον ή δαιμόνια ένεργητικότης του ; ή δά έγένετο ή Ελλά;

αφετηρία τών μακρών πλόων του καί τδ Κόγκον δά προσηρτατο είς τήν Ελ
λάδα ; . . . .
Τδ αποτέλεσμα, έν τούτοις, τής πάλης ύπήρξεν ή ήττα τής καρδίας. Καί ό

Στάνλεϋ άνεχώρησεν έκ Σύρου και έξ 'Ελλάδος, ϊνα μή έπανέλδη πλέον».

Όρα τήν συνέχειαν τής ώραίας ταύτης μελέτης έν τή α'Εβδομάδι» (άριδ.

26 τής 30 ’Ιουνίου 1890), ήτις τελευτή» διά τών εξής : «Τδ έπεισόδιον τοΰτο
δέν εινε τδ μόνον, όπερ ήδύνατο τις νά λάβη ώς ύπόδεσιν μυθιστορίας. Παράδο

ξος συγκυρία τύχης συνετέλεσεν, ώστε ή ώραία τής Έρμουπόλεως Καρυάτις νά

νυμφευβή ξένον καί νά εύρίσκηται έν Βρυξέλλαις τάς ήμέρας, καθ’ άς έτελεΐτο
εκεί τοΰ σχεδδν άπορριφδέντο; μνηστήρος ή άποδέωσις . . . . »

Καί προσδέτομεν ήμεις ώς επίλογον, ότι τδ έπεισόδιον εκείνο συνετέλεσέ πως
εις τήν μετέπειτα άφδιτον δόξαν τοϋ Στάνλεϋ καί ή ώραία Έλληνίς άπεκατέ-

στη ευτυχής σύζυγος άλλου ξένου διαπρεπούς καί φιλέλληνος.
Σημ, Έκ$. Ποικ. Στοάς,
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ξιότης, μεθ’ ής είσήλθεν είς τά πολιορκούμενα Μάγδαλα, ήτο τό πρώ
τον άλμα, τό πολλά ύποσχόμενον είς δημιουργίαν μεγάλου, ύπό τήν
εποψιν τών τολμηρών επιχειρήσεων, σταδίου, δπερ βεβαίως δέν ήδύνα
το νά σχεδιάση μένων έν τή ιδιαιτέρα: αύτοϋ πατρίδι,ήτοι έν Denbigh
τής Ούαλλίας. Δεκατριετής ειχεν άπέλθει έκεϊθεν πρός άναζήτησιν
σταδίου δ τότε καλούμενος Jhon Rowaland (’Ιωάννης Ρόουλλανδ).
Άπελθών διά Λιβερπούλης είς Νέαν Αύρηλίαν καί άναγνούς πρό
καταστήματος τίνος, δτι ζητείται νεαρός ύπάλληλος, είσήλθε καί κερδίσας τάχιστα διά τών προτερημάτων του τήν έμπιστοσύνην τοϋ
μεγαλεμπόρου καί προϊσταμένου του Henry Morton Stanley υίοθετήθη παρ’ αύτοϋ, λαβών έ'κτοτε τό τοσοϋτον δοξασθέν όνομα 'Ερρίκος
Μύρτον Στάν,Ιεϋ. 'Υπό τοϋτο δέ τό όνομα έγένετο ήμϊν γνωστός έν
Σύρφ κατά τήν ώς άνω έκεϊθεν διάβασίν του. Άποθανόντος δέ τοϋ
θετοϋ πατρός του Στάνλεϋ, άνευ διαθήκης, ό νεαρός Στάνλεϋ άνεζήτει έπί τετραετίαν νέον στάδιον ένεργείας, ήν δέν άνεύρισκεν έν τή
κινήσει τοϋ έμπορίου· έκραγέντος δέ τότε τοϋ Αμερικανικού πολέμου,
μετέσχεν αύτοϋ· γενναίως δέ πολεμών ήχμαλωτίσθη έν τή μάχη τοϋ
Pittsburg, άλλά μεταφερόμενος, δπως δικασθή, διά τής ειδικής άμάξης τών ύποδίκων, κατώρθωσε, διαλαθών τούς φρουρούς, νά δραπετεύση· φεύγων δέ, προσέφυγε καί κατετάχθη είς τό πολεμικόν ναυτι
κόν, ένθα ταχέως προήχθη είς τόν βαθμόν άξιωματικοϋ. Κατά τό
1869 άπελθών έπ’άδείςρ είς Αγγλίαν, ϊνα έπισκεφθή τήν έν Denbigh
μητέρα του, έσπευσε μετ’ ού πολύ νά έπανέλθη είς τάς τάξεις τουάλλά τοϋ πολέμου ήδη παύσαντος, παρητήθη τοϋ βαθμού του, δπως
άναζητήση στάδιον ένεργητικώτερον τοϋ έν ειρήνη άξιωματικοϋ.Άλλ’
ήδη δ άνθρωπος τών δπλων ήρξατο φημιζόμενος ώς δεξιώς χειριζόμενος καί τήν γραφίδα- δι’ δ ταχέως προσελήφθη ύπό τών διευθύνσεων
τών Αμερικανικών έφημερίδων Missouri Democrat καί New Nork Iribune, είς άς δμωςβραχύν παρέμεινε χρόνον καθ’ δσον ήδη έν έ'τι 1867
εκαλείτο ύπό τοϋ μεγάλου έπιχειρηματίου καί εκατομμυριούχου Διευθυντοϋ καί ιδιοκτήτου τοϋ Κήρνχος τής Νέας Ύόρκης κ. Βέννετ,
όπως άποτελέση μέρος τής συντάξεως τοϋ κολοσσαίου ημερησίου φύλ
λου, ώς πεοιοδεύων αύτοϋ ανταποκριτής έπί μεγάλη άντιμισθία· ώς
τοιοϋτος δέ άνεμίχθη τότε άμέσως είς τά σπουδαιότερα τής ύφηλίου
συμβάντα, μεταξύ δέ τών τελευταίων, είς τήν Άβυσσινιακήν έκστρατείαν, είς τά εγκαίνια τοϋ Σουέζ καί εϊ τι άλλο, μεταπηδών άπό Α
μερικής είς Άβυσσινίαν, ή άπό ταύτης είς Καναδά, ή είς τήν Άνατο-
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"λτή^, μεθ’ ης ήμεϊς ευκολίας άπό Πειραιώς εις Αίγιναν ή Σύρον. Κατά
την τελευταίαν του δέ έξ Άβυσσινίας δι’ Α’ιγύπτου έπάνοδον, διήλθε τής Συρου, προτιθέμενος όπως μεταβή εις ’Ισπανίαν, ένθα άνετιλίσσοντο τά συμβάντα, τ’ άπολήξαντα κατόπιν εις την έκθρόνισιν της
’Ισαβέλλας Β'.
Εκ τών ολίγων τούτων ύποδεικνύεται, ότι δ κ. Στάνλεϋ δέν ήτο
τότε άπλοϋς ανταποκριτής, άλλ’ έ'φερεν ήδη άρκούντως γνωστόν τό
ό'νομα, δπερ μετ’ ού πολύ κατέστησεν ένδοξον καθ’ δλην την ύφήλιον.
Τον κ. Στάνλεϋ, οί τότε γνωρίσαντες καί σχετισθέντες έν Σύρφ
εφροντίσαμεν — καί άνεξαρτήτως τοϋ επεισοδίου, περί ού έγένετο λό
γος— νά περιποιηθώμεν καί ύπό άλλην έ'ποψιν, ήτοι, ού μόνον ως ξένον
καί πολύτιμον άνδρα, άλλα καί ώς άνταποκριτην παγκοσμίου φύλλου,
ού περ η ευμενής διάθεσις ύπέρ τών άγώνων της άγωνιώσης τότε Κρή
της ήδύνατο ν’ άποβή εθνωφελής. Αυτός δ τότε τής ’Αμερικής έν
Συρφ πρόξενός, κ. Έμμ. Σαπουντζάκης, ήτο Κρής, εις τών μάλιστα
ενδιαφερομένων υπέρ τοϋ κρητικοϋ άγώνος. At’ αΰτοϋ δ’ έγνωοίσθημ.εν
μετά τοϋ κ. Στάνλεϋ, οστις εν τώ μικρώ κύκλφ τών έν Σύρω γνωρί—
μων του εύρισκεν ιδιαιτέραν ευχαρίστησιν λαλών την άγγλικήν μετά
τοϋ κ. Χρ. Ευαγγελίδου, διευθυντοϋ τοϋ πεφημισμένου τότε καθ’άπασαν την Ανατολήν εκπαιδευτηρίου καί μετά τοϋ άρίστου άγγλομαθοϋς καί φιλαμερικανοϋ κ. Στυλ. Κασσιμάτη, τότε διαπρέποντος δι
κηγόρου έν Σύρω. Διότι δ κ. Στάνλεϋ δεν είχε τελειοποιηθή έ'τι έν τή
έκμαθήσει τής γαλλικής, κατεγίνετο όμως έ'τι εις ταύτην καί ταξειδεύων άκόμη.
Συνέπεσε δέ τότε οί έν Σύρω νά ήμεθα ένθουσιασμένοε ύπέρ τοϋ
άμερικανικοϋ Έθνους, ενεκα τών ύπέρ τής Κρητικής έπαναστάσεως
δειχθεισών ευμενών έκεΐθεν διαθέσεων· έπείθετο δέ δ κ. Στάνλεϋ περί
τούτου έ'κ τε τών συνδιαλέξεων μου καί έξ αΰτοϋ ετι τοϋ τίτλου τοϋ
ξενοδοχείου, έν ω κατώκησε, τοϋ μεγάλου καί μόνου τότε έν τή κεν
τρική πλατεία Ξενοδοχείου τής ’Αμερικής. Ηύχαριστεϊτο δέ βλέπων
εΰχερώς λαλουμένην την ’Αγγλικήν, όπου έσύχναζε, κατά τάς όλίγας
ημέρας τής έν Σύρω διατριβής του- διότι, έκτος τών άνωτέρω γνωρί
μων του, έγνώρισε τότε καί άλλους έκ τών έν Σύρω διακεκριμένων
άγγλομαθών, οίον τόν κ. Άρ. Κάζηραν, γενικόν γραμματέα τής Ελ
ληνικής Άτμοπλοΐας, τόν κ. Σμίθ, γενικόν διευθυντήν τοϋ μηχανικού
τμήματος τής αυτής έταιρίας καί άλλους. Ηΰχαρίστει δέ πάντας τό
προσηνές τοϋ ύφους, ή πολυγνωσία καί ή άφέλεια, μεθ’ής ώμίλει περί
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τών έν τή ύφηλίφ μεγάλων άποστάσεων. ’Ενθυμούμαι δέ ζωηρώς δτι
τό ζήτημα τούτο έ'θιξεν έν οικογενειακοί τινι συμποσίφ, ένθα έγερθείς,
όπως, κατά τ’ άγγλικά έ'θιμα άπαγγείλη πρόποσίν τινα ύπέρ τών 'Ελ
λήνων, είπε πολλά καί πολύτιμα περί τής πάλαι έπιχειρηματικότητος αυτών καί τής ύπό τού Μεγάλου ’Αλεξάνδρου κατακτήσεως δλου
σχεδόν τοϋ ’Ασιατικού κόσμου. Ή πρόποσις αΰτη, ήν διηρμήνευεν
άμέσως κατά φράσιν και ώς άριστα, δ έλλόγιμος κ. Κασσιμάτης, ητο
ή περί
έαυτοϋ του προφητεία. Λαβών άφορμήν έκ τής Άβυσσινίας,
άνέφερεν δτι ύπάρχουσιν εκατομμύρια άνθρώπων ε’ις άγνώστους έ'τι
χώρας. Τις τών δαιτημόνων ήδύνατο νά προΐδη, δτι δ ταϋτα λέγων
ε’μελλε νά ή μετ’ ού πολύ δ μέγας τής ’Αφρικής έξερευνητής καί νά
περισώση δ,τι τότε έ'λεγε, καί φίλοσοφήση περί τού έν αΰτφ ύπάρχοντος άπό τότε δαεμονίου τών μεγάλων περιηγήσεων καί άνακαλύψεων!
Εις τινα αυτού περικοπήν, άπαντών λεπτώς καί έμμέσως εις τήν ύπό
τίνος δαιτημόνος έκφρασθεϊσαν ευχήν,δπως παραμείνη ποτέ εν Ελλάδι
ή έν Ευρώπη πρός διαρκή έγκατάστασιν, έν ή θά ήτο πολύτιμον άπόκτημα διά τήν 'Ελλάδα, ώς φιλέλλην δημοσιογράφος, έμειδία επί τή
ίδέρι δτι ήτο δυνατόν νά περιορισθή ώς δ κοχλίας έν τφ περικαλύμματι, ή τώ φορητφ οίκω του. Τότε δέ ύπέμνησεν δτι οί "Ελληνες, οί
παρακολουθήσαντες τόν πρόγονόν των Μέγαν ’Αλέξανδρον εις τά βάθη
τών ’Ινδιών ή πλημμυρήσαντες τόν κόσμον δι’ άποικιών, δέν έ'πρεπε
νά νομίζωσιν δτι δύναταί τις νά δημιουργήση μέλλον, περιοριζόμενος
έντός τών στενών δρίων τής πόλεως ή τοϋ έ'θνους του. Μέχρι δέ τής
στιγμής έκείνης ούδεμία έ'τι ύπήρχεν ιδέα, ούτε παρ’ αΰτφ ούτε παρά
τφ ιδιοκτήτη τής έφημερίδος του περί άνευρέσεως τού Λιβιγστώνος εις
τά άπρόσιτα τής ’Αφρικής, ούτε περί τών κατόπι μεγάλων έξερευνήσεων αυτής. Ένεϊχον δμως αί φράσεις του καί αί άοριστίαι περί μέλ
λοντος πόθου του προφητείαν τινά, πραγματοποιηθεΐσαν μετ’ ού πολύ.
Πράγματι, μήνάς τινας μετά τήν έν Σύρφ διαμονήν του, μοί έ'γραφεν
άφελέστατα, άποχαιρετών με, δτι άνέλαβεν προταθεϊσαν έκδρομήν εις
τά άπρόσιτα τής ’Αφρικής μέρη, πρός άνεύρεσιν τού ώς άπολεσθέντος
θεωρουμένου δόκτορος Λιβιγστώνος. Άπό τής ημέρας δ’ έκείνης δ κ.
Στάνλεϋ είσήλθεν εις τό στάδιον τών μεγάλων του ονειροπολήσεων
καί τών Ηρακλείων άγώνων, εις οΰς τόν παρακαλουθοϋμεν νοερώς οί έν
Σύρφ ολίγοι γνώριμοί του μετ’ ένδιαφέροντος, θαυμάζοντες τό άπαράμιλλον θάρρος, τήν εις τούς μόχθους καί τάς δείνας έν Αφρική νόσους
άντοχήν του, καί τήν έπιμονήν, μεθ’ ής άλλεπαλλήλους έπεράτω-
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σεν έχει άποστολάς, δικαίως έπονομασθείς ΣτάνΜϋ δ Αφρικανός.
Γνωρίζουσι δέ πάντες, μάλιστα έκ τών Έρμουπολιτών οί γνωρίσαντες τόν άνδρα καί παρακολουθησαντες αυτόν νοερώς είς τάς εκστρα
τείας του, δτι διελθών διά Κριμαίας, παρακολουθησας τόν Καύκασον,
είτα διασχίσας τάς Ινδίας καί την Περσίαν, έ'φθασεν είς Ζανζιβάρην
τη 21 Μαρτίου 1871 καί εντεύθεν είσέδυσεν είς τό δυσπρόσιτον τέως
κέντρον της 'Αφρικής· οί δέ άναγνόντες τό κατόπι δημοσιευθέν σύγ
γραμμά του «Comment j’ai retrouve Livigston» ενθυμούμαι πώς,
όργανίσας σώμα 192 άνδρών, έξ ών 3 μόνον Εύρωπαΐοι, οί δέ λοιποί
’Αφρικανοί ιθαγενείς, έγκατεληφθη μετ’ ού πολύ ύπό τών Ευρωπαίων
καί προύχώρησεν, μόνος αυτός λευκός, έπί κεφαλής τών μαύρων, εις τό
βάθος της ’Αφρικής, πώς ώφεληθη της εύκαιρίας νά συμμαχηση μετά
τών ’Αράβων, τών πολεμίων τού ωμού Βασιλέως Ounyamouesi, τόν
’Αττίλα τούτον της σημερινής ’Αφρικής, καί πώς έπί τέλους έπανεύρε,
τη 10 Νοεμβρίου 1871, τόν ώς άπωλεσθέντα θεωρούμενον Λιβιγστώνα
εις Oudgidgi, παραλαβών τάς πολυτίμους σημειώσεις καί προοιμιάσας την κατόπιν μεγίστην εις ’Αφρικήν έκστρατείαν, καθ’ ην συνέ
στησε τό μέγα έλεύθερον κράτος τού Κόγκου, ίδρύσας πόλεις καί
σταθμούς (την Stanley-Pool, τάς Stanley-Falles κλ.).
Όταν, έπανελθόντα έκ της πρώτης εκδρομής, της πρός άνεύρεσιν τοϋ
Λιβιγστώνος είς Λονδϊνον, συνεχάρημεν οί έν Σύρω πρό τριετίας γνωρίσαντες τόν κ. Στάνλεϋ, διά την εύτυχη άποπεράτωσιν της άποστολης του, ήνοησαμεν έκ της άπαντήσεώς του, δτι εκείνο, δπερ ημείς
ένομίζομεν, άποπεράτωσιν της άποστολης του, αυτός έθεώρει άρχην με
γάλων έν τώ μέλλοντι έπιχειρησεων, έννοών βεβαίως την έξερεύνησιν
της κατά τόν ’Ισημερινόν ’Αφρικής.
Πράγματι δέ μετ’ ού πολύ, τώ 1874, δ κ. Στάνλεϋ διά νέων κε
φαλαίων καταβληθέντων ύπό τών έφημερίδων New Vork Heralel
καί Daily Telegrapu άπηλθεν έκ νέου διά Ζανζιβάρης είς την κεντρώαν ’Αφρικήν πρός άνεύρεσιν τών άγνώστων πηγών τού Νείλου καί
έξέτασιν της μεγίστης τών λιμνών, της έκτοτε ονομασθείσης Victoriaέκεϊ συμμαχησας μετά τών μοναρχών Mtesa καί Roumanika, άνεκάλυπτε την ύπ’ αυτού όνομασθεΐσαν λίμνην Albert Edouard καί
την έτέραν λίμνην Tanganika, είσδύσας δέ τη βοήθεια τοϋ TippooTip είς τό τέως άπρόσιτον δάσος Mitamba, έ'φθασεν είς τόν μέγιστον
ποταμόν Κόγκο, περί τόν οποίον συνέστησε κατόπιν τό έλεύθερον χράτ,ος ζοΰ Κόγχου, άφού, είς τριάκοντα δύο μάχας μετά άγριων καί ίθα-
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ώς έκ θαύματος.
Τά μετά ταϋτα γνωρίζουσι πάντες, δτι δηλαδη δ κ. Στάνλεϋ έπανηλθεν είς Εύρώπην, άνακοινώσας δέ είς τάς μεγάλας γεωγραφικάς
εταιρίας τάς νεωτέρας άνακαλύψεις του, συνεφώνησε μετά τοϋ βασιλέως τοϋ Βελγίου Λεοπόλδου νά έπανέλθη και αυθις είς ’Αφρικήν καί
συμπλήρωσή τό μέγα έκπολιτιστικόν αύτοϋ έ'ργον, ήτοι ώς γενικός
αύτοϋ πράκτωρ,νά συστήση τό κράτος τοϋ Κόγκου, τό τεθέν βραδύτερον ύπό την προστασίαν τοϋ Βασιλέως τών Βέλγων.
Τότε κατά την έν Βελγίω διαμονήν του συνέπεσε νά έπανίδω μετά
τόσα έ'τη τόν παλαιόν μου γνώριμον καί μέγαν ηδη άνδρα. Δέν ητο
βεβαίως δ νεαρός ξένος της Σύρου, άλλ’ έφαίνετο τό άκατάβλητον
αύτοϋ ψυχικόν σθένος, καίτοι ή κεφαλή του, έκ τών πολλών αύτοϋ κα
κουχιών, είχε προώρως λευκανθη, ώς αύτός έν τοϊς συγγράμμασί του
άναφέρει.
Ό κ. Στάνλεϋ, άναδεχθείς την συμπληρωσιν τοϋ έ'ργου του, έπανηλθεν είς Κόγκον, ένθα άνέπτυξεν έκτακτον όργανιστικην καί διπλω
ματικήν δεξιότητα, ίδρύσας τούς φερωνύμους σταθμούς καί την πόλιν
Σ ζανΛεούποΛιν, συστησας ταχυδρομεία, τακτοποιήσας τά τών ιδιο
κτησιών, καί γενόμενος δ ίδιος κάτοχος άπεράντων γαιών. Έπανελθών
δέ είς Εύρώπην, κατέστησε γνωστήν έν τώ Βερολινείω γεωγραφικώ
συνεδρίφ, έ'νθα παρεκάθητο καί δ σίδηρους άρχικαγγελάριος, την διοργάνωσιν τοϋ νέου έλευθέρου Κράτους τοϋ Κόγκου.
Μετά τόσους ύπερανθρώπους άγώνας ένόμιζέ τις δτι ήθελε κουρασθη
δ νέος Ηρακλής. Άλλ’ άκόμη! ’Αναδεχθείς δυσχερεστάτην άλλην
αποστολήν, την άπελευθέοωσιν τοϋ Έμίν πασσά, διοικητοϋ της παρά
τόν ’Ισημερινόν χώρας, επανήλθε και αυθις έκεϊ, έξεπληρωσε καί
την άποστολην ταύτην, προσθείς καί τό άθλον τούτο είς τά τόσα προ
ηγούμενά του, καί δοξασθείς δσον ούδείς ίσως τών πρό αύτοϋ με
γάλων εξερευνητών, ού μόνον διά τό μέγα της ψυχής σθένος, άλλά
καί διά την έ'κτακτον στρατηγικήν καί διπλωματικήν αύτοϋ ικα
νότητα.
Καί ηδη ήχεϊ καθ’ δλον τόν κόσμον, άπό τοϋ ένός μέχρι τοϋ άλλου
άκρου, ή φημη τοϋ ονόματος τοϋ νεαρού άνταποκριτοϋ, δν έγνωρίσαμεν, μη προβλέποντες ούδέν τόσφ μέγα περί αύτοϋ, οί έν έτει 1869
περιπατηταί της πλατείας Σύρου, οϊτινες έμείναμεν έκτοτε περιπατηταί η έκείνης της πλατείας, η της τοϋ Συντάγματος η της Σπι-
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ανάσας της Κερκύρας, ίσως μάλιστα καί κουρασμένοι ολίγον άπό τον
έν αΰτοϊς καθημερινόν περίπατον.
Έν Κερχύρα κατά ’Ιούλιον 1890.

ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΑΜΠΕΛΑΣ

ΜΕΣΑΙΩΝ
Μοναστηρίσια μου ώμορφιά λευκή σάν τ’ αγιοκέρι
Ποϋ απο τό μοσχολίβανο το σώμά σου ευωδιάζει,
Καί λάμπεις μες τά ράσα σου τά μαύρα σάν αστέρι

"Ανοιχ’ τήν πόρτα τοΰ κελιού, κανείς δέν μας κυττάζει.
“Ανοιχ* τήν πόρτα τοΰ κελιού, ώμορφη ευλογημένη
Μαζύ σου νά προσευχηθώ, μαζύ σου ν’ άγρυπνίσω'

Νά έλθω μες τήν αγκάλη σου κρυφά, τήν άγιασμένη,
Καί τού λαιμού σου τδ σταυρό ψυχή μου νά φιλήσω.

Τής φυλακής τά σίδερα ποϋ μ’ έκλεισαν γιά ’σένα,
Τάσπασ’ άπό τόν πόνο μου κ’ ήλθα νά σ’ ανταμώσω'

"Ανοιχ’ τήν πόρτα τοΰ χελιού καί χλείσεμε κ’ έμένα,
Εις τή θερμή αγκάλη σου τό παν νά παραδώσω.
Κι’ άν έλθη καί χαμμιά στιγμή, πικρή, δυστυχισμένη,

Καί ’ς τήν αγκάλη σου μέ ιδοΰν νάμαι γλυκά γυρμένος,

Σταυροκοπήσου τρεις φορα'ις εμπρός ’ς τήν ήγουμένη
Καί πές πώς ήταν άγγελος άφ’ τσ’ ουρανούς σταλμένος.

Ζάκυνθος

Δ. ΗΛΙΑΚΟΠΟΤΛΟΣ

1890.

Ο ΚΥΦΟΣ
[ΣΚΙ ΑΓ ΡΑΦΗΜΑ]

Α'

«... Διότι, είς σάς, τούς γονείς μου, οφείλω οχι μόνον τήν σωμα»τικήν μου άνάπτυξιν, άλλά καί τήν πνευματικήν μου διαμόρφωσιν,
»θά σάς είμαι έπί ζωής ευπειθής καί ευγνώμων, καλοί μου γονείς».
Καί ό άνθρωπος αυτός,δ ευχαριστών τούς γονείς διά τήν σωματικήν
του άνάπτυξιν καί τήν πνευματικήν του διαμόρφωσιν, ήτο έν παιδίον
κυφόν καί ηλίθιον. . . . Πώς έγέλασε μέ τό συγχαρητήριον αυτό τής
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πρώτης τοϋ έτους δ οικοδιδάσκαλος, πρός τόν δποϊον άνέθηκε τήν
διόρθωσίν του ! Ήτο λοιπόν τόσον ήπατημένος δ μαθητής του, δ κυ
φός Λεωνίδας Παχύς ; άρά γε, άν δέν ήτο είς θέσιν νά νοήση τό πνεϋμά
του, ποτέ δέν είδεν είς τόν καθρέπτην τό σώμά του; Τί θά έλεγον οί
ταλαίπωροι γονείς, όταν, τήν πρωίαν τοϋ νέου έ'τους, θά έλάμβανον
κάτω έν τώ θαλάμφ των, άπό τοϋ σπουδαστηρίου τοϋ υίοϋ των, τήν
ειρωνικήν έκείνην έπιστολήν ; . .
Πρέπει ν’ άπαντήσωμεν εις δλας αΰτάς τάς ερωτήσεις τοϋ οικοδιδα
σκάλου.
Έγεννήθη καχεκτικός, ηΰξησε δέ δύσμορφος καί παραμεμορφωμένος’.
Ή ξανθή καί πεπιεσμένη κεφαλή του, μέ τό ώχρόλευκον, τό μακρόν
καί άκανόνιστον πρόσωπον, προσηρμόζετο κεκλιμένη έπί τοϋ άμ.φικύρτου έκείνου κορμοϋ, μέ τούς υβους τούς προεξέχοντας, τό στήθος τό
προτεταμ.ένον, τούς ώμους τούς έτεροκλινεϊς, προεξετείνοντο δ’ άμέσως
κάτω τά σκέλη ισχνά,βραχέα, ραιβά, Μακραί, είς άντίθεσιν, έκρέμαντο
αί χεΐρες, έβημάτιζον δέ βήμα διεστώς καί άσταθές οί ύπερμεγέθεις
πόδες, ύπό τά τερατώδη ύποδήματα. Μόνον οί οφθαλμοί, οί μεγάλοι
καστανοί οφθαλμοί, ύπό τάς συσκίους ξανθάς όφρεϊς, μέ τό άπλανές, τό
έσβεσμένον, τό θολόν αύτών βλέμμα, έξέφραζον αιωνίως πικρότατον,
συμπαθέστατον παράπονον. Δέν ήσαν, άλλ’ ένόμιζες ότι ήσαν πάν
τοτε δακρύβρεχτοι . . .
Ή μόνη χαρά τών δυστυχών γονέων έγένετο κατ’ άρχάς ή μεγίστη
αύτών λύπη. Πλούσιοι καί φιλόστοργοι, τά πάντα μετήλθον, δπως
εύθύνωσι τήν στρεβλήν σπονδυλικήν στήλην τοϋ μονογενούς των. Άλλ’
ή τόση μέριμνα καί τά ταξείδια καί τά έξοδα τ’άφειδή άπέβησαν δλα
είς μάτην,—τό πάθημα ήτο άνίατον. Έβαινεν δσημέραι αύξάνον, έπί
τά χείρω δ’ έτρεπε τήν στρεβλότητα πάσα νέα εγχείρησες, πάσα δυ
ναμική θεραπεία. Άπηλπίσθησαν έως τέλους καί λυπηθέντες νά βασανίζωσιν έπί πλέον τό κυφόν παιδίον, άφήκαν τήν φύσιν έλευθέραν
ν’ άναπτύξη, ώς ήθελε, τά διεςραμμένα εκείνα μέλη. Καί ταχέως έσυνείθισαν τό κακόν.
Περιωρίσθη λοιπόν έκτοτε δ Λεωνίδας κατ’ οίκον, είς τούς κόλπους
τής οικογένειας του μόνον, μεμακρυσμένος τοϋ κόσμου, άκοινώνητος
τών συνομιλήκων του, ύπό τήν έπιστασίαν δύο διδασκάλων, οΐτινες
προσελήφθησαν διά τήν έκπαίδευσίν του. Δέν έχάρη ποτέ τήν έλευθερίαν τοϋ παιδιού, δέν έπαιξε μετά τών άλλων, δέν έτρεξε, δέν άνερ—
ριχήθη έπί τών δένδρων, δέν έπεπλήχθη ή έδάρη, δέν ήσθάνθη
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καμριίαν τών ώραίων αυτών σνγκινήσεων της πρώτης ηλικίας.
’Αλλά διά τοϋτο δέν είχε νοήσει άκόριη την τροριεράν του θέσιν.
Μέ την προσποιητήν φαιδρότητα τών γονέων του, ριέ την ριέριριναν τής
στοργής, έν τή εύριαρεία τοϋ οϊκου του, ριηδαρχινόν καί άσήριαντον ένόριιζε τό πάθηριά του. ΤΗτο καχεκτικός ναί, φιλάσθενος, λεπτοφυής,
άλλ’ ούτε πόνοι τόν έβασάνιζον, ούτε ή δυσριορφία του τόν ήνώχλησέ
ποτέ. Εις τοιαύτας φύσεις σπανίως άναπτύσσεται φιλαρέσκεια. "Αλ
λως τε ούδέποτε τόν άφήκαν νά ύποστή τοϋ κόσριου τό άνάλγητον
σκώρ,ρια, ούτε εις τό σχολεϊον, ούτε εις τόν περίπατον, ούτε εις άλλας
φιλοθορύβους οικίας. ’Ενίοτε έξήρχετο πεζή ριετά τοϋ πατρός του, η
έφ’ άριάξης ριετά της ριητρός του εις τά ριάλλον άπόκεντρα της πόλεως καί της έξοχης μέρη. Μικρός άκόροη, ώστε νά όρεχθή γυναικός
καί ν’ άποκρουσθή, δέν έξετίμησε δεόντως την εύμέλειαν τοϋ σώματος,
ης έστερεϊτο. Τώ ηρκει δτι δλοι περί αυτόν τόν ήγάπων καί τόν περιεποιοϋντο.’Ητο δέκαί αυτός δλος άγάπη καί άγαθότης καί άφοσίωσις.
Άλλ’ έκτός της σωματικής δυσμορφίας, φοβερώτερον τφ συνέβαινε
δυστύχημα, τό όποιον, οΰτε ένόησεν ούτε ήθελε νοήσει ποτέ.Τό πνεϋριά
του... Τό πνεϋριά του έρζεινε περιωρισριένον καί άτροφικόν. Ώς έάν ή
ραχϊτις έπενήργει άριέσως έπί τοϋ έγκεφάλου, ταπεινόταται ήσαν αί
σκέψεις, αί βλαστάνουσαι έντός τοϋ κρανίου έκείνου, στενότατος δ δρίζων τών ’ιδεών καί άμβλυτάτη ή άντίληψις, Συνέτεινεν εις τοϋτο πολύ
καί ή άνατροφή. Μακράντοϋ κόσριου, ώς είπον, αύξήσας, άσθενής πάν
τοτε καί ύποβεβλημένος ύπό δίαιταν καί θεραπείαν, σπανιότατα εύ
καιρόν νά κάμη χρήσιν καί ψυχικών φαρριάκων, μέ θολήν πάντοτε τήν
διάνοιαν, ούδέποτε έξήρετο ύψηλότερον τής κοινής παιδικής σφαίρας,
ούδέποτε έφαντάζετο δτι ύπάρχουσι καί άλλαι τέρψεις, έκτός τής
ραστώνης καί τής εύμαρείας τοϋ μαμμοθρέπτου παιδιού. Δέν έ'σχε φί
λους, ούδέ καλούς διδασκάλους. Άνθρωποι τοϋ συμφέροντος δλοι —
δπως οί πλεϊστοι τών διδασκάλων ριας—άμελεις καί ούδέν αισθανό
μενοι πρός τόν άτυχή ριαθητήν των, έκτός τής ύποθάλψεως τών πα
λαιών, τών οικογενειακών περί άνατροφής παραδόσεων καί τής τα
πεινής, τής άλογου, τής κατ’ άνάγκην διδασκαλίας τών στοιχειωδών
ριαθηριάτων, τίποτε, τίποτε δέν έ'πραξαν ύπέρ αύτοϋ. Όριοιοπαθής δ
Λεωνίδας κατά τήν δυσριορφίαν τοϋ σώριατος πρός τόν Λεοπάρδην,—
τόν Ιταλόν ποιητήν, πρός δν κόλακες τών γονέων οι διδάσκαλοι, παρέβαλλον συχνάκις τόν υιόν των,—πόσον ύστέρει τούτου τήν διάπλασιν τοϋ πνεύματος ! . .
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Ούτως ηύξανεν δ παϊς, κυφός καί ηλίθιος. Αί θεραπεϊαι πάσαι, έ
κτός τών συνήθων άναζωριάτων, έγκατελείφθησαν. Μικρόν κατά μικρόν
έσυνείθισαν οί γονείς βλέποντες τό δύσμορφον έκεινο σώρια, ριέ τούς
δβους, τούς όποιους έσριίκρυνε πρό τών όριριάτων των ή στοργή καί ή
έξις. Βαθριηδόν προσφκειώθησαν οί οικείοι δλοι ριέ τό παθηριά του,
καί ήρχισαν θεωροϋντες τόν Λεωνίδαν παιδίον, δπως καί τά άλλα παιδία. Εις τής μητρός τούς οφθαλμούς, πρό πάντων, έφαίνετο κοινότατον καί άνάξιον ριεγάλης λύπης καί προσοχής τό πράγρια. Πρός ριίαν
φίλην της ελεγέ ποτέ, δικαιολογούσα κοινωνικάς τινας έλλείψεις τοϋ
υίοϋ της :
— Μή ξεσυνερίζεσαι τό Λεωνίδα μου- έκεϊνος, ξέρεις, γέρνει κομ
μάτι καί εινε ντροπαλός.
Ναί- χε'ρκει κομμάτι καί. εινε ττοοπαΛός . . . Διά τούτου κατώρθωσε νά συνοψίση θαυριασίως ή ριήτηρ δ,τι ήσθάνετο έκ τής θέας τερατωδώς κυφού καί ηλιθίου υίοϋ, ώς παρεϊχεν αύτή γλυκυτέραν,
μετριωτέραν ή στοργή καί ή έξις . . .
Διά τοϋτο δέν έφάνη εις τούς γονείς ειρωνική ή γελοία, δπως εις τόν
οικοδιδάσκαλον, ή συγχαρητήριος έπιστολή τοϋ Λεωνίδα. "Οταν τήν
πρώτην τοϋ νέου έτους, πρωί-πρωί, τήν έ'λαβον διά τής θεραπαίνης,
κάτω έν τώ κοιτώνι των, άνέγνωσαν αύτήν ριετά συγκινήσεως πολλής
καί τήν ήσπάσθησαν τρυφερώς. Βαρυσήριαντα δ’ ήσαν τοϋ φίλτρου τά
δάκρυα, τά όποια έρρευσαν έκ τών όφθαλριών των, συριριιγέντα έπί
τών λεπτών, τών συριπεπυκνωριένων γραμμών τής έπιστολής . . .
Β'

Τήν ήρεριον καί ριετριοπαθή ταύτην ζωήν έπήλθε νά ταράξη απρό
οπτον αϊσθηρια. Ήτο έ'ρως.
Ό Λεωνίδας ήγε τήν ηλικίαν, τήν τόσον ύρινηθεΐσαν ύπό τών
ποιητών, καθ’ ήν ή γυνή προσμειδιφ, άγνωστα ύπισχνουριένη, ύπό
αυλαίαν μυστηριώδη. Καί δ κυφός δέν έ'μεινεν άναίσθητος εις τάς
πρώτας δρριάς τής παιδικής νεότητος, ύφίστατο καί αύτός τήν έπίδρασιν τής σαρκικής ταύτης έπαναστάσεως, έν τή πρώτη, τή λανθανούση έκφάνσει τοϋ πάθους. Τφ έφαίνετο ήδη ψυχρά καί άτερπής
τών γονέων του καί τών διδασκάλων ή συναναστροφή. Έκαραδόκει
τήν στιγμήν νά μείνη ριόνος, άνενόχλητος, ρεμβός, άναπλάσσων όνειρα
ηδυπαθή, έν τή παρελάσεί φασριάτων άορίστων, ριέ γλυκείς φωτοβόλους
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οφθαλμούς, μέ στήθη μόλις έξογκούμενα, μέ κόμην χρυσήν, κυματίζουσαν εις τον άέρα. Πολλάκις κατά την μυστηριώδη ώραν του εσπε
ρινού λυκαυγούς, όταν δ ήλιος έκρύπτετο όπισθεν τοϋ λοφίσκου εκείνου,
διέγραφον δέ φανταστικόν ριπίδιον έπι τοϋ πορφυρού δρίζοντος αί χρυσαϊ ακτίνες της δύσεως, όταν ή αύρα έπνεε μεθυστική άνωθεν της
ήρεμου θαλάσσης καί παρετάσσοντο χαμηλά επιμήκη νεφύδρια πορφυρόχρυσα καί ιώδη έπι τού φωταυγούς αίθέρος, — πολλάκις δ Λεω
νίδας, έρμαιον άορίστου, άναιτίου μελαγχολίας, έκάθητο παρά τό παράθυρον καί έκλαιεν, έ'κλαιε χωρίς νά είξεύρη διατί, έκλαιεν άνακουφιζόμενος, μέ σιγηλά άλλ’ άφθονα καί πικρότατα δάκρυα. Καί την
νύκτα, την ποθητήν κελαινήν νύκτα, άλυσιν μακράν μυστηριωδών
ώρών, ποσάκις άγρυπος εκείνος ώνειροπόλησε παρά τό παράθυρον, ή
έκυλίσθη λυσσών έπι τής κλίνης, ή ε”κλαυσε μετά πείσματος παρά την
τράπεζαν, έπι τού ήνεωγμένου βιβλίου.
Έν μέσω δ’ όλου τούτου τού κυκεώνος τών αισθημάτων, τών φα
σμάτων, τών ονείρων, άνέκυπτεν εύκρινής μία μορφή νεαρά, ώραία,
προσμειδιώσα .... 7Ητο ή γείτων νεάνις, τήν δποίαν έ"βλεπε συχνά
εις τό παράθυρόν της, σκιαζομένην έπιχαρίτως ύπό τών βαθέων κίτρι
νων παραπετασμάτων. Πόσην τώ έ'καμεν έντύπωσιν καί πώς τήν ένεθυμεϊτο, πώς τήν ώνειρεύετο, άφ’ ής στιγμής τήν είδε, μόλις προ ολί
γων ημερών, κύπτουσαν μετά μειδιάματος καί φιλούσαν τόν μικρόν της
άδελφόν. Έλαμψεν όλη, ώς έντός αίγλης. Άνεκαλύφθησαν οί τορνευ
τοί της βοαχίονες κατά τήν περίπτυξιν, έ'φθασε δέ μέχρι τού κυφού
έκπνέων δ ήχος τού φιλήματος. Ή Μαρία τόν έμάγευσε. Πριν έ'βλεπε
τήν ξανθήν παιδίσκην άνευ αισθήματος, άνευ συγκινήσεως· άλλ* άπό
τής στιγμής έκείνης, ύφ’ ήν ίδιάζουσαν ψυχολογικήν θέσιν διετέλει,
άπινδαλματίσθη έν τη ψυχή του βαθύτατα ή περικαλλής εΐκών, καί
ταχέως έγένετο άντικείμενον, έν ω συνεκεντρώθησαν πάντες οί άόριστοι τής ηλικίας του πόθοι. Πάντα έκεΐνα τά άγλαόμορφα φάσματα,
όσα παρήλαυνον προ αύτού μεθ’ ημέρας καί νυκτός, άντικατεστάθησαν ύπό τής ώραίας έκείνης μορφής μέ τούς καστανούς οφθαλμούς, προσμειδιώσης παρά τό βαθύ κίτρινον παραπέτασμα, ή κυπτούσης έν φιλήματι πρός τόν μικρόν της άδελφόν . . .
Τήν ήγάπησεν.Ό πρώτος έ'ρως, δρμητικός καί δυσήνιος, είσήλθε βα
θύτατα εις τήν καρδίαν του. Μετέβαλεν εξεις, ζωήν, χαρακτήρα, αι
σθήματα. Ρεμβός καί μελαγχολικός πάντοτε, έλησμόνει νά εύθυμήση
καί ένώπιον τών γονέων του. Εις τήν τράπεζαν άφηρημένος πολλάκις
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έκράτει μετέωρον μεταξύ τοϋ πινακίου καί τών χειλέων του τό κοχλιάριον ή τό περόνιον. Ήρνεϊτο συχνάκις την άμαξοδρομίαν ή τόν
συνήθη περίπατον, προτιριών νά μείνη δλον τό άπόγευρια παρά τό
παράθυρον τοϋ δωματίου του, έν ω, άπέναντί του, μακράν ολίγον μετά
την αύλήν έκείνην καί τόν μικρόν κήπον, ή Μαρία έπλεκεν η έκέντα
μεταξύ τών κίτρινων παραπετασμάτων. “Άλλοτε έπί τών σελίδων τών
έμπορικών κατάστιχων τοϋ πατρός του, ών προσεπάθουν νά τώ διδάξωσιν ήδη την χρήσιν και τόν οργανισμόν, έχάρασσε μεταξύ τών άριθμών τδνομά της, έξαλείφων έπειτα <5Τά κηλϊδος την ακούσιον έκμυστήρευσιν. Τά όμματά του τόρα ησαν ύπέρ ποτέ μεγάλα, ύγρά, περι
παθή . . .
Οί γονείς του είς άλλα αίτια απέδιδαν τά συμπτώματα ταϋτα:
— Δέν τό ξεύρεις ; έ'λεγεν ή μήτηρ μέ πικρότατον παράπονον- νέος
είνε, θέλει νά διασκεδάση, νά τρέξη νά κάμη . . . άλλά δέν μπορεί,
ή άρρώστια του τον έχει πολύ ντροπαλό . . .
.— Δέν είν’ αυτό, άντέτασσεν ο πατήρ· άς ήταν καλά καί άς μην
έδιασκέδαζε- τό σώμά του τόν ένοχλεΐ πολύ καί τόν λυπεί . . .
Άλλ’ ήπατώντο. “Ήδη ό κυφός ουδέ καν έσκέπτετο τήν σωματικήν
αύτοϋ δυσμορφίαν, Ύπό τό βλέμμα τής κόρης, τό όποιον τφ έ'ρριπτε,
τόρα, ώς πάντοτε, χάριν περιεργείας, έλησμόνει τούς υβους τής ράχεως,
καί έν τώ έγωϊσμφ τοϋ έρώντος παρέβλεπε τήν άκανόνιστον κεφαλήν
καί τά ραιβά σκέλη. Ό καθρέπτης τόν έκολάκευε τόρα περισσότερον
τών διδασκάλων του. Άμφέβαλεν ένίοτε περί τών πρός αυτόν διαθέ
σεων έκείνης, άλλ’ ούδέποτ’ έθεώρησεν εαυτόν άνάξιον τής συμπάθειας
της. Έσκέφθη ότι είνε καιρός ν’ άποτολμήση τήν έκδήλωσιν, νά έπικαλεσθή τά αίσθήματά της, νά γίνη εύτυχής. Διά νά τήν συγκίνηση
περισσότερον, άπεφάσισε ν’ άλλάξη βίον, νά μεταβάλη τακτικήν.
Ήτο κοινόν καί άναξιοπρεπές δλως διόλου νά τήν πολιορκή μέ τακερά
βλέμματα έκ τοϋ παραθύρου του, έν ώ — είς τε τά βιβλία καί τόν
πραγματικόν βίον, —■ έβλεπεν άλλους εύτυχεϊς έραστάς διερχομένους
κάτω τήν οδόν μέ ύπερηφανίαν, καί τήν νύκτα μέ άσματα καί μέ κι
θάραν . . .
Τάχιστα έπήλθεν είς τόν νοϋν του ή ιδέα ν’ αποτίναξη τήν μόνωσιν καί τόν περιορισμόν, ν’ άποσείση τόν ζυγόν τών γονέων του, και
μόνος ή μετά φίλων νά μετέλθη είς τάς οδούς τόν ρομαντικόν έραστήν.
Ένόμισεν δτι ειχεν δλα τά προσόντα, δλας τάς πιθανότητας τής έπιτυχίας. Πλήν ήγάπα πολύ- ήγάπα μέχρις ακαταλόγιστου· αι πρώται
ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡΣΕΝΗ ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ
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δρμαί τής νεότητος τον παρέσυρον καί τόν ήγον τυφλώς πρός όλέθριον
τέλος.
Μίαν ημέραν λοιπόν, χωρίς νά εϊπη τίποτε είς ούδένα, ένδύεται,
καλλωπίζεται, θέτει έν άνθος έν τή κομβιοδόχη, λαμβάνει τό ραβδίον
του και εξέρχεται της οικίας δ πλανόβιος εραστής. 7Ητο ή πρώτη
φορά καθ’ ην άπετόλμα τοιοϋτόν τι δ Λεωνίδας Παχύς. Ή περιβολή
του ενείχε πολύ το γελοΐον. Οί ύβοι εχουσι την ιδιότητα ν’άφομοιώσι,
νά καθιστώσιν αγνώριστου παντός είδους έ'νδυμα’ δέν διέκοινες τί έ<ρόρει δ κυφός, ίμάτιον η ,έπιγονατίδα, κολόβιον η έπανωφόριον. Έν ύφα
σμα ύπόλευκον έκάλυπτεν άτάκτως, άσχηματίστως, πλήρες πτυχών,
τόν άμορφον εκείνον κορμόν, δύο δ’ άνισοε, άκανόνιστοι έκ ραβδωτού
σωλήνες, περιέβαλλον τά ραιβά του σκέλη. Άνέκυπτον τά ύπερμεγέθη
έξ έριούχου υποδήματα καί έ'στιλβεν δ καινουργής πίλος έπί της πεπλατυσρεένης έκείνης κεφαλής, ρεέ την ξανθήν κόρεην καί τούς οφθαλ
μούς τούς φείποτε δακρυβρέκτους. . , .
Προχωρεί δ Λεωνίδας ρεετά κόμπου καί χαιρετά σοβαρώς τούς γνωρίρεους, όσοι, έκπληκτοι, άποκαλύπτονται ένώπιόν του. Καθ’δδόνπολλά
όμματα ρεεγάλα, διάνοικτα, πλήρη ειρωνείας, προσηλοϋνται έπί τοϋ
άγνώστου, τοϋ γελοίου αύτοϋ ζώου, τό δποϊον έξέφυγε τοϋ κλωβοϋ
του . . . Συχνοί άντηχοϋσιν όπισθεν του οί γέλωτες, άπό τών παρα
θύρων, τών καταστηρεάτων. Πρό πάντων άκράτητοι είνε οί άγυιόπαιδες. Έν τή μικρή έπαρχιακή πόλει σπανίως τοϊς παρέχεται τοιαύτη
ευκαιρία* άνά παν βήμα έκδηλοϋσι τήν έ'κπληξίν των διά ζωηρών
κινημάτων καί έπιφωνήσεων :
— Πιάστε τόν κάβουρα κ’ έφυγε ! φωνάζουσιν.
Άλλ’ δ κμφύς δέν κατανοεί τό είδος τής έντυπώσεως, τό δποϊον
παράγει ή έρεφάνισίς του, καί βαδίζει άταράχως. Αισθάνεται ρεόνον
έλαφράν τινα συστολήν καί άμηχ ανίαν διά τό άηθες, ήτις χρωματίζει τό πρόσωπον του έρυθρόν, όπως τό γαρύφαλον τό ρεειδιών έξ οί
κτου έν τή κομβιοδόχη του . . .
Τέλος διέρχεται παρά τήν οικίαν τής Μαρίας, κάμψας τήν άλλην
οδόν. Ή έρηρεία, ήτις βασιλεύει ένταύθα, τώ έπιτρέπει τήν έκδήλωσιν τών αισθημάτων του. Είνε εύτυχώς ή νεάνις εις το παράθυρον ρεέ
ρείαν φίλην της. Συνορειλεϊ ζωηρώς, χειρονορεεϊ, λάρεπουν οί όφθαλρεοί
της καί έκρήγνυται άργυρόηχος δ γέλως της. Πλήν ρεένει ρεέ ιπσην λέξιν είς τό στόρεα, έκπληκτος έπί τή θέα τοϋ τερατώδους γείτονός της,
τόν δποϊον μόλις άναγνωρίζει ύπό τήν πρωτοφανή έκείνην περιβολήν.
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Ό έρωτόληπτος νεανίας έγείρει τήν κεφαλήν μετ’ έπιτηδεύσεως καί
προσηλοϊ τό ύγρόν βλέρερεα έπί τής κόρης, ρεετά τόσης περιπαθείας,
ρεετά τοιαύτης κωμικής έκφράσεως, ώστε εις νέος εΰελπις, οστις ϊσταται χαριεντιζόμενος παρά τήν θύραν τοϋ άπέναντι κουρείου έκπέμπει
θορυβώδη, άκράτητον γέλωτα. Ή Μαρία άποσύρεται έρυθρά έξ avatτίου αισχύνης. *0 κυφός προχωρεί έν ταραχή καί παρέρχεται.
— Είνε πολύ ντροπαλή ή καϋμένη, σκέπτεται παρερχόμενος* άμα
μέ είδε ’μπήκε μέσα . . . άλλά γιατί νά γελάση ’κείνο τό παιδί άπ’
αντίκρυ ;
Έγένετο ήδη τό πρώτον βήμα. Πλήν δ γέλως ταϋ κομψού έκεΐνου
καί ώραίου Εύέλπιδος, άντεραστοϋ ’ίσως, καταβασανίζει τόν νοϋν τοϋ
Λεωνίδα. Διατί έγέλασε ; Μήπως τώ έφάνη γελοίος ; Ό ανόητος !...
αυτός εκαμε καί τό κορίτσι κ’ έμπήκε μέσα κατακόκκινο . . . Άλλά
πάλιν, ποιος θά τόν έβεβαίου, δτι δέν είνε αύτός δ ευτυχής έραστής
τής Μαρίας, καί δτι δέν είσήλθεν έκείνη ή μόνον διά νά τόν εύχαριστήση; Άν όχι, μήπως δέν τή ήρεσεν ή ένδυμασία του ; άχ ! μήπως
δέν έδέχετο τόν έ'ρωτά του ; Έκ τής πρώτης του έρωτικής έκδρομής
δ Λεωνίδας άποκομίζει μίαν θλίψιν καί έν μίσος* θλίψιν αόριστον διά
τήν διαγωγήν τής κόρης, μίσος βαθύ διά τόν γέλωτα τοϋ νέου.
Ύπό τάς έντυπώσεις ταύτας έπέστρεψεν εις τήν οικίαν του. Τόν ύ·
πεδέχθησαν μετά χαράς οί γονείς του, έκπληκτοι καί περιχαρείς διά
τον άσυνήθη καλλωπισμόν καί τήν έκτακτον έκείνην έ'ξοδον.
— Έτσι νά πέρνης κομμάτι άέρα ! δλο κλεισούρα τώρα τό καλο
καίρι καί τί καλό σοϋ κάνει, παιδί μου; έ'λεγεν ή μήτηρ, εις τήν δποίαν έφάνη σήμερον δ κυφός, δ ώραιότερος καί ύγιέστερος τών υιών.
Μεθ’ δσας άπεκόμιζε πικρίας δ Λεωνίδας προσεποιήθη φαιδρότητα
καί άπεκρίνατο μέ γέλωτα καί άστειότητας είς τάς έρωτήσεις τών γο
νέων του. Τοϊς ύπεσχέθη μάλιστα, δτι θά έξηκολούθει τήν τακτικήν
έκείνην εύθυμότερος καί κοινωνικώτερος γενόμενος.
Δέν άπεθαρρύνθη τφ όντι* καί έξηκολούθησεν έπί τινας ημέρας άκόμη
τάς ρωμαντικάς του έκδρομάς. Καθ’ έκάστην δείλην, δταν δ ήλιος έκρύπτετο όπισθεν τοϋ λοφίσκου έκεΐνου, έκαλλωπίζετο δ κυφός μετ αυξούσης πάντοτε φιλοκαλίας καί έξήρχετο είς τόν συνήθη γύρον ύπο
τά παράθυρα τής Μαρίας. Άλλά τήν έ"βλεπε ψυχράν, ψυχροτάτην,
σχεδόν έ'κπληκτον καί δυσηρεστημένην έπί τή λατρείγ, ήν έξεδηλου
πρός αυτήν δ άτυχής. Δέν τήν έμάλασσεν ή θερμότης τοϋ πάθους εκεί
νου* το ύγρόν του όμμα, τό πλήρες παρακλήσεως καί περιπαθείας δεν
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την συνεκίνει ποσώς. Μόνον τούς ύβους του έ'βλεπεν ή νεαρά κόρη καί
την τερατώδη του δυσμορφίαν, ήτις τόσον τή προύξένει γέλωτα :
— Χά, χά, χά ! άκοϋς έκεϊ νά θέλη νά της κάμη έ'ρωτα δ βασιληάς τών καβούρων, (δπως ώνόμαζον γενικώς άπό της έξόδου του
τόν Λεωνίδαν) καί νά την κάμνη γελοίαν ’σέ τόσους καθώς-πρέπει, ποϋ
περνούν κάθε μέρα γι’ αυτήν ! . . . Νά ή ώρα τόρα . . .
Άλλ’ εκτός τής έν τώ έ'ρωτι δυσπραγίας, διεπέρα βαθύτατα τήν
ψυχήν του τό σκώμμα, τό άνάλγητον σκώμμα τοϋ κόσμου, τό όποιον
ήρχισεν ήδη νά αίσθάνηται, νά έννοή. Άντήχουν περί αυτόν κατά
τήν διάβασίν του αί χλευαστικαί επιφωνήσεις άπό τόσων στομάτων
μικρών καί μεγάλων, μέ άβρά ροδόχροα χείλη ή βαθεϊς μύστακας,
καί σχεδόν πρό τοϋ προσώπου του, έ'βλεπε φο>τίζοντα μοχθηράς φυσιο
γνωμίας τόν ειρωνικόν, τόν θανατηφόρον γέλωτα. Εκείνος δ ώραϊος
καί κομψός Εύελπις πρό πάντων, τόν όποιον συνήντα τακτικώς ύπό
τήν οικίαν τής Μαρίας παρά τήν θύραν τοϋ κουρείου, ραδινόν καί εύμελή ύπό την λινήν θερινήν στολήν, πώς έφαιδρύνετο εις τήν θέαν τοϋ
κυφοϋ καί οίον πϋρ ειρωνείας καί χλεύης έξέπεμπον τά μικρά, τά ημί
κλειστα όμματά του !
Τοϋτο ήνάγκασε τόν Λεωνίδαν νά γείνη συνετότερος, επιφυλακτι
κότερος. Άπεφάσισεν ήδη νά διέρχηται άπό τήν οικίαν τής ερωμένης
του τό εσπέρας, μετά τήν έκ τοϋ κουρείου άναχώρησιν τοϋ Εύέλπιδος,
τόν όποιον διερχόμενοι οί φίλοι του παρελάμβανον εις τόν περίπατον
τής Πλατείας. Ούτως ήτο ήσυχώτερος ύπό εποψιν άντιζήλων καί σκωμ
μάτων. Άλλ’ εάν οί ύβοι του δεν έκίνουν τόν γέλωτα, ούδ’ δ έ'ρως του
έκίνει τόρα περισσότερον τόν οίκτον. Ή Μαρία τόν ύπεδέχετο μετά
τής αύτής πάντοτε ψυχρότητος. Έξηκολούθει τήν δμιλίαν της ή τήν
εργασίαν, ή έ'στρεφεν άλλαχοϋ τούς οφθαλμούς, σπανιότατα προσηλοϋσα επί τοϋ κυφοϋ βλέμμα, ταύτόσημον μέ σαρκαστικόν, άπάνθρωπον γέλωτα . . .
Τό πάθος τοϋ Λεωνίδα έξήφθη εις βαθμόν ύψιστον. Ή περιφρόνησις
εκείνη καί ή άναλγησία τόν έ'φεοον ε’ις άπόγνωσιν, έν ω δ έ'ρως του δ
τόσω δυστυχής, έκορυφοϋτο άπό ημέρας ε’ις ημέραν. Αδύνατον ήτο
ν’ άποδιώξη τής φαντασίας του, κοιμώμενος ή γρηγορών, τήν εικόνα
τής θελκτικής παιδίσκης, μιας ώραίας κεφαλής ξανθής, ώχρολεύκου,
κυπτούσης έπι τοϋ εύκόλπου στήθους πρός τό άβρόν χειροτέχνημα, έν
μέσω τών βαθέων κίτρινων παραπετασμάτων τοϋ παραθύρου της. Πώς
τήν ήγάπα! πώς θά ύπέμενε τά πάντα, άν έκινεϊτο ή καοδία της εις
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συμπαθέστερα αισθήματα! Αλλά φεϋ! οί καστανοί έκεϊνοι οφθαλμοί,
οί τόοφ γλυκείς, έσπινθήριζον ύπό τάς μακράς βλεφαρίδας καί τόν
φιλοσκώμμονα οίστρον, έν ω το χείλος τό ρόδινον, διέστελλε τό σκλη
ρόν μειδίαμα τής περιφρονητικής ειρωνείας! . .
Θά τή γράψη ! Είνε πλέον καιρός νά λήξωσι τά βάσανά του . . .
πρέπει νά μάθη άν δικαιούται νά έλπίζη τίποτε έκ τοϋ άγνοϋ άλλ’ άπεγνωσμένου έ'ρωτός του.
Έκαμεν έν σχέδιον έπιστολής, ταπεινής, θερμής, άληθοϋς κατό
πτρου τοϋ πάθους του, τήν όποιαν άντέγραψε δεκάκις, σχιζών τό εν
μετά τό άλλο τά άντίγραφα έπι τη έλαχίστη προφάσει. Τέλος ηύχαριστήθη εις έν έπι ροδοχρόου χάρτου, μέ τάς τέσσαρας σελίδας πλή
ρεις τής λεπτής, τής συμπεπυκνωμένης καλλιγραφίας του. Μετά τάς
έκφράσεις καί τάς έξομολογήσεις, τή έζήτει δύο λέξεις εις άπάντησιν
τελειωτικήν. Αύτός δ ίδιος, έ'γραφε, θά διήρχετο αύριον τό έσπέρας νά
τήν λάβη.
Ή έπίδοσις ύπήρξεν εύκολος. Ή μικρά ύπηρέτρια τής οικογένειας
έπείσθη άνθ’ ένός δεκαλέπτου νά έγχειρίση τό γραμμάτιον τοϋ κυφοϋ
εις τήν νεαράν της κυρίαν.
Παρήλθε μία νύζ καί μία ημέρα πλήρης άγόνιώδους προσδοκίας
καί τό άλλο έσπέρας εσπευσεν δ έραστής εις τήν συνέντευξιν, τήν
όποιαν αύτός είχε προσδιορίσει. Μυρίαι τόν έβασάνιζον προαισθήσεις
καί ύποψίαι* θά έμάνθανε πώς έγένετο δεκτή ή έξομολόγησίς του, τι
έπρεπε νά έλπίζη εις τό εξής περί τοϋ έ'ρωτός του . . Ή καρδία του
ε’παλλεν έντός τοϋ καχεκτικοϋ σώματος καί τά ραιβά του σκέλη έκλονίζοντο εις έκαστον βήμα. "Ετρεμε σύσσωμος.
Ή νύξ ήτο σκοτεινή. Τόν στενόν καί έλικτόν δρομίσκον μόλις έφώτιζε μακρόθεν νυσταλέος φανός. Τό κουρεϊον ήτο κλειστόν. Μελανός
έφαίνετο δ τόπος, έφ’ ού ϊστατο συνήθως τήν ημέραν δ Εύελπις. Οί
διαβάται ήσαν σπάνιοι- μόλις διέκοπτε τήν έρημίαν δ θροϋς τής πα
ραλλήλου μεγάλης όδοϋ, έφ’ ής διήρχοντο άκόμη άνθρωποι καί έκάστοτε έ'τρεχον οχήματα δρομαία, Έν ώρολόγιον ήγειρεν άπό τό ύψος
τοϋ πύργου τήν μεταλλικήν του φωνήν καί ήχησε τρία ποικίλα, διά
τονα κτυπήματα — τά τρία τέταρτα μετά τήν δεκάτην.
Τό παράθυρον τής Μαρίας ήτο κλειστόν.Έκ τών δρυφράκτων είσέβαλλεν ολίγον φώς- άφεύκτως θά ήτο ή κόρη έκεϊ, έργαζομένη ή άναγινώσκουσα. "Εβλεπεν δ Λεωνίδας μετά παλμών τό μυστηριώδες έκεϊνο
παράθυρον. Έν τή σιγή τής νυκτός ήκουσε τήν φωνήν της, εύηχον καί
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καθαράν, ώσει έξ άργύρου, έβηξεν, έβημάτισεν, έσφύριζε διά ν’ άκουσθή. Άλλ’ εις μάτην, τό παράθυρον έμεινε κεκλεισμένον.
Μετ’ ολίγον νικούσε κρότον έν τφ δωματίφ ανθρώπου πλησιάζοντος
τό παράθυρον. Δέν ήδυνήθη νά καταστείλη έν μειδίαμα αγαθόν, πλή
ρες εύχαριστήσεως, τό όποιον έφώτισε την μακράν του ό'ψιν. Ώθήθη
άποτόμως τό δρύφρακτον. Δέν ήκούσθη λέξις, δέν έφάνη ούδείς. Μία
χειρ μόνον έξώρμησε τεταμένη, έ'ρριψε κάτι τι πρός τόν Λεωνίδαν καί
είσήλθεν αμέσως έπανακλείσασα άποτόμως τό δρύφρακτον."Ήτο εκείνη
άφεύκτως- έγνώρισε την τορνευτήν τηςχεϊρα. 7Ητο έπιστολη τό ριφθέν·
την άνέλαβεν, την έκράτει, την έψηλάφει. Έγέντο έπί τέλους ευτυ
χής. Μετ’ ολίγον θά έμάνθανε τήν άπόφανσίν της, ήτις προοιωνίζετο
ευνοϊκή καθ’ όλα τά φαινόμενα. “Αλλως πρός τί ή τόση προθυμία καί
ή ακρίβεια ; Ναί, άς έγέλα όσον ήθελεν ό κακός Εύελπις.
Φεύγει, σπεύδει εις τήν οικίαν του ν’ άναγνώση άπλήστως τό έπιστόλιον εκείνο, νά έντρυφήση εις τοϋ έρωτος τήν γλώσσαν, τήν όποιαν
πρώτην φοράν θά ήκουε καί ό κυφός. Κινείται νά φύγη μετά τινα
λεπτά ευτυχούς ρεμβασμού καί ή κόρη άκούει ένδοθεν τά βήματά του.
Άλλ’ αίφνης άκούει ό φεύγων βήματα άνθρώπου έρχομένου κατά
μέτωπον. Τά βήματα ήσαν βαρέα, έρρυθμα, ώσεί στρατιωτικά. Άντήχησεν είτα ευκρινής ό κρότος τής ξιφολόγχης καί ύπό τό φως τού φα
νού διέκρινε μακρόθεν τά στιλπνά κομβία τού Εύέλπιδος.Ό κακός του
δαίμων. . . . Ήσθάνθη βίαιον παλμόν. Κακή προαίσθησις έπεβάρυνεν
αΐφνιδίως τήν καρδίαν του, ρεθ’ δλην τήν ευτυχίαν, ήν ήσθάνετο πρό
ολίγου. Δέν έπρεπε νά φύγη. Έτρεξε πρός μίαν θύραν θολωτήν, μεγάλην, μέ εύρείας παρασπάδας έκεϊ, παρά τήν σκοτεινήν γωνίαν τού
δρομίσκου, πρόχειρον κρύπτην, άφ’ ής έδύνατο νά βλέπη καί νά άκούη
αόρατος. Προσήρμοσεν ύπό τόν θόλον όπως έδύνατο καλλίτερον τό κυ
φόν του σώμα, σφιγγών εις τάς χεϊράς του τό γραμμάτιον, συνέχων
τήν άναπνοήν καί περιμένων μετ’ αγωνίας. 'Έν ένστικτον τόν έκράτει
έκεϊ· δέν ήθελεν ούτε νά φύγη, ούτε νά φανή.
Ό Εύελπις προύχώρησε διά τού αύτού ρυθμικού κροτούντος βήμα
τος. Τό δρύφακτον ήνεώχθη σιγά—σιγά. Τό ώθησεν ή αύτή χειρ,
άλλά δι’ άλλου τρόπου. Εις τό άμυδρόν φώς, τό όποιον έξεχύθη, έφάνη
ή ωραία ωχρά κεφαλή μέ τήν ξανθήν κόμην καί τό εύκολπον στήθος,
μέ τήν λευκήν οικιακήν έφεστρίδα.
Ό κομψός νεανίσκος έσταμάτησεν ύπό τό παράθυρον.
— Καλή ’σπέρα! είπε προβάλλων τά χείλη καί καμμύων τούς ό-
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φθαλμούς, δι’ ύφους άποτόμου, εγωιστικού, σχεδόν αύθάδους, ώς όμιλούσιν οί πλεϊστοι ύπό τήν στρατιωτικήν στολήν, καίτοι έ'χοντες α
γαθήν
καρδίαν’σπέρα,
κατά Άγγελέ
βάθος. μου ! άπήντησεν ή νεάνις μέ τόνον δει
— Καλή
λόν, μέ φωνήν ύποτρέμουσαν. ”Ω, πολύ θά τόν ήγάπα τόν μικρόν αυ
τόν Άρην, μέ τήν κομψήν στολήν, τήν εύαρμοζούσαν έπί σώματος λιγυρού, μέ τόν ίπποττικόν χαρακτήρα καί τό ύφος εκείνο τό ύπέρφρον,
τό τόσον άγαστόν. Καί πόσον ευτυχής θά ήτο έπί τώ έ'ρωτι τούτω ή
κόρη, κατακτήσασα τό μήλον τής έ'ριδος όλων τών νεανίδων τής

Ό δέ. κυφός
πόλεως
. . Λεωνίδας μέ τούς οφθαλμούς τούς αείποτε ύγρούς ώσεί
δακρυβρέκτους, τά ήκουεν ολα καί τά έ'βλεπεν έκεϊ ύπό τόν θόλον.
— Άργησ’ άπόψε νά περάσω . . . άλλά έτσι ήθελα νά σέ τιμω

ρήσω λιγάκι, γιατί μ’ έγέλασες.
—
Εγώ ;σ’μάέγέλασα
; πώςπώς
; θά μού γράψης χθές ; διατί μόλις σή
— ’Πώς
δέν μούπες

μερα
τό γράμμα
— έλαβα
Δέν ε”λαβα
καιρό σου
χθές; . . . σού ορκίζομαι δέν με άφηκαν μο
νάχη
μίακαλά
στιγμή.
— ούτε
Καλά,
τά ξεύρεις τά ψέμματα, μά σέ μέ δέν περνούνεκαλέ, μή με πήρες γιά κεϊνο τό καμπούρη πού σού κάνει κόρτε άπό

*δώΕιςκάθε-μέρα
; τούτου; ή νεάνις έξερράγη εις γέλωτα διαμαρτυρήτούς λόγους
σεως τόσω σαρκαστικόν, ώστε μία ψυχή, κεκρυμμένη ύπό ένα θόλον
έκεϊ, ήσθάνθη σπαραγμόν θανατηφόρον.
— Έλα, έλα, Μαρία, καί μέ τό γέλοιο σου δέν με πλανάς . . .
Μού φαίνεπαι πώς μπροστά του δέν γελάς έτσι . . . ξεύρω ’γώ ; γιατί

νά —
μή μου
;
’Εγώγράψης
; . . . χθές
εγώ εκείνο
τό τέρας, έκεϊνο τό βλάκα ;, . άχ, πώς
μέ παρεξηγεϊς, Άγγελε, πώς μέ προσβάλλεις ! ακόμη δέν ένόησες πό
σονΔέν
πάσχω
διάν’άκούση
σέ . . . περισσότερα ό Λεωνίδας. Άφήκε τήν κρύπτην
ϊσχυσε
του, όσον ήδύνατο σιγά καί άπήλθεν άπαρατήρητος, ωχρός, τρέμων,
συνθλίβων έν παροξυσμώ νεύρων τό έπιστόλιον, τό όποιον τόν έφλεγε
τόρα, ώς άνθραξ άνημμένος. Ήκούσθησαν τά βήματά του καί έκινήθη
τών εραστών ή προσοχή, άλλ’ ήδιαφόρει άν κατεφωράτο έως τέλους,
Έσπευδεν, έσπευδε ν’άναγνώση τήν άπάντησίν της. Ούτω θά έλύοντο
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τά παράδοξα μυστήρια, τά όποια έβλεπε την νύκτα έκείνην. Νά τφ
γράφη καί νά τόν ύβρίζη. Νά δέχηταε τόν έ'ρωτά του καί νά συνομιλή την νύκτα μετά τοϋ Εύέλπιδος ; Πάλιν, τί έσήμαινεν ή ταχύτης, ή περιφρόνησις σχεδόν, μεθ’ ής έρριψε τό γραμμάτων ; Άλλως,
αύτόν η τόν Εύέλπιδα ένέπαιζε ;
Μέ τόν κατακλυσμόν αύτόν τών αποριών φθάνει εις την οικίαν του
καί εισέρχεται εις τό δωμάτιόν του. Άνάπτει ταχέως τό φώς, τό ό
ποιον θά διαλύση δλον τό περιβάλλον αύτόν σκότος.
Φευ! δέν είνε χρεία ν’άναγνώση τό γραμ.μάτιον. Μόλις τό άναπτύσσει έναγωνίως καί άναγνωρίζει τόν ροδόχρουν χάρτην, μέ τάς λεπτάς
καί συμπεπυκνωμένας γραμμάς της ιδίας του επιστολής . . .

Γ
. . . fors I’honneur !

Τό σκώμμα τών ανθρώπων καί ό έ'ρως ό άποκρουσθείς συνεπλήρωσαν
τό καταστρεπτικόν έ'ργον της φύσεως. Ό κυφός έγένετο στυγνός, μελαγ/ολικός, μισάνθρωπος. Ή ζωή έκείνη, την όποιαν άνεπτέρωσεν έπ’
ολίγον ό έρως καί ή έλπίς, ύπέστη τοϋ ’Ικάρου τό πάθημα, ύπό την
θέρμην τοϋ πόθου εις τό πέλαγος της άπογοητεύσεως. Δέν έγνώρ ζεν
ήδη ποϋ καί πώς νά ζήση ό άτυχης. Δέν έξηλθε πλέον της οικίας του.
Έπανεϋρε ταχέως την μόνωσιν τοϋ δωματίου του, καί έν τώ σοβαρώ
έμπορικφ γραφείφ τά κατάστιχα τοϋ πατρός του. Έκυπτεν έπί ώρας
εις στήλας αριθμών καί σημειώσεων, άλλά ηλίθιος ό ταλαίπωρος ήδυνάτει νά κατανόηση τον οργανισμόν τών πολύπλοκων εκείνων πραγ
μάτων. Μετ’ ολίγον άπηλπίσθη εντελώς καί παρητήθη της ιδέας νά
μάθη διπλογραφίαν.
’Ηλίθιος ! ώ, εάν δέν ήτο ! έάν τό πνεύμα του, άποτινάσσον τόν
ζυγόν τών ταπεινών πραγμάτων, ήδύνατο νά μετεωρισθη είς τά ύψη,
είς τάς ίδανεκάς χώρας, ένθα έγείρουσι τά ιερά άδυτα ή Ποίησις καί
ή ’Επιστήμη, πώς θά έσκωπτεν αύτός τών ανθρώπων τάς αδυναμίας
καί τά γελοία, πώς τής ψυχής του αί πτήσεις θά ηύθυναν καί θά έμεγάλυνον πρό τοϋ κόσμου τό στρεβλόν σώμα, καί πώς θά περιεφρόνει
ύπέρτερος τά έμψυχα εκείνα άθύρματα μέ τήν μικράν καρδίαν καί
τόν ολίγον νοϋν! . .
Κατ’ άρχάς οί γονείς τοϋ Λεωνίδα έφοβήθησαν περί τής ύγείας του
καί περί τής ζωής του. Ειδον τόν άπελπισμόν του τόν άνήκουστον,
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έρευνήσαντες δέ τά αίτεα, έμαθον παρά γειτόνων τόν πρός τήν Μαρίαν
έοωτα. Ό πατήρ δέν είπε τίποτε· ήξευρε πώς αί έλαφραί έρωτότροποι νεάνιδες ύποδέχονται τούς κυφούς, τούς καχεκτικούς αίσθηματίας,
έστω καί άν ήνε υιοί του. Άλλ’ ή μήτηρ έξεμάνη δταν έμάντευσε τήν
σκληρότητα, έφ’ ής προςέκρουσεν, ώς έπί γρανίτου, τοϋ υίοϋ της ό
έρως. Δι’ αύτήν, ήςεύρομεν, ό Λεωνίδας μόνον εγερνε κομμάτι καί
ητο ντροπαλός. Κατά τάλλα ήτο νέος, δπως οί άλλοι νέοι τοϋ κό
σμου. Τί ; καί ποιόν θαύρη καλλίτερο άπό τό γυιό της νά πάρη ; μα
κάρι νάχε μυαλό τό τρελοκόριτσο . . .
Πλήν ό Λεωνίδας Παχύς δέν συνεμερίζετο ποσώς τάς σκέψεις τής
μητρός του. Δέν έτόλμα νά κατηγορήση έπί σκληρότητι ή άμβλυωπία τήν Μαρίαν. Δέν έπταιεν αύτή· μεθ’ δλον τόν σπαραγμόν τιτρωσκομένης φιλοτιμίας, δέν έδύνατο νά μή όμολογήση δτι ό κακός έκεϊ
νος Εΰελπις ήτο ώραιότερος, προτιμότερος. Έάν έμίσει αύτός τόν γέ
λωτά του καί τά ημίκλειστα σκωπτικά όμματα, ούδένα λόγον είχεν ή
νεάνις νά παρίδη τό ώς παρθένου πρόσωπον, τό εύθύ σώμα καί τήν
λαμπράν του στολήν. Ά, αύτός όχι! τον ήδίκησεν ή φύσις πολύ. Το
είδε καλώς είς τό σκώμμα τοϋ κόσμου, είς τήν περιφρόνησιν τής κόρης,
είς τόν καθρέπτην αύτόν, δστις τόρα τώ έφαίνετο ειλικρινέστερος . . .
Άπεπτη ή άγάπη καί ή άγαθότης, ήν έδείκνυεν άλλοτε. Έμίσει
τούς πάντας καί τά πάντα, άκόμη καί εαυτόν. Τά είχε μέ τήν φύσιν,
ήτις διέπλασε τόσφ στρεβλόν τό σώμά του, μέ τήν σκληρότητα τοϋ
κόσμου, δστις άπέπτυεν έπί τοϋ προσώπου του τήν χλεύην ώς δηλητήοιον, μέ τούς γονείς του αύτούς, οίτινες, ένόμιζε, διά τών θεραπευ
τικών μέσων έπηύξησαν τό πάθημά του. "Ηδη ήρνεΐτο καί αύτόν τόν
περίπατον είς τάπόκεντρα μέρη τής πόλεως καί τής εξοχής. Μόνον είς
τόν κήπον του κατήρχετο όλίνον, οσάκις ήθελε ν’ άναπνεύση καθαρόν
άέρα. "Ολην τήν λοιπήν ημέραν, κεκλεισμένος έν τφ δωματίω του,
χωρίς νά βλέπη κανένα, χωρίς νά θέλη τίποτε, παρεδίδετο είς τάς μελαγχολικάς του, τάς θυμοβόρους σκέψεις. Άπέφευγε τήν θέαν τοϋ μοι
ραίου έκεΐνου παραθύρου μέ τά βαθέα κίτρινα παραπετάσματα, τό ό
ποιον ή Μαρία, μετά τήν τολμηράν έκείνην ερωτικήν έξομολόγησιν,
άφινε τόρα έρημον, δπως άφήκε τοϋ κυφού τήν νεότητα καί τόν έρωτα.
Δέν έκλαιε πλέον. Έστείρευσαν είς τό μίσος αί πηγαί τών δακρύων
του καί οί οφθαλμοί του, οί άλλοτε ύγροί καί περιπαθείς, έξηοάνθησαν τόρα, θαμβοί καί απλανείς ώς ύάλινοι ! . . Ό κυφός έπασχεν.
Ούτω παρήρχον.ο τά έ'τη, μεγάλα, θλιβερά, ομοιομερείς περίοδοι
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ανήκουστου μαρτυρίου. Καί μετά τών ετών παρήρχετο ή χρυσή ηλι
κία τών αορίστων πόθων καί τών ορμών, όταν ή γυνή προσμειδιά ύπό
μυστηριώδη αύλαίαν άγνωστα ύπισχνουμένη . . ,
Όταν τόν χνοϋν τοϋ άνω χείλους δεεδέχ θη δ μύσταξ καί τούς στρε
πτούς ίούλους τών παρειών τό γένειον, ή ζωή ήτο ήδη άποκεκαλυμμένη ε’ις τόν Λεωνίδαν ύφ’ δλα αυτής τά δελέατα, ύπό τάς λαμπροτέρας αυτής όψεις. Ή φύσις, αύτή ή άστοργος μητρυιά του, ώσε'ι διά
νά τον βασανίση περισσότερον, τώ ώμίλει διά μυρίων μάγων στομά
των. Έγνώρισε πλέον καλώς τί ύπισχνεϊτο ή γυνή ύπό τήν μυστηριώδη
αυλαίαν έγνώρισε τί έσκόπει δ έ'ρως εκείνος, δ θερμός, δ χρυσίσας διά
τής ποιήσεως καί αίματώσας διά τοϋ μαρτυρίου τήν πρώτην του νεό
τητα- έγνώρισε τήν ευτυχίαν τής ζωής, τήν ήδύτητα τής άπολαύσεως,
καί τήν έπεθύμει, τήν έπεθύμει . . . Δευτέρα περίοδος τής νεότητος,
καθ’ ήν έγένετο όλος όλη, όλος έ'νστικτα !
Πόσον ήτο δυστυχής, μόνος, ταλαιπωρημένος, έ’ρμαιον τών ανέφι
κτων έπιθυμιών του, τών άπεγνωσμένων του σκέψεων. Δυστυχής αυτός
έν μέσω τών άλλων, τούς όποιους έ'βλεπε καί ήκουεν ευτυχείς. Ή Μα
ρία, ή παλαιά του έρωμένη, ένυμφεύθη ενα του γνώριμον καί διήρχετο
μετ’ αύτοϋ τόν μήνα τοϋ μέλιτος εις τήν έξοχήν. Ό Εύελπις έκεϊνος,
δ παλαιός άντεραστής του, ώοαϊος ήδη άνθυπολοχαγός, συνέζη άπό
τίνος μετά τής γαλλίδος άοεδοϋ, ής ή καλλονή έφημίζετο περισσότε
ρον τής φωνής. Όλοι άπήλαυον, όλοι έ'σπευσαν εις τήν συνένωσιν νά
χαρώσι τήν ζωήν, καί μόνος δ Λεωνίδας τίποτε. Καί άφοϋ αύτός, κυ
φός καί ήλίθιος, δεν ήδύνατο, κανείς άλλος δέν έφρόντιζε δι’ αυτόν.
Φίλους δέν είχεν. Οί αυστηροί γονείς ουδέποτε δύνανται νά φαντασθώσιν, ότι εις τό τέκνον των δύνανται νά γεννηθώσιν άλλου είδους
έκτος τών αγνών παιδικών ορέξεων. Χαίρουσι διά τήν καλλονήν, τήν
όποιαν έπιπροστίθησιν ό μύσταξ, άλλά δυσκολώτατα πείθονται, ότι
άλλα αισθήματα συναυξάνουσι καί άλλοι πόθοι, τούς όποιους πρέπει
επίσης νά ίκανοποιήσωσι.
Μία μόνον ύπαρξις τον ήλέησεν, ή ύπηρέτρια, τήν όποιαν προσέλαβον τελευταίως. Δέν ήτο πολύ ώραία- άλλά μέ τά είκοσιν άνθηρά
έτη καί τοϋ σώματος τήν ευτραφή εϋμέλειαν, ήτο δ,τι έζήτει δ Λεω
νίδας. Τήν είδε καλήν καί συμπαθή προς αυτόν καί έθάρρησε νά τή
ζητήση τήν Ευτυχίαν.
’ Η Άννέτα δέν ήρνήθη. Είτε κατανοήσασα τοϋ κυφοϋ τήν θέσιν
καί θέλουσα έξ οίκτου ν’ άνακουφίση τά δεινά του, είτε ύπείκουσα καί
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αυτή εις τάς ιδίας δρμάς, τάς όποιας τή έδίδετο ευκαιρία νά ίκανοποιήση εις τήν ήσυχον εκείνην οικίαν άνέτως, άνευ θορύβου, είτε έπι
τέλους στηριζομένη έπι τής άτυχούς σωματικής διαμορφώσεως τοϋ
νέου καί άποβλέπουσα εις έ'ντιμον γάμον μετά τό σκάνδαλον, έκάμφθη εις τάς παρακλήσεις του, καί τούς πάντας λανθάνουσα, εΰρισκε
καιρόν νά παραδίδη έαυτήν εις τάς ορέξεις του. Οίοσδήποτε καί αν
ήνε δ σκοπός, δέν δύναμαι ν’άρνηθώ εις μίαν κόρην τήν θυσίαν. Ήτο
ή μόνη ψυχή, ήτις ήνόησεν, ήτις ήγάπησεν, ήτις άνεκούφισε τόν δυσ
τυχή κυφόν, άντανατείλασα αύτώ ύπό τήν γλυκυτέραν αυτής όψιν
τήν ζωήν, παρηγορήσασα τήν τεθλιμμένην του νεότητα, άναγαγοϋσα
μέχρι μακαριότητος τήν ύλικήν εκείνην άπόλαυσιν.
Όλος ύλη καί έ'νστικτα, ταχέως έγένετο ευτυχής καί ηύχαριστημένος δ Λεωνίδας. Έπανεϋρε τήν φαιδρότητα τήν παλαιάν έν τώ έ'ρωτι
τής Άννέτας. Τκανοποιών πόθους μακρούς καί ισχυρούς, ένόμισεν ότι
ε’ις τό σημεϊον τούτο συγκεντροϋται όλη ή ευτυχία, δ σκοπός τής ζωής,
καί δέν έζήτει τίποτε περισσότερον τής άπολαύσεως έκείνης. Έξήρχετο
τόρα ε’ις τόν κόσμον. Δέν έφθόνει κανένα έκ τών περί αυτόν ευτυχών,
ούτε τόν σύζυγον τής Μαρίας, ούτε τόν εραστήν τής άοιδοϋ...........
— Έγώ δέν τά θέλω τέτοια πράμματα μέσ’ ’ς τό σπίτι μου ! Άκοϋς έκεϊ, έκεΐνα πού κατηγορούσα νά έ'λθουν ’ςτό κεφάλι μου ....
Νά φύγη άμέσως ! άτιμες γυναίκες δέν θέλω έδώ μέσα . . .
Κεκλεισμένος έν τφ δωματίω του ήκουεν δ Λεωνίδας τήν θυελλώδη
οικογενειακήν σκηνήν. Ή μήτηρ του ώρύετο, διαμαρτυρομένη έν όνό—
μάτι τής οικογένειας καί τής τιμής, μόλις έβεβαιώθη περί τών άθεμίτων σχέσεων τοϋ υιού της μετά τής ύπηρετρίας. Έκεϊ έπρεπε νά καταλήξη τό πράγμα. Αί μακραί συνεντεύξεις δέν ήδυνήθησαν ν’ άποφύγωσι τήν έπ’ αύτοφώρω σύλληψιν. Ή μήτηρ, δ άγρυπνος φύλαξ τής
άξιοπρεπείας καί τής ύπολήψεως τοϋ οίκου, σεμνότυφος, πλήρης προ
λήψεων, δέν έσυγχώρησε τήν παρεκτροπήν ταύτην εις τόν δυστυχή
υιόν της. Ήτο άτιμία. Άδιάφορον έάν διά ταύτης ηύτύχει ολιγαρκής
καί ηύχαριστημένος δ υιός της· ένώπιον τών άλλων στερήσεων, άς ύφίστατο τό ταλαίπωρον έκεϊνο πλάσμα, οΰδέν ν’ άνεχθή έπείθετο, ούδέν
νά παρίδγ. Ό πατήρ, συνετώτερος άνθρωπος, προσεπάθει δι’ ήπιου
τρόπου νά κατευνάση τήν νευρικήν έ'ξαψιν τής συζύγου του. Δέν ήτο
μεγάλον τό κακόν άνευ σκανδάλου, άνευ θορύβου, ήδύνατο νά λησμονηθή, νά συγκαλυφθή.’Αλλ’ έξηκολούθει έκείνη άμετάπιστος, όρυομένη.
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— Τί ; μού τον ύπηρασπίζεσαι σύ τάχατες γι’ αυτό που έκαμε ;
μη θέλης κι’ ολα νά καθήση έδώ ακόμη ή Άννέτα ; Νά ή ώρα ποϋ
θά έχουμε μιά κυρία κάτου καί άλλη άπάνου ... θά φύγη! θά φύγη
τόρ’ άμέσως ! δέν έ'γεινα έγώ άκόμη τοϋ γυιοϋ μου ή........
Νά φύγη ! ναί" έπρεπε νά φύγη ή Άννέτα, διότι ή κοινωνία καί
ή οικογένεια δέν έπέτρεπον την ευτυχίαν εις τόν κυφόν, εις τόν άπόκληρον. Δέν έγίνετο χχρμίχ έξαίρεσις Si’ αυτόν ητο παιδί, κατά την
μητέρα του, όπως όλα τά παιδία τοϋ κόσμου. Ήκουε την άπειλήν ό
Λεωνίδας, μη τολμών ν’ άναμιχθή εις την συζήτησιν, μόνος έν τφ
δωματίφ του, μέ καρδίαν πάλλουσαν, μέ όμμα ξηρόν. Έπί τοϋ έπιμήκους προσώπου του διαχεϊται άσυνηθης έρυθρότης· διά κλονουμένων
βημάτων περιάγει τούς ύβους του έντός τοϋ δωματίου· αί τρίχες του
αί ξανθαί είναι άγριαι, ήνωρθωμέναι.
Καί κάτω ή μήτηρ μαίνεται, ύβρίζει, παρεκτρέπεται, έκδιώκει κα
κήν κακώς την ύπηρέτριαν. Σιωπά ή δυστυχής εκείνη, κλαίουσα διά
λυγμών, καί έτοιμάζει τό δέμα της. Τί νά κάμη ... θά φύγη ! Ή
κυρία της άμφισβητεϊ τήν αγνότητα καί τής προτέρας διαγωγής της,
μετανοούσα διά τήν πρόσληψιν τοιούτου ύποκειμένου ... θά φύγη . . .
Ή θυσία έπετελέσθη- τίποτε δέν δύναται ν’ άντιτάξη, τίποτε νά ζητήση, έξ όσων ήλπισεν ίσως άλλοτε . . .
Έκ τοϋ παραθύρου τήν παρηκολούθησεν ό Λεωνίδας άπερχομένην
περί τό έσπέρας, ύπό τήν συνοδίαν μικρού συγγενούς της, κρατούντος
τήν μικράν αυτής άπαρτίαν. Έβλεπε μέ ψυχικόν σπαραγμόν τό φοβερώτατον θέαμα, τήν ευτυχίαν του αυτήν, δλοσώματον, φεύγουσαν
μακράν, μακράν, ύπό τής άδυσωπήτου άνάγκης άπαγομένην, ύπ’ αυ
τής τής μητρός του έκόιωχθεϊσαν . . .
Καί πάλιν θά έπέστρεφεν εις τόν πρότερον βίον τόν άβίωτον, τόν
τυραννικόν” εις τά μίση του, εις τούς πόθους τούς άνεφίκτους, εις τά
δάκρυα τά στειρεύσαντα, εις τάς άναμνήσεις τάς άλγεινάς, άνευ έρω
τος, άνευ ηδονής. "Επειτα τίς οίδε πόσας νέας θυέλλας θά ύφίστατο
έκ τών άπαιτήσεων τής κόρης, ήτις δέν θά έμενεν άνευ έκδικήσεως . ..
ΓΙάλιν θά ήρχιζε τήν κατηραμένην έκείνην ζωήν τοϋ άπελπισμοϋ, τής
άπογνώσεως, στυγνός, μισάνθρωπος, άπρόσιτος, μελαγχολικός, βράχος
δύσμορφος καί άπότομος έν μέσφ τοϋ κοινωνικού πελάγους, έφ’ ού ήρχοντο νά συντριφθώσιν ώς κύματα,τόσοι πόθοι, τόσα μίση, τόσα πάθη,
τόσα ένστικτα, τόσα όνειρα, όλαι αί συγκινήσεις τοϋ βίου . . .
Αδύνατον ! ητο άδύνατον νά ύποστή αυτήν τήν θυσίαν. Έξαντλη-
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θείς εις τό μαρτύριον τοϋ παρελθόντος, μετά τήν έξαφάνισιν τής εφή
μερου του ευτυχίας, δέν είχε τό θάρρος, τό ύπεράνθρωπον, νά βυθισθή
πάλιν εις τήν Δυστυχίαν. Δέν έγνώριζε και τόρα ποϋ καί πώς νά ζήση.
Αυτό έπρεπε νά τό μάθωσιν οί γονείς του, οϊτινες έφρόντισαν περί τής
ύπολήψεως τοϋ οίκου των, άλλ’ όχι καί περί τής ευτυχίας τοϋ υίοϋ των.
Λαμβάνει έν φύλλον χάρτου καί διά σταθεράς χειρός τό πληροί
τών λεπτών, τών συμπεπυκνωμένων του εκείνων γραμμών. Τοϊς εκ
θέτει τήν θέσιν του καί τούς παρακαλεΐ νά τώ συγχωρήσωσι τό κί
νημα τής άπογνώσεως.
Μυστηριώδης είνε ή νύξ εκείνη. Δι’ όλης τής οικίας βασιλεύει σιγή.
Ό ύπνος τοϋ δικαίου σφραγίζει όλων τά βλέφαρα. ’Ακούεται ένίοτε
ύπόκωφος ρόγχος, ρόγχος άνακουφίσεως, άναπεπαυμένης συνειδήσεως.
Τό φάσμα τής σεμνότητος, αύτή ή κοινωνική Τιμή, ή αυστηρά, ή
γραώδης, ή σεμνότυφος, περιέρχεται τήν νύκτα, τήν σοβαράν καί έντι
μον οικίαν, ώς εφέστιος θεότης, δεσπόζουσα καί μεγαλοπρεπής. Ό
άήρ άποπνέει αγνότητα, χρηστότητα τόσων ηθών, ώστε θά κατεπνίγετο αυτόματον παν βέβηλον αίσθημα.
Διά νά έξαγνισθή τής άτιμίας, ήτις τήν έβάρυνεν ώς εφιάλτης, μέχρι
τοϋδε, άπαιτεϊται έξιλαστήριον θύμα... Καί έν τώ μέσω τής νυκτίας
σιγής, άντηχεϊ πυροβολισμός. Τοϋ κυφού δ έγκέφαλος έξετινάχθη τοϋ
δυσμόρφου έκείνου κρανίου, παράκειται δ’ αίμόφυρτον τό καχεκτικόν,
τό τερατώδες αυτού σώμα ....
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Δ. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΝΑΙΓΕΙΡΟΣ
Η ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΠΟΙΗΤΟΥ ΠΤΩΧΟΥ

Τοϋ έτους τέλος, τοϋ μηνός, δμοϋ τής έβδομάδος . . .
Καί ποιητής, πενόμενος πενίαν πανυστάτην,
Εις τρώγλην κατακείμενος οίκτράν, άθλιεστάτην,
«Παράδος» λέγ’ εις έαυτόν «τό πνεϋμά σου παράδος
»Εΐς τόν Θεόν σου, ποιητά ταλαίπωρε, ώς θέλει
»Ή σκληροτάτη τύχη σου ! τελεύτησον έν τέλει I
»“Η μή άναξιοπαθών δέν έβαρύνθης πλέον ;
»"Η μή δέν σοί κατέστησαν τόν θάνατον εύκταΐον
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»Στύγια όντα, μυσαρά, έγωϊσταί έχθροί σου ;
»Δέν έπικράνθη ύπ’ αυτών ή αγαθή ψυχή σου,
»Μέ τόν ιόν τοϋ φθόνου των, ή τλήμων, ποτισθεϊσα
• Μή δέν σφαδάζ’ ή αφελής καρδία σου, δέν σπαίρει,
»Δι’ όλης τής κακίας των δηλητηριασθεϊσα
»Εΐπέ «έρρέτω !» πρός τήν Γήν! «τούς φίλους της άς χαίρη
υιούς καί τά καλά των!»
«Θνητούς έκλείπων, άνελθε είς χώρας αθανάτων ! ...»

Κατήντησεν ό δύστηνος δι’ άρτον νά πεινάση
Καί διά τ’ άφθονώτατον τοϋ Πλάστου έ'τι δώρον
Πρός έμψυχα καί άψυχα, κ* είς χρόνον καί είς χώρον,
Δι’ ύδωρ, νά διψάση ! . . .
Καί δμως εις τής τύχης του άντεϊχε τήν οδύνην
Δεινώς πεινών αλήθειαν, διψών δικαιοσύνην ! ...
Τηκόμενος έν πολλαπλοΐς παθήμασι καί νόσοις
Κατήντησεν ελεεινός έκ κακουχίας τόσης ...
Καί δμως, ών φιλομαθής, φιλόμουσος έζόχως,
Νυχθημερόν είργάζετο, έσπούδαζ’, έμελέτα,
Διά τής φαντασίας του εις ουρανούς έπέτα
Καί έμειδία πρός κακά τοσαϋτα άγερώχως !
Τό εύγενές τοϋ πνεύματος έντός του μεγαλεΐον ...
Βαθέως συνησθάνετο ύπέροχον καί θειον ...
Κ’ ή μοϋσα τής ποιήσεως, τών ουρανών ή κόρη,
Λαμπρότατα έμπνέουσα τερπνώς τον παρηγόρει.
Έν ξένη γή, νοσών, ριγών έν ώρα τοϋ χειμώνος,
παρ’ αφελές τραπέζιον ίοέ : ρεμβάζει μόνος·
’Ελαίου είχε μόλις, φεϋ ! σταγόνας ή λυχνία ...
Κ’ έπείνα καί έδίψα, πλήν έν ύπηρηφανεία
Τό τελευταϊον έ'δωκε τήν νύκτ’ αύτήν λεπτόν του
Διά παπύρου φύλλον έν, είς δ άσμάτιόν του
Τό τελευταϊον έ'γραφεν, ένθουσιών ούχ ήττον,
"Αν καί είς ύψιστον βαθμόν πεπονημένος ήτον,
Κ’ ήσθάνετο τό τέλος του άφεύκτως προσεγγίζον,
Καί ούδέ έπαυε ποιών καί έμμουσα τονίζων,
Τόν νοϋν του καταπροσηλών έπί τόν πάπυρόν του . , .
Ψυχρός έσύριζε Βορράς ε’ς τό παράθυρόν του,
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Ή καταιγίς έμαίνετο, δ κεραυνός έβρόντα,
Κ’ έν ω είς τ’ άσυλον αύτών ήσύχαζον τά δντα,
Έγραφ’ έκεϊνος αγρυπνών, συνέθετεν, έποίει . . .
Πρό ώρας δ’ έ'τι ικανής ίδών τό φώς νά δύη
Τής προσφιλούς λυχνίας του, άνήψεν έν κηρίον,
Τό ύστατόν του καί αύτό . . . καί τούτο δ’ δτε δύον
Είδε μετά τινας στιγμάς νά τόν έγκαταλείπη,
Έκλείπουσαν καί δύναμιν καί ΰπαρξιν ήσθάνθη,
Ώς άνθος, δπερ, δύοντος ήλιου, έμαράνθη . . .
«Ώ! χαϊρε, κόσμε τοϋ Θεού!» προέφθασε νά εϊπη,
Καί έκλινεν ό ποιητής, φεϋ ! παύσας τήν ωδήν του,
Τοϋ δμματός του δύοντος, δμοϋ, τήν κεφαλήν του !
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

1890.

Η ΟΔΟΣ
_ Αθηναϊκή

ΧελΙς —

Όσάκις άπό τοϋ παραθύρου μου παρακολουθώ, κάτω έπί τής δδού,
τήν άκατάσχετον καί θορυβώδη παλλίρροιαν τοϋ πλήθους, διαρρέοντος έν διηνεκεϊ παραλλαγή άποχρώσεων καί λάμψεων, καί ή πολυσύν
θετος έκείνη βοή, δ συγκεχυμένος βορβορυγμός άνίπταται είς άκατάληπτον ψίθυρον μέχρις έμοϋ — ή άντίθεσις τής γαλήνης τοϋ δωματίου
μου καί τοϋ ήδέος σκιόφωτος, δπερ μέ περιλούει, μοί παρίσταται έκτάκτως ζωηρά. Καί τότε τό μεσότοιχον τό άποχωρϊζον τόν οίκον άπό
τής δδοϋ, ύψοϋται πρό έμοϋ μέγα καί έπιβλητικόν, ώς συνικόν τείχος,
διαγράφον τά δρια τοϋ ιδιωτικού βίου άπό τοϋ δημοσίου. Καί άναλογίζομαι τότε, δτι έντεϋθεν καί έκεϊθεν τοϋ μεσοτοίχου τούτου άνελίσσονται ώς μαγικαί φαντασμαγορίαι αί δύο μεγάλαι τής ανθρώπινης
ζωής εικόνες. ’Εντεύθεν δ ιδιωτικός βίος άνυπόκριτος, άνεπιτήδευτος,
ελεύθερο:, παρουσιάζων δτέ μέν τήν ειδεχθή γυμνότητα τής πενίας
*αί τής άθλιότητος, δτέ δέ τήν θελκτικήν γυμνότητα τοϋ πλούτου
καί τής εύεστοϋς, δ ιδιωτικός βίος μέ τήν ηρεμίαν του, τά θέλγητρά
του, τάς θλίψεις του, άποκεκαλυμμένος, αναπεπταμένος. Έκεϊθεν δ
δημόσιος βίος, μετημφιεσμένος, έπίπλαστος, ύποκριτικός, άλλ’ αεικίνη
τος, διαρρέων, πλημμυρών άδιαπαύστως. Έάν μοι έδίδετο νά προτι-
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μησω μεταξύ τών δύο εικόνων, δέν θά ήδυνάμην ν’ άποφανθώ ώριρισμένως. Ένναλλάξ άμφότεραι μέ έ'θελζαν καί μέ έμάγευσαν, εναλ
λάξ άμφότεραι μέ προσείλκυσαν — εμέ ώς καί πάντα άλλον ίσως,
Άλλ’ εάν μοι έπεβάλλετο νά δρίσω τό είδος της έ'λξεως, ην άσκεϊ ίπ’
εμού έκατέρα, θά έ'λεγον δτι ή μέν μέ θέλγει καί μέ πραΰνει, ή έτέρα
μέ ποοκαλεΐ καί μέ ηλεκτρίζει. ’Αγαπώ τόν οίκον, άλλά μ.’ ενδιαφέρει
πλειότερον ή δδός.
* *

Ή Όδός ! Πόσα δέν εξηγεί καί πόσα δέν μαρτυρεί τό μεταξύ δύο
στοίχων οικοδομών διάστημα τοϋτο, έπι τοϋ οποίου κυλιέται καί κυ
κλοφορεί τό πλήθος καί επί τοϋ όποιου τά άτομα συναποτελοϋσι τό
κοινόν άθροισμα τών πολιτών. Στενή καί τεθλιμμένη, η εύρεϊα καί
άνετος, βορβορώδης καί ανώμαλος, η λιθόστρωτος καί άποστίλβουσαπλαισιουμένη ύπό ταπεινών οίκίσκων καί ήρειπιωμένων οικοδομών η
ύψιρεφών μεγάρων καί σεμνών οίκων — παρουσιάζει την εικόνα της
άναπτύξεως, τοϋ πλούτου, της εύμαρείας, η την εικόνα της βαρβαρότητος, της πενίας, της άθλιότητος. Πολλάκις διατρέχων τό συμπαθές
ημών Άστυ, τό δαιμόνιον πτολίεθρον, έφ’ ού έ'ρρευσαν χρόνοι τόσφ
διαφόρου πολιτισμού καί άντιπαρηλθον αιώνες δόξης καί άφανείας,
έπεζήτησα τό ιστορικόν σκιαγράφημα της σεμνής πόλεως. Καί τό εϊδον, ζωηρόν, λαλούν, σαφές. Άπό τών ιερών χώρων, έφ’ ών μαρμαρότευκτος ύποτυποϋται ή αρχαία δόξα, δ εύκλεής πολιτισμός, δν διήνυσε
ή πόλις τοϋ Θησέως, τοϋ Πεισιστράτου καί τοϋ Περικλέους, μέχρι τών
περικαλλών λεωφόρων,έφ’ ών ή σύγχρονος τέχνη παρουσιάζει τά θελ
κτικά αύτης τεχνουργήματα καί έφ’ ών ανελίσσεται, ζωηρός, περικαλ
λής, κομψός δ νεώτερος πολιτισμός, ολαι αί φάσεις τοϋ ιστορικού βίου
της πόλεως κατοπτρίζονται εις τό ποικίλον καί πολύμορφον σκαρίφημα,
δπερ άποτελοϋσιν δλα τά διάμεσα εκείνα σημεία της Αθηναϊκής Ό δοϋ. Ύποτυποϋται έν έλαφραΐς καί δσημέραι έξαλειφομέναις γραμμαϊς
τό παρελθόν, διαγράφεται ζωηρόν καί έμφαντικόν τό παρόν. Άλλά τό
παρελθόν! Τις θά συγκράτηση την άποσβεννυμένην αύτοϋ εικόνα τοϋ
παρελθόντος της χθες, δπερ δέν άπετυπώθη έπι τοϋ μαρμάρου καί τοϋ
έλέφαντος καί τοϋ χρυσού, άλλ’ έπι τοϋ χοϋ καί της πλίνθου ; Ή
σκαπάνη τοϋ έργάτου καταρρίπτει καθ’ ημέραν τά ερείπια, άτινα δέν
απέκτησαν τό δικαίωμα της αθανασίας διά της σφραγίδος της τέχνης, καί ύπό την σκαπάνην αύτην άχνίζουσα καί χλιαρά καί ζώσα
νομίζεις δτι άναθρώσκει ή ιστορία τόσων γενεών. Τά διά τών ρωγμών

ΣΤΟΑ

129

τής καταστροφής προβάλλοντα εις τό φως παράδοξα οίκοσχέδια, αί
δειλώς προκύπτουσαι αυθαίρετοι οίκοσκευαί, ή άπειροκάλως κατειργασμένη ξυλεία, ή καταρρέουσα εις κόνιν καί σποδόν, οί λαβυρινθώδεις
εκείνοι μεσότοιχοι, οί κρημνιζόμενοι εις άμορφον σωρόν, πόσα δέν θά
ήδύναντο νά μαρτυρήσωσι. Άλλά πάντα καταρρέουσιν, εξαλείφονται,
έκλείπουσι, ύπό τάς άπαιτήσεις τής σημερινής Όδοϋ, ήτις ευρύνεται,
εκτείνεται, άπλοϋται, ϊνα έπαρκέση ε’ις τήν ζωήν καί τήν κίνησιν τοϋ
συγχρόνου πολιτισμού. Ούτω ή Όδός τής χθές καταβροχθίζεται ύπό
τής Όδοϋ τής σήμερον.
*
¥¥
Ή περιπλάνησις άνά τάς όσημέραι έκλειπούσας οδούς ταύτας, τάς
σκολιάς καί πολυσχιδείς, και άρρύθμους παρέχει αίσθημα μικτόν θλίψεως και άναπολήσεως. Οί σκοτεινοί χρόνοι τής δουλείας νομίζει τις,
ότι άπετύπωσαν ζωηράν τήν σφραγίδα των έπί τών πενιχρών εκεί
νων παρόδων, τών οποίων τά μικρά καί ταπεινά οικήματα, οΐονεί πεφοβισμένα καί πτήσσοντα συσσωρεύονται καί συνθλίβονται πρός έαυτά,
άνευ περιττών κόσμων καί ώραϊσμών, φωλεαί προωρισμέναι νά πληρώσωσι τήν άπόλυτον άνάγκην τοϋ οικισμού. Αί στενωποί αύται διασώζουσιν όλην τήν παλαιάν αύτών φυσιογνωμίαν. Μικροί καί χθαμα
λοί οίκίσκοι, μέ τά παράθυρα αυτών άπηωρημένα καί περιερροκανισμένα ύπό τής σηπεδόνος, μέ τάς άκομψους καί άδροτέχνους σιδηρβσκευάς των, τάς άλαξεύτους λιθίνας βαθμίδας των, όδηγούσας εις
ύγρόν υπόγειον ή σκοτεινόν καί εΰρωτιών ισόγειον, μέ τά άπεξεσμένα
στρώματα τών κονιαμάτωντων — πάντως δέ παραλλάσσοντες έπί τοϋ
αυτού ρυθμού εις μακράν σειράν, ώς μονότονοι ποικιλφδίαι έπί τοϋ αυ
τού άηδοϋς μέλους, διαγράφουσι τάς οδούς ταύτας, ρυπαράς, βορβορώδεις, μέ κλονούμενα πεζοδρόμια. Ή άραιά έπ’ αύτών κίνησις, οί
νωθροί περιπατηταί, οΐ σύροντες μεμετρημένον τό βήμα, οί θαμισταί
τών ύγρών καί άνηλίων κατείων, άφ’ ών άποπνεϊται ή ναυτιώδης οσμή
τοϋ. ζαγχι.έέ καί άκούεται ό διαλείπων αΰτοϋ παφλασμός, τά πενι
χρά μαγαζεϊα μέ τάς θολάς καί άμαυράς των ύέλους καί τούς σιγη
λούς των ύπαλλήλους, κινούμενους δίκην μηχανών, αί άπό τών τηγάνων τών ύπαιθρίων μαγείρων πνιγηραί άπόπνοιαι, όλαι αύται αί
εικόνες τής νωθρότητος καί τής μονοτονίας, μεταφέοουσι τόν διαβάτην
εις τούς χρόνους, καθ’οϋς βραδεία καί άθαρσής καί άθόρυβος διέρρεεν
ή ζωή ύπό τό πνεύμα τής δουλείας, δι’ ού έπί μακράν σειράν έτών
έμολύνθη δ άττικός αιθήρ. Άλλ’ έ'χουσι καί αί δδοί αύται το πρόΙίϊΑΝΝΟΥ ΑΡΣΕΝΗ ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ
θ
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γοαμμα τής κινήσεώς των. Αί μελωδικαί καί διάτοροι φωναί τών μικροπωλητών, διαλαλούντων ριετά στοργής τό έμπόρευμά των, κατά
τάς διαφόρους ώρας τής ημέρας καί κατά τάς προβλεπομένας απαι
τήσεις τοϋ μαγειρείου ή τοϋ οίκοκυρείου, άποτελοϋσι τό άκριβές καί
άσφαλές ώρολόγιον τών πελατών των. Καί περί τήν δείλην, δτε πάσαι αί Άθήναι έκχύνονται πρός τάς έζοχικάς δδούς, πρός τούς περι
πάτους, τά Φάληρα, τάς πλατείας, ϊνα άναπνεύσωσι καί κινηθώσιν,
οί οίκισταί τών δδών τούτων τό πολύ—πολύ ύπερβαίνουσι τήν φλιάν
τής οικίας των. Αί μητέρες έπί τών βαθράκων ριωρολογοϋσαι καί πλέκουσαι, τά παιδία έν τώ βορβόρω τής όδοϋ καί αί άναιριικαί θυγα
τέρες, έν τώ κλασικώ παραθύρφ, παρά τήν γάστραν τοϋ βασιλικού,
φθίνοντες όλοι έν τή άκινησία καί τή διαστροφή τοϋ βίου. Μόλις αί
ώραι τοϋ έτους, διαδεχόμεναι άλλήλας μεταβάλλουσι τήν εικόνα ταύτην, άλλ’ ή ποικιλωδία εϊνε, ώς εϊπομεν, έπί τοϋ αύτοϋ μονοτόνου ρυ
θμού. "Οτε δέ δ σύγχρονος πολιτισμός, ή σημερινή τοϋ άστεος ζωή,
ή ζωή ή όργώσα καί περιβομβοϋσα έν τή νέα πόλει πλημμυρεϊ καί έκχειλίζει μέχρις έκεϊ, τότε μόλις αιθρία τις καί ζωή διαχεϊται έπί τής
μελαγχολικής δδοϋ,Αί πολυώνυμοι τοϋ βίου εικόνες, καί τής βιωτικής
πάλης οί αγώνες έχουσι βεβαίως τό θέατρον αύτών καί έν ταΐς στενωποΐς ταύταις. Άλλά τό βήμα τοϋ ήθογράφου δέν έσύρθη έ'τι μέχρις
έκεϊ, ούδέ δ φακός τής αθηναϊκής μυθιστορίας έστήθη έ'τι άπέναντι τής
βιωτικής ταύτης είκόνος. Αί έξεις τοϋ βίου καί οί διαπλασσόμενοι αυ
τόθι χαρακτήρες παρέρχονται καί λησμονοϋνται μετά τών δσημέραι
έκλειπόντων έρειπίων, τά δποϊα, κατά τόν ποιητήν, νομίζεις, δτι σέ
παρατηροϋσιν, ϊνα σοι άφηγηθώσι τούς θρύλλους παρωχημένων χρόνων.
★*
Άπό τής πενιχράς αυτής μορφής, τής δσημέραι ώχριώσης καί έξαλειφομένης, πόσα στάδια άνελίξεως δέν διήλθεν ή Αθηναϊκή Όδός !
Έτράπη άκάθεκτος πρός δλα τά σημεία τοϋ Αττικού δρίζοντος, περι
έζωσε πάσαν έ'κτασιν,
τών πολυωνύμων αύτής κλάδων, έρπουσα
πανταχοϋ, καλύπτουσα, πάσαν χέρσον. Έν τή άνελίξει ταύτη ύπέστη
τήν έπίδρασιν δλων τών φυσικών νόμων τής δαρβινείου θεωρίας, έτροποποιήθη, μετεβλήθη, μετεμοοφώθη. Καί δλα τά στάδια ταϋτα, δλαι
αΐ φάσεις αύται τής Αθηναϊκής Όδοϋ έσημείωσαν δλα τά στάδια,
δλας τάς φάσεις τής Αθηναϊκής κοινωνίας.’Άκοσμος καί πενιχρά έδώ,
έκτεινομένη εις μαιάνδρους καί καμπύλας, μέ άκομψους καί μικοάς οι
κίας, μέ δυπαρά μαγαζεϊα υιαλαλεϊ τήν πτωχείαν καί τήν στέρησιν.
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Εύρυτέρα έκεϊ, καθαριωτέρα, μέ μεγαλειτέρας οικοδομάς, άλλά μέ τά
αυτά μονότονα οίκοσχέδια, μέ τούς αυτούς παράτολμους χρωματι
σμούς τών οικιών, μέ τούς αυτούς άκομψους καλλωπισμούς, διατρανεϊ τήν μετριότητα, τήν άκαλαισθησίαν, τό μιξοβάρβαρον. Κανονική
καί δμαλή, καθαρία καί άποστίλβουσα αλλαχού, μέ κομψάς οικο
δομάς καί σεμνούς ώραϊσμούς, κατοπτρίζει τήν άνάπτυξιν, την καλαι
σθησίαν, τόν πολιτισμόν. Ή τελευταία αυτή μορφή τής Αθηναϊκής
Όδοϋ, δέν είναι δμως καί ή συνηθεστέρα. Περιπλανώμενος άνά τον
λαβύρινθον τών δδών τής πρωτευούσης, εύρίσκεσαι περισσότερον έν τφ
παρελθόντι ή τώ παρόντι. Καί είνε ίδιάζουσα ή έννύπωσις έν τή νεοτεύκτφ ήμών πρωτευούση, ήτις διήλθε καλπάζουσα τά ποικιλώτερα
στάδια τοϋ πολιτισμού. Ε’ις τάς μεγάλας πόλεις, τάς γηραιάς πό
λεις τοϋ πεπολιτισμένου κόσμου, τό παρελθόν μιάς δεκαετίας ή μιάς
εικοσαετίας δέν έχει τύπον ίδιον, τόσφ διάφορον, τόσφ άπέχοντα.
Παρ’ ήμϊν ή σήμερον δέν αναγνωρίζει τήν χθές. Καί διά τοϋτο
είπον δτι εις τήν ’Οδόν τής χθές συναντ^ τις, άναπολεϊ τις άγνωστον
κόσμον. Πολλάκις διατρέχων τό Άστυ, καί βυθιζόμενος εις τό ποικίλον σύμπλεγμα τών άγυιών του, ήσθάνθην έπ’ έμέ έπιπνέον τό πνεύμα
οίχομένης γενεάς καί είδον ώς έν ψευδαισθήσει έπιφοιτώσας τάς σκιάς
τών Αθηναίων τής χθές καί συρομένας πρός τά προσφιλή αύτών ενδι
αιτήματα, έπισκεπτομένας αγαπητούς χώρους. Καί εις τά στενά και
απέριττα παράθυρα τών παλαιών οικιών ένόμισα, δτι είδον τάς ώχρας
μορφάς τών Άτθίδων τοϋ παρελθόντος, τών δειλών καί οΐκουρών, με
τάς έβεννίνους κόμας καί τά πυρώδη βλέμματα, μέ τάς βλεφαρίδας τας
μακράς και μαύρας, τχζ δποίας υμνησεν δ Βύρων. Καί ένομισα, δτι
γσθάνθην περί έμέ τήν θορυβώδη νεότητα τοϋ Πανεπιστήμιου τοϋ 0θωνος, τήν νεότητα τών θερμών ιδεών καί τών φλογερών ερώτων, τήν
αύθαίρετον νεότητα τών δπλων καί τών σε^ετάδωκ. Και τα παράθυρα
εκείνα, άτινα έστήριξαν άλλοτε άγαλματώδη στέρνα και τορευτούς
βραχίονας, καί τά δποϊα καθ’ έκάστην έρημοϋνται έν τή μεταβολή
τών έξεων τοϋ βίου, καί τά άνδηρα άνω, και τά λιθόστρωτα κάτω,
καί παν δένδρον, καί πάς φανός, δλα διηγούνται ένα θρϋλλον, όλα
άπηχοϋσι μίαν μολπήν. Κφ τήν φαντασμαγορίαν ταύτην μόλις δια
λύει ή μετάβασις εις τήν σημερινήν Όδόν, την σύγχρονον, την ευρείαν, τήν έπιβλητικήν, τήν θορυβώδη, ή μετάβασις εις τήν κομψήν
καί ακτινοβολούσαν λεωφόρον, τήν ένδοζον απόγονον πενιχράς προ
γόνου.
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Ή λεωφόρος ! τό καλλιμάρμαρον Άστυ, τεϊνον γοργώς νά ύψωθή
εις την παράλληλον τών Ευρωπαϊκών μεγαλοπόλεων, σχηματίζει καί
διαμορφοϊ δσημέραι τάς λεωφόρους του. Ή στενωπός της παλαιάς πόλεως καί ή δδός της χθες δέν εινε έκεϊναι, έφ’ ών θά κινηθή δ πλού
τος, η πολυτέλεια, ή ευμάρεια, ή χάρις, δ άκτινοβόλος κόσμος τοϋ
chic. Διά τοιαύτην εικόνα απαιτείται πλαίσιον βαρυτιμώτερον, πολυτελέστερον. Καί ουτω παρά την νεόπηκτον ήμών άριστοκρατίαν, τήν
δποίαν λαμπρύνουσι πολιτευταί, διπλωμάται, ζάπλουτοι, τραπεζϊται,
επιστήμονες, πάντες οί άντιπρόσωποι τής άριστοκρατίας τοϋ γένους,
τοϋ πλούτου, τοϋ πνεύματος — αναπτύσσεται ή πόλις τών κομψών
λεωφόρων. Τά κομψά, έπιβάλλοντα, καλλιπρεπή, μαρμαρότευκτα μέ
γαρα, μέ τάς πολυτελείς αΐθούσας καί τάς βαρυτίμους οίκοσκευάς,
μέ τούς καλλιτεχνικούς κήπους καί τάπαστράπτοντα προαύλια, διαδέ
χονται καθ’ ήμέραν άλληλα. Αί άθηναϊκαί λεωφόροι! Δέν θά ήδύναντο
βεβαίως νά παραβληθώσι πρός τά βουλεβάρτα των Ευρωπαϊκών μεγα
λοπόλεων. "Εχουσιν εΐσέτι τά κενά των, τάς μάνδρας των, τάς παλαιάς των οικίας, τά άσυμπλήρωτα πεζοδρόμιά των, τάς κολωβάς
καί καχεκτικάς δενδροστοιχίας των καί ώς κορύφωμα πάντων, τόν
αθάνατον κονιορτόν των. Άλλ’ ή φυσιογνωμία αύτη δσημέραι τροπο
ποιείται. Τάς κακορρύθμους οικίας τής χθές διαδέχονται μέγαρα άψο
γου αρχιτεκτονικής, ζηλωτά διά πάσαν μεγαλόπολιν, τά απειρό
καλα προαύλια μεταβάλλονται εις θελκτικούς κήπους αρχιτεκτονι
κής ακρίβειας, μέ ευώδη καί ποικιλανθή παρτέρ καί ρυθμικάς άλλέας
καί πήδακας καί άγαλμάτια. Τά πηλώδη πεζοδρόμια καλύπτει άποστίλβουσα καί άπαστράπτουσα πλακόστρωσις. Ή ζωή καί δ θόρυβος
τής νέας πόλεως καταδηλοϋται είς τά σπεύδοντα βήματα τών διαβα
τών, τον δρόμον τών άδιαπαύστως διασταυρουμένων αμαξών, άμαξίων,
τροχιοδρόμων, τούς τριποδισμούς τών ίππων. Ή πόλις ζή καί κινεί
ται έκεϊ. Οί ύπάλληλοι, οί έμποροι, οί σπουδασταί, οί θεσιθήραι, οί
κατ’ εξοχήν άνθρωποι τήςδδοϋ, μέ τό βήμα σπεϋδον και τήν φυσιο
γνωμίαν άπησχολημένου άνθρώπου, διασταυροϋνται καθ’ δλην τήν
ήμέραν έπί τοϋ πεζοδρομίου, είτε ύπό τόν διαπεραστικόν βορράν τοϋ
χειμώνος. Οΐ αιώνιοι τύποι τών πλανοδίων~δέν λείπουσι βεβαίως, άλλ*
$ν τή λεωφόρω μεταλαμβάνουσι καί ούτοι τής πέριξ κινήσεως, έπισπεύδουσι τό βήμα καί άποδιώκουσι τήν νυσταλεότητα τής οκνηρίας
άπό τοϋ προσώπου. Τούς νωθρούς έκείνους τύπους, μέ τά συρόμενα βή
ματα, μέ τό χασμώδες ΰφος,οϋς συναντή τις είς τάς στενωπούς καί
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τάς δδούς τής παλαιάς πόλεως, συρομένους άπό καφείου είς καφεϊον,
σπανιώτερον συναντά τις ένταϋθα, δπόθεν ελλείπει τό κλασικόν καφενεϊον τοϋ δεκαλέπτου καφέ καί τοϋ άνεξαντλήτου ναργιλέ. Οί πλα
νόδιοι τών άθηναϊκών λεωφόρων προσεγγίζουσι μάλλον πρός τούς πα
ρισινούς flaneurs καί άπομακρύνονται όσημέραι τοϋ άνατολικοϋ τύ
που τοϋ καλόερημ-τσελεχή. Έπί τής λεωφόρου τό πάν μεταλαμβάνει ζωής καί γοργότητος.
Άλλ* άπό τής δειλής ή ’Αθηναϊκή λεωφόρος προσλαμβάνει δλην
αύτής τήν λαμπρότητα. Τόν κόσμον τών άπησχολημένων καί τών ύποθεσεστριβών, διαδέχεται δ κόσμος τών περιπατητών. Αί περικαλλείς
αμφιέσεις, τά εύπλαστα σώματα,οί γλυκείς χρωματισμοί, ή χάρις καί
ή πολυτέλεια καί δ πλούτος διαχέουσι τήν λάμψιν καί τήν άκτινοβολίαν των. ’Αντηχοϋσιν άργυρόηχοι οί γέλωτες καί άκούονται με
λωδικά! αί ξέναι γλώσσαι καί κορέννυται ή άτμόσφαιρα λεπτών καί
αιθέριων άρωμάτων, ώς άτμόσφαιρα καλλυντηρίου ή θερμοκηπίου.
Στιλπνά! καί έν άνταυγεία άργύρου διατρέχουσιν αί άμαξαι έπί τής
δδοϋ καί τριποδίζουσιν έπιχαρίτως οί κέλητες ύπό κομψούς άναβάτας.
Όλοι οί νεότευκτοι άθηναϊκοί τύποι συναντώνται. Οί έπ αφρόδιτοιτύποι τών άνθρώπων τοϋ κόσμου, κομψών, εύσταλών, ερασμίων, οί τύ
ποι τών βανδήδων, έν ύπερκαλλωπιστική άμφιέσει, καί άνταυγείιγ ζωη
ρών άποχρώσεων, οί μόλις σχηματιζόμενοι τύποι τών ’Αθηναίων γριζεννων, κατά τάς έορτάς, καί παρ’ αύτούς δλαι αί ποικιλίαι τών τύ
πων, δλοι εκείνοι οί έπιτετηδευμένοι, οί έπαρίστεροι, οί άξεστοι, οί
άτόρευτοι, οί μιξοπρόστυχοι. Καί συμμίγνυται δλη αύτή ή μυρμηκιά
εις παράδοξον άμέλγαμα καί ύψοϋται είς τόν αιθέρα δ μικτός βορβορυγμός, τόν δποϊον άναλύων τις θάνεύρισκεν δλας τάς προφοράς καί
τάς διαλέκτους τοϋ κόσμου, άπό τής παρισινής μελωδίας, τής άμεταφράστου modulation τής λαλιάς, μέχρι τής έπισεσυρμένης προφοράς
δλων τών νησιωτικών ιδιωμάτων. Καί τό άμάλγαμα τούτο τό άνθρώπινον, συμμίγνυται, ρέει, πλημμυροϊ πρός τάς έξοχικάς δδούς, τούς
περιπάτους, τάς πλατείας, πεζή, έπί αμαξών, έπί δίφρων, έπί οχημά
των παντός είδους, έπί τοϋ τράμ, έπί τών λεωφορείων. Καί δτε ύπό
τό σκότος καί τήν ήρεμίαν τής νυκτός πάσα ή πόλις έρημοϋται καί
ησυχάζει, ή λεωφόρος διατηρεί έ'τι τήν κίνησιν καί τήν φαιδρότητα
αύτής, άπηχεϊ έ'τι άργυροήχους γέλωτας καί ψιθύρους καί ζή καί γρηγορεϊ. Και τόν χειμώνα, δτε διαπεραστικός δ βορράς καταλείβεται
άπό τής χιονοστεφούς σειράς τών ’Αττικών όρέων, δτε πάσα ζωή
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πλήσσει καί περισυλλέγεται περί την εστίαν, κατά τάς ψυχράς χειμερινάς νύκτας, δτε πάσα δδός έρημούται καί συσκοτάζεται, ή λεωφό
ρος, προνομιούχος αύτή, άκτινοβολεϊ άπό τών μεγάρων αυτής λάμψεις
χορού, καί άπηχεϊ ορχηστικά μέλη, καί συγκεντρεΐ οχήματα καί κίνησιν καί αιθριάζεται ύπό τού πλούτου καί τής φαιδρότητος. Καί ή
λευκή, ή καταυγάζουσα τά πέριξ, αίγλη τών μαγικών λαμπτήρων
τού Έδισων, πρό τών οποίων λειποψυχεϊ δ ωχρός φανός τού φωταε
ρίου, προσπίπτει εις τά τεθαμβημένα βλέμματα, ώς αύγή ιλαρά, έν
τή όποια παρίσταται ώς έν αντικατοπτρισμό, λουομένη ή φαιδρά, ή
περικαλλής Όδός τού μέλλοντος.
★
**
Ύπό τάς ιώδεις άνταυγείας τής ’Αττικής ήούς, είτε ύπό τήν άφομοιωτικήν λάμψιν τού Ήλιου, είτε ύπό τά ία τής Ρύσεως καί τήν
μαρμαρυγήν τών έαρινών νυκτών, έβύθισα πολλάκις τό βλέμμα εις
τήν περικαλλή εικόνα τής πόλεως, ήτις λευκή, λευκή άπλούται ύπό
τήν άκτινοβολήν τού κλασικού μαρμάρου τού Παρθενώνας καί τήν ρωμαντικήν σελαγίζουσαν χριστιανικήν κανδήλαν τού Λυκαβηττού. Καί
εις τό ποικίλον άραβούργημα τών μακρών, εύθειών ή άκανονίστων,
συμπλεκομένων, άνελισσομένων, διατεμνουσών άλλήλας γραμμών, τών
άποτελουσών τήν ’Αθηναϊκήν Όδόν, εϊδον βομβούσαν, κυλιομένην,
δρώσαν, δλην τήν ζωήν τής περικαλλούς πόλεως. Ή ό<^ός άπορροφεϊ
τό παν σήμερον. Έκεϊ ή δράσις καί ή κίνησις, έκεϊ αί σοβαραί μορφαί,
έκεϊ τά λαξευτά σώματα καί οί φλογεροί οφθαλμοί, έκεϊ ή χάρις
δ έ'ρως. Τό κράτος τού οίκου ήλαττώθη. Ή άνάγκη τής έπικοινωνίας
έκεϊ έλκει τάς μονάδας τών άτόμων καί ή μεγάλη, ή θερμουργός έλξις, ή σύρουσα πρός άλληλα τά φύλα, ή ένούσα έν τώ φυσικφ κόσμω,
έν μέσω έκδηλώσεων, λάμψεως, θερμότητος καί κινήσεως, τά άντίθετα ρεύματα τού ηλεκτρισμού, τά όξέα πρός τάς βάσεις, έκεϊ σύρει
ώς εις χημικήν χοάνην, τά αντίθετα φύλα. Καί δτε ή Όδός δέν έπαρκεϊ, δτε ή χημική χοάνη άπαιτεϊται πλουσιωτέρα, μαγικωτέρα, ή
Όδός έκτείνεται, εισορμά εις τόν οίκον καί ζωογονεί τήν αίθουσαν,
δπου ύπό φώς καί αρώματα καί μολπάς άδελφούται δ δηαόσιος βίος
προς τόν ιδιωτικόν. Καί τό μέγα μεσότοιχον, τό άποχωρϊζον τάς δυο
μεγάλας τού βίου εικόνας, καταπίπτει καί έκλείπει, καί αί δύο μεγάλαι
φαντασμαγορίαι τής ζωής συγχέουσι τά χρώματα καί τάς λάμψεις των.
Έν Πειραιεϊ 1 890.

Ι1ΕΤΡΟΣ Κ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
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Της ώμορφιάς βασίλισσα,
ψυχοϋΛα μυρωμένη·
Ξατθ^ γα.Ιανομάτα μου,
’Αχτίνα μου χυμένη,
Μειδίαμα Θεού,
Στο.Ιίδι τ’ ούρανοΰ!
Σάν περπατάς, έγω θαρρώ
ΓΙώς ένα χνούδι, ένα φτερό,
Χαάι μεταξωτό χαϊδεύει
Μέ χάρι πού μαγεύει
"Ονειρο άγγεΛικό
Μυστήριο θεϊκό!
Μες τήν γΤυκάδα πνίγεται
Ό νους μου κ' ή καρδιά μου,
"Οταν τά 'μάτια σου έξαφνα
ΜιΛούνε ’ς τά δικά μου,
Μειδίαμα Θεοϋ,
ΣτοΛίδι τ’ ουρανού!

Κι όταν άπάνου ’ς τό φτενό
ΧειΑάκι σου τό ροδινό,
ΧαμόγεΑο πετιέται,
Τότε ή ’ό'νχή μου σβυέται,
Όνειρο αγγελικό,
Μυστήριο θεϊκό !

Ε0ΡΓΙ1 ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΕΤΗΣ ΤΟΥ Ε8Ν- ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
(Έπόγραμ.μ.α)

Πόσοι πατέρες έκΛαψαν γιά σένα τόν παρά τους!
ΑΛΛά καϊ πόσα τέκνα μας φτωχό, κι όρφανεμένα
Ηύραν ξωή 'ςτά σπΛάγχνα σου καϊ δόξα ’ςτ όνομά τους !
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Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ «ΦΙΛΙΑ

Εΐνε σήμερα ή φιΛία
Ήχος ψεύτικος . . . άωρός !
Ποϋ 'ς τήν ώρα τής ανάγκης
Σβυέται, χάνεται κι’ αυτός.
(1890)

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΟΤΣΟΣ

ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΡΕΠΟΡΤΕΡ
ύπος άγνωστος προ ολίγων ετών, αναφανείς έν ΆΘήναις κατ’ άρχάς μετά δειλίας, μετά συστολής,
συνενών είς τά έ'ργα τοϋ επαγγέλματος του καί
έ'ργα τής εσωτερικής οικιακής ύπηρεσίας τών κυ
ρίων του : «Όταν έπιστρέψης άπό τό παζάρι πέρασε και άπο το Ύπουργεΐον τών ’Εσωτερικών καί
j έρώτησε τ ον Τμηματάρχην X . , . τί νέα έχομεν
σήμερον», ’Ολίγον κατ’ ολίγον ή καθαριότης τοϋ
ύποκαμίσου του αύξάνει, άρχίζει νά έπιδεικνύη καινουργείς κραβάτας, πάντοτε δμως σώφρων, άγνοών τάς άπολαύσεις τής δδού Σταδίου,
δσάκις διέρχονται προ
π|τρό αύτοϋ πρόσωπα άνώτερα τής
καί εγειρόμενος οσάκις
περιωπής του. Δέν έκαλεΐτο τότε ούτε δημοσιογράφος ούτε ρέπορτερ·
δέν έκαλεΐτο δημοσιογράφος, διότι ή χρήσις τοϋ σαρώθρου τώ ήτο προσφορωτέρα ή ή χρήσις τοϋ καλάμου, ούτε ρέπορτερ άφοϋ τήν σημασίαν
τής λέξεως δέν άντελαμβάνοντο σαφώς ούδέ οί πλεΐς·οι τών κυοίων του.
Τήν έποχήν
οχήν έκείνην ούδέ λόγος ήδύνατο καν νά γίνη περί τών άξιοάζιοτίν.ων αυτών προσώπων καί θά έφαίνετο γελοίος ή ακατανόητος ό θέλων νά σκιαγραφήση τότε την τάξιν αύτήν τών ανθρώπων, άφοϋ άλλ ως τε δέν παρουσιάζει τι το πρωτότυπον, ούδέ το ιδιόρρυθμον. Θά
ήτο τό αύτό ιός νά έζήτει νά περιγραφή τήν συντεχνίαν τών σανδαλοποιών ή τών τυπογράφων.
Βαθυ.ηδόν δμως ή έντιμος αϋτη τάξις τών συμπολιτών μας άναπτύσσεται, άν ούχί κατ’ άριθμόν τόσον, δσον κατά ποιόν.
Διά τόν μή γνωρίσαντα δέ ή τόν μή παρακολουθήσαντα τάς χιλίας
έξελίζεις, τάς πολυειδεΐς φάσεις καί τήν έν γένει άνάπτυξιν τών κυ-
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ρίων «ύτών, ή σημερινή περιωπή καί τό δυσανάβατον ύψος, εις δ αΐωροϋνται σήμερον θά φανώσι μυθιστορικά καί δλως άπίστευτα.
Πώς νά μή άποθαυμάση τις τάς προόδους τοϋ τύπου, τάς προόδους
τής αθηναϊκής δημοσιογραφίας, τής τυπογραφίας καί έν γένει δλων
τών μέσων τής διαφωτίσεως τής κοινής γνώμης, άφοϋ έ'χη προ αυτού
τοιοϋτο repportage ! Ούδέ παρισινή έοημερΐς δύναται σήμερον νά
παρατάξη πρό τοϋ δημοσίου τοιαύτην πεφωτισμένην φάλαγγα άνδρών
δημοσιογράφων, δημοσιογράφων—ταξειδιωτών, δημοσιογράφων φαντασιοπλήκτων, τήν παραγωγήν τών δποίων δμως άγοράζει τακτικώς
τό νοήμον κοινόν καί συντηρεί αύτούς. Πρό τής άκαταμετρήτου αυτής
προόδου γεννάται άμέσως τό δίλημμα, άν τό repportage έ'φθασεν ε’ις
ύψος δυσανάβατον ή τό νοήμον κοινόν κατήλθεν είς βάθη δυσθεώρητα.
Άλλ* ή λύσις τοϋ διλήμματος τούτου εύκολος άποβαίνει, άν λάβητε τόν κόπον να γνωρισθήτε μ’ ένα ρέπορτερ, τύπον γνωστόν εις
τούς ολίγους, έντελώς δμως άγνωστον εις τό πολύ εύπιστον καί έπιπόλαιον δημόσιον.
Λάβετε τόν κόπον νά μάς άκολουθήσητε, έλθετε νά γνωρίσητε ένα
νέον ρέπορτερ τής περιέργου σχολής. Παρετηρήσατε τάς άριστοκρατικάς έξεις, τάς χιλίας γνώσεις, τά εύγενή αισθήματα, τήν άνατροφήν,
τήν καλήν πίστιν, ιδίως τό φιλάληθες τοϋ Κυρίου Σπουργίτου,—οϋτω
θά καλώμεν τόν τύπον μας—καί θά έννοήσητε τότε μόνον μέ ποιον
έχετε νά κάμητε.
Πριν δμως προβώμεν εις τάς λεπτομέρειας αύτάς, άποτεινόμεθα πρός
σέ, ώ Εύγενή Γαλάτα, γλαφυρέ τοϋ Ταρταρέν συγγραφεϋ. Πρός σέ
δστις περιέγραψας τόν άθάνατον παρά τό 'Ροδανόν τύπον, μή ύποπτευόμενός ποτέ δτι ή μικρά, άλλά ποιητικωτάτη πατρίς μας έχει καί αύτή
εκεί εις μίαν γωνίαν της, παρά τά άφανή ρείθρα τοϋ Ίλισσοϋ, τύπον
άπαράλλακτον τοϋ Ταρταρέν σου, πλήν φεϋ ! ούχί και καλάμους ώς
τόν ίδικόν σου δπως τόν περιγράψη. Δωδέ ! εύγενής ϋπαρξις, άποθανατισασα χαρακτήρα, ον πολύ καλά έννοήσαμεν, ήσθάνθημεν, άπηλαύσαμεν, χαρακτήρα γνήσιον μεσημβρινόν, δν βεβαίως ήννόησαν κάλλιστα καί οί γείτονές μας ’Ιταλοί καί οί γείτονές σου 'Ισπανοί καί δλοι
έκεΐνοι οί άνθρωποι, οί ζώντες ύπό τήν έπίρροιαν καυστικού μεσημβρι
νού ήλιου καί δρίζοντος. «Ό ήλιος, λέγεις που, μεγαλοποιεί τά πάντα»
καί δέν πταίει δ Ταρταρέν σου- δ ήλιος σού άπαντώμεν καί ημείς γιγαντοποιεΐ τά πάντα, καί δέν πταίει δ Σπουργίτης μας. Ή μόνη μας
διαφορά είναι δτι συνέλαβες ένα Ταρασκανέζον έκ τού μέσου χιλίων
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άλλων συμπολιτών του καθώς ήδύνασο νά συλλαβής οίονδήποτε άλ
λον έξ αυτών καί δ τύπος σου θά -ητο δ αυτός, ένώ ήμεϊς άναγκαζόμεθα έκ μιάς λίαν ολιγάριθμου τάξεως άνθρώπων νά παραλάβωμεν τόν
κ. Σπουργίτ-ην, ένώ μά την αλήθειαν, ήδυνάμεθα κάλλιστα διά τής
άγκύστρου νά συλλάβωμεν πολλούς ’Αθηναίους καί θά εϊχωμεν καί
ημείς τόν τύπον μας, περιωρίσθημεν δμως εις τόν κατ’ έξοχήν Ταρασκώνόν μας, εις τό άτομον δηλ. έκεϊνο τοϋ δποίου δ τύπος διαλάμπει
πλειότερον καί οΰτω καθίσταται εύκολωτέρα καί ή έργασία μας.
★
* ¥
— Καθήσατε, κύριε Σπουργίτη.
Ό κ. Σπουργίτης ηλικίας ε’ικοσιπέντε έως τριάκοντα έτών, υπόξαν
θος, βραχύς τό άνάστημα καί λεπτός, φέρων μύστακα καστανόν κα
λώς περιπεποιημένον, έ'χων οφθαλμούς γαλανούς λίαν σμικρούς άλλά
σπινθηρίζοντας, λίαν έρυθρά χείλη, καλύπτοντα λίαν ρυπαρούς όδόντας,
μέτωπον στενόν, καθιστάμενον στενότερον χάριν δύο ayie-leiar, αΐ'τινες
χαριέστατα καταπνίγουσι τό άεννάως ίδροϋν τοϋτο μέρος τής κεφα
λής. Ό κ. Σπουργίτης έξάγει άπό καιροϋ εις καιρόν ρινόμακτρον μετάξινον καταπόρφυρον, εύλογών ένδομύχως τόν ιδρώτα του, δστις τφ δί
δει τοσάκις τήν εύκαιρίαν νά έπιδεικνύη τήν πορφύραν του. Έκεϊνο
όμως, τό δποϊον ευθύς άπ’ άρχής έλκύει τήν προσοχήν τοϋ θεωμένου
τόν κ. Σπουργίτην, είναι τά δύο πλατύτατα ώτά του, τό ύπερμέγεθες τών δποίων καλώς έννοών καί δ κομιστής αύτών λέγει πολλάκις
χαριεντιζόμενος τήν έξής στεοεότυπον φράσιν :
— Εις ημάς έδωκεν ή φύσις δ,τι μάς χρειάζεται, δηλ. αυτιά μεγάλα
διά ν’ άκούωμεν. Τήν φράσιν του ταύτην ούδείς πώποτε έζήτησε νά
διαψεύση.
Ό κ. Σπουργίτης φέρει ώς έπί τό πλεϊστον στενήν περεσκελίδα άνοικτοϋ χρώματος λίαν κακώς κατεσκευασμένην, άλλά τοϋ τελευταίου
συρμοϋ, έπενδύτην μέλανα ή bleu fonce τής αυτής κατασκευής, συ
χνά δέ, — ιδίως τάς Κυριακάς—ρεδενγκόταν άγνώστου ράπτου καί
κοπτικής. "Ο,τι δμως έπισύρει τό βλέμμα καί δίδει ευθύς όψιν άνθρώ- *
που τοϋ κόσμου εις τόν κ. Σπουργίτην, είναι οί έρυθροί, κυανοί, κατάλευκοι λαιμοδέται του, τό έν ζεϋγος τών φαιών χειριδών, τάς δποίας
πάντοτε φέρει έν ταΐς παλάμαις χωρίς ούδέποτε νά φορέσγ,, ώς καί δ
καινουργής πίλος καί ή έπίσης καινουργής λεπτοτάτη βακτηρία τουτών τριών τούτων άντικειμένων ούδέποτε άποχωρίζεται, συμβαίνει δέ
φς έκ τούτου πολλάκις, οπότε θέληση νά σφογγίση τόν άένναον ύπό
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τάς tye.lelac του ιδρώτα, νά μή δύναται νά μεταχειρίζηται τάς χεϊράς του καί νά πίπτουν άλληλοδιαδόχως έπί τοϋ δαπέδου δτέ μέν δ
πίλος, δτέ ή βακτηρία ή αί χειρίδες, πολλάκις δέ καί τά τρία. "Οταν
δέ ημέραν τινά κυρία της έδοκίμασε ν’ άνεγείρη τόν πϊλόν του, δστις
έκυλίσθη πρός τούς πόδας της μετά τόσης θέρμης ήθέλησεν εύγενώς
νά τήν έμποδίση, ώστε έκυλίσθη καί αυτός έπί τοϋ δαπέδου καί έπ’
αΰτοϋ καί ή καθέδρα, ώστε πρός στιγμήν άνεστατώθη δλη έαείνη ή
αίθουσα. Εύτυχώς δ κ. Σπουργίτης άνηγέρθη σώος καί άβλαβής καί
ήρχισεν άμέσως νά έξηγή λεπτομερώς τό πώς έπεσε καί τό πώς ήδύ
νατο καί νά μή πέση. Ένεθυμήθη άμέσως δτι παρόμοιον γεγονός συν
έβη πρό ολίγων ημερών εις Γραμματέα Πρεσβείας στενόν φίλον του,
εις τής Κυρίας 'Υπουργού X . . . .
— Ό πτωχός φίλος μου, άφηγεϊται δ κ. Σπουργίτης, έκάθητο πλη
σίον μου καί μοί διηγείτο μάλιστα λεπτομέρειας τινάς λίαν άξεοπεριέργους, σάς βεβαιώ, περί τών σχέσεών του μετά τενος νεαράς άγγλίδος πολύ σκανδαλώδεις, δτε περιπλέκεται εις τήν έδραν καί πίπτει
έπί τοϋ δαπέδου. Σάς άφίνω πλέον νά φαντασθήτε τήν θέσιν του.
Ευτυχώς τόν έσωσα μεταβαλών άμέσως θέμα δμιλίας. Ή Κυρία Υ
πουργού έννόησε τήν έτοιμότητά μου καί μέ ηύχαρίστησεν ιδιαιτέρως
λίαν θερμώς.
Ό κ. Σπουργίτης διηγείτο ταϋτα μετά χάριτος καί πειθοϋς άμι—
μήτου, δταν δέ δεσποινίς τις έκεϊ πλησίον καθημένη, τόν ήρώτησεν
εις ποιαν γλώσσαν συνδιελέγετο μετά τοϋ Γραμματέως τής Πρεσβείας,
δ κ. Σπουργίτης άπαντά αύθωρεί :
— Μά άν σάς ’πώ μέ τί γλώσσαν ώμιλοϋμεν, τότε άμέσως θά έννοήσητε καί τόν γραμματέα.
Λεχθήτω δ’ έν παρόδφ, δτι δ κ, Σπουργίτης ούδεμίαν άλλην γλώσ
σαν ψελλίζει, έκτός τής μητρικής του τής ελληνικής.
Ό κ. Σπουργίτης συνειθίζει νά περιπατή εις τήν οδόν Σταδίου,
προσπαθεί δέ πάντοτε νά πλησιάζη πρόσωπα σημαίνοντα έν τή κοι
νωνία, άδιαφορών ή καί μή έννοών, άν τά πρόσωπα ταϋτα άγανακτώσιν ένδομύχως, συμβαδίζοντα μετά τοιούτου συνοδίτου. Εύτυχώς τό
πνεϋμά του εϊνε τόσον πλούσιον, ώστε δπως κινήση τό ένδιαφέρον τοϋ
μετ’ αύτοϋ βαδίζοντος, έφευρίσκει χιλιάδων ειδών ιστορίας φαντασι
ώδεις, σκανδαλώδεις, αΐτινες άληθώς κινούν τό ένδιαφέρον. Εις ένα
συνοδίτην του βουλευτήν έλεγεν δτι βεβαίως ή παραχώρησες τής γραμ
μής τών συνόρων θά δοθή τώ κυρίω Ψ . . .
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— Πώς είνε δυνατόν, πώς τό ήξεύρετε ;
— Μά πρό μιας ώρας μοι τό έλεγεν δ κύριος Πρόεδρος έμπεστευτικώς.
— Περίεργον πράγμα· αύτήν την στιγμήν άφησα τό 'Γπουργεϊον
καί δ κύριος Πρόεδρος μοί έλεγεν δτι τίποτε ε’ισέτι δέν άπεφασίσθη.
— Έ ! φαίνεται δτι δέν ήθελε νά σάς το ’πή.
Ό κ. Σπουργίτης, δστις ούτε Πρόεδρον είδεν, ούτε έμπιστευτικήν
μετ’ αύτοϋ συνδιάλεξιν είχε, διηγείτο απλώς ταϋτα διά νά δώση
βαρύτητα εις την εξοχότητά του, έξοογίσας τόν πτωχόν βουλευτήν,
δστις άπήλθε τις οίδε τί μελετών κατά φρένα κατά τοϋ κ. Προέδρου,
Ό κ. Σπουργίτης συχνάζει εις τά θέατρα και έχει τάς καλλιτέρας
θέσεις, εννοείται δωρεάν, λαμβάνει δέ πάντοτε στάσιν άνθρώπου εύρι—
σκομένου έκεϊ ύποχρεωτικώς καί διά τούτο μόλις άτενίζει τήν σκηνήν.
— Έ ! τά είδαμε τόσαις φοραίς αύτά τά πράγματα !
Σημειώσατε δέ δτι δ κ. Σπουργίτης ούτ’ έξήλθέ ποτέ τών ’Αθηνών,
άλλ’ ούτε εις τάς έκλεκτάς θεατρικάς παραστάσεις αύτών τών ’Αθη
νών παρευρέθη ποτέ, διά τόν λόγον, δτι τό δι’ αύτάς είσιτήριον δ κύ
ριός του φυλάττει δι* εαυτόν.
Εις τό θέατρον δ φίλος μας φθάνει πάντοτε είς τό μέσον τής πρώτης
πράξεως, χαιρέτα πολύν κόσμον, είναι δμιλητικώτατος, ποιών κατά
τά διαλείμματα έπισκέψεις είς τά θεωρεία καί άναχωρεϊ πριν ή ή
παράστασις λάβη πέρας, εύρίσκων δτι λίαν άργά τελειόνουν έδώ είς
τάς ’Αθήνας τά θέατρα. Είς τά θεωρεία δπου μεταβαίνει προσπαθεί
νά καταλαμβάνη τάς εμπρόσθιας θέσεις, δπως τό κοινόν άντιληφθή
τής πολυτίμου παρουσίας του, έκεϊ δ’ έπαναρχίζη τάς άμιμήτους συ
νομιλίας του, έπιδεικνύων βαθείας γνώσεις δραματικής τέχνης καί
δραματικών συγγραφέων καί ιδίως τών έξοχων μουσικών. Όμιλεϊ περί
κλασικής μουσικής, ώς άνθρωπος κατατρίψας τήν ζωήν του είς τήν
τέχνην αύτήν, πού καί που δ’ έπιφωνεϊ :
— Πού είσαι, καϋμένε Βάγνερ !
Μεγάλων μάλιστα ήγειρεν έσπέραν τινά συζήτησιν περί μουσικής
έν τινι θεωρείω, καθ’ ήν κυρία τις προσεπάθει νά πείση τον κ. Σπουρ
γίτην, δτι δ Βετχόβεν ένεπνεύσθη έκ τών άρχαιοτέρων μουσεκοδιδασκάλων, τοϋ Χάϋδν λ.χ. τοϋ Χένδελ, τοϋ Γκλύκ . . .
•— Δέν δύνασθε ν’ άρνηθήτε δμως, κυρία μου, δτι δ Βετχόβεν ένε
πνεύσθη καί πολύ μάλιστα έκ τών έργων τοϋ άθανάτου Βάγνερ.
— Καλέ τί λέτε, κύριε Σπουργίτη, δ Βάγνερ είναι σύγχρονός μας·
δταν άπέθανεν δ Βετχόβεν, δ Βάγνερ ήτον οκτώ ετών παιδί !
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Είς τοιαύτας άναλόγους περιστάσεις τοσάκις εύρέθη δ κ. Σπουργί
της, ώστε έκ συνήθειας πλέον ούόέποτε έχανε τήν έτοιμότητά του,
άλλά στρέφων πρός τήν Κυρίαν, ήτις έτόλμησε νά τόν άποστομώση,
τή λέγει καί είρωνικώτατα μάλιστα :
— Θά μοϋ έπιτρέψητε νά σάς ’πώ ταπεινώς, δτι εύρίσκεσθε εϊς πλά
νην φρικτήν. Σάς λέγω δτι δ Βετχόβεν ένεπνεύσθη έκ τοϋ Βάγνερ καί
κανείς δέν θά μοϋ τό βγάλη άπ’ τό κεφάλι.
Δυστυχώς ούδείς έδοκίμασε νά βγά-Ιη άπ’ τό κεγάΜ τοϋ κ. Σπουρ
γίτη αύτήν του τήν ιδέαν, παρά μόνον κύριός τις, είσελθών τήν στιγ
μήν εκείνην είς τό θεωρεϊον έβγαλε, μέ τρόπον, αύτόν τόν ίδιον έκ τοϋ
θεωρείου καί τό πράγμα έμεενεν έως έκεϊ. Ό κ. Σπουργίτης άποχαιρετίζει μειδεών καί αποτεινόμενος πρός τήν σκληράν Κυρίαν τή λέγει
χαριέντως :
— Μή λησμονήσητε τί μοί είπατε άπόψε. ’Εγώ ύπόσχομαι διά τό
χατήρί σας νά μή τό πώ κάνενός.
Εννοείται δτι δ κ. Σπουργ. έννόησε τό παχυλόν λάθος του άλλά
τούτο δέν τόν ήμπόδισε μετά δύο ώρας νά έξανίσταται έν κύκλω
φίλων του πρό τής άμαθείας τών δεσποινίδων τοϋ καλού κόσμου, φέρων πλεϊστα παραδείγματα καί ιδίως έν τό δποίον άντελείφθη τήν
ιδίαν αύτήν έσπέραν,—άναστρέφων έννοεϊται τούς ρόλους.
— Καλέ πρό ολίγου άκόμη, μία Δεσποινίς, ήθελε καί καλά νά μέ
πείση δτι δ Μπετόβεν ένεπνεύσθη έκ τών έ'ργων τοϋ Βάγνερ, ένώ κα
θώς ήξεύρετε, δ Βάγνερ είναι πολύ νεώτερος καί ήτο παιδάριον, δταν
άπέθανεν δ Μπετόβεν. Νά κόσμος, νά μάλλαμμα !
— Μά τίποτε νά μή ξεφεύγη αύτοϋ τοϋ Σπουργίτη ΙΈ! τί είπες
αυτής τής Κυρίας πού σοϋ έκαμε τήν σοφή ;
— Τί νά πής σέ μιά Κυρία καί ώραϊα μάλιστα .... τής ύπέδειζα
τήν πλάνην της δσον ήδυνάμην λεπτότερον !
Άλλ’ δπου δ κ. Σπουργίτης παρουσιάζει τόν έξαίσιον χαρακτήρά
του είναι έν ταΐς συναναστροφαϊς ; Διότι πρέπει νά γνωρίζητε δτι δέν
ξεφεύγει έσπερίς οίασδήποτε φύσεως άπό τόν φίλον μας- Παντού θά
τόν εΰρετε εμπρός σας, καί είς τάς μικράς έσπερίδας ώς καί είς τούς
περιλάμπρους χορούς, είς τά διπλωματικά raout, είς τά five o’clock,
πανταχοϋ δ κ. Σπουργίτης περιφέρει τήν πεπαλαιωμένην βελάδα του,
τήν περίπου λευκήν γραβάταν του, τό άρχαίκόν κλάκ καί τό αύτό
ζίϋ·^ τ“ν χε'ρίδων έπι τής δεξιάς παλάμης. Τό πώς εισχωρεί είς δλας αύτάς τάς κοσμικάς συναθροίσεις, άγνοών ώς έπι τό πλεϊστον και
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αύτόν τόν οικοδεσπότην, ιδού μυστήριον, δπερ μετά πολλοϋ κόπου άνεξιχνιάσαμεν. Έν πρώτοις δ κ. Σπουργίτης διατελεϊ έν γνώσει, χάριν
τών ύψηλών σχέσεων του, όλων τών εσπερινών συναναστροφών, αΐτινες μέλλουσι νά δοθώσιν δρισμένην τινά έποχήν ήξεύρει δτι δ κ. Π...
την προσεχή τετάρτην δίδει χορόν. Τό πρώτον του μέλημα είναι νά
γνωρισθή μετά συγγενούς, τινός της οικογένειας και ιδού δποίαν τα
κτικήν ακολουθεί καί δποϊον διάλογον αρχίζει μετ’ αύτοϋ ;
— Πόσοι χοροί έφέτος ! σάς βεβαιώ έγώ άπηύδησα έκ τών προσ
κλήσεων καί τό κακόν είναι δτι καθένας θέλει νά ’δη την περιγρα
φήν τοϋ χορού του είς την έφημερίδα καί νά σάς ’πώ τό θεωρώ χρέος
(Λου νά τους γράφω κάτι τι. Σείς δέν χορεύετε, δέν θά χορεδσητε αύ
τήν την εβδομάδα, αύριον, μεθαύριον, την Τετάρτην . . .
— Ναί, την Τετάρτην δ θεΐός [Λου δίδει ενα χορόν.
— Ό θεΐός σας! εύγενέστατος άνθρωπος, άπορώ πώς έτυχε νά μή
τόν γνωρίσω ....
— "Ω ! άν θέλετε σάς παρουσιάζω.
— Εύχαριστώ πολύ- έπροτίμουν νά τφ παρουσιασθώ μετά τόν χο
ρόν . . . μήπως . . . . άν καί ήθελα νά τοϋ γράψω κάτι τι . . .
— Δέν πηράζει σάς τά λέγω έγώ την έποριένην . . .
— Όχι δά ! άλλο είναι νά ήμαι δ ίδιος εις τόν χορόν . . .
— Έ ! τότε έλάτε.
— Εύχαριστώ πολύ- άν ήμαι εύκαιρος την τετάρτην θά προσ
παθήσω.
Καί άμέσως δ κ. Σπουργίτης παραγγέλλει νά τοϋ πλύνουν καί σιδηρώσουν έν έκ τών τριών ύποκαμίσων του καί μιά καί δυό εις τοϋ
κ. II. . . . Καί ιδού πώς δ κ. Π . . βλέπει διερχόμενον έριπρός του
εν άτομον άγνωστον, άλλά λίαν ύπερήφανον, μή χαιρετάν, — διότι
δέν γνωρίζει βλέπετε,—άλλ’ εισχωρούν μεγαλοπρεπώς εις τάς αίθούσας, άποθοϋν καί άποθοδμενον καί εύρίσκον πάντοτε τάς αίθούσας στενοχώρους, θερμάς πολύ καί δλα άνυπόφορα.
— Μά τί θέλουν καί προσκαλοϋν τόσον κόσμον άφοϋ δέν έχουν θέσιν ; Καί τήν φράσιν άποτείνει πρός κύκλον τεσσάρων κυρίων ές ών μό
νον δ είς τώ είναι γνωστός, οί δέ τρεις έτεροι έντελώς άγνωστοι.
— Έ ! Βλέπετε κύριε, έχει κάνεις τόσους φίλους . . .
— Μά μέ συγχωρεϊτε, άπαντά δ κ. Σπουργίτης έν προδήλφ αγα
νακτήσει, δέν είναι σωστό νά στενόχωρη κάνεις τούς φίλους τοι^
— Μά δέν είσθε καί ύποχρεωμένος νά ε’λθετε . . .

ΣΤΟΛ

143

_ "Α ! τό κατ’ έμέ δά μ’ ε”χουν πρό τόσου καιρού καλέσει, ώστε
καταντ^ πλέον καί ύποχρέωσις,
— Τις σάς έκάλεσε ;
— Ό κ. ΓΙ . . . ποιος άλλος !
— Θά έχετε λάθος διότι δ κ. Π. είμ’ έγώ καί δέν έχω τήν τιμήν
ούτε κάν νά σάς γνωρίζω. ΙΙοϊος είσθε ;
Οί δύο μάρτυρες τής τραγικής ταύτης σκηνής, —διότι δ γνώριμος
τοϋ κ. Σπουργίτου τά έστριψε—έθεώρουν το μυστηριώδες κατασταθέν
πλέον πρόσωπον τοϋ κ. Σπουργίτου, ένεοί καί άνέμενον τήν λύσιν τοϋ
αινίγματος, άλλ’ δ έτοιμότατος Σπουργίτης, έννοήσας τό δεινόν τής
δέσεως του καί μάλιστα ένώπιον μαρτύρων, λαμβάνει φίλικώς τόν
βραχίονα τοϋ κ. II. μειδιών καί τώ λέγει :
— Καλέ δέν μέ γνωρίζετε ; αποτεινόμενος δέ πάντοτε μειδιών πρός
τούς δύο κυρίους : Μάς συγχωρεϊτε, κύριοι, μίαν στιγμήν, καί σύρει
έκ τοϋ βραχίονος τόν κεραυνόπληκτον οικοδεσπότην μακράν είς μίαν
γωνίαν καί έκεϊ μέ δλην τήν έτοιμότητα τώ δηλοϊ τό όνομα καί τό
επάγγελμά του καί τήν σφοδράν έπιθυμίαν τοϋ άνεψιοϋ του τοϋ νά τόν
φέρη καί καλά είς τόν χορόν.
Μετά τήν άξιοπρεπή ταύτην έξήγησιν δ κ. Σπουργίτης περιφέρει
εαυτόν είς τάς αίθούσας, λαμβάνει μέρος εις δλας τάς συνδιαλέξεις,
ιδίως δέ διακρίνεται ή παρουσία του είς τό buffet, δπου προσφέρει χαριέντως δροσιστικά είς τάς πλησιαζούσας κυρίας.
Είς μίαν δέ τών κυριών, ήτις τόν παρεκάλεσε νά τή δώση ένα Kirsch
δ κ. Σπουργίτης, άγνοών ώς φαίνεται τό είδος τούτο τοϋ ποτού, τή
προσφέρη μειδιών μερικά fondans, τά δποϊα συνέλεξε μάλιστα έκ τοϋ
πινακίου διά τής ιδίας του κάθιδρου χεερός, πράγμα τό δποϊον έκαμε
τήν περί ού δ λόγος Κυρίαν νά τώ στρέψη τά νώτα πρός μεγάλην έκπληξιν τοϋ κ. Σπουργίτου, δστις τήν έξέλαβεν, ώς διηγείτο κατόπιν,
ώς πρωτότυπον άγγλίδα, θελήσασαν απλώς νά τόν θέση είς πειρασμόν!
Άλλ’ ή παρουσία τοϋ κ. Σπουργίτου εις τινας συναναστροφάς, δπου
ούτε συγγενείς ύπήρχον ή άν ύπήρχον, δέν κατώρθου νά τούς γνωρίση
ελάμβανε χώραν δι’ άλλων συνοπτικωτέρων μέσων. Ότέ μέν παρουσιάζετο δύο ώρας ένωρίτερον πρός τόν οικοδεσπότην καί τώ άνήγγελλεν
ππροκαλύπτως, ότι είς αντιπρόσωπος τοϋ τύπου έδει άφεύκτως νά
παρασταθή τήν έσπέραν είς τον χορόν καί ύπεδείκνυε συγχρόνως έαυτόν, δτέ δέ αετέ βαίνε κατ’ εύθεϊαν, έντελώς απρόσκλητος καί κατά
πο διάστημα τοϋ χορού, παρουσιάζετο παρά τίνος πρός τόν οίκοδε-
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σπότην καί έξήγει τον λόγον τής παρουσίας του. Ή τελευταία ρεάλιστα αύτη τακτική ήτο καί ή συχνότερα.
Ό,τι Se έ'καρεε τούς δυστυχείς άρεφιτρίωνας νά ρεένωσιν κεραυνόπλη
κτοι την έπιοϋσαν, ήτο ή εκτενής περιγραφή τών τοϋ χοροϋ, ήν άνεγίνωσκον έν τή έφηρεερίδι, έν η πολλάκις δ κ. Σπουργίτης έπέφερε λίαν
αύστηράς κρίσεις καί κατεφέρετο δεινώς κατά τοϋ οικοδεσπότου, δστις « άν καί περιποιητικός δεν έγνώριζε νά συνδυάζη την αβρότητα
τών τρόπων ρεετά της πολυτελείας τοϋ οϊκου του » η « διασκέδασαν
καλά, άλλά συνέβησαν καί πολλά σπανδαλώδη επεισόδια ». Τοιαύτης φύσεως φράσεις, έκφραζόρεεναι παρ’ άνθρώπου άγνωστου καί παρεισάκτου, έπέφερον τό σκληρόν άποτέλεσρεα εις τόν κ. Σπουργίτην ρείαν
εσπέραν, οτε εισέβαλε διά της αύτής ρεεθόδου εις οίκόν τινα, νά δεχθή
άντί περιποιήσεων ρείαν χ.Ιωτσιάϊ επί τών δύο χελιδωνοουρών τοϋ
φράκου του, άκριβώς την στιγρεήν, καθ’ ήν είσήρχοντο ρεετ’ αύτοϋ
άβρόταταί τινες δεσποινίδες, προς ρείαν τών οποίων ρεάλιστα δ κ.
Σπουργίτης έ'τρεφεν ιδιαιτέραν συρεπάθειαν.
Τό άτύχηρ/.α ορεως τοϋτο, δπερ παρήλθεν έν σιγή, φρονίριως ποιών
δ κ. Σπουργίτης, κατ’ οΰδέν ρεετήλλαζε την τακτικήν του, προσεπάθει
ρεόνον, δταν είσήρχετο, διά τής αύτής ρεεθόδου, εις οίκον τινα, νά ή
ρεόνος, όπως άν έπαναληφθή παρορεοία τις σκηνή, ρεή ύπάρχωσι του
λάχιστον καί άδιάκριτα βλέρερεατα ρεαρτύρων.
Άλλ’ ενώ άφ’ ένός δ βίος του εϊχεν, ώς βλέπετε, καί ζοφώδεις φά
σεις, άφ* ετέρου καθίστατο γλυκύτατο; χάρον πάλιν τής έζόχου φαντα
σίας τοϋ φιλτάτου ρέας. Ούτω κατά διαφόρους έποχάς δ κ. Σπουργί
της ήσθάνετο εαυτόν σφόδρα έρωτευρεένον, αί δέ πηγαί τοϋ έρωτός
του ήσαν έν βλέρερεα, έν άθώον ρεειδίαιεα, ρεία φράσις : «διατί δεν χο
ρεύετε», «τί σοβαρός ποϋ είσθε !» Έπί τούτων δέ τών έπ’ αύτοφώρφ
ένδείξεων, δ κ. Σπουργίτης άνεγνώριζεν άρεέσως προκλήσεις, συρεπαθείας, έρωτας καί ήρχιζον οί άναστεναγρεοί, αί ρεελαγχολίαι καί οί
γλυκείς τοϋ έ'ρωτος πόνοι, τό δέ περιεργότερον είναι, δτι τό άντικείρεενον τοϋ έ'ρωτος του ούδέ καν ιδέαν είχε τής φλογός, ήν άνήψε. Καί
παρήρχετο ούτως ίδεωδώς δ χρόνος, ρεέχρις ού καρερεία νέα φράσις παρ’
έτέρου άβροϋ προσώπου «διατί δέν χορεύετε ;» έ'ρριπτεν εις λήθην τό
πρώτον φλογερόν αίσθημα καί άνήπτε νέον έζ ίσου φλογερόν, έξ ίσου
ιδεώδες. Εις τοιαύτας τινάς περιστάσεις τοϋ βίου του δ κ. Σπουργίτης
παρουσίαζε χαρακτήρα έντελώςπρωτότυπον έξέπερεπεν δλην την χολήν
του κατά τής παλαιάς ιδεώδους φίλης του, ή όποια τόσον τόν έτυ-

ΣΤΟΑ

145

ράννησε καί έξύ^χνει τά κάλλη καί την ευγένειαν της νέας διαδόχου.
’Επειδή δέ αί νέαι διάδοχοι έπήρχοντο άλλεπάλληλοι, δσον καί αί
γνωοταί φράσεις, δ κ. Σπουργίτης εύρίσκετο είς αιώνιον αγώνα τοϋ
μυκτηρίζειν καί έξυμνείν άπό πρωίας μέχρις έσπέρας καί ακριβώς
εκείνα τά πρόσωπα, τά οποία ούτε έγνώριζον, ούτ’ έφαντάζοντο τά
έν τή καρδία τοϋ κ. Σπουργίτου συριβαίνοντα.
Συνέβη όμως ημέραν τινά νά ένθαρρυνθή δ κ, Σπουργίτης καί ήθέλησε νά έκδηλώση τδ αίσθημά του εις την κατά την εποχήν εκεί
νην άγαπητην του, 8ιο καί συναντήσας αύτήν έν οικία τινί, δπου είχε
μεταβή πρός έπίσκεψιν, πλησιάζει καί τή λέγει ταπεινή φωνή μέ τρέμοντα χείλη : «τί ωραία ποϋ είσθε σήμερον ! » Ή αίφνηδία αϋτη
φράσις, έκπεμφθείσα οΰτω καί παρ’ άνθρώπου, δν πολύ ολίγον έγνώρεζεν ή κυρία εκείνη, τή προύξένησε τοιαύτην έντύπωσιν, ώστε πρός
στιγμήν ένόμισεν δτι δ κ. Σπουργίτης παρεφρόνησεν. "Οταν δμως έπείσθη δτι ούχί παραφροσύνην, άλλά λατρείαν έξεδήλουν οί δύο έκείνοι
φωστήρες, έστρεψε 8ε άφ’ ετέρου καί εί8ε τήν μελαγχολικήν στάσιν τοϋ
κ. Σπουργίτου, τόσον κωμικός τή έφάνη, ώστε μόλις συνεκράτησε τούς
γέλωτας, οΐτινες καί έξέσπασαν έπι τέλους, πράγμα τό δποϊον συνετάραζε τόν άτυχη Σπουργίτην τοσοϋτον, ώστε τήν φοράν αυτήν δτε
πίλος, αί χειρίδες καί ή βακτηρία πίπτουσι κατά γης συγχρόνως, δ
δέ κ. Σπουργίτης μετά μεγάλης παρρησίας πνεύματος καί είς άπάντησιν τοϋ ειρωνικού εκείνου άνακαγχασμοϋ, έπεδόθη εις τήν περισυλ
λογήν των, χωρίς ουδέ καν νά καταδεχθή ν’ άτενίση τήν σκληράν
πρώην άγαπητην του, — διότι άπό τής στιγμής έκείνης έπαυσε
πλέον νά τήν άγαπα, μεταγράψας αύτήν είς τάς στήλας τών πρώην.
Έκτοτε δ κ. Σπουργίτης έ'λεγε πρός τούς φίλους του, δτι θ’ άφήση
πλέον τούς ιδανικούς έ'ρωτας καί θά έπιδοθή είς τάς ύλικάς άπολαύσεις, διότι ή γυνή είναι άναξία τοιούτων ύψηλών αισθημάτων. Είς
τάς τοιαύτας δμως περιπλανήσεις του δέν θά τόν παρακολουθήσωμεν,
λέγομεν μόνον ώς έκ περισσού, δτι είς αύτήν τήν δδόν δ κ. Σπουργί
της άπέδειξεν έ'νστικτα, άντάξια τής άνατροφής καί τών εύγενών αισ
θημάτων του.
Θέλομεν δμως τόν ακολουθήσει, μεταπίπτοντες είς άλλο θέμα, είς
τούς φιλολογικούς του άγώνας. Ό κ. Σπουργίτης έθεώρησε πάντοτε
καί θεωρεί αίσχος τήν άπόκτησιν οίουδήποτε διπλώματος, είτε γυ
μνασιακού είτε πανεπιστημιακού. Είναι άνθρωπος, δστις έ'φθασεν είς
ΟΪαν τόν βλέπομεν σήμερον περιωπήν μόνος του. Τούτο δμως δέν τόν
IUANNOY ΑΡΣΕΝΗ ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ
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έμποδίζει οχι [χάνον νά δμιλή περί οίουδήποτε θέματος, περί οΐασδήποτε φιλολογίας καί νά γράφη περί παντός ζητήματος, είτε κοινωνι
κού, είτε στρατιωτικού, είτε οικονομικού, άλλά καί νά . . . . άνορθογραφή. Ή άνορθογραφία ιδίως άποτελεϊ τό κύριον άλας τών περι
γραφών του, άν καί φροντίζει πάντοτε δι* ειδικών ανθρώπων νά τώ
άφαιρή όσον τό δυνατόν περισσότερον. Κατόπιν έρχεται ή κριτική αύτού δεινότης. Έγραψε τίς τι, ώμίλησέ που, αμέσως αυστηρός γίνεται
έλεγχος πάντων, πάντοτε δέ, πρός ύποστήριξιν τών σοβαρών επικρί
σεων του φέρει ώς επιχειρήματα καί παραπομπάς εις ξένους συγγρα
φείς γερμανους, γάλλους, άγγλους, ίταλούς, ενώ, περιττόν νά προστεθή,
ότι όλαι αύταί αί παραπομπαί είναι εντελώς φαντασιώδεις ώς είναι
αγνωστα καί τά έργα τών μεγάλων αύτών συγγραφέων εις τόν ίδιον
κ. Σπουργίτην.
Επειδή δέ ουδείς έχει καιρόν ούδέ θεωρεί άναγκαϊον ν’ άντεπεςέλθη κατά τών γραφομένων ύπό τού κ. Σπουργίτου, καταντά έπι
τέλους καί δ ίδιος νά πιστεύση, ότι οί συγγραφείς, οΰς έπεκαλέσθη
κατά τύχην, συμφωνούσε μέ την γνώμην του καί τό πράγμα βαίνει
οϋτω προς δόξαν τού τε κ. Σπουργίτου καί τών παραπομπών του.
Ο,τι όμως ιδίως χαρακτηρίζει τόν κ. Σπουργίτην, είναι ή δεινότης
του εις το περιγράφειν επίσημους τελετάς, κηδείας, γάμους καί πανηγύρεις. ’Εκεί θ’ άνεύρητε ούχί πλέον τόν Σπουργίτην σας, άλλ’ έ'να
γνήσιον Ταρταρέν γαλάτην. Ό χρυσός παντού άπαυγαζει, παντού
βλέπει σαπφείρους καί άδάμαντας, χιλιάδας χιλιάδων άνθρώπων,
εκατοντάδας χιλιάδων αμαξών, εκατομμύρια εκατομμυρίων σημαιών,
στρατιωτών, λογχοφόρων καί πάντες ούτοι ϊστανται ταπεινοί πρό
τής .... διαβάσεώς του. Τόν έγνώρισαν βλέπετε καί έσάστισαν !
Καί μη νομίσητε ότι τά βλέπει ή τά γράφει κακή τη πίστει· παντάπασιν- ή φαντασία του τόν επεισεν, είναι θύμα φρικαλέον τής φαν
τασίας του καί μόνον ένας καλός βούρδουλας, άπαξ τού μηνός έπι μέ
ρους τίνος τού σώματός του, δυνηθή ίσως νά τόν φέρη εις συναίσθησιν. Άλλά τίς θά τολμήση νά έγγίση ποτέ μίαν τοιαύτην εύγενή
ύπαρςιν.
“Εχει όμως καί τά προτερήματά του δ κ. Σπουργίτης. Τρέφει άπει
ρον σεβασμόν πρός τόν κύριόν του ώς καί πρός πάντας τούς συνδεό
μενους δπωσδήποτε πρός αύτόν, δέν έννοεϊ ποτέ νά παραδεχθη τόι
επάγγελμά του, δέν έννοεϊ δηλ. νά τόν καλώσι ρέπορτερ, επάγγελμα
άλλως τε έντιμότατον, ούδέποτε μεθύει, καί την νύκτα όταν κοιμάτα
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ούδέποτε ζητή νερό ! Τά άλλα χαρίσματα, άτινα τώ έδώρησεν ή
φύσις, τά παραλείπομεν, όπως μη έρεθίσωμεν την μετριοφροσύνην του.
Τοιούτος έν τραγελαφική σκιαγραφίγ δ τύπος μας . . . πρός τό
παρόν. Προϊόν ξένων έθίμων εΐσαχθέν έν Έλλάδι, άλλά μήπω έξευγενισθέν, καί ώς εις πάντα τά έκ τής ξένης, προσεκολλήθημεν έπι
τής κακής αύτών όψεως έως ού αργά άργά στραφώμεν καί πρός την
άλλην. Ό κ. Σπουργίτης δέν έγνώρισεν έ'τι την άποστολήν του,
νομίζει δτι όλη ή έργασία του περιστρέφεται περί τού πώς νά δμιλώσι δι’ αύτόν, ένφ άκριβώς τό δρών τούτο πρόσωπον ενός καλού δη
μοσιογραφικού φύλλου δέον νά μένη έντελώς αφανές. Θεωρεί ότι ή έφημερίς, ήν ύπηρετεϊ είναι όργανον τής προαγωγής του, ένφ άκριβώς
πρέπει νά συμβαίνη τό έναντίον- αύτός είναι όργανον τής προαγωγής
τού φύλλου, ούτινος έξυπηρετεϊ τά συμφέροντα. Νομίζει ότι οί άναγνώσται συγκινούνται άναγινώσκοντες τί κάμνει, πώς περνά και πώς
διασκεδάζει, ένφ ζητούν απλώς νά μάθωσι τά νεα και ουδ ενδιαφερονται διόλου νά μ.άθουν τίς τά έγραψε. Το ψεύδος θεωρεί ικανότητα
πρωτίστην καί ύποθέτει ότι δ κόσμος δέν το εννοεί.
Ό χρόνος δ τά πάντα μεταβάλλων ίσως μάς τόν παρουσιάση μίαν
ημέραν ύπό χρώματα εύγενέστερα, όλιγώτερον πρόστυχα και το καταπράσινο ένδυμά του μεταβληθή άργότερον εις γλυκύτερου (vertbouteilles, πιθανόν μάλιστα τά κατακόκκινά του νά τά ίδωμεν . . .
fraises-ecrases I Αύτά πλέον είναι έργα τού πανδαμάτορος.
“Αλλοτε, κύριε Σπουργίτη, έβλέπομεν τάς πλείστας κυρίας μας καθ
οδόν μέ μελιτζανιά, τώρα ώς προς αυτό επολιτισθημεν, δεν μένει
πλέον ή ν’ άνακράξωμεν έκ βάθους ψυχής και προς σε :
— Κύριε Σπουργίτη, βγάλε πλέον τά μελιτζανιά σου.
Ν. Γ. ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ

ΕΚ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥ

Μη ζητείτε ποτέ από κανένα νά σάς 3ώση τον λογον τής τιμής του.
—’Εάν ήνε τίμιος, τό πράγμα εινε περιττόν.
—’Εάν ήνε αχρείος, εινε άνωφεάεή.
Ή αμάθεια τών μητέρων, προξενεί εις τά τέκνα μας περισσότερον κακόν τοϋ

άγαθοϋ, ούτινος πρόξενος γίνεται ή στοργή των.

Η ΝΑΥΤΟΠΟΥΛΑ
Ναυτοπούλα τριγυρνμ
’Στοΰ πελάου τήν άκρη,

'Αλμυρά σταλάματα

Και μακρυά-μακρυά πλανά

Γύοω της σκορπίζουν,
’Σάν κι’ αυτά μέ κλάματα

Τή ματιά μέ δάκρυ.

Νά τήνε ραντίζουν.

’Έρχονται τά κύματα
Κι’ άγρια έμπρός της σπούνε,

Θλιβερά μηνύματα
’Σάν γιά νά τής ’πούνε.
’Στο καθένα σταματά

Τήν περπατησιά της,
Και μέ πόνο το ’ρωτά
Καί μέ τήν καρδιά της,
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Γέρνει δ ήλιος ’ςτά βουνά.
’Στοΰ πελάου τό στρώμα
Τή ματιά της τριγυρνή
Μιά φορά ακόμα.

ΦίΛιατέ μοι χ. Άρσε'τη,
r
Μετά χαρας πληροφορηθείς
έπαναληφθή κατά τό

έκ τής ύμετέρχς

έπιστολής,

Νάρχεται ή βαρκούλα,
Δέρνεται, τρελλαίνεται

Ή δόλια ναυτοπούλα.

εκδοσις τή; ΙΙοι*'

έτος τούτο ή πέρυσι διακοπεϊαα

Jroac, σπεύδω να συνεισενεγκω και εγω κατα τήν υμετεραν ε ,*συαίαν
τελή έρανόν μου είς τήν λαμπράν πνευματικήν εστί’σ(7)
δέν“

iu πρόκειται καί κατά τό έτος τούτο νά παράισχ-^ τδ έκδοθησόμενον τεύχος αύ,’
τής, κρίνων έκ τών μέχρι τούδε τευχών αύτ-^

;5ίω. το3 τε·χους το5

παρελθόντος έτους, παρασχόντος άληθώς π<ΑυποίΧιλον καί λαμπράν πνευματικήν

τροφήν εις τους δσηαεραι πολλαπλασιαζο μΐνου- αυτή; άναγνώστας.

Ή άποστελλομένη έγκλείστω; διατ ρί6ή μου £χει
Και ’σάν ποϋ δέν φαίνεται

\

ότι πρόκειται να

σχοπδν χα< α! πλεΓστα,

τών πολυπληθών άπό εικοσαετίας Πραγματειών μου, τουτέστι τήν μόρφωσιν τού
δημοσίου φρονήματος περί τής ά νάγκης τ^, άντιΧαταστάσεως τής συγχ6ντρωτι.

χής ήμών νομοθεσίας. Ή έλπί-·, δη θ|χω πείσε( ’π; τέλους τοδς συ[λπολίτας μου
περί τού κατεπείγοντος τής άνάγκης ταύτης, ώθεί τόν κάλαμόν μου συνήθως είς

τό θέμα τούτο.

’Άν έκεϊ ποϋ πέρασε,
Είδε ν’ άρμενίζη
Βάρκα όποϋ γέρασε

Τόν άφρό νά σχίζη.

Κλαίει, πότε τραγούδα

Θεόδωρος Ν. Φλογαΐτης

Τά χρυσά μαλλιά της.

Ή ματιά της σβύννεται,
Καί δέν βλέπει έμπρός τής,

Μέσ’ σέ τέτοια βάρκα πα’

Καί ’ςτό κύμα χύνεται,

Έν Άθήναις τή 20η Αύγούστου 1890.

Νά σβυσθή δ καϋμός της

Τοϋ παππού εινε ή βάρκα του
Όποϋ πάντα παίρνει,
Τό κατάρτι μάρκα του
To εΐχοσιε'τα φέρνει.

Παίρνει αγάλια τό βαθύ
Καί βουβό σκοτάδι

Καί ©ουοτούνα άν ίδή
"Οταν μέσα ’μπαίνη,
“ ’Έγια μόλα ,, τραγουδεϊ,
Κι’ άφοβο διαβαίνει.

Καί, νά . . . μέσ’ ’ςτά κύματα,
’Στ’ ακρογιάλι αράζει
Βάρκα, και ’ςτά τρίμματα
Βράχου άναμεριάζει.

"Ερχονται τά κύματα,
Κι’ άγρια έμπρός της σποΰνε,
Θλιβερά μηνύματα
’Σάν γιά νά τής ’ποϋνε.

Άπ’ τή βάρκα ’ςτή στερηά
Ναύτης νιός πηδάει
Μέ χαρούμενη θωριά,
Καί ’ςτήν κόρη πάει.

Σκύβει ή κόρη, τά φιλεϊ
’Στοΰ πελάου τήν άκρη,
’Σάν αδέρφια τά ’μιλεϊ
Μέ καϋμό, μέ δάκρυ.

Μέσ’ ’ςτά μάτια τήν φιλεϊ,
“ Ήρθ’ ’Ανθή ,, τής λέει . . .
Μά ή Άνθη του είνε τρελλή,
Καί γέλα καί κλαίει!

Έν Άθήναις, ’Οκτώβριος 1890.

δ Ύμέτερος

Καί ξεπλέγει καί μαδα

Γιατ’ ό νιος, δπ’ άγαπί
Ή άδολη καρδιά της,
Πάντα μακρυά της.

Δεςασθε τούς φιλικούς μου ασπασμούς

'Η γλυκειά λαλιά της,

Γύρω γύρω να χυθή
’Στό βουνό, ’ςτό ’σιάδι.

Κ. Δ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ

ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

TQN ΑΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΪΜΦΕΡΟΜ ΤΩΝ ΛΑΩΝ
I

ρές ασφάλειαν τών ατομικών αύτών δικαιωμάτων
και οικονομικών συμφερόντων οί πεπολιτισμένοι
λ.αοί καθιέρωσαν έλευθέρια πολιτεύματα, δηλονότι
πολιτεύματα ίδρύοντα ελευθερίαν τύπου, εκλογήν
βουλευτών, ισόβια δικαστήρια, εύθύνην ύπουργών
κτλ. καί όμως ούδαμώς έπετεύχθη έν ταϊς πλείσταις τών ύπό τών ελευθέρων τούτων πολιτευμά
των διεπομένων πολιτειών ή ποθουμένη ασφάλεια
τών δικαιωμάτων καί συμφερόντων τών λαών. Ό
νά
δρίση τίς τόπος είναι δ χείριστα κυβερνώμενος,
Ελβέτιος, θέλων
*^£γεν δτι είναι δ τόπος, όπου τό βαλάντιον τών κυβερνωμένων μετο-
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χετεύεται διά ποικίλων μεθόδων εις τά θυλάκια της κυβερνώσης τάξεως. Καί είναι μέν αληθές, δτι ενιαχού καί νϋν ετι έν φιλελευθέραις
πολιτείαις βλέπει τις πολλάκις την λήθην παντός ηθικού καθήκοντος
άναβιβαζομένην είς τό σημεϊον εκείνο, καθ’ δ καταργεΐται καί αύτή ή
προσποίησις της μερίμνης περί διασώσεως τοϋ δημοσίου πλούτου άπό
της ίδιοτελοϋς διαρπαγής. Καί νϋν ετι πολλαχοϋ οί κυβερνήται έμπνέονται ύπό ταπεινών ύπολογισμών ιδιωτικής φιλοκέρδειας, κατισχύοντες διά της πολίτικης στρατολογίας παντός όνειρευομένου λάφυρα
έπι τώ σιωπηρφ δρω δτι θά παρέχηται αύτοϊς πάσα ελευθερία, δσάκις άλίσκονται έξ εφόδου τά δημόσια. Άλλά άν τοϋτο δέν ήναι γενι
κόν η δέν ήναι σύνηθες, άμφισβητήσεως άνεπίδεκτον δυστυχώς είναι,
δτι πανταχοϋ σχεδόν τών ελευθέρων πολιτειών καί κατ’ εξοχήν έν Έλλάδι τά δικαιώματα καί συμφέροντα τών πολιτών οίκτρώς παραβιά
ζονται καί άκρωτηριάζονται είτ’ έξεπίτηδες χάριν τοϋ πολιτικού συμ
φέροντος τών φατριών, είτ’ έξ άπρονοησίας έσχάτης τών δημοσίων άρχών. Ού μόνον φρικώδη αδικήματα τελούνται κατά της ζωής καί της
περιουσίας τών πολιτών ύπό τών επιρρεπών είς άδικηματα ιδιωτών
διά την παρεχομένην τοΐς τελευταίοις προστασίαν, άλλά καί αυτά
τά δημόσια όργανα έκτραχηλίζονται είς άνιαράς κατά τών άνθρώποιν
πράξεις. Οί χωροφύλακες καί οί ένωμοτάρχαι, έστιν δτε δέ καί αυτοί
οί μοίραρχοι, καταπιέζουσι παντοιοτρότως πολλάκις έπι διαφόροις προφάσεσι τούς πολίτας είς πορισμόν άθεμίτων κερδών οί έπιστάται τών
φυλακών νοθεύουσιν η έλαττοϋσι κατά τό πλεϊστον τόν άρτον τών πεφυλακισμένων χάριν ευτελούς κερδαρίου, πολλάκις δέ καί άρπάζουσιν
άπ’ αυτών άνελεημόνως καί άπανθρώπως τόν τελευταϊον οβολόν, δν
άπεταμίευσαν ούτοι ώς έφόδιον κατά την ημέραν της εξόδου αύτών
δλόκληρος ή δημοσία ύπηρεσία πολλαχοϋ καταπατεί συστηματικώς
τόν νόμον. Καί ούχί μόνον ούδεμίαν φροντίδα καταβάλλουσιν αί συν
ταγματικά! τών πολιτειών τούτων κυβερνήσεις είς κατάπαυσιν η πε
ριορισμόν τοϋ κακού, άλλά καί προκαλοϋσι πολλάκις την άνάπτυξιν
αύτοϋ χάριν πολίτικης ίδιωφελείας. Όταν ιδίως σεμνός ·καί φιλελεύ
θερος άνηρ άναγινώσκη κατά τάς παραμονάς τών εκλογών έν ταϊς
έφημερίσι τά πρός διαφθοράν τοϋ εκλογικού φρονήματος τεκταινόμενα
όργια, δίκαιοί άληθώς τόν ΐδιότροπον, δστις κατηράτο την άνάγνωσιν ώς πρόξενον μυρίων πικριών καί ενοχλήσεων είς τήν άνθρωπότητα.
Ή έκ τής άναγνώσεως έντύπωσις είναι τοιαύτη, ώστε αύτομάτως ή
χειρ ύψοϋται καί καλύπτει τούς οφθαλμούς διά τοϋ αίδήμονος έκείνου
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κινήματος, δπερ έπιβάλλει ή θέα παντός ειδεχθούς ή άκολάστου θεά

ματος.
Μεταξύ τών έφοδίων, ά έπεδαψίλευσεν ή άγαθή μοίρα τοΐς άνθρώποις, δπως καταστήση αύτοϊς ήττον άνιαράν τήν δίοδον τής κοιλάδος
ταύτης τοϋ κλαυθμώνος, ώς άποκαλοϋσιν οί θεολόγοι τόν παρόντα κό
σμον, συγκαταλέγουσιν ένιοι τών ψυχολογούντων καί τά λεγάμενα
ώιεροίρακπα οχειρα, τουτέστι τά όνειρα, άπερ βλέπει ό χρείαν έχων
άνακουφίσεως καί παρηγοριάς ού μόνον καθ’ υπνους, άλλά καί δι’ άνοικτών οφθαλμών. Τοιοϋτο λοιπόν ήμερόφαντον όνειρον τοϋ άνθρώπου
υπήρξε καί ή έφεύρεσις τής μεγάλης καί πολυσυνθέτου σειράς τών πο
λυθρύλητων συνταγματικών έγγυήσεων, άς οί λαοί καθιέρωσαν δι’
ηρωικής καί μακροχρονίου πάλης ; Είναι λοιπόν άδύνατος ή έπίτευξις
τής τών δικαιωμάτων καί συμφερόντων τών λαών άσφαλείας ; Έχει
λοιπόν δίκαιον ή έν Γερμανία σύγχρονος σχολή τής άπαισιοδόξου φι
λοσοφίας, ΐσχυριζομένη δτι ή ϋπαρξες καί τό κακόν είναι πράγματα
παντελώς άχώριστα καί δή καί άπολύτως συνηνωμένα καί έπομένως
είναι αείποτε καί έν παντί γελοία φαντασμαγορία ή περί οίασδήποτε

βελτιώσεως σκέψις;
Τό έφ’ ήμϊν μή άποδεχόμενοι ώς κατά πάντα άληθεϋον τό θεμε
λιώδες τοϋτο δόγμα τής σχολής τοϋ Hartmann, φρονοϋμεν δτε διά
καταλλήλων νομοθετικών μέτρων δύναται πολύ νά βελτιωθή ή πολί
τικη καί κοινωνική κατάστασις τών έλευθέρων πολιτειών. Τανϋν πα
ρεκτρέπονται έν πολλοΐς τά δημόσια όργανα έπι Ιδία ώφελεία ή έπ’
ώφελεία τών πολιτικών φατριών, άφ’ ών άπορρέουσι, διότι ή άθέμιτος
προστασία τών ίσχυόντων άφαιρεϊ αύτούς τόν φόβον τής τιμωρίας.
Είναι δέ δυνατή ή παροχή άθεμίτου προστασίας, διότι ή επικρατούσα
νομοθεσία παρέχει τή εξουσία τό μέσον τής προστασίας.
Οί λαοί ένόμισαν δτι διά μόνης τής εκλογής άντιπροσώπων, τής
κοινοβουλευτικής εύθύνης, τής έλευθερίας τοϋ τύπου κτλ. άσφαλίζονται
άπό τής πιέσεως καί τής καταχρήσεως τών διαχειριζόντων τά δημό
σια· άλλ’ ύπέστησαν οίκτράν πλάνην. Έπήλθεν απλώς μετατόπισες
τής έξουσίας. Ή έξουσία έ'φυγεν άπό των χειρών τών ηγεμόνων καί
μετεδόθη είς τάς χεϊρας τής κοινοβουλευτικής κυβερνήσεως, ήτοι τής
έρειδομένης είς τήν κυβερνητικήν πλειονοψηφίαν. Όθεν δέν δύνανται
εφεξής νά τυραννήσωσιν ή όργιάσωσιν οί ηγεμόνες, τυραννοϋσιν δμως
καί όργιάζουσιν αί κοινοβουλευτικώς ύπεύθυνοι κυβερνήσεις. Καί τό
πράγμα είναι πολύ φυσικόν, διότι δέν έμειώθησαν ποσώς τά δικαιώμα
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τα τής εκούσιας·, άλλ’ απλώς μετεβιβάσθησαν. "Ο,τι άλλοτε ήδύνατο
νά πράξη δ ήγεμών, δύναται τανϋν νά πράξη ή κοινοβουλευτική κυ
βέρνησες. "Αλλοτε φέρ’ ε’ιπεΐν έδύνατο δ ήγεμών κατά τό δοκοϋν νά
διορίζη, άπολύη και μεταθέτη τού; δημοσίους ύπαλλήλους· τανϋν δύναται νά διορίζη, άπολύη καί ριεταθέτη αύτούς ή κοινοβουλευτική κυβέρνησις (έπιβαλλορεένη εις τόν ήγεμόνα διά τής κοινοβουλευτικής πλειονο
ψηφίας)."Αλλοτε τά τών δήμων πράγρεατα έρρύθμιζε κατά τό δοκοϋν
δ ήγεμών διά τών παρεχομένων εις αύτόν καί τούς άπ’αύτοϋ εξαρτώμένους 'Γπουργούς δικαιωμάτων ύπό τοϋ δημοτικού νόμου- τανϋν ρυθ
μίζει αύτά κατά τό
οϋν ή κοινοβουλευτική κυβέρνησις· καί οΰτω
καθεξής. Πρός έξασφάλισιν τών δικαιωμάτων καί συρεφερόντων τών
πολιτών δέν ύπήρχεν άνάγκη άπλής ρεετατοπίσεως, άλλά καί περιο
ρισμού της εξουσίας, δηλονότι καταμερισμού τ&Γ εις την εξουσίαν
συγκεντρουμένων δικαιωμάτων. Άλλ’ άτυχώς ούδείς καταρεερισρεός έν
ταϊ; πλείσταις τών ελευθέρων λεγομένων πολιτειών τών της εξουσίας
δικαιωμάτων έπήλθε, καί έκ τούτου τά καί έν αύταϊ; έπικρατοϋντα
κακά, έπανάληψις τών έν ταϊς μοναρχικαϊς πολιτείαις ύπό άλλην μορ
φήν γινορεένων. "Ο,τι άλλοτε κακόν διέπρασσον οί «δημόσιοι ύπάλληλοι καί ύπηρέται πρός πίεσιν τοϋ έλευθέρου φρονήματος χάριν τοϋ ήγεμόνος, άσφαλίζοντες οΰτω τό παρόν καί τό ρεέλλον αύτών διά της
εύνοιας τοϋ ήγεμόνος, διαπράττουσεν ήδη χάριν τοϋ έπαρχιακοϋ η πο
λιτικού κόρερεατος, εις δ άνήκουσι, άσφαλίζοντες την διατήρησιν αύ
τών έν δσω ισχύει τό κόμμα. Οίανδήποτε ιδιωφελή κατάχρησιν έτέλουν οί προσφιλείς εί; τον "Ανακτα καί τούς περιστοιχίζοντας αύτόν
θαλαρεηπόλους καί κλειδούχους, ήσφαλισμένοι όντες άπό της τιρεωρία;
διά της εύνοιας αύτών, τελοϋσιν έν τώ νϋν οί εύαρεστοϋντες εις τόν
πρωθυπουργόν καί τούς οπαδούς αύτοϋ, ήσφαλισρεένοι ώσαύτως διά
τής άποτελεσρεατικής αύτών προστασίας. "Ο,τι άλλοτε διέπρασσον
οί ήγεμόνες εις έδραίωσιν τοϋ κράτους αύτών, διαπράττουσι νϋν αί
κοινοβουλευτικά! κυβερνήσει; εί; διατήρησιν τής έξουσίας. "Αλλοτε οί
ήγερεόνες έσκόρπιζον τά δηρεόσια χρήρεατα εί; σχηρεατισρεόν κόρερεατος
άφωοιωμένων καί έπενέβαινον εί; άνάδειξιν φίλων δημοτικών καί κοι
νοτικών άρχών, εις καταστολήν πάσης έλευθέρας τάσεως καί πάσης
συνωμοτική; άποπείρας. Τανϋν αί κοινοβουλευτικά! κυβερνήσεις σκορπίζουσι τά δηρεόσια χρήρεατα εις έπίρρωσιν τοϋ κοινοβουλευτικού κόμρεατος, ού ηγούνται, καί έ τεμβαίνουσιν δση δύνο.μι; εις τε τάς βου
λευτικά; καί δηρεοτικάς έκλογάς προ; άποκλεισρεόν τών άντιφρονούν-
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των. Ώς δ’ εις καταπολέρεησιν τών συγκεντρωτικών τάσεων τών ρεο
ναρχικών κυβερνήσεων έξεγείρονται έ'νθεν ρεέν οί την δεσποτείαν άληθώς
άπεχθανόρεενοι, έ'νθεν δέ, καί πρό πάντων, οί ύπό τοϋ ήγερεόνος άπελαυνόμενοι τών δηρεοσίων άξιωμάτων, έκρεεταλλευόρεενοι πολλάκις καί
τυχαίας παραδρορεάς ή άβλαβεϊς πράξεις πρός διέγερσιν τοϋ ρείσους
τοϋ λαού, οΰτω καί έν ταϊς λεγορεέναις έλευθέραις πολιτείαις αί κοι
νοβουλευτικά! άντιπολιτεύσεις άναβιβάζουσιν ένίοτε δηρεοκοποϋσαι εις
την ύψηλήν περιωπήν τών τοϋ.έθνικοϋ ρεεγαλείου άρχών μικρού λόγου
άξια ζητήματα καί παρατείνουσι πολλάκις τάς ύπερρεέτρως κοινοβουλευτικάς αύτών άγορεύσεις, καί ρεάλιστα οί εχοντες λάρυγγα ισχυρόν
καί ικανήν περί τούς λόγους άφιλοκαλίαν. Ώς δ’ έν ταϊς ρεοναρχικαΐς
πολιτείαις, καί έν ταϊς συνταγρεατικαϊ; ή δηρεοκρατικαϊς, δπου κατι
σχύει ή συγκέντρωσε;, τρέπονται αί άντιπολιτεύσεις συχνότατα ρεέν
εις άπειλάς έπαναστάσεων, ένίοτε δέ καί εις έπαναστάσεις, λόγφ ρεέν
προς περιορισμόν τής καταπληρερευρούσης αυθαιρεσίας, πράγρεατι δέ
κατά τό πλεϊστον πρός κατάληψιν τής πολυθελγήτρου έξουσίας· καί
έν ταϊς δήθεν έλευθέραις πολιτείαις, δποϊαι είναι αί συγκεντρωτικαί,
ώς έν ταϊς καθαρώς μοναρχικαϊς, φαίνεται ρεέν πολλάκις ή πολιτική
θάλασσα κατ’ έπιφάνειαν άκύρεαντος καί γαληνιαία, άλλ’ έν τώ βάθει
κυρεαίνεται άδιαλείπτως, καί πολλάκις άρκεϊ ή πνοή έλαφροϋ άνέρεου,
δ πως ή ώς άργυρος λεία καί ήπια επιφάνεια λάβη τό σαπφείρινον αύτής χρώρεα, τό εις τούς ναυτιλλορεένου; ταραχάς καί κινδύνους προσηρεαϊνον.
Ύφίστανται λοιπόν καί έν ταϊς λεγορεέναις έλευθέραις πολιτείαις
άκέραια τά έν ταϊς ρεοναρχικαΐς κακά. Καί έν αύταϊς τά άτομικά δικαιώρεατα τών πολιτών παραβιάζονται πολλάκις άποινεί καί άκρωτηριάζονται τά οικονομικά αύτών συμφέροντα. Άλλά τούτο προέρχεται
ούχί έκ τής έλλείψεω; ρεέσων εί; άσφάλισιν αύτών, άλλ’ έκ τής περί
τήν προσήκουσαν αύτών φρούρησιν άφροντισίας ή ρεάλλον πεπλανημένη;
έκτιρεήσεως τών λαών. Έάν ή έξουσία καταρεερισθή, έάν ή άνεξαρτησία περί τό καθήκον τών δηρεοσίων άρχών άναστηλωθή, έάν ή συγκέν
τρωσή καταπέση, άσφαλίζονται τά τών λαών δικαιώρεατα καί συρεφέροντα. Κυρίως δέ καί πρό πάντων πρέπει 1) νά έξαφανισθή καί τό τελευταϊον σύρρεα τό συνάπτον τού; δήρεου; πρός τό κέντρον, έπεκτεινομένης ρεέν τής έξουσίας τών δηρεοτικών συμβουλίων, καθισταμένων
όμως πολυμελεστέρων (διά τής άναβεβάσεως τοϋ άριθμοϋ) καί καλλιμελεστέρων (διά προσόντων έκλεξιμότητος), άπογυμνουμένων δέ τών
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δημάρχων τών μή κυρίως δημαρχικών καθηκόντων, δποϊα τά της α
γροφυλακής καί της αστυνομίας, (άναθετέα είς αίρετάς άρχάς δι’ έμ
μεσου ψηφοφορίας), 2) 8ε νά καθιερωθή ή άνεξαρτησία άλλ’ έν ταυτφ
καίεύθύνη πάντων τών δημοσίων ύπαλλήλων καί ύπηρετών, μονιμο
ποιούμενων μέν άλλ’ έν ταύτφ ύποβαλλομένων εις σπουδαίας πειθαρχικάς ποινάς· καί καο’ άκολουθίαν άπολυομένων μόνον δι’ άποφάσεως
πειθαρχικών συμβουλίων πολυμελών καί άνεξαρτήτων, 3) δέ νά άντικαταστή τό τανϋν έπικρατούν ςρατιωτικόν καί ςρατολογικόν σύστημα
διά συστήματος παρεμφερούς πρός τό έλβετικόν, καθ’ δ πάντες οί
πολΐται είναι έν ταύτφ καί στρατιώται, άσκούμενοι μέν στρατιωτικώς,
άλλά και έξασκοϋντες έλευθέρως τά βιοποριστικά αυτών έπιτηδεύματα, καί 4) νά άφεθή ή Εκκλησία είς τήν ’Εκκλησίαν, ένεργοϋσα
κυριαρχικώς καί ύπ’ ούδεμιάς δυνάμεως παρασυρομένη έν τή σφαίρα
τής δικαιοδοσίας αύτής. ’Εν δσφ συγκεντροϋνται τά πάντα είς τάς
χεϊρας τής κοινοβουλευτικής κυβερνήσεως, έν δσφ αΰτη καταρτίζει
κατά τό δοκοϋν τήν ύπηρεσίαν, έν δσφ αΰτη διευθύνει τήν ’Εκκλη
σίαν, έν δσφ αΰτη διαχειρίζεε τά τοϋ στρατού, άείποτε θέλει κρατεί
ή νυν τυραννία καί πίεσις. Αιωνίως θέλουσι στρεβλοϋσθαι καί διαφθείρεσθαι δλα τά στοιχεία τοϋ Έθνους, θέλουσι διατελεϊ οί πολΐται
άνδράποδα καί πλαγγόνες, όρχούμεναι είς τά νεύματα τής κίβδηλου
έξουσίας.

Άνέβαιν’ έκατέβαινε τό χτένι
Επάνω ’ς τά χρυσά σου τά μαλλιά
Καί ή πνοή ’ς τά στήθη σου κλεισμένη,
Άφ’ τή γυμνή σου έφαίνετο άγκαλιά.
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Έν Άδήναις τή 17 Αύγούστου 1890.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν. ΦΛΟΓΑΐΤΗΣ

ΤΟ ΧΤΕΝΙΣΜΑ ΤΗΣ

Έμπρός είς τόν καθρέπτη σου σκυμμένη
Έχτένιζες τά ολόχρυσα μαλλιά
Καί μέσα ’ς τό γιαλί ’σάν μαγεμένη
Έθαύμαζες τήν ίδια σου ώμορφιά.

Μία έπιθυμία ’ς τά μάτια σου κρυμένη
Τό φώς της έσκορπούσε τό γλυκό,
Σάν τή κρυφή άγάπη πού προσμένει
Τού πόνου της νά είπή τό μυστικό.

Έγώ σ’ έπαραμόνευα κρυμμένος
Κρατώντας είς τά χείλη τή πνοή,
’Σάν ζωντανός είς τήν φωτιά πεσμένος
Πού πριν πεθάνει χάνει τή ζωή.
Ζάκυνθος 1890.

Δ. ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΠΟΛΥΓΑΜΙΑ ΕΝ ΤΟ, ΠΕΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΩ. ΚΟΣΜΩ,
ΟΙ ΜΟΡΜΟΝΟΙ
ύδεϊς βεβαίως άνέμενε ν’ άκούση, δτι τό βάρβαρον
τής πολυγαμίας εθιμον, τό ύπό τών άρχών τής
ηθικής καταδικαζόμενον, τό έκ τού πεπολιτισμένου κόσμου άποσκορακισθέν ύφίσταται, λειτουργεί
έλευθέρως, άκμάζει καί προοδεύει έν έτει σωτηρίω
1890, έν πλήρει δεκάτω έννάτω αίώνι, τφ κατ’
έζοχήν αίώνι τών φώτων καί τού πολιτισμού έν
τοϊς κόλποις τού ’Αμερικανικού έθνους, τού άζιούντος τά πρωτεία έν τώ πολιτισμώ ! Είναι βεβαίως
τούτο παράδοξον^ άλλ’ άληθές. Οί άμφιβάλλοντες μεταβήτωσαν είς
’Αμερικήν είς Σάλτ-Λάκε-Σίτυ (πόλιν τής άλμυράς λίμνης), έδραν
τών άρχηγών τών Μορμόνων καί πρωτεύουσαν τού Διαμερίσματος τού
Ούτάχ, ϊδρυθέντος τό 1847 ύπό τών πρώτων οπαδών τής θρησκευτι
κής ταύτης φατρίας, ένθα έλευθέρως δύναταί τις ν’ άνακράζη δι’δλης
τής δυνάμεως τών πνευμόνων αυτού ζήτω ή πολυγαμ-όα !
Διαμέρισμα έν ταϊς Ήνωμέναις Πολιτείαις είναι κρατίδιον, διατελούν ύπό τήν άμεσον διοίκησιν τής κυβερνήσεως τής Ούασιγκτώνος,
άτε μή έχον άρκούντα πληθυσμόν, δπως ίδρύση ίδιον σύνταγμα καί
είσέλθη είς τήν Δημοκρατίαν τή συγκαταθέσει τού ομοσπονδιακού
συνεδρίου εν ίση μετά τών άλλων κρατών μοίρα. Οί Μορμόνοι ήςίουν
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κατ’ άρχάς, δπως τό Διαμέρισμα αυτών άποτελέση κράτος ανεξάρτη
τον, άπεσπασμένον καθ’ δλοκληρίαν άπό τών ’Ηνωμένων Κρατών τής
’Αμερικής, άλλά τής δμοσπονδιακής κυβερνήσεως, μή χορηγησάσης
αύτοϊς τό προνόμιον τοϋτο, ήρκέσθησαν είς τό Διαμέρισμα, δπερ έκτοτε εποιήσατο θκυμασίας προόδους.
Τό Ούτάχ έχει επιφάνειαν 25,000 περίπου έχταρίων (2,500.000
πλέθρων),κεϊτσι S' εις τό κέντρον τής ένώσεως, μεταξύ τών Κρατών τοϋ
Κολοράδου καί τής Νεβάδας καί τών Διαμερισμάτων τοϋ Ίδαχό καί
τής Άριζόνας. "Οπως μεταβή τις έκ Νέας 'Γόρκης είς Ούτάχ άπαι·’
τοϋνται πέντε ήμέραι. Τό ταξείδιον είναι σχετικώς ούχί πολυίξοδον
καί λίαν εύχάριστον, χάρις είς τήν άνεσιν τήν ύπό τών άμερικανικών
σιδηροδρόμων παρεχεμένην.
**
*
Μετά τά προκαταρκτικά ταϋτα, φρονοϋμεν, δτι δέν πράττομέν τι
δλως άνάξιον λόγου,έπιχειροϋντες νά ίκανοποιήσωμεν τήν δικαίαν πε
ριέργειαν τών άναγνωστών τών άγνοούντων τά κατά τούς Μορμόνους
καί τόν μορμονισμόν διά περιγραφής συντόμου άμα και περιεκτικής.
Ό μορμονισμός ίδρύθη τό 1830. Πανοϋργός τις κάτοικος κωμοπό·
λεως κειμένης ούχί μακράν τής Νέας 'Γόρκης, Ιωσήφ Σμίθ καλούμε
νος καί έπικληθείς κατόπιν Μωάμεθ δ άμερικανός, προσήλθεν ημέραν
τινά καί διηγήθη είς τά πλήθη, δτι συνεπείς θείας άποκαλύψεως, άνεϋρεν επί τής κορυφής λόφου τινός— Νέου Σινά — παρά τήν
Νεαν 'Γόρκην χρυσάς πλάκας, έφ’ ών ήτο γεγραμμένος δ νέος νόμος.
Είναι περιττόν νά εΐπωμεν, δτι τάς χρυσάς ταύτας πλάκας ούδείς έκ
τών οπαδών τοϋ νέου Μεσίου ήξιώθη ποτέ νά άτενίση· διότι δ άγιος
Σμίθ, ώς έκ μεταγενεστέρων έρευνών έβεβαιώθη, εύρε τήν θρησκείαν
του έτοίμην έν χειρογράφω μυθιστορήματι Σολομώντος τίνος Σπάλδιγκ,
περιελθόντι τυχαίως είς χεϊρας φίλου τού τίνος τυπογράφου, δστις έγέ
νετο καί εταίρος αύτοϋ. ’Εν οίκδήποτε άλλη πεπολιτισμένη χώρα δ
μετά Χριστόν ούτος προφήτης ήθελεν έκληφθή ώς παράφρων ή άγύρτης
έπικίνδυνος καί ήθελε φυλακισθή, έν Άθήναις μάλιστα, άν έπεχείρει
ύπό τούς στύλους τοϋ 'Ολυμπίου Διός νά διδάξη τήν νέαν θρησκείαν,
άναμφιβόλως θά έλάμβανε λαμπρόν μάθημα έξ έκείνων, άτινα δ άθηναϊκός λαός γινώσκει νά δίδη καί ών έ'χομεν είσέτι ζωηρά καί άλησμόνητα παραδείγματα τά τοϋ Μακράκη καί Σώμερβιλ, ώς καί τό
τοϋ ρήτορας Σιγάλκ δστις. καίτοι ούχί περί θρησκείας, άλλά περί τών
πατριωτικών αύτοϋ αισθημάτων δμιλών, κατεβιβάσθη πολλάκις παι-
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διάς χάριν άπό τοϋ αύτοσχεδίου βήματος,έν μέσω κραυγών, συριγμών,
άλαλλαγμών καί γελώτων καί ήσθάνθη τήν κεφαλήν αύτοϋ βυθιζομένην μέχρι λαιμού έντός τοϋ ύψηλοϋ του πίλου, συνεπεία τής εξωτερικής
πιέσεως τής ύπό τοϋ πολυπληθούς άκροατηρίου έπ’ αύτοϋ έξασκηθείσης
διά ραγδαίων γρονθοκοπημάτων.’Αλλ’έν ’Αμερική,ένθα τό ιδιόρρυθμον
τοσοϋτον συγχέεται μετά τοϋ παραδόξου, δ άγαθός Σμίθ ήκούσθη εύμενώς' ταχέως μάλιστα έσχηματίσθη περί αύτόν πυρήν πιστών, οϋς
συμπαραλαβών άπήλθε, διευθυνόμενος πρός δμσμάς καί πολλούς καθ’
δδόν προσηλυτίζων δέν περιωρίσθη δέ μόνον έν ’Αμερική, άλλ’ έπεμψεν άποστόλους καί είς Εύρώπην, οϊτινες έν ’Αγγλία, Γερμανία καί
Γαλλία πολλούς έπεισαν ν’ άσπασθώσι τόν μορμονισμόν καί μεταβώσιν εις τήν χώραν τών Μορμόνων.
Ό θρασύς ούτος προφήτης, ούτινος δευτέρα έκδοσις, άλλ’ άτελεστάτη φαίνεται, δτι ήτο δ έν μακαρία τή λήξει Μαχδής, έδολοφονήθη
δέκα πέντε έτη βραδύτερον ύπό τών στασιασάντων ιδίων αύτοϋ οπα
δών. Μετά τόν θάνατον τοϋ Σμίθ άρχηγός τών Μορμόνων άνηγορεύθη
δ Βρίγκαμ Ύούγκ, δ περιώνυμος διά τόν πολυκύμαντον βίον καί τάς
περιπέτειας αύτοϋ. "Οσον δ’ άφορα τούς Μορμόνους, ζητήσαντες πρώ
τον άσυλον παρά τόν Μισσουρή καί Ίλλινοά προύχώοησαν είτα, καί
τό 1847 έγκατέστησαν δριστικώς έπι τών οχθών τής μαγευτικής
Άλμυράς λίμνης, τής Νέκρας Θαλάσσης τής ’Αμερικής, ένθα μετ’ ού
πολύ έσχημάτισαν τακτικήν κοινότητα.
★
*♦
Ή ιερά Βίβλος τών Μορμόνων, σύγκειται έκ δέκα έξ βιβλίων, τών
τοϋ ’Ιακώβ, τοϋ ’Ενός, τοϋ Ίαρώμ, τοϋ Όμνη, τοϋ Μοστάχ, τοϋ Ζενίφ, τοϋ Άλμά, τοϋ Χελαμάν, τοϋ Έβθέρ, τοϋ Μορόνη, δύο βιβλίων
τοϋ Μορμόνου καί τριών τοϋ Νέφη· είναι δέ άπομίμησις ή μάλλον παρφδία τής Παλαιάς Διαθήκης, έξιστοροϋσα τήν έλευσιν τών προγόνων
τών Μορμόνων, πολλούς αιώνας πρό τοϋ Χριστοφόρου Κολόμβου έκ
Παλαιστίνης είς ’Αμερικήν, ένθα έγένετο ή πλήρης άποκάλυψις τοϋ
νέου νόμου τοϋ διδαχθέντος ύπό τοϋ ’Ιωσήφ Σμίθ.
’Αλλά τό περίεργον είναι δτι ούδαμοϋ τής Βίβλου ταύτης άναγράφεται χωρίον ύπαγορεϋον τήν πολυγαμίαν, ούδείς έν αύτή γίνεται λόγος
περί τών παραδόξων ήθικών άρχών, άς πρεσβεύουσιν οί οπαδοί τοϋ
Σμίθ· τούναντίον έν τφ Β' κεφαλαίω τοϋ βιβλίου τοϋ ’Ιακώβ ύπάρχει ή εξής περικοπή : «Ό Δαυίδ καί δ Σολομ.ών είχον άληθώς πολλάς
γυναίκας, ού ένεκα δ Κύριος ήτο λίαν δυσηρεστημένος»· έν δέ τώ Δ'
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κεφαλαίφ εύρηται άναγεγραμμένη θεία εντολή, αύστηρώς άπαγορεύουσα τοϊς πιστοϊς (Μορμόνοις) τό μυσαρόν τοϋτο έγκλημα. «"Εκαστον
τών τέκνων μου, λέγει ή εντολή αΰτη, νά εχη μίαν καί μόνην σύζυ
γον καί έταίραν ούδεμίαν». Πρός τούς λόγους τούτους τοϋ Κυρίου ήκι
στα βεβαίως συνάοουσε τά ήθη καί τά έ'θιμα τών άγίωχ της τελευταίας
κρίσεως (οΰτω καλούνται οι Μορμόνοι)· διότι είναι άναντίρρητον, δτι
οί σφόδρα ζηλωταί τής μορμονικής θρησκείας, προεξάρχοντος τοϋ
Βρίγκαμ Ύούγκ, οί στρατιάν δλην γυναικών έ'χοντες, έθεώρουν εαυ
τούς καλούς Μορμόνους. Τό δυσεπίλυτον τοϋτο πρόβλημα τής μορμο
νικής πολυγαμίας δέν είναι άλλως τε νέον πρό τεσσαρακονταετίας
οί ’Αμερικανοί εύρίσκονται έν άμηχανίιγ, μή κατορθοϋντες νά λύσωσιν
αυτό.
Οί Μορμόνοι συνήθως εχουσιν ήμίσειαν δωδεκάδα γυναικών είναι
8ε λίαν περίεργος ή μάλλον γελοίος δ τρόπος καθ’ δν γίνονται αί ενώ
σεις. Ό έχων φεο’ είπεϊν τέσσαρας γυναίκας καί έπιθυμών καί πέμπτην μεταβαίνει παρά τώ προέδρω John Taylor άγγλω, δστις άπό
τοϋ 1877 διεδέχθη ώς άρχηγός τών Μορμόνων τόν άποθανόντα βρίγ
καμ Ύούγκ καί λέγει αύτώ «Έχω μίαν γυναίκα νόμιμον καί τρεις
πνευματικάς (;), έχω δ’ άπόλυτον ανάγκην καί πέμπτης- ή κυρία ή
ή δεσποινίς X θά έπλήρου τό κενόν.» Είς ταϋτα δ πρόεδρος άπαντ^
δτι θά δμϊλήση πρός τόν πανάγαθον Θεόν κατά τήν προσεχή άποκάλυψιν. Αί θεϊαι αύται άποκαλύψεις επαναλαμβάνονται κατά τάς
άνάγκας τών περιστάσεων. Άφοϋ δέ συνεννοηθή δ πρόεδρος μετά τοϋ
Θεού, προσκαλεϊ τήν ύποδειχθεϊσαν γυναίκα καί έρωτή αύτήν, άν 8εχεται νά καταστή πνευματική σύζυγος τοϋ αίτοϋντος. "Αμα έπελθούσης συμφωνίας, οί μελλόνυμφοι έφωδιασμένοι δι’ εγγράφου άδειας τοϋ
προέδρου, μεταβαίνουσι παρ’ ίερεϊ τινι Μορμόνφ, δστις κηρύσσει αύτούς έν όνόματι τοϋ Πατρός, τοϋ Υιού καί τοϋ ’Αγίου Πνεύματος
σάρκα pear.

Αί τοιαϋται σκανδαλώδεις σκηναί καθ’ έκάστην συμβαίνουσιν έν
Ούτάχ, καί δμως αΐ διατάξεις τοϋ Συντάγματος τών ’Ηνωμένων Πο
λιτειών δέν χορηγοϋσιν είς τήν ομοσπονδιακήν κυβέρνησιν δικαίωμα
έπεμβάσεως.
Αί γυναίκες τών Μορμόνων καίτοι ούσαι πκευρ.ατικαϊ. εΐσίν άρκούντως γόνιμοι. Κατά τήν έ'κφρασιν αύτόπτου Γάλλου δημοσιογράφου, ώς
αί δδοί τής Κωνσταντινουπόλεως βρίθουσι κυνών, οΰτω αί τής ΣάλτΛάκε-Σίτυ βρίθουσι παιδιών, άτινα διέρχονται ύπό τούς πόδας τών
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διαβατών, περικυκλοϋσι καί άκολουθοϋσιν αύτούς, έπιδεικνύοντα αύτοϊς τήν γλώσσαν καί άποκαλοϋντα αύτούς πατέρας.
Ή πόλις έλαχίστην κέκτηται σπουδαιότητα. Αί οίκίαι είσί ξύλιναι ή κατεσκευασμέναι έκ τών έν ’Αμερική συνήθων μονοτόνων έρυ—
θρών πλίνθων. Τά περίεργα τής πόλεως είναι τό θηριοτροφεϊον, ούχί
άλλως τε μεγάλου λόγου άξιον καί δ ναός, οικοδόμημα ώοειδές, κατεσκευασμένον καθ’ δλοκληρίαν έκ ξύλου κατειργασμένου, ού ή άψες
στηρίζεται έπί τεσσαράκοντα έξ ογκωδών λίθινων στηλών. Ό ναός
ούτος δύναται νά περιλάβη 15,000 πιστών- είς τήν μίαν αύτοϋ πλευ
ράν ύπάρχει μουσικόν οργανον κολισιαίων διαστάσεων, κατεσκευασμένον ύπ’ αύτών τών Μορμόνων, έξ ύλικοϋ εύρισκομένου έν Ούτάχ, είς
δέ τήν έτέραν έξέδραν, έφ’ ής άνέρχονται δ πρόεδρος John Taylor, δ
αντιπρόεδρος, δ Γεώργιος Καννών πρόεδρος τοϋ συμβουλίου τών δώ
δεκα άποστόλων καί δ ρήτωρ τής ήμέρας. Ό ναός τών Μορμόνων είναι
δ,τι ήτο ή συναγωγή παρ’ Ίουδαίοις έπί τής ρωμαϊκής κατακτήσεωςέν αύτφ ού μόνον ή θρησκεία διδάσκεται, άλλά καθ’ έκάστην διεζάγονται καί ποικίλαι διασκέψεις καί συζητήσεις πολιτικαί, οίκονομικαί, κοινωνικά! καί δή καί οίκογενειακαί. ’Ενώ φέρ’ είπεϊν ίεροκήρυζ
τις δμελεϊ περί τοϋ ύψους τής μορμονικής θρησκείας, παρουσιάζεται έτε
ρος καί πραγματεύεται τό ζήτημα τής καλλιέργειας τών μεταξοσκω
λήκων, τρίτος έζθειάζει λιπάσματά τινα κατάλληλα πρός εύδόκιμον
καλλιέργειαν τών λαχάνων, άλλοι άναπολοϋσιν είς τήν μνήμην τών
πιστών τό τραγικόν τέλος τών μορμόνων μαρτύρων, ή καταναλίσκουσι
τήν εύγλωττίαν αύτών, δπως πείσωσι τάς γυναίκας νά λούωσι συχνά
ζεις τά τέκνα των, ή τέλος έκφωνοϋσιν έπανειλημμένως πανηγυρικούς
τοϋ ’Ιωσήφ Σμίθ καί βρίγκαμ Ύούγκ. Αΐ προσφωνήσεις δ’ αύται
συνοδεύονται πάντοτε ύπό άγριων κατακραυγών καί προτροπών κατά
τών εθηχων ήτοι κατά παντός μή μορμόνου.
Παρά τόν παλαιόν ναόν άνεγείρεται νϋν ναός μεγαλοπρεπέστατος, ού
ή δαπάνη θά άνέλθη είς πεντήκοντα περίπου εκατομμύρια φράγκων.
Ή οικονομική κρίσις είναι άγνωστος, ώς φαίνεται, παρά τοϊς Μορμόν0ις, οί δέ πόροι τοϋ δημοσίου άφθονοι. Άν ήμην λαοπρόβλητος πρω
θυπουργός σάς βεβαιώ, δτι θά άπέστελα τόν λιβανίζοντά με συντάκτην
Έφηρ,ερίόος τινός ώς διπλωματικόν πράκτορα παρά τοϊς Μορμόνοις,
δπως μελετήτη τό οικονομικόν αύτών σύστημα, δπερ άν τυχόν άποτελεϊ άντίθεσιν τοϋ οικονομικού συστήματος Τρικούπη, είναι πολύτι
μον εύρημα. Άλλ’ έπειδή δέν τυγχάνω ούδέ φίλος τοϋ τέως κ. πρω-
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θυπουργοϋ, ουδέ καν φίλος τών φίλων του, όπως δυνηθώ έμμέσως του
λάχιστον νά ύποβάλω αύτώ την ταπεινήν μου ταύτην, γνώμην, σιωπώ,
ευχόμενος μόνον τοΐς Μορμόνοις τά τούς φυΛάζγ ό Θεός ταϊς πρεσ
βείας των άγιων των άπό κανένα .έαοπρόβΛητον.

Παρά τον ναόν ωσαύτως κεϊται καί τό μυστηριώδες Endowment
house, τό σκευοφυλάκιον ούτως ε’ιπεϊν τοϋ ναοϋ, έν ω συνερχόμενων
τών αρχηγών καί συσκεπτομένων, κανονίζονται άπαντα τά θρησκευ
τικά ζητήματα και τελούνται άπασαι αί θρησκευτικά! τελεταί, οίον
γάμοι, βαπτίσματα κτλ. εις άς οΐ εθνικοί έπ* ούδεμια προφάσει δύνανται νά παραστώσιν.
Έν τή πρώην κατοικία τοϋ Βρίγκαμ Ύούγκ, συγκείμενη έκ πολ
λών ο’κιών ώκοδομημένων έν μέσφ μαγευτικών κήπων καί ονομαζό
μενων Lyon house, Beehive house καί Fithiny house διαιτώνται νϋν δ πρόεδρος τών δώδεκα άποστόλων καί οί άλλοι άρχιερεϊς.
Ζώντος τοϋ Βρίγκαμ. Ύούγκ αί οίκίαι αύται έστέγαζον τάς είκοσι έννέα αύτοϋ συζύγους καί τά έννενήκοντα έπτά αύτοϋ τέκνα ! Μία πε
ρίεργος λεπτομέρεια είναι οτι καί έν αύτοΐς τοΐς χαρεμίοις τών Μορ
μόνων άνευρίσκει τις τό πρακτικόν πνεύμα τοϋ ’Αμερικανού. Αί γυ
ναίκες τών σουλτανικών χαρεμίων φέρουσι πρός διάκρισιν διάφορα έπώνυμα, ένώ αί τών μορμονικών χαρεμίων φέρουσιν αύξοντα άριθμόν, ώς
οΐ στρατιώται, πρός άποφυγήν, ώς φαίνεται, παρεξηγήσεων έν τή διε
ξαγωγή. . . . τής ύπηρεσίας.
¥
Τοιοϋτον έν συντόμω τό θρήσκευμα, τά ήθη καί τά έ'θιμα τών Μορ
μόνων· περί δέ τής κοινωνικής αυτών καταστάσεως δ έπι τούτφ έπισκεφθεις καί μελετήσας αυτούς Γάλλος δημοσιογράφος, οΰ καί άνωτέρω έποιησάμην μνείαν, έπάγεται τά εξής.
«Είναι βέβαιον δτι δ μορμονισμός άγει περίοδον μεγάλης άκμής· τό
δέ μυσαρον τής πολυγαμίας έγκλημα, εί μη πρός τούτο συνετέλεσε,
τουλάχιστον ούδέν παρενέβαλε πρόσκομμα εις την άξιοθαύμαστον ευη
μερίαν τών κατοίκων τοϋ Ούτάχ. Είναι άξιοθρήνητον, λυπηρόν, άνήθικον καί ο,τι άλλο θέλετε, άλλ’ είναι άληθές. Οί Μορμόνοι, έκτος
τής πρωτευούσης αύτών Σάλτ-Λάκε-Σίτυ άριθμούσης 30 χιλ. κα
τοίκων, έκτισαν καί πολλάς άλλας πόλεις άνθαμιλλωμένας έπι εύημερία καί καλλωπισμώ.»
«Ή γεωργία έν Ούτάχ εΰρηται έν ταϊς χερσίν άριστων γεωργών,
έλθόντων κατά το πλεϊστον έξ Εύρώπης ταϊς φροντίσι τών Μορμό-
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νων άποστόλων, ών την είς Γαλλίαν είσοδον καλώς θά έ'πραττεν άν
άπηγόρευεν ή γαλλική κυβέρνησις. Οί καλλιεργηταί οΰτοι τοϋ μορμονικοϋ έδάφους, χάρις είς την άφθονον παραγωγήν, ταχέως καθίστανται
πλούσιοι γαιοκτήμονες. ’Αλλά καί πόσοι έξ αύτών δέν εγείρονται
πρωίαν τινα, έστερημένοι άπάντων τών άγαθών αύτών, τή αύθαιρέτφ
βουλήσει τής μορμονικής θεοκρατίας I Άπαντες οί μεγάλοι τής τε
λευταίας κτίσεως άγιοι είσ'ιν άρχιεκατομμ,υριοϋχοι, τάς δέ κολοσιαίας
αύτών περιουσίας όφείλουσιν είς τούς δυστυχείς ύπ’ αύτών έξαπατωμένους εύήθεις, ών περί τάς 300 χιλ. εΐσί διεσπαρμένοι έν Ευρώπη
καί έν ’Αμερική.»
’Εκ τούτων έξάγεται, ότι οί άληθεϊς Μορμόνοι, οί γνήσιοι άπόγονοι τοϋ Σμίθ καί τοϋ Βρίγκαμ Ύούγκ, ού δ πρωτότοκος υιός είναι
κάτοχος μεταλλείων χρυσοϋ καί άργύρου, σιδηροδρόμων καί πολλών
άλλων βιομηχανικών καί έμπορικών καταστημάτων, δέν είναι τοσοϋτον ευήθεις, όσον έκ πρώτης δψεως φαίνονται.

★★
♦

Ό τύπος τής Νέας Ύόρκης άπό καιροϋ εις καιρόν άνακινεϊ τό ζή
τημα τών Μορμόνων, διηρημένος είς δύο στρατόπεδα, ών τό μέν δια
βλέπει έκ τούτου κινδύνους έν τφ μέλλοντι καί συνεστή τή κυβερνή
σει νά λάβη αυστηρά μέτρα, τό δέ παριστή τό ζήτημα ώς γελοϊον
καί δλως άνάζιον λόγου. Άλλ’ ή κυβέρνησις τών Ηνωμένων Πολι
τειών, ούδετέραν τών γνωμών τούτων υιοθετούσα, άσχολεϊται, δπως
δι’ευφυούς τίνος τρόπου άναστείλη τάς προόδους τών Μορμόνων. Άπεφάσισε, λέγουσι, νά προβή είς τόν διαμελισμόν τοϋ Ούτάχ καί τήν
προσάρτησιν αύτοϋ είς τά τέσσαρα όμορα Κράτη- τοϋτο δέ μαθόντες
οί Μορμόνοι άπέστειλαν είς Μεξικόν τόν υιόν τοϋ βρίγκαμ. Ύούγκ,
δπως διαπραγματευθή μετά τοϋ προέδρου Διάζ περί μεταναστεύσεως
άπάσης τής φυλής τών Μορμόνων είς έπαρχίαν τινά τοϋ Μεξικού, έν
ή περιπτώσει ή ομοσπονδιακή κυβέρνησις ήθελεν έπιχειρήση τήν έκτέλεσιν τοϋ προεκτεθέντος σχεδίου
¥
Ώς έπιδόρπιον παρατίθημι τοΐς άναγνώσταις, οίτινες έ'σχον την
ύπομονήν νά διεξέλθωσι τά γραφόμενα μου, τό έξής ώραϊον άνέκδοτον,
δημοσιευθέν έν τώ Gil Blus.
Κατά Νοέμβριον τοϋ 1883 έπιτροπή έκ τεσσάρων Μορμόνων συγκειμένχ, έπεσκέφθη τόν Βίκτωρα Ούγγώ, συνοδευομένη ύπό δύο νεανίδων τών ώραιοτέρων τής μορμονεκής φυλής καί παρεκάλει τον ποιηΙΩΑΝΝΟΓ ΑΡΣΕΝΗ ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ
11
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την νά δεχθή αύτάς ώς συζύγους του. Ό Βίκτωρ Ούγγώ έξεπλάγη·
ένώ 5’ έξεδήλου την έκπληξίν του πρός τόν πρόεδρον της επιτροπής,
ούτος άπήντησεν, δτι οί Μορμόνοι έπιθυμοϋντες νά έχωσιν άπογόνους
του μεγάλου ποιητοϋ, προέβησαν εις την άποστολήν τοϋ δώρου. Ή
δικαιολογία αΰτη προσέκρουσεν είς τάς ήθικάς άρχάς τοϋ Βίκτωρος
Ούγγώ, δστις έθεώρησε καλόν νά άποποιηθή τό δώρον. Ή επιτροπή
τότε άπήλθε, συμπαραλαβοϋσα καί τάς δύο νεάνιδας, ας αύτός δ άρχιερεύς τών Μορμόνων είχεν έκλέξει.

— Τρις ή τετράκις τής ημέρας έντρίβετε τά βλέφαρά Σας μέ όροmar, άν θέλετε νά διατηρήτε λαμπρούς τούς οφθαλμούς Σας.
Πριν κατακλιθήτε, άλείφετε τάς χεϊρας μέ κοΛκραιρ, καί μή λη
σμονείτε νά φορέσητε δερμάτινα χειρόκτια, νά κοιμάσθε πάντοτε γαν-

1890.

X. Μ.

ΠΑΣ ίί'ΜΤΙί Μ AIATHPU01I ΛΑΪΚΙΑΣ II ΑΡΑ10ΤΗΣ
Δέν υπάρχει πρόλογος : Άγαθαί Κυρίαι μου, επιθυμείτε νά διατηρησητε την ώραιότητά Σας μέχρι βαθύτατου γήρατος ; Θέλετε νά
δμοιάσητε πρός την περίφημον Νινην Δελανηλώ, ήτις έξηκοντοΰτις
ήτο δλη εύμορφιά καί δροσερότης, δημιουργούσα τόν έρωτα καί προσελκύουσα θαυμαστάς ; Θέλετε νά ήσθε αιωνίως ώραϊαι ; Νά μή
γνωρίσητε ούδέποτε τήν φρίκην τής παρακμής καί τήν άσχημίαν τών
ρυτίδων, τόν φόρτον τών ετών;
Απλή άπόταξίς τής παλαιάς διαίτης καί διαγραφή νέου δλως βίου.
Άκριβέστερον ιδού ή συνταγή . . . διά τό 1891. — Έκάστην πρωίαν,
μόλις έγείρεσθε, φροντίζετε νά λαμβάνητε έν ψυχρόν λουτρόν. Τήν
έσπέραν, προτοϋ κατακλιθήτε, έπαναλάβετε τήν ψυχρολουσίαν. "Απαξ
τής έβδομάδος, μή παραβλέπετε νά παίρνητε καί έν λουτρόν, άΛά
τονρκα,
καθ’ δλους τούς κανόνας.
Πρός άποσόβησιν τών ρυτίδων, καλύπτετε τό πρόσωπόν Σας καθ’
έκάστην έπι τρεις τέσσαρας ώρας διά τεμαχίου ώμοϋ βωδινοϋ κρέα
τος ! Μή έκπλήττεσθε ! ’Απέναντι τής ώραιότητος τί είναι δ πόνος
καί ή άηδία ! ’Επιφανείς καλλοναί, έξ έκείνων πρό τών δποίων τονύζουν έκστατικοί τήν λύραν των οί Πετράρχαι, χρεωσθοϋν τάς αιθέ
ριους λάμψεις των είς τήν βρωμεράν αύτήν κρεατοπροσωπίδα ! !
— Διά νά διατηρήτε τής σαρκός τήν θαλεράν στερρότητα, άλείφετε δμοίως μέ έν είδος πομμάδας, συγκειμένης άπό άσπράδι αύγοϋ,
μέλι καί ζύμην κρώής, νά μή ξεπλύνεσθε δέ πριν παρέλθουν δύο τρεις
ώραι.

τωρέναι.

Μόλις πάρετε τό λουτρόν Σας, άμέσως νά κατακλίνεσθε, καί προ
τοϋ μεσονυκτίου. Μή κοιμάσθε τό μεσημέρι. Ό μεσημβρινός ύπνος είναι
συνήθως τεταραγμένος, καί συνεπώς καταστρεπτικός είς τήν κανονι
κότητα τών χαρακτηριστικών. Μή σηκώνεσθε ένωρίς καί κοκκινίζουν
τά μάτια Σας, καί χαλά ή φυσιογνωμία Σας. Κατά μέσον δρον σάς
χρειάζετε ύπνος δέκα έως ένδεκα ώρών.
’Αποφεύγετε πάσαν φροντίδα καί παν άντικείμενον έξ έρεθιστικής
συνομιλίας. Ποτέ μή ένοχλεϊσθε. Γαλήνη, γαλήνη I ηρεμία ! άπάθεια. Τά δάκρυα είναι ποταμός, εις τόν δποϊον αύτοκτονεϊ τό θέλγητρον καί πνίγεται τό κάλλος. Θέλετε νά ήσθε πάντοτε ώραία ; Πάν
τοτε νά μειδιάτε, άκόμη καί δταν άκούετε δυσάρεστα πράγματα.

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ
(Έγεννήθη έν Καΐαθρύτοες τώ 1835, άπέθανεν έν Άθήναιζ

την 11 ΆπριΜου 1890 J
Έν τοΐς χρόνοις τελείας πολιτικής άχρειότητος, παντελούς δέ δύναται ΐις ε·.-

πεΐν έκλείψεως αληθών ικανοτήτων καί άνδρών χαρακτήρας, ό θανατος τοϋ Α.
Οίκονόμου, ύπήρξε δυστύχημα διά τήν ήμετέραν πατρίδα, συμφορά διά τήν μετ’
ενθουσιασμού παρακολουθούσαν πάσαν χρήσιμον ΰπαρξιν νεωτέραν γενεάν.
Ό τάφος άώρως ένέκλεισε είς τάς ψυχράς αύτοϋ άγκάλας άνδοα μεγάλης αξίας,

ζηλωτής φιλοπατρίας, σπάνιάς ανεξαρτησίας καί χρησιμότητος. Διάνοια, έκ τών

νεωτέρων αγνότερων μοχλών τής νεωτέρας πολιτικής δράσεως τοϋ "Εθνους ήμών,
βράχος τιμής και πιστός ύπουργδς τής ιδέας, δικανική πρωτοτυπία, πρόμαχος τών
έλευθέρων ιδεών, έργάτης καί απόστολος νέας κοινωνικής καί πολιτικής αναπλα-

σεως, έν γένει ΰπαρξις, ύπερτέρα τής έποχής,

έν ή ζώμεν, ιδού όλος ό βίος τοΰ

πολυδακρίτου Α. Οίκονόμου.
Ή Ποικίλη 2τολ μετ’ ίδιου πόνου κοσμούσα τόν τάφον τοϋ αλησμονήσου άνδρός διά τών άληθεστέρων άνθέων τής πρός τ’ όνομά του λατρείας της, ιδίας άφι-

εροΓ σελίδας, είς τήν αξίαν μελέτης ίδιαζούσης Βιογραφίαν του, δημοσιεύουσα
αίσθηματικώτατον άρθρον τοΰ έπιφανοΰς αύτής συνεργάτου κ. Λέων. Μελετοπούλου.

ΣΤΟΑ

αχητής κρατερος τοϋ λόγου καί τοϋ καλάμου
έξέλιπε την 11 ην ’Απριλίου τοϋ έτους τούτου έκ
τοϋ πολιτικού τών ’Αθηνών δρίζοντος, ή δ’ εκλειψις αυτή υπήρξε τόσον μάλλον οδυνηρά, όσον
έπήλθεν αιφνίδια, κατέλιπε δέ κενόν δυσκόλως
δυνάμενον νά πληρωθή.
Ό Αριστείδης Οικονόμος, δ δικηγόρος, δ
συγγραφεύς, δ οικονομολόγος, δ πολιτικός άνήρ,
δ ρήτωρ άμα καί διαπρεπής δημαγωγός δέν
ύπάρχει πλέον έν τή δράσει τής κοινωνικής ζωής.
'Υπό γενικωτέραν έ'ποψιν, παρά τήν οικογενειακήν συμφοράν, δ θά
νατος τοϋ Α. Οικονόμου ύπήρξε γεγονός άξιοθρήνητον, καταθλίψαν
τούς πάντας, Διά τών ύπηρεσιών του ώς λειτουργός τής Θέμιδος καί
δικηγόρος, διά τοϋ έντιμου καί άτεγκτου χαρακτήρός του, διά τής
ρητορικής αύτοϋ δεινότητας καί τών ποικίλων προσόντων του, διά τής
μετοχής αύτοϋ εις τήν έκθρόνισιν τοϋ βασιλέως Όθωνος, έπι τέλους
δέ δι’ αύτής τής ιδιοτροπίας τών θεωριών του είχε καταλάβει επί
σημον θέσιν έν τή κοινωνία τών ’Αθηνών. Ή θέσις αυτή έπι πολύν
χρόνον έ'σται κενή, διότι άνδρες ώς δ Δεληγεώργης καί δ Οικονόμος
δέν άντικαθίστανται εύκόλως.
ΙΊροδήλως δ 'Αριστείδης Οικονόμος ώς ρήτωρ ήρχετο εύθύς μετά
τόν ’Επαμεινώνδαν Αε-Ιηγεώργην. Ή ρητορεία του δέν είναι όμοια,
άλλά δέν είναι όλιγώτερον λαμπρά. Θά ήδύνατο ίσως νά ήναι παρεμ
φερής πρός τήν τοϋ Γαμβέττα, έάν δ Οικονόμος είχε μείζονα ειρμόν
καί μείζονα ε”κτασιν ιδεών καί έάν ήτο πρακτικώτερος. ’Αλλά τούτο
άκριβώς ήτο τό μειονέκτημα τών λόγων του καί τών θεωριών του.
Διά τούτο δέν ήδυνήθη νά ίδη σχηματιζόμενον περί έαυτόν κόμμα έν
τή Βουλή κατά τάς δύο βουλευτικάς περιόδους, καθ’ ας συνεδρίασεν
έν αύτή, τό πρώτον μέν ώς αντιπρόσωπος τών Καλαβρυτών, όπου κατέβαλεν ένα πρώην πρωθυπουργόν, έλθών μέν αύτός πρώτος βουλευ
τής διά μεγάλης πλειονοψηφίας, καταλιπών δ’ έκεϊνον ήττημένον καί
περ άπολαύοντα γενικής ύπολήψεως, τό δεύτερον δέ, ώς αντιπρόσω
πος τών ’Αθηνών, οπού αύτός, έξόχως λαϊκός ύποψήφιος κατίσχυεν
ύποψηφίων κρατερώς ύποστηριζομένων ύπό τών ιδίων κομμάτων.
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Ό Λ. Οικονόμος δέν ήθέλησε ν’ άνήκη εις κανέν τών πολιτικών
κομμάτων. Τούτο ήτο φυσικόν καί άνεξήγητον. Φιλοδοξών νά καταρ
τίση κόμμα ίδιον καί νά διαδραματίση πρόσωπον έν τή πολιτική κατά
τάς ιδίας ιδέας ώς άρχηγός αύτοϋ, δέν ήδύνατο νά ύποβάλη έαυτόν
εις τήν έξάρτησιν άλλου άρχηγοϋ.
Ίσως είχε δίκαιον, ίσως είχεν άδικον. Άλλά τό βέβαιον είναι, δτι
ύπήρξαν στιγμαί, καθ’ άς, έάν ήθελε νά γείνη Υπουργός, θά έγίνετο.
Άλλ’ είχε, φαίνεται, καί εις τάς σκέψεις του καί εις τάς πράξεις του
ώς παράδειγμα τόν περίφημον ρήτορα τής οικογένειας τών έν Γαλλία ;
Rohan: Roi he puis ; Prince ne daigne; Rohan Suis.
Ούτως άρα δύναταί τις ε’ιπεϊν δτι, μεθ’ ολας τάς δημοκρατικάς τά
σεις του, ένυπήρχε καί τι άριστοκρατικόν εις τόν χαρακτήρά του, δπερ
δμως ούδαμώς μειοϊ ή άλλοιοι αύτόν.
Έν άλλοις χρόνοις καί έν άλλοις τόποις θά ήδύνατο νά διαδρα
ματίση δ Λ. Οικονόμος σπουδαϊον πρόσωπον ώς άναμορφωτής ή ώς
κομματάρχης κοινωνιστής.
Άλλά καί ένταϋθα θά ήδύνατο νά έμφανισθή έν τή πολιτική σκη
νή ώς άρχηγός κόμματος δημοκρατικού, έάν αί σύγχρονοι περιστάσεις
τόν συνέτρεχον καί έάν ήδύνατο νά στηριχθή έπι τών συμπολιτών του.
Πλήν, ώς έρρέθη ήδη όρθώς, έγεννήθη πρό τοϋ καιρού του.
Κύριος δμως οίδε τί ήθελε συμβή, έάν έ'ζη, μέ τήν πρόοδον τών
νεωτέρων ιδεών καί τήν έξαψιν τοϋ Λαού έν δεδομένη τινί περιστάσει.
Τό απρόοπτον, μέγα πάντοτε διεδραμάτισε πρόσωπον έν τοΐς πράγμασι τοϋ κόσμου τούτου. Διά τούτο είναι θλιβερόν, δτι τόσον προώρως
άφηρπάγη ύπό τοϋ θανάτου έκ τής πατρίδος του. Αί περιστάσεις άναδεικνύουσι τούς άνδρας.
Ό Α. Οικονόμος διέπρεψε καί ώς βουλευτής καί ώς δικαστικός άνήρ,
διατελέσας άλληλοδιαδόχως πρωτόδικης, πρόεδρος πρωτοδικών, έφέτης, Εισαγγελείς έφετών.
Ή μνήμη αύτοϋ θά ζήση έπι πολύ εις το πνεύμα τών συμπολιτών
του, πάσα δέ γνώριμος καρδία θά διατηρήση άνεξίτηλον τήν άνάμνησιν τής εύγενείας του, τών έξοχων προτερημάτων καί τοϋ πα
τριωτισμού του.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΕΛΕΤΟΠΟΤΛΟΣ
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ΩΡΑΙΑΙ ΣΕΛΙΔΕΣ
(Έκ τοϋ Βίου τοϋ Α. Οικονόμου).

Δεκαοκταετής ών και φοιτητής τοϋ Πανεπιστημίου κατά τό 1853,
άντ'ι τών ενασχολήσεων, έν αίς πολλάκις άρέσκεται νά συντρίβηται ή
πλήρης κινδύνων ηλικία αΰτη, δ Λ, Οικονόμος έξέδιδεν έν Άθήναις
Εφημερίδα ύπό τό ένθουσιώδες όνομα «Παλαιός Καλαβρυτινός», έν
τοϊς έκδοθεϊσιν όλίγοις φύλλοις της οποίας πιστώς σκεαγραφεϊται δ μέλλων άνήρ. Έπρόκειντο τά μεγάλα γεγονότα της έποχης έκείνης, καί
δ δεκαοκταέτης Α. Οικονόμος ένόει νά έχη την γνώμην του :
«Αί βουλαί τοϋ Ύψίστου έξ άπαντος έκπληρωθήσονται» έγραφεν δ
ενθουσιώδης νεανίας έν τώ πρώτφ φύλλφ, «Όποιανδηποτε μορφήν και
άν λάβωσιν οί συνδυασμοί, είτε τών άτόμων είτε τών έπικρατειών, ή
Ελλάς έχει τόν ένδοξότερον προορισμόν, και ένώπιον αύτοϋ, οΰτε
χρόνοι, οΰτε κόποι πρέπει νά σταματήσωσιν· ένώπιον αύτοϋ πρέπει νά
καταβληθώσι σύντονοι προσπάθειαι έξ έκείνων, αϊτινες συνδεόμεναι
στενώς μετά τών ίερωτέρων τοϋ τόπου έλπίδων, δύνανται έπιτυχώς
νά έπαναφέρωσι την πατρίδα είς την άρχαίαν εΰκλειαν».
Θεός και ΙΤατρις, ιδού οί δύο σταθεροί άξονες, πέριξ τών δποίων
περιεστράφη δ την έσπέραν της 11 ’Απριλίου τόσον άπροσδοκήτως λήξας βίος τοϋ Α. Οικονόμου.
it *
*
—Έτερον περίβλεπτον και χαρακτηριστικώτατον σημεϊον της μικράς τοϋ «Πα.Ιαιοϋ Καλαβρυτινού» δημοσιογραφικής ζωής, είναι ή
πάση δυνάμει άντίθεσις τοϋ νεαροϋ Α. Οικονόμου είς τά άτακτα
έπαναστατικά κινήματα, άτινα κατέληξαν είς την έξουθενωτικήν τοϋ
1854 κατοχήν, χωρίς έν τούτοις ή άντίθεσις του αΰτη νά έμποδίζη
τόν φρονηματίαν πατριώτην νά γράφη τόν Φεβρουάριον τοϋ 1854.
«Vitam impendere vero! Ναί! Ή ζωή άφιερωθήτω είς τήν άλήθειαν, χρεωστεϊται δμως καί είς τήν πατρίδα . . . Ύποπτοι κατά τής
Έωσσικής διπλωματίας, έκ τών προτέρων κατεδικάσαμεν πρόωρα
έπαναστατικά κινήματα. Πιστοί είς τήν φωνήν τής άγωνιζομένης πατρίδος, τί δυνάμεθα ν’ άρνηθώμεν είς τήν σάλπιγγα τής έλευθερίας
της ;»

ΣΤΟΑ

ΠΟΙΚΙΛΗ

167

Ώς έφέτης έν Άθήναις δ Α. Οικονόμος έλαβεν άφορμήν νά ποιήσηται κατάδηλον τόν θησαυρόν τής δικαστικής άνεξαρτησίας καί άκεραιότητός του. Αξιομνημόνευτος ιδίως περίοδος τοϋ βίου του ώς έφέτου
έν Άθήναις, ύπήρξεν ή έπί έν έτος προεδρεία αύτοϋ έν τφ Κακουργοδικείφ. Ανεπηρέαστος καθόλου, ϊστατο έν τώ μέσω τής κατηγορίας
καί τής ύπερασπίσεως, ούδέποτε παρεκκλίνας ύπέρ έκείνης ή ύπέρ ταύ
της, έ'ξοχον καί μοναδικόν διά τής έν γένει πολιτείας αύτοϋ παρουσιάζων ύπόδειγμα άπομιμήσεως.
Ήμέραν τινά έπί τή παοακλήσει τοϋ Είσαγγελέως νά συσκεφθώσιν
πρό τής ένάρξεως τής συνεδριάσεως έπί τής μετ’ ολίγον μελλούσης νά
έκδικασθή ύποθέσεως, έπιδείξας αύτώ τήν θύραν τοϋ δωματίου του :
— Ιδού τό δωμάτιόν σας, είπε, κύριε Είσαγγελεϋ, καί ιδού τό ίδι-

κόν μου.

*
**
Ή έν τή έκτελέσει τών καθηκόντων του έλευθερία καί πεποίθησις,
έπιλάμ,ψασαι είς θυελλώδεις καί έπισήμους περιστάσεις, υπήρξαν
παροιμιακαί. Αυθαιρεσία πανταχοϋ διεκινδύνευε τούς έλευθέρους θε
σμούς τής χώρας. Κατά τήν ιστορικήν έποχήν τής καταδιώξεως
τοϋ κ. X. Τρικούπη, διά τό έν τοϊς «Καιροϊς» πολυθρύλλητον άρθρον
αύτοϋ «.Τις πταίει», δ Α. Οικονόμος διά τής άπαραμίλλου δυνάμεως
τής λογικής του καί τοϋ ύπερόχου θάρρους του, άνεφάνη περίβλεπτος
τύπος, άνδρός άκεραίου, άληθής βράχος, έπί τοϋ δποίου συνετρίβη ή
άπειλήσασα τήν άνεξαρτησίαν τών δικαστηρίων τυραννική πολιτική.
Ό Α. Οικονόμος μετατίθεται πρός τιμωρίαν τής έλευθέρας πεποιθήσεώς του, μηδέποτε δέ μεταβάς είς τήν νέαν θέσιν του, έ'γραφεν έν
τή πρός τόν Υπουργόν απολογία του :
«Ποια είναι ή κυρία αιτία, ήτις προύκάλεσε τόν μακρόν τοϋτον δι
καστικόν άγώνα, τόν δποϊον ύφίσταμαι ένώπιον σας, είναι τόσον γνω
στή, ώστε δέν ύπάρχει άνάγκη ιδιαιτέρας ύπομνήσεως. Τό άκριβές εί
ναι, δτι δ ύποφαινόμενος έχει έν έαυτώ τήν πεποίθησιν, δτι άγωνίζεται
ύπέρ τής άληθείας τής δικαστικής άνεξαρτησίας. Είτε διασωθή, είτε
καταστραφή τό πολυχρόνιον δικαστικόν στάδιόν του, είναι λεπτομέ
ρεια!, διά τάς δποίας δέν έχει νά τον έλέγξη ή συνείδησις αύτοϋ».
Μετέπειτα καλείται δ Α. Οικονόμος είς τό άξίωμα τοϋ παρ’ Έφέ ·
ταις Είσαγγελέως, εις τό δποϊον έμελλε νά κατάδειξη τά ποικίλα αύ
τοϋ προσόντα καί ν’ άφήση έποχήν, δποίαν ούδέποτε θά παρουσιάσωσι τά Δικαστικά Χρονικά τής ήμετέρας πατρίδος. Δι’ εγγράφου του
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προς την Βουλήν τώ 1875 έδιδε πρώτος τό σύνθημα της καταδιώξεως
δύο 'Υπουργών, ύπηρετών τήν κοινήν φήμην, ήτις άνά τά στόματα
πάντων έφερε τά γνωστά πρός άπόκτησιν τών επισκοπικών θρόνων
αίσχη.
«Διεδίδετο, έγραφεν, ότι . . . προχειρισθέντες επίσκοποι κατέβαλον
σπουδαίας κατά τό μάλλον ή ήττον χρηματικάς ποσότητας πρός άπόκτησιν τών προμνησθεισών άρχιεπισκοπών. Είναι ψευδείς αί φήμαι αύται ; "Επρεπε νά τιμωρηθώσιν οί έργάται αύτών, καθόσον προσεβάλλοντο ίερώταται έν τε τή Πολιτεία καί τή Έκκλησίφ βάσεις, τάς
όποιας δ ποινικός νόμος ούδαμώς ένόησε ν’ άφήση έρμαιον εις τήν κα
κοβουλίαν. Ήσαν άληθεϊς αί φήμαι αΰται ; “Επρεπε ν’ άνακαλυφθώσιν οί άπατήσαντες τούς άρχιερεϊς».

**
Κατά τό 1877 ό Α. Οικονόμος προσεκάλει τούς ύπ’ αύτόν εισαγ
γελείς νά προβώσιν εις άμεσον καταδίωξιν τών καταχρήσεων περί τήν
δημοσίευσιν ειδήσεων άφορωσών τήν παρασκευήν τής χώρας, τήν πρόκλησιν δι ταύτην άπηύθυνε διά τών γραμμών τούτων:
«Πρόκειται περί Νόμου, δστις έν ω άφορή εις τήν έξασφάλισιν τής
έθνικής ύπάρξεως και τήν προαγωγήν τών όρων αύτής, άφ’ έτέρου εί
ναι τό άναγκαϊον συμπλήρωμα τής έν τώ Συντάγματι έλευθερίας τοϋ
Τύπου, ήτις άποτελοϊσα τό ώραιότερον άγλάϊσμα τής μεγάλης τοϋ
έθνους έλευθερίας, ούδέν έχει κοινόν πρός τόν αλόγιστον λίθον, έφ’ ού
συντρίβονται αί κεφαλαί τών κρημνιζομένων θνητών».
★★
*
"Αλλοτε κατήγγειλεν εις τόν 'Υπουργόν τών Οικονομικών τήν ύπό
δημοσίων ύπαλλήλων έπιχείρισιν παραλόγων δικών διά τών έξης άξιομνημονεύτων λόγων.
«Έλεπτολόγησα έπι τών άνωτέρω ούχί διά τήν έπιγενομένην εις
τόν δημόσιον θησαυρόν ύλικήν ζημίαν, άλλά διά τήν ηθικήν ζημίαν,
διότι έπιμένω ίσχυριζόμενος, ότι τοιαϋται, ώς ή προκειμένη, δίκαι
έχουσι τό άποτέλεσμα τής καταρρίψεως τοϋ δικαιολογητικοϋ χαρακτήρος, δστις πρέπει νά διακρίνη τόν δημόσιον θησαυρόν καθ’ δλας
αύτοϋ τάς σχέσεις. Δέν είναι ούτος κοινός διάδικος. Και δέν είναι μι
κρός κίνδυνος εις τά πολυειδή συμφέροντα αύτοϋ ή άπό τοιούτων συμ
πτωμάτων έπερχομένη παραγνώρισις τής έν τή κοινή ύπολήψει εύλαβείας. "Οθεν νομίζω έκ τών καθηκόντων μου νά φέρω εις γνώσιν τοϋ
'Υπουργού τό προκείμενον θέμα διά τό τέλος άνωτέρας έξελέγξεως καί
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τής επιβολής τοϋ ποσοϋ τής ζημίας τοϋ Δημοσίου εις τόν δόντα τήν
πρός εφεσιν έντολήν οικονομικόν ύπάλληλον διά τής έν ισχύει πειθαρ
χικής ή άλλης όδοϋ».
★
¥¥
Ότι δ Α. Οικονόμος έπραξεν ύπέρ τών φυλακών καί δποίαν ενθου
σιώδη καί άλησμόνητον μέριμναν έπεδείξατο ύπέρ τών υποδίκων, άτοτελοϋσι τά ώραιότερα σημεία τής ύπερλάμπρου δικαστικής ζωής τοϋ
πολυκλαύστου άνδρός.
Τον ’Ιούλιον τοϋ 1875 γραφών ύπέρ τών ύποδίκων πρός τούς ύπ’
αύτόν Εισαγγελείς άνέφερεν δτι «Αί έξεταστικαί φυλακαί έχουσι τοιαύτην σχέσιν πρός τήν έμπεπιστευμένην ύμϊν καταδίωξιν τών έγκλημάτων, ώστε καθ’ δσον αύται είναι σοβαραί, ήμεροι καί έμπνέονται
ύπό σεβασμού πρός τήν άνθρωπίνην φύσιν, κατά τοσοϋτον ή ύμετέρα
άποστολή άναβιβάζεται εις τήν κλίμακα τοϋ πολιτισμού».
’Επί τριετίαν δ Α. Οικονόμος, γάρν τής άνοργανώσεως τών φυ
λακών, άφιέρωσεν ειδικήν έφημερίδα τών φυλακών, έν ή, δπως ή
άσφαλής ή ύπό τών οργάνων ακριβής έκτέλεσις τών έντολών του,
άπήτησεν, δπως άπαξ τούλάχιστον τοϋ μηνός, έκαστος τών κρατουμέ
νων άνακοινή δι’ έπιστολής του τά παράπονά του καί τάς σκέψεις του.
Πολλάκις αί διά τής Έφημερίδος τών φυλακών, ήτις παρείχετο εις
τάς έν ταϊς φυλακαις καταρτισθείσας ύπ’ αύτοϋ προχείρους Βιβλιοθήκας, άπαντήσεις του είς τάς έπιστολάς ταύτας, ήσαν ϋψισται διδασκαλίαι.
— «'Η μεταμέλεια είναι θρίαμβος τής ψυχής κατά τοϋ εγκλήμα
τος. Ό Θεός εύλογεϊ τούς μετανοοϋντας», έγραφεν εις τόν ένα.
★¥★
— Κατηγορείς τήν κοινωνίαν, δτι έχει δύω μέτρα. Έν διά τούς
μεγάλους καί έν διά τούς μικρούς. Πώς ! Δέν σοί προξενεί έντύπωσιν,
δτι έχεις όμοτύχους δύω ύπουρ·· ούς; Άκουσόν με- φέρε τήν ειρήνην
είς τήν ψυχήν σου. "Αφες τά έκτος είς τήν τύχην των καί έπισκέφθητι
τόν έντός σεαυτοϋ άνθρωπον μετ’ έπιμονής. Είναι άνδρεία καί τό ύποφέρειν. Άφ’ ού δέ συνετρίβη τό σκάφος Σου έν τή τρικυμία τών πα
θών, είς τήν έξουσίαν Σου είναι νά είσέλθης είς τόν λιμένα τής μετά
νοιας. ’Εντός αύτοϋ θά ευρης τόν νέον άνθρωπον, τόν όποιον δέν
άμφιβάλλω, δτι ή συνείδησίς Σου ποθεί», έγραφεν είς έτερον.
— Λέγεις : «δέν έκλεψα, δέν έψευδομαρτύρησα, δέν παρέβην καμμίαν τών έντολών». Ένθυμήθητι τόν Τελώνην καί Φαρισαίον. Έπειτα
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μικρόν ευρίσκεις, δτι κατά τάς έκλογάς τοϋ 187.... ένόθευσας την θέλησιν τοϋ ^daovi), έγραφεν είς τρίτον.
*★
¥
— «Ή μετάνοιά Σου καταυγάζει την ψυχήν. Βεβαίως ούδέν ώφελήθης έκ τής παραφοράς Σου. Άλλά τό θϋμά Σου κατεστράφη εντε
λώς. Όταν έξέλθης τής φυλακής, ένθυμήθητι τά ορφανά τέκνα του,
καί ή ζωή σου άς διέλθη έν ειρήνη», έγραφε πρός τέταρτον.
— «Εύρέθη τό εξαετές θυγάτριόν Σου. Είναι ύγιές καί ζωηρόν. Τφ
έδωκα έξ ονόματος Σου 4/2 δρ. διά ζαχαρικά. Ή προστασία τήν όποιαν
ε“χει τφ άρκεϊ. Τά φιλανθρωπικά καταστήματα είναι διά δυστυχέστερα όντα», έγραφε πρός πέμπτον.
— «Βλέπω έκ τής έπιστολής Σου, δτι είσαι λογιότατος καί μάλι
στα δπωσοϋν σοφιστής. Σοί άρκεϊ τό έπόμενον άπόσπασμα τής ορθο
δόξου διδασκαλίας τοϋ Πλάτωνος : Αί κλίσεις τών αισθήσεων κατα
γίνονται είς δσα είναι άρεστά είς τάς αισθήσεις, καί δέν είναι μήτε
αΰταί άμαρτωλαί ή ολέθριας δπόταν κυβερνώνται ύπό τοϋ λόγου ή
δέν έμποδίζωσι τήν άρετήν. Είς τήν συμφωνίαν τών κλίσεων τής ψυ
χής καί τοϋ σώματος ύφίσταται ή άνθρωπίνη ευδαιμονία καί διά ταύτης άποκτάται. Αί κλίσεις τών αισθήσεων, άφ’ ού νικήσωσι τόν λό
γον, ονομάζονται πάθη- καθόσον διαστρέφουσι τήν ψυχήν, ονομάζον
ται χαχίαι· καί καθόσον διά τούτων παραβαίνεται ό θειος νόμος,
ονομάζονται άμαρτίαι. Αύτή ήτο καί τοϋ έγκλήματός Σου ή όδός»,
έγραφε πρός άλλον.
'Ολοκλήρους τόμους δύναται νά καταρτίση τις, διερχόμενος τάς
συμπαθείς τοϋ τε δικαστικού καί πολιτικού βίου τοϋ A. Oixoropov
σελίδας, έν αίς διαλάμπουσιν ώραϊαι ίδέαι, λαμπραί γνώμαι, έξαί—
ρετα διδάγματα άρχών ειλικρινέστατων καί αισθημάτων έξόχως
εύγενών.
Πανομοιότυπου της υπογραφής του
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Καμαρωτή τριανταφυλλιά σέ κήπο μέσ’ ανθούσε,

Κι’ δλο αγάπη καί χαρά,

Μέσ’ τά κλαδιά της τ’ ανθηρά
Τ’ άηδόνι κελαϊδοϋσε.

Σιμά της δάφνη φουντωτή, άπο τήν ζήλεια λυωνει,

Ποΰ τόσο λάμπει δροσερή,
Και δέν καθίζει νά χαρή

Τή νηότη της τ’ άηδόνι.
,

"Ελα νά σμίξωμε τά δυώ τούς κλώνους μας,—τής κραινει.

— Δόξα έγώ, αγάπη συ,
Λαλιά τ’ άηδόνι, τί χρυσή

Ζωή θά μάς εύφραίνη.
__ Αγάπη ’ςτήν τριανταφυλλιά δεν ψάλλει πιο τ αηδόνι,

Στους κλώνους σου σαν κοιταχθή.
"Οποιος τή δόξα όρεχθή,
Τον έρωτα προδόνει . . .
Οκτώβριος, 1890.

ΑΝΔΡΕΑΣ Δ. Ν1ΚΟΛΑΡΑΣ

0 ΙΩΣΗΦ
( Άθηγαΐχη · · · · miniature)
Μανώλη Παρασκευή

ό μέγαρον τής κυρίας Κιανταλίνη ήτο ρυθμού πομπηϊανοϋ, δ σύζυγός της τραπεζίτης καί αύτή έκ
τών ιδρυτών τοϋ κυκλου των distingues.
Ή κυρία Κιανταλίνη έζη έν τώ μεγάρω της εύτυχεστάτη, περιεστοιχίζετο πάντοτε υπό κόσμου
έκλεκτοϋ, αί ορέξεις της πάσαι έπληροϋντο αμέσως
καί δ κ. Εύάγγελος, δ σύζυγός της, ήτον δ ταπει
νότερος αύτής θεράπων. Καί δμως δ αίθριος αύτής ούρανός άπό τίνος
είχεν έπισκιασθή σημαντικώς· δ εύρωστος, δ μεγαλόσωμος, δ άκολου-
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θος της Ηρακλής είχεν άποθάνει, τίς θά τό έπίστευεν; έζ φθίσεως
καλπαζούσης.
Όλοι βεβαίως τόν ένθυμοϋνται τόν γιγαντόσωμον έζεΐνον ροδοπάρειον ζαί ύψηλόν άνδρα, δ δποϊος ήκολούθει εϊτ’ έφ’ άμάξης, εϊτ’ έφιπ
πον την ζυρίαν του, πιστός ώς σκύλος ζαι πρόθυμος πάντοτε είς τό
έλάχιστον νεϋμά της.
Λαμπρός τύπος, σπάνιος θεράπων, ενός μέτρου ζαι όγδοήζοντα πέντε
έζατοστών ύψους, ζαί έμπιστος.
Είχε λοιπόν άδικον ή ζυρία Κιανταλίνη νά ήνε σζυθρωπή ζαΐ νά
πενθή ; Μάλιστα έπένθησεν, όχι βέβαια περιβληθεϊσα μέλανα, άλλ’
δμως εζλαυσεν έ'ζλαυσεν όσον ούδέποτε.
Καί ήτο τοσούτω μεγαλειτέρα ή άπώλεια, ζαθ’ δσον δέν εύρισζεν
ίζανόν διάδοχον τοΰ πρώτου.
**
*
Πρό μιας έβδομάδος ή ζυρία Κιανταλίνη δέν είχεν έξέλθει ζαί ούδ’
έδέχθη τινα. Ή μεγαλειτέρα σιγή έβασίλευεν είς τό μέγαρόν της.
Καί τόν χ. Ευάγγελον, τόν σύζυγόν της, ήρνήθη νά δεχθή, έάν πρότερον δέν της άντιζαθίστα τόν άποθανόντα 'Ηρακλή της.
ΙΙρός μεγαλειτέραν δέ τής λύπης της ε'νδειξιν διέταξε νά σβεσθή
άπό τής μετώπης τοϋ οίζου της ή λατινική έπιγραφή τήν οποίαν άγνω
στον τή συμβουλή τίνος είχε χαράξει μεγάλοις ζαί χρυσοϊς γράμμασι.
Hie habitat felicitas.
Νά τήν σβύση !
’Ιδιοτροπία γυναικός μή έξηγουμένη άλλως έ’νεζα τοϋ θανάτου ενός
θεράποντος. "Ισως ήθελε νά δηλώση διά τούτου, δτι εινε σπάνιον χρήμα
θεράπων έζλεζτός. Σπάνιον δμολογουμένως άλλά μήπως ζαί άνέφιζτον. Εύεξήγητος ή λύπη τής κυρίας Κιανταλίνη, άλλ’ ούχί ζαί ή
άπελπισία. Καί δι’ αύτό πολλοί έκ τών γνωστών της ζαί τών σχέσεών της άπέδωκαν τόν εκούσιον αύτής περιορισμόν ούχί είς τήν πραγ
ματικήν λύπην της, άλλά τήν πρόσκαιρον έλλειψιν καταλλήλου άκολούθου. Ήσαν βέβαιοι δτι μόλις εύρίσκετο δ άναπληρωτής τοϋ πρώ
του, ή κυρία Κιανταλίνη ήθελε σπεύσεε νά δείξη έφιππος τήν ροδοπάρειον μορφήν της καί τό μαγευτικόν άνάστημα έν συνοδία τοϋ νέου
ακολούθου.
Ό κόσμος πάντοτε άγαπή νά λέγη.
Φαίνεται δέ δτι έκ τής αύτής σκέψεως έλαυνόμενος καί δ άγαπητός σύζυγός της, δέν έπέτρεψεν, έν άγνοια τής συζύγου του δ'μως, νά
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σβεσθή ή λατινική έκείνη έπιγραφή, διά τής δποίας έγένετο γνωστόν
καί είς τούς μή είδότας, δτι οί ένοικοι τοϋ ώραίου έκεΐνου πομπηϊανοϋ
μεγάρου είχον συμπάρεδρόν των τήν εύτυχίαν.
★★
¥
’Εν τούτοις αί ήμέραι παρήρχοντο καί ή κυρία Κιανταλίνη έμενε
πάντοτε κατάκλειστος. Καί ναί μέν ή προτέρα μεγάλη της άπελπι
σία παρήλθε, ναί μέν δέν έ'κλαιε πλέον, άλλά καί δέν άπεφάσιζε νά
έξέλθη.
"Ηδη έδέχετο τόν σύζυγόν της καί τινας έκ τών μάλλον στενών φί
λων της, άλλά νά έξέλθη ! . .
Comment done ; ne m’en parlez pas.
Τό θέρος είχε παρέλθει καί δ Αθηναϊκός κόσμος έπέστρεφεν έκ τών
έξοχών καί τών λουτρών. Οί γνωστοί έπανεύρισκον τούς γνωστούς καί
οί φίλοι τούς φίλους. Αί πρώται βροχαί καί τά ψύχη έφάνησαν. "Ηρχισαν νά συναθροίζωνται καί έκάστη κυρία τοϋ εχ.Ιεχτοϋ χόσμου έπήρε
τήν ήμέραν της. Διεθρυλλοϋντο ήδη καί μερικοί μεγάλοι χοροί. Έγένετο μάλιστα καί ή διανομή προνομιούχων τινών εραστών. ’Ερωτικά
ζεύγη συνεδυάσθησαν καί άλλων πάλιν δ γνωστός περυσινός συνδυασμός
διελύθη. Έπεφάνη είς τόν δρίζοντα νέος ξανθός άκόλουθος πρεσβείας μέ
τάς εύρείας περισκελίδας καί έγένετο τό πρώτον κρούσμα άναιμάκτου
μονομαχίας. Καί είς δλ’ αύτά, ένφ τά ονόματα τής κυρίας Τάδε καί
τής κυρίας Δείνα—sang bleu—άνεγράφοντο, είτε ύπεδηλοϋντο διά
τών άρχικών στοιχείων είς τάς έφημερίδας, τό όνομα τής κυρίας Κιαν
ταλίνη ούδαμοϋ έφαίνετο καί άρκετά περί τούτου έγένοντο σχόλια.
’Εννοείται δτι καί δ σύζυγός της, δ άγαπητός κ. Εύάγγελος, καί
οί φίλοι της κατεγίνοντο μετά ζέσεως νά τή εΰρωσι τόν άκόλουθον τοϋ
δποίου είχεν άνάγκην. ΙΊαρουσιάσθησαν πολυάριθμοι τοιοϋτοι, άλλά
κανείς, κανείς δέν είχε τά πλεονεκτήματα τοϋ μακαρίτου 'Ηρακλή.
— Mon dieu 1 μά ποϋ είνε λοιπόν ή ελληνική καλλονή ; έ"λεγεν
ή κυρία Κιανταλίνη μετ’ εύνοήτου άγανακτήσεως.
Ό είς ήτο βραχύσωμος, δ άλλος πολύ ξανθός, δ τρίτος είχεν ώτα
μακρά καί δ τέταρτος χείλη . . . Φρικώδες ! Τό μόνον έπί τέλους τό
δποϊον ήμποροϋσε νά συγχωρήση μεγάλον ή κυρία Κιανταλίνη ητο ή
μύτη.
Μύτη μεγάλη, είχε κάπου άναγνώσει, ήτο μύτη μέ πλεονεκτήματα.
Καί ή έρευνα έξηκολούθει διηνεκής.

**
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Το ρευστηριωδέστερον καί κοριψότερον δωριάτιον τοϋ πομπηίανοϋ ριεγάρου της κυρίας Κιανταλίνη, ήτο δ ’ιδιαίτερος αύτής θάλαρ.ος.
Boudoir etroit qu’un petit jour eclaire.
Τά σινικά σκεύη, τά πολύτιμα ξύλα, οί περσικοί τάπητες καί ή μέταξα τών ’Ινδιών, ήριιλλώντο ποιον έξ δλων νά καταστήση πολυτιμώτερον το μυστηριωδέστερον καί κομ.ψότερον δωμάτιον τοϋ πομπή: ανοϋ μεγάρου της κυρίας Κιανταλίνη. Μεγάλα ένετικά κάτοπτρα άντανακλώσιν έν άδιαλείπτω πολλαπλασιασμώ τά διάφορα άντικείμενα.
“Ανθη σπάνια καί έξωτικά, προβάλλουσιν άπό τών Ιδιότροπων άνθοδοχών τά πολύχρωμα καί άκανθωτά φύλλα των, ένώ άτμοσφαϊρα
εύώδης καί θερμή προκαλεϊ σκέψεις καί έπιθυμίας άλλοκότους.
Ή κυρία Κιανταλίνη κάθηται άνακεκλιμένη έπι τουρκικού διβανίου·
τό έτερον τών κομψών ύποδηρεατίων της, τά όποια οί γάλλοι καλοϋσι
mule, άποοριφθέν τυχαίως είτε σκοπίρεως, άφίνει γυρενόν τόν ρεικκύλον
πόδα της περιβεβληρεένον, χρώματος βαθέος ρεελανοϋ περικνηρείδα. Φέ
ρει θαλαμεσθήτα διάστικτον, vieux bleu, άνοικτήν περί τόν τράχη
λον. Διά της άριστεράς κρατεί έπιστολην τοϋ κ. Μαλάρη, στενοϋ φί
λου της, δ δποϊος διωρίσθη πρό τίνος, τή συστάσει της, ρεάλιστα τη
συστάσει της, γενικός πρόξενος της Ελλάδος έν Κρήτη.
Ό κ. Μαλάρης τή έγραφε ;
«Είμαι πολύ ευτυχής διότι δύναρεαι νά σάς συστήσω τόν κορειστήν
»τής παρούσης ρεου ώς τόν ρεόνον κατάλληλον διά τήν θέσιν τοϋ άκοϊλούθου σας. Τόν εύρον ρεεταξύ τών ώραιοτέρων Κρητών. Είναι ύψη»λός, ευθυτενής, εύρωστος καί ύπερήφανος. Δέν ύπερέβη έτ: τό τρια«κοστόν έτος τής ηλικίας του καϊ φέρει ρεελανόν άρεερεανή ρεύστακα
»καί κορεψόν γένειον, άλλ’ έπειδή γνωρίζω, δτι δέν σάς άρέσκει τό γέ»νειόν του διατάσσετε νά τό ξυρίση».
Ή κυρία Κιανταλίνη άνέγνωσε ταϋτα καί έ'μεινεν εις τήν θέσιν της
μέ κλειστούς τούς οφθαλμούς, προσπαθούσα ν’ άναπαραστήση τήν ρεορφήν τού νέου της άκολούθου. Ή περιγραφή τής ήρεσκεν, άλλ’ ήθελε
νά βεβαιωθή καί έκ τοϋ πρωτοτύπου. Ήτο ή έκτη έσπερινή ώρα καί
τόν άνέρεενεν έναγωνίως άπό τής πέρεπτης. Είχεν έλθει τό πρωί, άλλ’
έπειδή έκοιρεάτο, ή θαλαρεηπόλος τοϋ είπε νά περάση τό άπόγευρεα.
Καί άνέρεενεν ή κυρία Κιανταλίνη, ένώ ή ροδόχρους κρυστάλλινη
λυχνία, κρερεαρεένη άπό τής οροφής έπέρριπτεν άσθενές πλήν γλυκερόν
φώς έπι τής ρεορφής της.
Αίφνης ή θύρα ήνοιξεν· ήτο ή έρεπιστος θαλαρεηπόλος της.
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— Κυρία, έκεϊνος δ νέος ποϋ έφερε τό πρωί τό γράμμα.
— Φέρε τον άρεέσως, είπε καί έτεινε τό βλέρερεα πρός τήν θύραν.
Ό νέος ε’ισήλθε καί άπεκαλύφθη. Ή κυρία Κιανταλίνη τόν κατέ
τρωγε διά τών όφθαλρεών, περιεργαζορεένη αύτόν άπό άνω έως κάτω.
Καί φαίνεται δτι τόν εΰρισκε τής όρέξεώς της, έπειδή τό πρόσωπόν
της ήτο γοητευρεένον.
— Γνωρίζεις, φίλε ρεου, δτι δ κύριος Μαλάρης σοϋ κάρενει πολύ κα
λάς συστάσεις ;
— Θά προσπαθήσω νά μή τάς διαψεύσω.
— Bravo I είπε καθ’ έαυτήν ή κυρία Κιανταλίνη.
Καί άφοϋ ίκανοποίησεν άρκετά τήν περιέργειάν της, ζητήσασα
οσας ήθελε πληροφορίας καί ρεή δυναρεένη πλέον νά κρύψη τήν εύχαρίστησίν της :
— Πώς σέ λέγουν ; τόν ήρώτησε.
Ή κυρία Κιανταλίνη έκαρεε ρεορφασρεόν. Είχε φαίνεται άναγνώσει
τήν Ίεράν Γραφήν.
— ’Ιωσήφ ! πφ . . , .
— Ναι, Κυρία, ρεέ λέγουν ’Ιωσήφ, άλλά δέν είρεαι.
Μ. Δ. ΓΙΑΝΝΟΤΚΑΚΗΣ

1890.

αληθειαι
— "Ανθρωπος ρεή άναγινώσκων, χωρίς νά τδ έννοήση, έκβαρβαρίζεται. Είς μέγας κοινωνιολόγος είπέ ποτέ, ότι ίνα διατηρηθή είς τήν άνθρωπίνην κατάστασίν
του πας άνθρωπος, ανάγκη ν’ άκούη καθ’ έκάστην έν τερεάχιον καλής ρεουσικής, ν’

άναγνώση όλίγας σελίδας καλού βιβλίου, νά ί?η μίαν καλλιτεχνικήν εικόνα καί
νά ποοσπαθήση νά ε’ίπη ρείαν καλήν ιδέαν.
— Μή αΰξάνης καθ’ ολοκληρίαν τον άριθρεδν τών φίλων σου, διά νά ρεή άναγ-

κασθής άργότερον νά τον περιορίσης.
— Είσθε λυπηρεένος ; Προσηλώσατε τους όοθαλμούς σας είς κοιρεώρεενον βρέφος,

δπερ ούδεμία φροντίς συγχίζει, δπερ ούδέν ό'νειρον ταράσσει' θά δανεισθήτέ τι έκ
τής γαληνιαίας αθωότητός του καί βεβαίως θά αίσθανθήτε έαυτούς άνακουφιζορεένους.

— Ό βασιλεύς Λουδοβίκος ελεγεν : "Οταν ρεάχηταί τις δι’ αργυρού ξίφους, συ

χνά εξέρχεται νικητής.
— ’Εργασία ή μάλλον έκδούλευσις

εν καταλλήλω περιστάσει προσενεχθείσα,

όσον μικρά καί άν ήνε, πολλάκις δύναται νά έπιφέρη λήθην μεγάλης ύβρεως.

ΠΟΙΚΙΛΗ
— Ό χρησιμότερος άνθρωπος είναι έκεΐνος, δστις φαίνεται χρήσιμος τοΐς εαυ
τού αδελφοΐς.

— Ούδεις έξ ημών είδε τήν ευτυχίαν, έκτος μόνον, έάν είδεν αυτήν διά μέσου
τών ελπίδων. ’Ολίγοι έπίσης εχάρησαν τους θησαυρούς, ους έν τή φαντασία των

έπλαττον. Έν τούτοις έξακολουθοΰμεν νά ζητώμεν μετά μεγίστης έπ:μονής τήν

ευτυχίαν, εαν δέ δέν απολαόσωμεν αυτής έν τώ παρόντι κόσμω, έλπίζομεν νά την

άνεύρωμεν έν τώ μέλλοντι. Βεβαίως θά ήτο δύσκολον νά ύποθέση τις, δτι φανταζόμεθα παν δ,τι δέν ύπάρχει.

— Ό σοφός ζή αιωνίως καϊ μετά τον θάνατόν του, ένώ τά μέλη του είσι κε-

κριμμένα ύπό τό μνήμα καί αποσυντεθειμένα εις κόνιν. Ό απαίδευτος είναι τεθνεώς καί ενώ ακόμη περιπατεΓ επί τής γης. Άριθμεΐται αληθώς μεταξύ τών ζώντων, άλλά πράγματι δέν ύπάρχει.

— ΆΛηθε'στατον απόφθεγμα. Ή φιλία καί ή μάλλον ειλικρινής καί πλήρης
άφοσιώσεως, αληθούς λατρείας, μοναδικής αγάπης, καταπαύει, έκεΐ δπου άρχεται
. . . . το όάνειον.

ΡΟΔΟΥΛΑ
Γιατί, Ροδοΰλά μου, σάν τ’ άλαφάκι

’Στής δάφναις κρύβεσαι καί ’στής μυρτιαίι.
Κι’ άπ’ τά χαμόκλαδα γέρνεις λιγάκι,

Καί ρίχνεις γύρω σου άγριαις ματιαϊς ;
Τή ροδοπράσινη άσε μονιά σου,

Μη φεύγης, πρόβαλλε, σ’ ακαοτερώ.

ΙΟΥΛΙΑ

ΕΔ.

ΡΕΪΝΕΚ

'( Κόρη Γ. Λοιδωρίκη )

’Έλα καί ξάνοιξε τήν ώμορφιά σου

Μέσα ’ς τό διάφανο γλυκό νερό.

Κι’ δταν τά μάτια σου μέσ’ ’ς τό ρυάκι
Γύρης παιδούλά μου,—χαρά κρυφή

Θά βάψη ρόδινο τό μαγουλακι,

Τή μαρμαρένια σου λευκή μορφή.
Σάν ’δής τόν ίσκιο σου, θέ νά γνωρίσης

Τί φώς δλόγλυκο γύρω σκορπάς,

Τήν άγρια γνώμη σου θά παραίτησης,
Τήν πλάσι δλόκληρη θέ ν’ άγαπάς.
Καί τότε δάφνινα κλαδιά θά ένωσης
Μέ τ’ ασπρα χέρια σου τά δροσερά,
Τ’ άγαλμα τοΰ έρωτος νά στεφάνωσης
Μέ πόθο απόκρυφο καί μέ χαρά.
8βριος 1890.

Δ. I. ΜΑΡΓΑΡΗΣ

ό κόσμος τήν έκλαυσεν."Ολο; δ κόσμος τών ’Αθηνών
μέ τά δάκρυα είς τούς οφθαλμούς, συνέρρευσε ν’ άσπασθή
ίιά τελευταίαν φοράν τό ψυχρόν μέτωπόν της, τήν έθρή—
νησε περιλύπως πάσα γνώριμος καρ^ία,συντετριμμένη δ’ έν άκρα συγ
κινήσει, θιγούση μυχιαίτατα τήν ψυχήν, ίέν έπίστευε τόν άδικον θά
νατόν της, έν ω έβλεπε τήν γλυκεϊκν εικόνα τής μελανοφθάλμου
νύμφης τοϋ Παρνασσού, έν μέσω τών ρό^ων τοϋ Μαΐου νεκράν, άνευ
το γλυκύ εκείνο
πνοής, άνευ παλμ-ών, είς πάλλευκον φέρετρον, μέ
μειδίαμα είς τά χείλη , τό ευφυές έκεϊνο μειδίαμα τής χρυσής
της καρίίας, τό χαιρετίζον πάντα πλησιάζοντα , πάντα θρηνοϋντα .... ’Ακόμη καί δταν είίε ύ'ιά. παντός παραιϊι^όμενον
τό ώραΐόν της σώμα είς τήν χλοεράν γην τής αιώνιας ειρήνης καί
Ioannoy a. ApxeJxh Ποικίλη Στοά

Εκτόποσις ίχ

καταστημάτων ΛλΈΕΤΗ
AJ.ESTH ΚΩΝΣΤΑΝΤίΝΙΔυΓ
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άνκπζύσεως, ένθα παύουν οί παλιοί τής ζωής, άκόμη δέν άνεγνώριζεν, ότι πράγματι πλέον δέν ζή ή ωραία ’Ιουλία, χγχίΓΓίσχσχ τήν
διαρκή τοϋ τάφου γαλήνην, τάς ουρανίας μονάς, οπού βασιλεύει αιώ
νια γαλήνη καί άνέσπερον φώς καταυγάζει τάς ασπίλους τών . . .
άγγέλων ψυχάς.
Άπό τόν βωμόν τοϋ ύμεναίου είς τόν τάφον. Νύμφη χαριτωμένη,
ζηλευτή, ευτυχισμένη, εΰχαρις, μέ τά ρόδα τών δεκαοκτώ της άνοίξεων καί τά γαμήλια έπί τοϋ μετώπου της άνθη, διά τοϋ άπό τοϋ
κόσμου αποχωρισμού της, άφινεν άλησμόνητον πόνον είς μυρίας καρ
διάς. Μέ τήν αρχήν τοϋ Μαΐου, ότε τά ρόδα σκορπίζουν τ’ άρώματά
των, πανταχοϋ δ' άντηχοϋν τ’ όεσματα τών πτηνών, αυτή, άληθής
τών Άγγέλων άδελφή, άπήρχετο, ϊνα φέρη τήν άνοιξιν, ϊνα κοσμήση
τάς σκοτεινάς τοϋ Άδου έκτασεις.
* *
¥
Πόσον άφειδώς ή φύσις τήν είχε προικίσει μέ όλα τά χαρίσματά
της. Ή άπειρος άρετή της ήτο ένδεδυμένη άπλούν λευκόν 'Ελληνικόν
χιτώνα, ή δέ ’Τούλια, φέρουσα τόσην άγαθότητα, έστεμμένη μέ τόν
στέφανον τών χαρίτων, γλυκύτατον όνειρον τών έλπίδων, ζώσα
άληθής χαρά. . . . ώμοίαζε μέ άνθος άγροϋ, τ’ όποιον λούεται μέ τήν
δρόσον τούρανοϋ καί πρός τόν ουρανόν, μεχρις ού φυλλορροήση άτενίζει. Έζοϋσεν άγαπώσα όλον τόν κόσμον, σεμνή, άγνή, καταφωτιζομένη ύπό τών άκτίνων τής ουρανίας χαράς, τελείως άγνοοϋσα τήν
εύμορφιά καί τήν δύναμιν τής χριστι ανικής ψυχής της.Ώς Κόρη, πρω
τότοκος εν τώ εύγενεΐ οίκω της,πρότυπον φιλοστοργίας καί φιλαδελφίας,
πληρούσα θαυμασμού τόν μετ'αύτής συζητοϋντα, διότι είς τούς λόγους
της ένυπήρχεν ή αύτή ώραιότης τοϋ προσώπου της, άληθής διατράνωσις αισθημάτων, καρδίας, έντόνως παλλούσης ύπέρ παντός εύγενοϋς
καί χρηστού καί ώραίου. Είς τούς μεγάλους οφθαλμούς της, τούς πρός
όλους μετ’ άνεκφράστου άγαθότητος προσβλέποντας, ήντανακλάτο
όλη ή ευδαιμονία, έν χαριέσση καί ζωηρά έκφράσει. . . Τά χείλη της
πάντοτε διεστέλλοντο είς άειθαλές μειδίαμα ύπερτάτης χαράς, όλη δέ
ή όψις της έδήλου τήν ευτυχίαν... Πόσον έςόχως ωραία ήτο, όποια δέ
άγια, άδαμαντίνη καρδία, ένεφώλευεν είς ώραΐον σώμα... Πανταχοϋ
περικαλλής, μέ τήν χάριν τής άθωότητος καί τήν λάμψιν τής έλπίδος,
άβρόλευκος, φιλομειδής, ακτινοβολούσα μέ τά δροσογελώντα δεκαο
κτώ άνθηρά έπη της, ύπαρζις γοητεύουσα. έν μυρόεντι καί έκπά-

ΣΊΌΑ

γλω κάλλει, διασκορπίζουσα τήν χαράν, τήν έν τη ζωή άγάπην...
’Αδύνατον διά λέξεων νά τήν είκονίση τις, όποια πράγματι ήτο,
άδύνατον νά ύμνήση τάς άγγελικάς της ημέρας, νά συμπλέξη τάς
εύγενεϊς πράξεις της, τά άθώα καί παρήγορα μειδιάματά της είς ευτυ
χείς καί δυστυχείς τοϋ κόσμου διαβάτας, όπως άπαρτίση άπό όλα
αύτά τά χαρίσματα,άμάραντον διά τόν συμπαθή τάφον της στέφανον.
Πώς ήδύναντο νά μήν τήν κλαύσωσιν δλαι αί Άθήναι; Τήν έθαύμασαν ώς κόρην, μόλις δ’ έπρόφθασαν νά τήν ζηλεύσωσι καί ώς
Δέσποιναν. Νύμφη ενός έπους, μόλις έγγίσασα τήν άνοιξιν νέας ζωής,
δέν ήδυνήθη ν’ άνθέξη είς τήν δολεράν άτμόσφαιραν τών έγκωσμίων,
καί κλείνασα τήν κεφαλήν, άπεκοιμήθη τόν ύπνον τής άθωότητος
είς τάς άγκάλας δυστυχούς μητρός.
Τ’ άνθη, άτινα τήν έστόλισαν ερατεινήν, πανευδαίμονα σύζυγον,
άπέμειναν αρκετά δροσερά, διά νά καλύψωσι τό νεανικόν φέρετρόν της.
Τά ρόδα τής άνοίξεως, ήτοίμασαν απαλήν καί μυροβόλον τήν τελευταίαν της κλίνην, έπί τής όποιας τελείως ησυχάζει τό ώραΐον
σώμα τής Ίουλίαρ, όλος δέ ό κόσμος έπαρηγόρησεν έκείνους,οί όποιοι
έπί τής γής τήν ήγάπησαν καί τήν έθρήνησαν.
Αλησμόνητος ’Ιουλία, πάντοτε οί οφθαλμοί όλων θά ε’χωσι διά τό
όνομά σου, διά τήν γλυκεϊαν Σου άνάμνησιν δάκρυα....
3Α.*,/.
ΙΟΥΛΙΑ

ΕΛ·

ΕΕΙΝΕΚ

[Κόρη Γ. Λοιδωρίχη]

Και δύ νεκρά; χωρίς λαλιά; χωρίς πνοή δτά δτήθη ;
Δίχως χαρά δτά χείλη δου; δίχως φωτιά δτό μάτι;
Και δένα ό χάρος, δάν όχειά φαρμακερή, έχύθη
Καί δ’έρριξε κατάχλωμη δέ νεκρικό κρεββάτι ;
Λουλούδι, άδτρο φωτεινό, άφροντιμένο κύμα
Καί δύ, καί δϋ έζήλεψες τής γής τό μαϋρο μνήμα;
Καί δένα, νύφη λυγερή, καί μικροπαντρεμμένη,
Μανοΰλα, μέ παιδιού καρδιά, χιλιάκριβο ζευγάρι. ...
Καί δένα ή μοίρα έγραψε νά δούμε πεθαμένη,
Καί άπ’ τή φωλίτδα ποϋχτιδες ό χάρος νά δε πάρη ;
Καί δύ, καί δύ, καλότυχη, έζήλεψες τόν τάφο,
Κ’ έγώ τραγούδι νεκρικό γιά τή ζωή νά γράφω ;

Άχ, οδοί δε ’πονούδαμε,—καί ποιος δέν ά’ έπονοϋδε ;
Ποιος δέν πονεΐ τό λούλουδο, πού γέρνει πρός τό χώμα ; Κρυφά, κρυφά καί μυδτικά δτό δπήτί δου μηνοΰδε,
Νά ’πάψμς ναδαι άρρωδτη, ν’ άφήδμς πιά τό δτρ.ομα,...
Δέν ’μοιάζει τέτοια ώμορφιά, τή νηότη δου νά χάνη<·
"Ομως κανείς δέν πίδτευε, κάνεις πώς θά πεθάνμς !:...
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Πώς ·, νά πεθάνμς ; νά χαθτί μέ μιας Ή (ομορφιά σου;
Νά μας πεθάνμς κι* άξαφνα τι νηότη (5ου νά άδύάμ;
Νά ζμ <5τό κό<5μ’ ό άντρας (5ου χωρίς τήν Συντροφιά (5ου,
Καί μάνα τό παιδάκι (5ου ποτέ νά μήν γνωρίόη;
Νά μας πεθάνμς κι’ ορφανή ν’ άφή<5μς τή φιλία,
Παρθένα ήλιογέννητη, πεντάμορφ’ ’Ιουλία ;

Τοΰ Μάτι τά τριαντάφυλλα, τά λοΰλουδα τ’ ’Απρίλη,
Ταιριάζει ναΰρουν (5φαλκ5τά τά ρόδινά (5ου χείλη ;
Τ’ άάτέρια ποϋ φωτοβολούν (5τόν ουρανό τό βράδυ,
Μοιάζει νά ’βρουν τά μάτια άου άδυάμένα <5τό άκοτάδι;
Καί ’μοιάζει δταν όλα ζοϋν, <5ύ μόνη νά πεθαίνμς,
'Όλα νά ψάλλουν τή ζωή, καί μόνη νά όωπαίνμς ;

“Αχ, νάνοιγες τά ’μάτια (5ου τά χαροκοιμιόμένα,
Καί νάόλεπες τά δάκρυα ποϋ χύνουμε γιά (5ένα,
Θά ’πίάτευες, δόλιαις καρδιαϊς, ποϋ τέτοια δάκρυα καίνε,
Πώς ζωντανή ό’ άγάπηάαν, καί πώς νεκρά άέ κλαϊνε....
“Αχ, νάνοιγες τά ’μάτια (5ου... .φτωχή μου λύρα παύε !
Δέν άναάταίνοντ’ οί νεκοοί... .τήν πεθαμένη κλαψε....
[Μάιος 1890]

Δημητριος ,Κοκκος

( Κατά

τήν μόνην ΰπολειφθεΓσαν παλαιάν φωτογραφίαν )

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΓΡ

ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΑΟΥ

(Έγεννήβη iij 12 Αΰγούστου 1819 — Απίθανε εήν 21 Φεβρουάριου 1890)

ΟΝΗ ή « Ποικίλη Στοά » έκ των Ελληνικών Έργων, άποδίδουσα όφειλομένην τιμήν είς τ’όνομα τής’Αθηναίας άρχοντοπούλας, σεβαστής δεσποίνης, χρησιμωτάτης λογίας, κοσμεί τάς
σελίδας της διά τής προσωπογραφίας της. Ή Μ. Γ. Καμπούρογλου, έκ παλαιών ημερών περισώσασα ιστορίαν ολην έν τώ
νώ αύτής, καί διαφυλάέασα παραδόσεις, αϊτινες άνευ αύτής θά
έσβέννυντο μέ τήν τελευταίαν πνοήν τών θνησκόντων πατέρων
της, ύπήρέε μία τών ζωηροτέρων αντιπροσώπων τής παλαιός αθη
ναϊκής εύκλειας, τών παλαιών χρυσών καιρών, τής άφελείας τών
ηθών, τών πατριαρχικών άναμνήσεων, τών οικογενειακών λάμψεων,
τής ρωμαντικής τής πόλεώς μας έποχής.
’Ακριβώς έπι τώ θανάτω της ό κόσμος τών γραμμάτων έθρήνησε

«

ΠΥΓΜΑΙΟΣ

ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΣ (Έκ του έργου τοΰ Στάνλεϋ)
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τήν απώλειαν άληθοϋσ θησαυροφύλακοσ,προθύμου πάντοτε νά δωρή
Εικόνας ωραίας τών ’Αθηνών, παριοτώσας χαριτόβρυτα έκλείψαντα
έθιμα, σκηνάς παρελθούοας, γλώσσαν λησμονηθεΐσαν, ζωήν και
ποίησιν έξαφανισθέντα. Φέρουσα έν έαυτή πλήρες τό τάλαντον
τής φιλοπατρίας τοϋ αειμνήστου πατρός της, καί τυχοΰσα πνευ
ματικής μορφώσεως, έγένετο ακούραστος συνεργάτις τοϋ συζύγου
αύτής, κα'ι ή αρωγός τοϋ πεφιλημένου υιού της, έν ταϊς περί τών
Αθηνών τής παρελθούσης έποχής, καί μάλιστα έπι Τουρκοκρατίας,
έρεύναις. Άποθησαυρίσασα έκ τών παραδόσεων τοϋ πατρικού
οίκου της και διά τοϋ έρευνητικοϋ πνεύματός της πολύτιμον πα
ρακαταθήκην ιστορικών γνώσεων, έγίνωσκε τάς 'Αθήνας, ώς ούδεις
άλλος τών συγχρόνων της, πολλάκις δ’ έγραψε μονογραφίας άξιο—
σημειώτους, διαλευκάνασα ιστορικά καί τοπογραφικά ζητήματα τής
πρωτευούσης πόλεως δυσεπίλυτα, διά περιγραφικής σπάνιάς χάριτος άφηγουμένη πλεΐστα ιστορικά άνέκδοτα καί οίονεί άναπαριστώσα ζώσαν τήν παλαιάν φυσιογνωμίαν τών έν Άθήναις, τέρπουσα
διά τών έμφαντικών εικόνων τοϋ λόγου, διδάσκουσα διά τών άπει
ρων λεπτομερειών τής άλανθάστου ΐστοριομαθείας της.
Μέχρι τελευταίας πνοής ήτον ή ιστορία τών κοινωνικών’Αθηνών,
ζών Λεξικόν τών ’Αθηναϊκών παραμυθιών καί παροιμιών, εύσυνείδητος λάτρις πάσης τής δημώδους φιλοσοφίας τοϋ έθνικού ημών
ϊδιωτικοϋ βίου, ταμεϊον παντοίας κα'ι περισσής λαογραφικής ύλης,
ζωντανός τις κρίκος μεταξύ παρελθόντος κα'ι παρόντος.
* *
*
Άπό έτών ή Μ. Γ. Καμπούρογλου έδημοσίευσε σπουδαιό
τατα έθνογραφικής ύλης τεμάχια έν τώ περιοδικώ τοϋ «Βύρω
νος», έν τώ « Δελτίω τής ’Εθνολογικής και 'Ιστορικής Εταιρίας
τής Ελλάδος, » έν τή « Έβδομάδι.» Οί περί τά τοιαϋτα άσχολούμενοι πολλάκις έν σεβασμώ παρέθηκαν τήν γνώμην αύτής. Εις
έκ τών παρ’ αύτής δημοσιευθέντων μύθων, ό «Πολυφημισμένος Δράκος,» έχρησίμευσε τά μάλα είς τήν περί «Κυ
κλώπων » έξαίρετον διατριβήν τοϋ Γερμανοϋ Boltz, οστις καί
γερμανιστί μετέφρασε καί τόν μϋθον αύτής τής «Βασιλίσσης τών
Γοργόνων ». Φιλόμουσος είς άκρον ή έγκριτος ’Αθηναία λόγια
περιέσωσε καί έξέδωκε πλεΐστα δημοτικά άσματα και άλλα τής
παρωχημένης έποχής δημώδη ρήματα, έν οίς συνήθως άποτυποϋται
τό πνεϋμα καί εΐκονίζεται ό χαρακτήρ τοϋ Αθηναϊκού Λαοϋ,
Οεϊσα ούτω τάς πρώτας βάσεις είς μελέτην τής 'Ιστορίας τών
Αθηνών έν τή έποχή έκείνη, είς ταύτας δέ κυρίως όφείλομεν
τό ήδη μετά πολλής προσοχής έκδιδόμενον περισπούδαστον Έργον
τοϋ υίοϋ αύτής καί προσφιλούς συνεργάτου τής «Ποικίλης Στοάς»
κ. Δ. Γρ. Καμπούρογλου.

Η HEPI τε: Μ01Ε AM HAPAAES1S
ο

gPO τινων έτών έζη έν τή Μονή Δαφνιού ύπέργηρώς τι μοναγ-η Μάρθα, ήτις διηγείτο τήν εξής περί τής μ.ονής ταύτης
(9
ώ
:
<j a u παράδοσιν
--- ν - '
'
νχοχγιησχσχ είς τήν
« Πλούσια τις βασίλισσα, Λάφνη καλουμένη,
κάτωθεν τοϋ Δαφνιού θάλασσαν, διεσώθη έν τή παρά τώ Δαφνίω παραλί^· μετ’ αύτής δεεσώθησαν καί δώδεκα βυτίναι φλωρίων. Ή
βασίλισσα αϋτη εύχαριστίας τώ Θεώ άναπέμπουσα έπι τή σωτηρία
αύτής, έκ τών μετ’ αύτής περισωθέντων χρημάτων ίδρύσατο ένταϋθα
τήν ίεράν Μονήν, παρέχωσε δέ που, έν τή περιοχή τής Μονής,περισσευσάσας τινάς βυτίνας φλωρίων, διά τάς έκάστοτε άνάγκας τοϋ
μεγαλοπρεπούς τούτου οικοδομήματος».
Κατά τινας δέ περιηγητάς τήν Μονήν ταύτην έ'κτισε : « La belle
Maguelone »■ καί ούδέν άλλο. . .
Άρά γε έσκεπτόμην δέν δύνανται νά συμβιβασθώσιν αί δύο αύται παραδόσεις, άφοϋ άμφότεραι είς γυναίκα άποδίδουσι τήν ϊδρυσιν
τής Μονής ;
’Αγνοώ διατί τό όνομα ΛΙαγκελώνη μοε ε’καρφώιΗ; είς τον νουν,
έθεώρησα δέ φυσικώτερον ότι, ούχί έκ τής Δάφνης τό Δαφνί, άλλ’ έξ
αύτοϋ τήν Δάφνην, ώνομάτισεν ή μεταγενέστερα παράδοσις, μή
διασωθεϊσα πλήρης, καί ότι πλησιέστερον τοϋ έν τή παραδόσει όρθοϋ
εύρίσκοντο δ Spon καί δ Wheler 200 όλα έτη πρό τής Μάρθας
άκούσαντες ταύτην έν Άθήναις καί καθ’ ήν έποχήν αί παραδόσεις
ήσαν ζωνταναί.
Άλλά Μαγκελώνην δέν ήτο δυνατόν νά ώνόμαζον γυναίκα οί "Ελ
ληνες. Μήπως πρόκειται περί τής περιφήμου Μαργαρώνας, καί έν
Άθήναις έφαρμόζεται ή πεφημισμένη καί πολύστιχος ριμάδα «’Ημπέριος και Μαργαρώνα ;» Τό όνομα τούλάχιστόν συμ.πίπτει δ άφοϋ
είς Ήμπέριον μετεμορφώθη δ Pierre de Provence καί είς Μαργαρώναν ή Magdelone.
**
♦
Ούδ’ δ χώρος ούδ’ δ χρόνος έπιτρέπουσιν ήμΐν άνάλυσιν τής ριμάδας ταύτης, τής ποιηθείσης,

te1

δια τήν πανεξαίρετον ώραίαν Μαργαρώνα
δπ’ ελαμπε σ’ εύγενικαις ωσάν λαμπρή κορώνα,

κχί ίιά τον Ήιζπίριον, οστις κχτχ τον ποιητην τ,το,
μακρύς λιγνός και έμμορφος κα'ι γνωστικός μεγάλος
πανεύνοστος και φουμιστός καί όπως ούτις άλλος.
’ *18. Γ. Λαμπάκη «Χριστιανικήν Αρχαιολογίαν τής Μονής Δαφνιού* σελ. 38.
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Τό ήθος καί ή σουσουμια'ις τοϋ γέροντος όμοιάζουν
όσοι δέ τόν έβλέπουσι περίσσια τόν θαυμάζουν.
Τό πρόσωπον του έκλαμπρου τα φρείδια του γραμμένα
τά χείλη του σάν κόκκινα μέ τό βυρζιν βαμμένα,
τά μάτια του τά ολόμαυρα παίζουν χαμογελοΰσι.
καί τά μαλλιά του τά ξανθά.... όλοι γι’ αυτόν μιλοΰσι....

ούδέ νά έκθέσωμεν θεωροϋμεν έπάναγκες

τό πώς έξενητεύθησαν άπό τά γονικά τους
κα'ι πάλιν εις τό ύστερον ήλθαν ’ς τήν αφεντιά τους...

’Αρκεί δτι εις την ριμάδα εύρίσκομεν την ήρωίύα ήμών Λ/αρ^αρώναν,ώ' τήν Αάφνην τής όσιας Μάρθας, κτίζουσαν μονήν καί έξοδεύουσαν βαρέλια φλωρίων, χώνουσαν δέ τά περισσεύσαντα έξ αύτών . . .
Καί ήμεϊς μέν είμεθα βέβαιοι περί τής ταύτότητος τής ’Αθηναϊκής
παραδόσεως καί τής ύποθέσεως τοϋ μύθου τοϋ ρομαντικού καί πε
ριπετειώδους έρωτος τοϋ Ήμπερίου καί τής Μαργαρώνας, άλλ’ αρά γε
πείθεται καί ό άναγνώστης ;
’Αγαθή τύχη. Στίχοι τινές ανέκδοτοι τοϋ μοναχού Καιβαρίου ζ/«πόντε, άποσταλλέντες ήμΐν ύπό τοϋ φιλτάτου Α. Π. Κεραμέως χάριν
τής ήμετέρας 'Ιστορία? τών’Αθηναίων,καθιστώσι τήν εικασίαν ήμών
άναμφισβήτητον.
★*
♦
Μέρος τών «Νοητών ’Αν&έων» τοϋ Δαπόντε άποτελεϊ καί παραδος ότατον όσον καί πολύτιμον ίστορικώς ποιημάτιον αύτοϋ, περί των
Ναών τής Παναγίας. ’Ιδού λοιπόν τί περί τών ’Αθηνών μου, ώς σημειοΐ ό Κεραμεύς, γράφει ό Δαπόντες . . .
«...Και ή Άθήναις ή σοφαίς έπρεπε νά καυχοϋνται
εις μοναστήρια αύτής κι’ αύταις και νά τιμοϋνται
δθεν και τρία έχουσν τό ένα λεν Πεντέλη
το άλλο Καισαριανή, τις οιδε γιατί τέλη·
τό τρίτον λέγεται Δαφνί- τίς οιδε τήν αιτίαν.
Αύτά τά τρία γιά τιμήν έχουν τήν Παναγίαν.
Λέγουσι πώς είς τό Δαφνί αύτό ή 'Ιστορία
τοϋ Ίμ.περ£οι> έγινε (^ιμάδα θανμασία)
καί πώς ή Μαργαρώνα τον γυναίκα Ίμπερίου
εδώ έκαλογέρει^εν άγάπη τοϋ Κυρίου
ειτα καί ό Ίμπέριος- καί παρ’αύτών καινίσθη
αύτό τό ιιοναστήοιον
καί πλιό έκαλλωπίσθη. ...»
C
b
* *
*

Ώστε ούχί ή Πάππισσα ’Ιωάννα, ώς θέλει ό κ. 'Ροΐδης, άλλ’ ή
Μαργαρώνα, ώς θέλει ή έξελληνισθεϊσα φραγκική παραδοσις τών

Αθηνών, κατώκησεν έν Δαφνίω, καί αϋτη δύναται νά παράσχη έαυτήν ύποκείμενον πρός δημιουργίαν φιλολογικού προϊόντος είς τούς
τεχνίτας τοϋ λόγου,όταν ούτοι καταδεχθώσι νά λαμβάνωσιν ύπ’ οψιν
καί τάς παραδόσεις τοϋ τόπου.
Δ. Γρ. γΚαμποιρογλοτς

ΜΙΑ ΚΑΡΔΙΑ ΠΡΟΔΟΜΕΝΗ
«Τό γλυκό τής αγάπης ποτήρι
είνε πάντα ’ς τό βάθος πικρό.»

Μαρτινελης

"Τπνο ζητούν τά μάτια μου, κι’ ακόμα τέτοια χάρη
μ’ άρνεΐτ ό πόνο? ό σκληρό?. ’Αλλά και τό φεγγάρι,
π' άλλαι? φορα'ι? μ’ έμάγευε, τώρα μπροστά μου άχνίζει,
ται? άκριβαι? λυπούμενο βραδυαι? που μ' ενθυμίζει.
Νά σου κι ό Μάϊ? έγύρισε · φλοισβίζει τό ρυάκι
και πάλι δ τσίτσικα? λαλεΐ' δροσόβολο άγεράκι
'? τ’ άφράτα φύλλα τών άν&ών σιγαλινά φυσάει
κ η γλυκερή του? ευωδιά τά σπλάχνα μου περνάει.
Όλα γελούν τριγύρω μου σάν τήν φορά τήν πρώτη
ποϋ φλογερό? δ έρωτα? μ’ άναβ’ εδώ τή νειότη.
Μόνον αυτή ποϋ φύτευε χαραί? εί? τήν καρδιά μου
δέν είναι πλειά σιμά μου.

Σάν γέρο?, ποϋ ’? τόν έσχατο παλεύοντας αγώνα,
&ωρεΐ ’? τόν νοϋ του μέ καϊμο τήν ανδρική του εικόνα,
έτσι κ έγώ ταλαίπωρο? μαραίνομαι καί λυόνω,
τήν περασμένη μου εύτυχιά δομούμενο? μέ πόνο.
"Α συ, σκληρή, πού ’στάδηκε? δεά μου λατρεμένη,
πλειά τώρα ’? τήν άγκκλη μου δέν κλαΐς έρωτεμένη
τώρα δέν είσαι τό λαμπρό τών ημερών μου αστέρι,
ή ποδτ,τή μου σύντροφη, τ’ αγνό μου περιστέρι,
ποϋ '? την χαρά μου ε’χαίρετο, ’? τόν πόνο μου ’πονοϋσε
και μόνο ’? τήν άγάπη μου κα'ι ’? τήν ζωή μου έξοΰσε.
"Ολα, σκληρή, τά λησμονεί?, άλλη καρδιά ποτίζει?
καί πλειά δέν μέ γνωρίζει? !
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Αν τώβλεπα ’ς τον ύπνο μον ποϋ βύ θά μ’ άπατήβης
και τής καρδιάς σου τούς παλμούς είς άλλον &ά χαρίβης,
&ά μον ’φαινότονν έγκλημα κ η μόνη μον νποψία.
Πόθο έφαινόβονν άγγελος ! Μέ πόβη μελωδία
τά γλνκαβμένα λόγια βον ’ς τά βω&ικά μον ήχοϋβαν,
και πόβη μονδιναν ζωή, και πώς μ’ έβνγκινοϋβαν !
Μ’ ένα φιλί βον ανοίγονταν οί ονρανοι μπροβτά μου
κ' ένόμιζα πώς έβταζαν δροβιά ’ς τον έρωτά μον
Και τώρα πού μ' άρνή&ηκες και μήτε μέ &νμάβαι,
τώρα, βκληρή, πον ’ς άλλον άνδρός τόν έρωτα πλανάβαι,
πώς δέν προβμένεις τον Θεόν, μέ φόβο, μέ τρομάρα,
τήν άβφαλτη κατάρα ;
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"Ολοι δέν ξέρουν οί θνητοί παρόμοια ν’ αγαπούνε,
και δνο καρδιαις αδύνατο παρόμοια νά πονούνε.
’Σ τό άνθος τό ’περήφανο δέν μοιάζει τό λονλοϋδι,
και βάν τ' άηδόνι ό κοτβιφός δέν έχει τό τραγούδι.
Λνό φύλλα πού νά μοιάζοννε δέν βρίβκονται 'ς τήν φύβι.
"Λ, δνβτνχής αντ ή καρδιά που ξέρει ν’ άγαπήβη !
Χαρά βον, πώχεις εύκολο τήν φύβι νά προδίνης
και τόβαις μέραις άκριβαις άπ’ τήν ζωή νά ββύνης.
Λ ’ εγώ ποϋ γιά τόν πόνο μον ποθώ νά σέ μισήσω,
εγώ ποϋ τώχω ’ς εντροπή νά μή βέ ληβμονήβω,
ό δνβτνχής δέν ήμπορώ ! κί άν τήν καρδιά στενεύω,
μιαν έποχή λατρεύω.

Τον έραβτή βον δέν φθονώ ’ μόνο για βέ λνποϋμαι,
γιατί μέ πόνο της ψνχής ακόμα βέ 9νμονμαι
Άς έχη τήν αγάπη βον κι άς εντνχήβη εκείνος,
ενώ δέν έμεινε ς εμέ παρά καϊμός και θρήνος·
δός τον, βκληρή, τήν άχνα βον μέ τά δροβάτα χείλη,
πον 'βρέξανε τής νειότης μον τον άν&ηρόν Απρίλη '
όνόμαβέτον άγγελο,’ς τον κόρφο τον κοιμήβον
και πές τον χίλια σ’ άγ α π ώ μέ τήν γλνκειά φωνή βον. . .
Άλλ’ άν για Λάθος μιά φορά βον φνγη τ’ όνομά μον,
άς &νμη&ή πον β’ έκλειβα κ εγώ 'ς τήν αγκαλιά μον,
και π’ όλα βον τά θέλγητρα, προτού νά βέ γνωρίβη,
’ς εμέ τάχες χαρίβη.

Λατρεύω, ναι, τήν εποχή ποϋ τόσο μ' άγαποϋβες,
τήν εποχή, π' άνήβνχα , κρνφά μέ καρτεροϋβες
νάλ&ω τή νύκτα νά βέ βρώ, γιά νά χαρώ μαζί βον
είς ύπεράνθρωπ’ ηδονή μιαν ώρα παραδείβον
κι' όταν έρχόμονν, έτρεμες, βαθυά βνγκινημένη,
κ’ έμενες άλαλη κι ωχρή, βάν νάβονν λιγωμένη '
κ εγώ μ’ άγάπη β' έβφιγγα θερμά ’ς τήν άμκαλιά μου,
βονδινα θάρρος και πνοή με τά φιλήματά μον . . .
Ά, τί βτιγμαις ήταν ανταίς! . . Άν είξερες π' άκόμα
θαρρώ πώς 'κείνη τήν δροβιά βοϋ πέρνω άπό τό βτόμα
και πώς ακούω ’ς τό βτή&ος μου τ' αγνό βον καρδιοκτϋπι,
θά δάκρνζες γιά λύπη.

Πλήν πόσο γλίγωρα και βύ, 'ς τήν δολερή τον αγκάλη
τά πρώτα σου θυμούμενη, 9ά βείβης τό κεφάλι ’.
Πόβαις φοραις, άχάριβτη, κρνφά θ’ άναστενάξης
πι άπό τά βάίϊη τής καρδιάς μέ πόνο θά μέ κράξης !
Λέν βον φθονώ τόν εραστή, πον πλανεμένη β’ έχει
και μόνο γιά τά κάλλη βον 'ς τόν έρωτά βον τρέχει.
Άλλά ποτέ βον δέν θά ίδής άπό χαρά νά κλάψη,
ούτ άπό φλόγα τ’ ονρανον τό στήθος τον ν’ άνάψη,
ούτε νά βκνψη ερωτικά ποτέ νά λακταρήβη
κι ακόμα και τά πόδια βον νά πιάβη νά φιλήβη.
"ίί ! τέτοιαις χάραις, δνβτνχη, λέγε πον ς τ’ όνειρό βον
τα'ις έβλεπες εμπρός σου.

"Αν τών άγγέλων τήν μορφή γνρεύ' ή φαντασία
τοΰ καλλιτέχνη, π’ άγρνπνα ’ς έξαίβια ζωγραφία,
έπρεπ' εκεί νά β' έβλεπε, νά παραβτήβη έβένα
μέ τά πολλά βον τά μαλλιά ’ς τούς ώμους ξαπλωμένα,
όταν ή όλόχαρη ψυχή, ζεβτή, γεμάτη έλπίδαις,
'ς τά μάτια βον πλημμύριζε μ’ άγγελικαις άκτίδαις.
"Α τότε μέ τούς πόθους μου νεκρός νά&ελε μείνω,
όταν εμπρός βον εκστατικός, είς τ' όνειρό μον εκείνο,
β' έκύτταζα και μ’ έπιανε τερπνή μιά παραζάλη,
και παραιτούμενος τρελλά ’ς τήν φλογερή βον άγκάλη,
πλειά δέν ’νοούσα ό δνβτνχής είς ποιά ζωή ’βρισκόμουν,
τόσο γλνκά πλανώμονν I
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Κι δμωρ ολόκληρη ννκτιά πόβο γοργά ’περνονβε
και ταις γλνκντεραις βτιγμαΐς ή ανγονλα ’βταματονβε !
Έπρεπε τότε γλίγωρα, βκληρά νά χωριβ&ονμε
κι’ από τά μάτια τ' ανοικτά τον κόβμον νά κρνφ&ονμε,
ώβπον ή ννκτιά παρήγορη και πάλι νά μάς φ&άβη.
Κι αύτά τά νβτερα φιλιά, πον μονδινερ με βιάβη,
πάντα θαρρώ π’ όλόδροβα τά αίβΰάνομαι ’ς τά χείλη . . .
"Αχ ! . . άλλη μέρα βάν ανταις για ’μέ δέν θ’ άνατείλη.
Τώρα τόν τάφο πεθυμώ' κι δ ήλιος όταν βγαίνει,
μον βτέλνει την άκτίδα τον χλωμή, βάν λνπημένη,
για νά μον δείξη μιά ζωή, πον περιμένει μόνο
νά μαρα&ή ’ς τον πόνο.

Άλλ’ άνβον ’βάβταξε ή καρδιά τή νειότη μον νά &άψης,
όμως θά φ&άβη κ’ ή βτιγμή πον βάν κ' εμέ θά κλάψης.
'Εκείνος πον β’ άπάτηβε μέ ψεντικαις λακτάραις,
άμα τά κάλλη βαρε&ή και raig πολλαίς βον χάραις
πον εγώ μωρός έλάτρενα, μιάν άλλη θά ζητήβη,
και κα&ώς άφηβες εμέ, πανέρμη θά σ’ άφήβη.
Τον κάκον τότε,’ς τήν ορμή τον πόνον βον, θά τρέξης
μέ τά πικρά βον δάκρνα τόν τάφο μον νά βρέξης.
Έάν αίβ&άνοντ οί νεκρο'ι μέθα 'ς τόν τάφο ακόμα,
άμα ’ς τόν νπνο λογιβ&ώ πώς μον πατεΐς τό χώμα,
φρικτή θ άκονβης μιά βοή’ς τον λάκκον μου τά βά9η
για τά βκληρά μου πά&η.
Γ.

Ήλρτιν ελης

' ΛϊΛ
^^-Τμί^έύγε^ς^αρξις, έσβέννυτο
Λ άναζώσαν φυσιν, ενεκρου.ο,μ λ τών ζώντων, ένθουςν
διάνοια, άφαιρειτο
^ίκς
χειρός τό
σνώό'πς ψάλττ,ς τίς Ιίατριδος, “ *
ώτε
δ^μοτεκώτερος
νίμχ τίς χρησίμου ζωής του, ο πατριωτ
ρ

· .
Πηιχίλν Στηά » μόνη αληθώς Λ
■ ■ Είς μνήμην τοϋ πολυκλαύστου ποεητου η
παρελθόν έτος,
fl2
ώ,ων των ελληνικών συγγραμμάτων,
ζ <.
ΧΟ\ Χ0ινωνικήν φυσιογνωμίαν του
Γο-ίμως παρακολουθούσα την ολην
τ·
συμπληρουσα δε το ολον
"Εθνους ημών, άφιεροϋ ίδιας σελίδας του. ?
*
πΛυφιχήτου ανδρος, πολύ ιμως

μάλλον
π?ι^7Χον “οί .·ΡαμπαΓ2·
έκτακτον έπιμνημοσυνον φυλλον .0
θάνατον τοϋ αλησμόνητου ποιητου.

ήμέρας τ.νας μετά

ΡΤ
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τών νεωτέρων συγχρόνων δημοσιογράφων, κρατερός καί μεγαλόκαρδος εργάτης έν τω άκανθωδεστάτφ καί άστόργω άγώνι της πνευμα
τικής εργασίας, ποιητής πολλών αριστουργημάτων, διαφόρου δυνά
μεως καί καλλονής, ό Κλεάνΰη? Τριαντάφυλλο?.
Μεταξύ τών θερμουργών καί εύγενών εργατών,οϋς ζώντας αέν παρίδομεν, νεκρούς δ’ έκηδεύσαμεν έν τώ μέσω έκτακτου παγερότητος,
τών εύγενεστέρων στρατιωτών έν τώ πνευματικώ στζδίω, τών μάλλον
ευφαντάστων διαχειριστών τής γραφϊδος,ύπήρξεν ό Κλεάν&η? Τριαν
τάφυλλο?. διάνοια καί χαρακτήρ, άγιον εύγενή; καί διαρκής έν τή
ζωή πάλη, ύπήρξεν ολόκληρος ό βίος του.

πολλάκις αί εύγενεϊς του ύπηρεσίαι διήλθον άπαρατήρητοι, έντελώς
άμνημόνευτοι. Διά τοϋτο, έν μέσω τής κοινωνικής ίλύος αύτής, ύφ’
ήν άναστρέφονται οί κοινωνικοί όροι καί δπου άκόμη καί σήμερον
χάνεται πάσα ηλικία, Εκείνο? δ’ άπετέλει έξαίρεσιν, έμπνεόμενος
εΐσέτι καί έγκαρτερών είς τον βαρύν καί άπογοητευτικόν άγώνα,
δστις ύπήρξε δι’ αύτόν άλυσις μακρά στερήσεων καί μόχθων, τοϋ
Κλεάν&ου? Τριαντάφυλλου δέν είχε πλέον θέσιν ή ΰπαρξις, Ή σπινθηροβόλος διάνοιά του είχε σβεσθή πριν ή σβύση αύτήν ή πνοή τοϋ
θανάτου, οίονεί δέ κεκμηκώς έκ τών σωματικών πόνων καί τής δια
νοητικής πάλης,ποθών νά καταπραυνη τελείως πλέον τόν τάραχον τών
ηθικών τρικυμιών, άς διήλθεν, έπεζήτησε τήν διαρκή ησυχίαν, ήν
εΰρεν Λύτόχειρ είς τούς κόλπους άπονου τάφου.
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'Ησύχως έργαζόμενος, ύπηρέτει γενναίως τάς ιδέας του, διά τής
δημοσιότητος εύρίσκων εύγλωττον στάδιον,ένθ'άσφαλέστερον ανέπτυσ
σε τήν έπςδιωξιν τοϋ καλού, άγρίως δέ καταδιωκόμενος, έν ω ουδό
λως ήπειλει τόν ήρεμον βίον τής Βαβιλεία?, ούδέ τήν γαλήνην τής
Πολιτείας, έν τή ειρκτή αύτοϋ, τά πάντα ύπομένων άγογγύστως καί
έν πάσι ταλαιπωρούμενος, έδίδασκεν,οτι αί πεποιθήσεις των έλευθέρου
χαρακτήρος καί φρονήματος άνδρών, προ; επιδίωξιν ριζικών μεταρρυθμήσεων, άδιάφορον δικαίων ή άδικων, δέον νά ώσι σταθεραί, βά
σιμοι, αμετάβλητοι. Ιίροετίμα νά πάσχη ύπερασπιζόμενο; τάς ιδέας,
ύπέρ ών όλοψύχως ήγωνίζετο. Ώς δημοσιογράφο;, ποθών, δτι ήσπάζετο νά τό δεικνύη έπισήμως, παρείχε τήν καρδίαν του ολόκληρον
είς πάσαν διαμφισβήτησιν, ένέπνεε δέ πολλάκι; διά τοϋ γλαφυρού
καί νευρωδεστατου καλαμου του, έν αύταΐς έ'τι ταϊς έσχάταις λεπτομερείαις την πειθώ είς τούς πολλούς, ότι δέν είναι απλή καί συνήθης
ύποκρισία τά διακηρυσσόμενα, άλλ’ άληθής πεποίθησις.
* *
*
Ώς Ποιητής διεκρίθη ό Κ. Τριαντάφυλλο?, διά τ-'ry δύναμιν, τήν
φαντασίαν καί το αίσθημα. Ή πλουσιωτέρα ποιητική έργασία του
άπομένει ή σατυρική.Πιθανόν άλλοι νά έγραψαν γλυκυτέρους στίχους,
άλλ’ όχι σατυρικωτέρους,άβιάστους, ώς άπό πηγής ρέοντας. Έν άπασι
τοϊς εργοις του, άναγνωρίζεται ή άξια άληθοϋς ποιητοϋ, ή δύναμις
τοϋ πνεύματος,τοϋ οποίου φεγγοβολεϊ έν δλφ τώ ποικίλω αύτοϋ χρωματισμώ, ή δέ φαντασία παρουσιάζει τά ζωηρά εκείνα χρώματα,
δι’ άτινα, πάντες άναγνώσαντες τά έ'ργα του, πολλάκις έθαυμάσαμεν
τόν Κ. Τριαντάφυλλου.
Έν τή μελέτη ικανών έργων τοϋ Κ. Τριαντάφυλλου ίσως ή σύγ
χρονος φιλολογία ήμών δέν δύναται νά επίδειξη έτερον άντιπρόσωπόν της.
* *
Δυστυχώς ό συμπαθής ποιητής ε”ζησεν είς έποχάς, καθ’ άς ή χρηματιστική κυρίως καί ό ύλισμός κατέκλυζε τήν Κοινωνίαν, οϋτω δέ

I

ΣΤΟΝ ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΪΝΟΝ ΡΑΜΠΑΓΑΝ
Τό ίδιο άν έχης όνομα, κι’ άν τάχης όλα ίδια
Δέν κρύβεις μέσ’ στά στήθη σου τήν φλογερή "ψυχή σου,
Σάν πρώτα δέν στολίζεσαι τά πλούσια σου στολίδια
Κ’ είσαι τό ίδιο τό κλουβί, μά δίχως τό πουλί σου! . . .
Άχ, τό πουλί σου ’πέταξε και πλειά δέν θά γυρίση ! . . .
Τόσα γλυκά τραγούδια του, τόσα χρυσά του λόγια,
Μέσ’ στήν καρδιά μας θέλησε ό Χάρος νά τά κλείση
Κ ’ έκεϊ αιώνια νά γεννούν δάκρυα και μοιρολόγια!
Δ. Π. ^Γαγκοπουλος
II
Φΐ.Ιε κ. Ταγκόπον.λε,

’Ιδού σάς στέλλω ολίγους στίχους είς τήν μνήμην τοϋ πολυκλαύήμών φίλου Κλεάνθους. Ό σκοπός σας είνε άγιος, μαρτυρών δτι
ύπάρχουσιν άκόμη εύγενεϊς καρδίαι είς τήν ίδιοτελεστάτην τών κοι
νωνιών, είς τάς ’Αθήνας.
νμίτεροι;

Αριστομένης Προβελεγιος
’Απ’ τό νησί μας * όπου έγεννήθης,
’Από τό ήσυχο του περιγιάλι
'Όπου μικρός άκόμη τάπαρνήθης
Κ’ έρρίχθηκες είς τής ζωής τή ζάλη.
·) ·Ο αγαπητό, Κλεάνθης κατήγετο έκ Σίφνου ώς καί ό ποιητής κ. Προβελέγ.ος
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Άπ ’ τό νησί μας που έπρεπε νά μείνης
Νά τραγουδάς καθώς ό ’Ανακρέων
Κ’ επάνω στο τραγούδι σου τ’ ώραϊον
Γλυκά γλυκά καί ήσυχα νά σβύνης,
Κόπτω μέ δάκρυα λίγα λουλούδια
Κ’ επάνω στην πληγή την ματωμένη
Που έσβυσε τόσα γλυκά τραγούδια
Τά ραίνω μέ καρδιά συγκινημένη!

Αριστομένης Προβελεγιος
111
ΣΤΕΡΝΗ ΑΣΤΡΑΠΗ

Δέν ήτο νους γιά φυλακαίς ό νους Σου
Κ’ έβάλθη νά σου φυγή, νά πετάξηΣ’ τόν κλονισμό τ’ ανέλπιστου σεισμού Σου
Είδε ή Ψυχή την σάρκα νά βουλιάξη
Κ’ ώς άστραπή στερνή τοϋ τραγουδιού Σου
Χωρίς νά ΐδη που τρέχει, που θ’ άράξη
Σπά τά δεσμό τ’ άχώριστου άδελφού της
Κι’ άγκαλιασμένη έχυθη μέ τόν νοϋ της!
Ιωάννης Γ. ^Γςακαςιανος
IV.
Έμύρονε τά στήθη σου χρυσή καρδιά κι’ ό πόνος
Λές κ’ εύρισκε παρηγοριά ’ς τή γελαστή σου λύρα,
Μά ξάφνΰΐ ιιαύρος λογισμός σ’ έπίκρανε καί μόνος
Έκοψες τό τραγούδι σου που φθόνησε ή μοίρα ! . . .
Κοιμήσου τώρα ήσυχος ! μέ μάτια δακρυσμένα
ΤΗταν γραπτό τους στίχους σου νά λέμε ’μεϊς γιά σένα!
ΆνδΡΕΑΣ Δ. ξήίίΚΟΛΑΡΑΣ
V.

ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΑΕΑΝΘΗΝ ΤΡΙΑΝΤΑΦΪΛΑΟΝ
Άν τώρα Ψάλτη τής αυγής ’ς τό νεκροκράάβατό Σου
Ξαπλώνεται κατάΨυχρο τό νεκρικό Σου σώμα,
Άν έχιις μόνη συντροφιά στο μνήμα τό Σταυρό Σου,
Καί Σέ’ χωρίζει άπό ’μάς τού τάφου Σου τό χώμα
"Οιιως θά ζούν αιώνια οί στίχοι τής καρδιάς Σου
Καί θά κρατούν αθάνατο γιά πάντα τ’ όνομά Σου
^Ψικος Ά. ,Κοτςελοπουλος

Τύτ-otr Ά.ίστη Κωνσταντ-.νϊίαυ

Ο ΡΑΜΠΑΓΑΣ
I

τι καί νά ’πήτε, δ 'Ραρεπαγάς θά πεθάνη (χαζή
ρ.έ τόν Κλεάνθη ! . .
Τήν φράσιν αύτήν, τήν οποίαν είχον άκούσει
τοσάκις έκ τοϋ στόρεατος τοϋ Κλεάνθους, εϊτ’ έν
στιγρεαΐς εύθυρ.ίας, εϊτ’ έν στιγρεαΐς άπογοητεύσεως, ένόρ.ισα, δτι ήκουσα πάλιν, βαρέως τόρα
καί ρεελαγχολικώς ήχοϋσαν είς τά ώτά ρεου, οίονεί ώς έπικήίειον
κώδωνα, δταν άνέγνων έν τω φύλλω τής 4 Μαΐου 1889, κάτω κάτω,
είς τό τέλος ακριβώς τής σελίίος, τήν εξής όλιγόστιχον
«Λήλωσον

«Επειδή άπό τίνος επαθε σπου^αίως ή ύγεεία ρεου, άναγκάζορεαι
«κατ’ εντολήν τών ιατρών νά ίιακόψω έπί τινα χρόνον τήν έκιϊοσιν
«τοϋ φύλλου, είς ού τήν σύνταξιν έπί πολλά ίέν ρεετεΐχον, όπως τύχω
«^εούσης θεραπείας.
«Άθήναι 4 Μαίου 1889.
Κλεάνθης ΛΙ. Τροαντάφυλλος»

Οί άγνοοϋντες τήν κρίσιριον περίοδον, τήν οποίαν ίιήρχετο δ ατυ
χής Κλεάνθης, θά ήκουσαν τοϋτο ρεετά τίνος άίιαφορίας καί θά έπίστευσαν δτι καί ή διακοπή αΰτη θά ήτο καρερεία έκ τών πρόσκαιρων
εκείνων διακοπών, τάς δποίας ήναγκάζετο νά κάιχνη άλλοτε, το θέρος
ίίίως, δτε δ κόσμος έ'φευγεν εις τάς έξοχάς καί τά λουτρά καί ή κυ
κλοφορία τοϋ φύλλου ήλαττοϋτο, ώς ένόρειζε.
Δυστυχώς δμως σήμερον $έν έπρόκειτο περί τούτου' ή φράσις «αναγ
κάζομαι νά $ιακόψω έπί τινα χρόνον τήν εκ^οσιν τοϋ φύλλου» ητο ή
παρήγορος αυταπάτη, ή καθιστώσα ήττον ζοφεράν την προσεγγίζουσαν καταστροφήν, ίιά όέ τής δη.Ιώσεως — τοϋ επιλόγου τών ένδεκα
τόμων τοϋ Ραριπαγά — δ άτυχής Κλεάνθης άνήγγελλε τόν πνευματιΙΩ.ΑΝΝΟΤ ΑΡΣΕΝΗ ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ
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κόν του θάνατον, τόν όποιον μετά εϊζοσιν άζριβώς ημέρας έπέπρωτο
νά συμπλήρωση ή σφαίρα τοϋ πολύκροτου ! . .
Τό σώμα άντεΐχεν ετι, άλλά τό πνεύμα έσβέσθη- ό Ραμπαγάς απί
θανε κ* έζη ό Κλεάνθης. Την ημέραν καθ’ ήν έδημοσιεύθη ή ζ/ή^ωσις τόν συνήντησα- ήτο σκυθρωπότατος- άντί ν’ άνταποδώση τόν χαι
ρετισμόν μου, μέ ήρώτησε περιαλγής :
— Την διάβασες ;
•—Κ’ έπειτα ; Τά συνηθεισμένα μας ! . . . Δυο τρεις μήνας πάλιν
διακοπή καί ξαναρχίζομε μέ νέας δυνάμεις ! . . Γι’ αυτό σκάνεις ;
Δέν άπήντησεν, άλλ’ έ'σφιγξεν ίσχυρώς την χεϊρά μου καί δύο δά
κρυα έκύλισαν επί τών παρειών του.
Τά δάκρυα αυτά ήσαν η εύγλωττοτέρα άπάντησις- έβαυζαλίζετο
άλλοτε ύπό της γλυκείας έλπίδος, ότι θά προηγηθή τοϋ Ραμπαγά είς
τόν τάφον, άλλ’ οί όροι άνεστράφησαν ό Ραμπαγάς άπέθανε πρώτος·
τά δέ δάκρυα αυτά, οί κακοί προάγγελοι τού σκληρού τέλους τού Κλεάνθους, ένόμισα ότι μέ ύφος μυστηριώδες καί προφητικόν μού εφωναξαν;
— ’Αλλοίμονο ! Ό Κλεάνθη; θ’ άποθάνη μαζή μέ τόν Ραμ-

Άλλοίμονον ! ή διαύγεια αΰτη τού πνεύματος καί ή ευχέρεια καί
τό φυσικόν καί άβίαστον τής στιχουργίας, τά όποια ό Κλεάνθης μετά
παιδικής δλως χαράς καί άφελείας διεκήρυττεν, ήσαν ή τελευταία
άναλαμπή τού σβεννυμένου λύχνου- λές κ’έσπευδε τό πνεύμα νά
σκορπίση όσην λάμψιν κατεϊχεν έτι, πριν τό καλύψη δι’ όμίχλης
άδιαπεράστου ή νόσος! κ’ έσπευδε, διότι ή προθεσμία δέν ήτο μεγάλη
καί ή ψυχική νόσος τήν όποιαν ό Bayle ώς παράνοιαν παρα.Ιυζικην
περιέγραψε, δέν ήργησε νά ένσκήψη έν όλη τή φρικαλεότητι αυτής
καί νά μεταβάλη, ώς διά μαγικής ράβδου, τήν διαύγειαν αυτήν τού
πνεύματος είς έντελή άνικανότητα πρός σύλληψεν καί τής πτωχοτέρας
ιδέας, είς άληθή πνευματικήν χρεωκοπίαν !
Ή νόσος ήρξατο έκδηλουμένη ύπό έλαφράν μορφήν έν τή φυλακή
καί ό Κλεάνθης παρεπονεΐτο ένίοτε δι’ οχληράς κεφαλαλγίας ένο—
χλούσας αυτόν καί παρακωλυούσας τήν πνευματικήν του έργασίανάλλ’ αί κεφαλαλγίαι ήσαν παροδοκαί καί ό Κλεάνθης έπανελάμβανεν,
ώς καί πρότερον, τήν έργασίαν του, άποδίδων τό τοιούτον είς τόν
στενόχωρον καί άνθυγιεινόν έν τή φυλακή βίον.
Έπι δύο περίπου μήνας μετά τήν άποφυλάκισίν του άπελάμβανε
πληρέστατης ύγιείας κ’ έπανεύρε τήν ευθυμίαν καί τήν ζωηρότητά του.
— Τί μού λείπει ! έλεγε. Κάνω πάλι τούς τακτικούς μου περιπά
τους- βλέπω κάθε ’μέρα τό μικρό μου- τρώω καλά, πίνω καλά, τό
φύλλο, — πρώτα ό Θεός ! — πάει πρίμα ! Πώς θέλεις νά μή γίνη δ

194

II

Έν τφ φύλλφ της 15 Σεπτεμβρίου 1888, έν τή φυλακή εύρισκόμενος, έσημείου κάτωθεν ενός ερωτικού ποιήματος του, «Πλάτανος
καί Λεύκη», τ’ άκόλουθα :
«Είς τήν φυλακήν δπου έκλείσθη ό Ραμπαγάς, είνε φυτευμένος πλά
τανος τείνων τούς κλάδους αυτού πρός λεύκην, έξω τού τείχους τών
φυλακών ύπερηφάνως ύψουμένην έκ τούτου ένεπνεύσθη ό Ραμπαγάς
τό άνωτέρω ποιημάτιον αύτοσχεδίως γραφέν, έ'τσι μονοκονδυλιά, κα θώς
έφέτος τού συμβαίνει άπό τριών μηνών νά γράφη δλα του τά ποιήμ-ατα, είτε πολιτικά είτε μή, καί νά τά δίδη άπ’ ευθείας είς τό τυπογραφεϊον, χωρίς ποτέ νά τ’ άντιγράφη, ώς άλλοτε. Τήν διαύγειαν αύ
τήν τού πνεύματος καί τήν εύχέρειαν καί τό φυσικόν καί άβίαστον
τής στιχουργίας δέν ήξεύρει πού νά τ’ άποδώση, διότι σημειωτέον
χρήσιν ποτού δέν κάμνει. Είνε δέ διαρκώς ή φαντασία του ύπό άτμόν
καί τήν νύκτα άν τύχη νά έξυπνήση, πράγμα συμβαϊνον, σηκώνεται
καί γράφει χωρίς καφέ καν καί άνιπτος- περί τής άληθείας ταύτης δύ
νανται νά μαρτυρήσουν φίλοι’ δέν τόν καταβάλλει τίποτε. Σέ καλό
σου, Ραμπαγά ! . . . »

Ραμπαγάς ζεζράόιπΛος!

Δυστυχώς δμως ή σωματική καί πνευματική αύτή ευεξία, ή έπελθούσα έκ τής μεταλλαγής τού βίου, ήτο προσωρινή, αί δέ κεφαλαλγίαι μετά τινα χρόνον έπανήλθον έπιμονώτεραι καϊ το πνεύμά του
άπό ημέρας είς ημέραν έδυστρώπει νά τόν άκολουθή είς τήν έπίπονον
πορείαν του- έκαμνε, κατά τό λέγειν του, άπεργίαν. Τότε ήναγκάσθη
νά ζητήση τήν συνδρομήν τής έπιστήμης καί άπετάνθη πρός τόν φί
λον του ιατρόν κ. Σίμωνα Άποστολίδην, δστις τόν συνεβούλευσε
ν’ άπέχη τής πολλής έργασίας, νά κάμνη ψυχρολουσίας, νά διαιτάται
λιτότατα καί νά εγκατάλειψη καθ’ ολοκληρίαν τήν προτέραν του
ζωήν. Ό Κλεάνθης, δειλός είς τό έπακρον, προκειμένου περί ύγιείας,
ήκολούθησε κατά γράμμα τά παραγγέλματα τής έπιστήμης καί περιώρισε τήν έν τώ Ραμπαγά έργασίαν σου είς τό πρώτον ποίημα καί
δύο τρ ία πΙ<ρ-πάφ} άφίνων τό λοιπόν φύλλον νά γράφεται ύπ’ άλλων.
Είργάζετο όλιγώτερον ή μάλλον δέν ήδύνατο νά έργασθή πλειότερον
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κ’ έπρεπε νά ίδήτε την χαράν του δταν κατώρθου νά σύνθεση τι,
έστω κ’ έλάχιστον. Την εσπέραν της 13 Μαρτίου τοϋ παρελθόντος
έτους την οποίαν εϊχομεν ορίσει Six την έξέλεγξιν τών δελτίων τοϋ
Ποιητικυϋ όιαγωτίσματός μας, ήλθεν εύθυμότατος είς την οικίαν τοϋ
φίλου κ. Άντ. Φραντζή, διότι καθ’ δδόν συνέθεσε τούς άκολούθους
στίχους:
Λιλή τήν λέγανε, Λιλή,
Κ’ ήταν τρελλή, πολύ τρελλή.
Έτρέλλαινε τήν γειτονιά
Έτρέλλαινε τήν πόλι

Καί οσοι τήν αγάπησαν
Έτρελλαθήκαν δλοι!

— "Αμ* τί θαρρείς, μοϋ είπε γελών, άφοϋ τούς έγραψα καθ’ ύπαγόρευσίν του’ άμ’ τί θαρρείς ! έδώ σέ θέλω ! νά κάνης στίχους στον
δρόμο, άν μπορής, κι’ όχι σκυμμένος στο γραφείο σου ! Νά, τί θά ’πή
Ραμπαγάς μιά φορά! . . .
Κ’ έγέλα τόν δμηρικόν του γέλωτα, ίσως διά τελευταίαν φοράν,
διότι μετά έπτά ημέρας άκριβώς, ή επάρατος νόσος τον γέλωτα είς
θρήνους μετέβαλε !
Ή ήμέρ’ αυτή πόσον βαθέως έχει έγχαραχθή είς τήν μνήμην μου !
ΤΗτο ή 20 ’Απριλίου, Πέμπτη, ημέρα δηλαδή έκδόσεως τοϋ φύλλου,
κ’ έ'μενον έν τφ τυπογραφείφ τοϋ Τρίμη, έπιβλέπων είς τήν κατάταξιν τής ύλης και τήν σελιδοποίησιν μέχρι τής 11 π μ. δλα ήσαν
έτοιμα καί άνεμένομεν μόνον νά μάς στείλη δ Κλεάνθης τό Six τήν
πρώτην σελίδα ποίημα, δπως προβώμεν είς τήν έκτύπωσιν άλλ’ δ
Κλεάνθης, δστις μέχρι τής στιγμής εκείνης είχεν άποστείλει δύο μόνον
τετράστιχα, έβράδυνεν ή ώρα παρήρχετο, οΐ στοιχειοθέται έδυσανασχέτουν, έγώ πλειότερον, διότι άν καί είχε σημάνει πρό πολλοϋ ή με
σημβρία, τό πρώτον μέρος — κατά τήν φρασεολογίαν τών τυπογρά
φων— δέν είχε ’μπή άκόμη έπάνω. Άπελπισθείς ν’ άναμένω έπι πλέον
άσκόπως, έσπευσα είς τό γραφεΐον, άλλά μόλις ώθήσας τήν θύραν
είσήλθον έν αύτώ, εύρον τόν Κλεάνθη έξηπλωμένον πρηνή έπι τοϋ
έδάφους καί θρηνοϋντα γοερώτατα.
Μείνας ώσεί κεραυνόπληκτος πρό τοϋ σπαρακτικού αύτοϋ θεάματος,
ενθυμούμαι, δτι μόλις καί μετά βίας κατώρθωσα μίαν καί μόνην λέξιν ν’ άρθοώσω καί νά τόν έρωτήσω τί έπαθε.
— Τί έπαθα ; μοϋ άπήντησεν ύπό λυγμών διακοπτόμενος. Καί τί
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άλλο ήθελα νά πάθω ; Έσβυσα, χάθηκα, αδελφέ μου! . . Δέν μπορώ
νά γράψω μιά λέξι, ένα στίχο ! . . άπ’ τό πρωί προσπαθώ, μά τοϋ κάκου ! Τώξερα ’γώ πώς έτσι θά τελείωση ! "Εχασα τό μυαλό μου . . .
θά χάσω τό ψωμί μου ! "Αχ, καϋμένε Κλεάνθη, τί σοϋ ’μελλε ! . .
Κ’ έξηκολούθει νά δμιλή, νά κλαίη, νά καταράται ! Προσεπάθησα
νά τόν παρηγορήσω, άλλά δέν είχον τήν άπαιτουμένην ευγλωττίαν
διά τοιαύτην κρίσιμον περίστασιν ή συμφορά του ήτο τόσον μεγάλη
καί οί λόγοι μου τόσον άσθενεϊς ! . , . . Ούχ ήττον, άφοϋ ήσύχασεν
ολίγον κατώρθωσα νά τόν πείσω νά πορευθή είς τό δωμάτιόν του καί
άναπαυθή.
Έξεδόθη τό φύλλον εκείνο, έν τώ δποίω ύπήρχον οί τελευταίοι
στίχοι του, έξεδόθησαν καί τέσσαρα άκόμη φύλλα, τά τελευταία
φύλλα τοϋ Ραμπαγά . . .
Ή κατάστασίς του ημέρα τή ημέρα έδεινοϋτο, καί δσάκις τόν συνήντων μετά ταϋτα πάντοτε περί αυτής μ.οϋ ώμ.ίλεί’ τον ετρόμαζε το
μέλλον τφ ειχον ύποσχεθή νά τώ έξεύρωσε χρήματα, δπως άπέλθη
είς Παρισίους παρά τώ Charcot, πρός νοσηλείαν, άλλά κ’ έδώ αποτυ
χία ! Δύο ημέρας πρό τής αύτοκτονίας του, συναντήσας με έ'ζωθεν τοϋ
ταχυδρομείου, μοϋ ειπεν, δτι άπωλέσθη καί ή τελευταία ελπίς καί
άδύνατον νά εύρεθοϋν χρήματα, προσθέτων :
— Τόρα νά ’δούμε ! . .
Τήν έπομένην ημέραν, ώς μ.’ έπληροφόρησε κατόπιν δ άδελφός του,
έπώλησε τά έπιπλα τοϋ γραφείου του· περί αύτοκτονίας ούδέ λέξις*
ή ιδέα φαίνεται δτι συνελήφθη στιγμιαίως. Τήν πρωίαν τής 25 Μαΐου,
μετά τό τακτικόν λουτρόν του καί τον τακτικόν περίπατον μέχρι τοϋ
Β' νεκροταφείου, έκλείσθη έν τώ δωματίω του, κ’ έκεϊ, περί ώραν 9
π. μ. ηύτοκτόνησε, στηρίξας τήν κάννην τοϋ πολύκροτου έπι τοϋ δε
ξιού κροτάφου του . . .
Ή δικαιολογία τής αύτοκτονίας του ώς καί ή διαθήκη του περιείχοντο έν τή άπλή καί συντόμω πρός τόν άδελφόν του έπιστολή :

«Αδελφέ Γιώργη,
«Αύτήν τήν ζωήν δέν τήν ύποφέρω πλέον καί αύτοκτονώ. Μέσα είς
«τόν μικρόν σάκκον τοϋ ταξειδιοϋ, είς τήν δουλάπαν, θά ευρης τά χρή«ματά μου περί τά 360 φράγκα, καθώς καί τό ρωλόγι μου μέ τήν
«άλυσσίδα μου. Τό τουφέκι δέν έπωλήθη. ’Από τόν Σαράντην Οίκο«νόμου παίρνεις 100 δρ. τό άντίτιμον τών πρός πώλησιν δοθέντων είς
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ααύτόν πραγμάτων, Άφοϋ δλοι μέ έγκατέλιπον τί νά κάμω ; Σέ φιλώ,
«ύγίαινε.
Ό άδελφός σου
ΚΛεάτθης JV. Τριαντάφυ^Λοςη.

Άφοϋ ένόμισεν ort δλοι τόν έγκατέλιπον καί άφοϋ έβλεπε τό λο
γικόν του ολίγον κατ’ ολίγον νά τόν έγκαταλειπη καί αυτό, τί νά
κάμη ; Ή άπάντησις δέν ήργησε· τήν έ'δωκεν ή σφαίρα τοϋ πολύ
κροτου.
Καλλίτερα !
Ή αυτοκτονία τον εσωσεν έκ τοϋ φρενοκομείου ! . . .
III

Όσον καί άν εύελπίστει διά τήν μακροβιότητα τοϋ Ραμπαγά, ήρχοντο στιγμαί κατά τάς όποιας έβλεπε καί αύτός δτι τό τοιοϋτο δέν
ήδύνατο νά παραταθή έπ* άπειρον καί δτι πολύ ενδεχόμενον ήτο καί
αύτός νά έξαντληθή έπί τέλους και τό κοινόν έξ άλλου νά τόν βαρυνθή καί τότε έλεγεν εύθύμως:
— ΙΊαληά μας τέχνη κόσκινο ! Πάλι δημοδιδάσκαλος ! . .
Διότι δημοδιδάσκαλος ήτο πριν άρχίση νά δημοσιογραφή. Καταρτισθείς τελείως δι’ ιδίας ένδελεχοϋς μελέτη:, έν τή πατρίδι του Σίφνφ,
δπου καί ό πατήρ του ήτο δημοδιδάσκαλος, ήλθεν εις Αθήνας, και
μετ’ έπιτυχή δοκιμασίαν, όφειλομένην είς τήν έκτακτον έπιμέλειαν
καί άντίληψίν του, έλαβε πτυχίον πρωτοβαθμίου δημοδιδασκάλου καί
άπεστάλη άμέσως ώς τοιοϋτος εις "Ανδρον· έκεϊ κατέγινε, μελετών
νυχθημερόν, εις τήν έκμάθησιν τής Γαλλικής κ* έχων, ώς δλοι σχεδόν
οί συμπατριώταί του, έμφυτον τό τάλαντον τής ποιήσεως, μετέφρασεν
έκ τής Γαλλικής Εγκυκλοπαίδειας διάφορα ποιήματα, έξ ών καί τήν
’Απελπισίαν τοϋ Λαμαρτίνου. Άλλά τό ζωηρόν καί άτάσθαλον
πνεϋμά του δέν ήδύνατο νά μένη περιωρισμένον είς τά στενά δρια
τής "Ανδρου- ήθελεν εύρύτερον ορίζοντα ν’ άναπτυχθή, νά δράση, καί
τό ρεμβώδες δμμα του έστρέφετο πρός τήν πόλιν τοϋ Βύζαντος, δηλ.
πρός τήν γην της επαγγελίας τών συμπατριωτών του· έκεϊ ΐπταντο
τά όνειρά του, οί πόθοι του, καί μίαν ώραίαν πρωίαν έγκαταλείψας
τό σχολεϊόν του διεπαιρεώθη δι’ ιστιοφόρου τινός πλοίου εις Κωνσταν
τινούπολή, ένθα χάρις είς τήν τελείαν γνώσιν τής Γαλλικής, δέν έβρά-
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δυνεν νά εύρη έργασίαν, προσληφθείς ώς οικοδιδάσκαλος παρά τινι
πλουσίφ οικογένεια.
Κατά καιρούς ό Κλεάνθης είχε συνθέσει, χάριν παιδιάς, μερικά ποιημάτια, τά όποια παρά τήν έπιμεμελημένην γλώσσαν, τήν λεπτό
τητα τής έκφράσεως καί τόν καλλιτεχνικόν πλούτον τοϋ ρυθμού, διεκρίνοντο άκόμη καί διά τήν δλως παράτολμον, άληθώς Πριάπειον,
έμπνευσίν των. Τά ποιημάτια αύτά, παρακινηθείς ύπό τοϋ νεωτέρου
άδελφοϋ του, έργαζομένου τότε παρά τινι τυπογραφείω, έπείσθη νά
τά έκδώση άνωνύμως, ή δέ μέχρι τελευταίου τεύχους έξαντληθεϊσα
έκδοσίς των συνετάραξε τούς φιλολογικούς κύκλους τής Κωνσταντι
νουπόλεως, ζητήσαντας διά παντός μέσου ν’ άνακαλύψωσι τόν καλ
λιτέχνην ή μάλλον τόν μάγον έκεϊνον, τόν κατορθώσαντα νά περιβάλη διά τόσω λεπτού καί άραχνοϋφοϋς πέπλου τήν γυμνότητα τής
Αφροδίτης· ό άνώνυμος ποιητής έγνώσθη καί ποοσεκλήθη ύπό τοϋ
διευθυντοϋ τοϋ «Νεολόγου» κ. Βουτυρά νά λάβη μέρος εις τήν σύν
ταξιν τοϋ φύλλου.
Αύτό έζήτει καί ό Κλεάνθης· έφωδιασμένος μέ τήν τόλμην καί τό
θάρρος τής νεότητος καί πεπροικισμένος μέ μοναδικήν άντίληψίν καί
άνεξάντλητον εύφυίαν, κατώρθωσεν έντός βραχύτατου διαστήματος
νά έπιβληθν, ν’ άγαπηθή καί νά έξασκή άληθή γοητείαν διά τών
άρθρων του, τών πολυειδών φιλολογικών καί κοινωνικών έπιφυλλίδων
του έν τώ «Νεολόγφ», καί τών λοιπών προϊόντων τοϋ άκαμάτου
πνεύματός του, τά όποια έσκόρπα έδώ κ’ έκεϊ, καί τά όποια γραφό
μενα ύπό τήν άμεσον έπήρειαν τής μελέτης τής συγχρόνου Γαλλικής
φιλολογίας, ιδίως τής χρονογραφικής, άπετέλουν τόν άντίποδα τής
σχολαστικής θεματογραφίας τών συναδέλφων του.
Ή δημοσιογραφική του έργασία δέν περιωρίζετο μόνον έν τώ «Νεο
λόγφ»· έξέδιδε μετά τού Πολυζέτη τόν «Κουδουνάτον», μετά τοϋ
Κασάπη τόν «Διογένη», μετά τού Π. Θωμά τήν «Σάλπιγγα»·
έγραφε μελέτας, διηγήματα, ποιήματα, κοσμούντα δλα σχεδόν τά
τότε έν Κωνσταντινουπόλει έκδιδόμενα φιλολογικά περιοδικά κ’ έξ ών
πολλά, άνέκδοτα, έγένοντο παρανάλωμα τών φλογών τής καταστρε
πτικής έκείνης πυρκαϊάς τής 24 Μάΐου 1870, τήν όποιαν τόσον ζωηρώς έν τφ «Νεολόγφ» περιέγραψε· είργαζετο ε’ις τήν σύνταξιν τού
μεγάλου Ιστορικού και Γεωγραφικού Λεξικού τον Νεολόγου" ίστε'Γλιν
άνταποκρίσεις εις διαφόρους ένταύθα έφημερίδας, συνέθετο λόγου; οϋς
άδοότατα οί ομογενείς έπλήρωνον καί οϋς έχειροκρότει πρώτος αύτός,
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οτε έν τοΐς Συλλόνοις και ταϊς Λέσχαις και τοΐς φιλανθρωπικοΐς
καταστήμασι τούς άπήγγελον, οί πληρώσαντες αυτούς, ώς ίδικούς
των ! Τό δέ πνεϋμά του, τό άκαταπόνητον πνεϋμά του, δέν έξηντλεϊτο έκ της τοιαύτης πολύωρου έργασίας, άλλά πάντοτε ζωηρόν
καί πάντοτε δημιουργικόν, έξεχύνετο εις εύφυά λογοπαίγνια, είς
επικαίρους άστειότητας, ε’.ς αύτοσχέδια έπιγράμματα, εϊτ’ εις τά
συιζπόσια, εϊτ’ εις τούς δημοσίους χορούς καί τά θέατρα και τάς λέσχας και τά ζυθοπωλεία, δπου περιεφέρετο ό Κλεάνθης μετά εύθυμούντων ομίλων, εύθυμος, δροσερός, γελόεις, άκατάβλητος, πρωτο
στατών πάντοτε αυτός, δ λάτρις της χλιδής καί της άπολαύσεως,
δ άκαταπόνητος εργάτης τοϋ πνεύματος κ’ ένθουσιωδέστατος οπαδός
της εύζωΐας, δ αληθής τύπος ’Επικούρου καί Άνακρέοντος !
Άλλ’ ή φαιδρά καί άμέριμνος αύτη ζώή —ζωή έργασίας καί δια
σκεδάσεων, πρός ήν ήσθάνετο κατόπιν άληθή νοσταλγίαν καί, ήτις
άπετέλει τάς καλλιτέρας σελίδας τοϋ βίου του,— δεεκόπη αίφνηδίως·
δ Πολυζέτης καταφυγών ένταϋθα, κατά τό 1877, άγνοώ ένεκα τίνος
λόγου, έξέδωκε την Φ^ογα, έφημερίδα σατυρικήν, μετά δριμύτητος
έπιτεθεμένην κατά της Τουρκικής δυναστείας καί προωρισμένην άποκλειστικώς διά τούς έν Κωνσταντινουπόλει δμογενεϊς, πρός τούς δποίους
άπεστέλλετο, έπι σιγαροχάρτου τετυπωμένη, έντός φακέλλων έπιστολών την ύλην, δλόκληρον σχεδόν, την άπέστελλεν έκεϊθεν δ Κλε
άνθης, άλλ’ δ Πολυζέτης, διά λόγους άφορώντας τό φύλλον, ήναγκάσθη νά ύπαινιχθή τοϋτο έν τή έφημερίδι του καί δ Κλεάνθης, κατα
ζητηθείς ύπό τών Τουρκικών άρχών, μόλις μετά πολλάς περιπέτειας
καί κινδύνους κατώρθωσε νά φυγαδευθή δι’ ’Αγγλικού ιστιοφόρου έκ
Κωνσταντινουπόλεως, μετημφιεσμένος είς ναύτην, καί νά καταφύγη
είς Λαύριον πρώτον κ’ έκεϊθεν είς ’Αθήνας.
Μηνάς τινας πρό τοϋ Κλεάνθους, ώς μ’ έπληροφόρησεν έσχάτως δ
φίλος κ. ’Ιωακείμ. Βαλαβάνης, διά τών αύτών μέσων εφυγεν έκ Κων
σταντινουπόλεως καί δ κ. Βλάσιος Γαβριηλίδης, καταδιωχθείς διότι
έδημοσίευσεν έν τή «Μεταρρυθμίσει», ήν διηύθυνε, δριμύτατον άρθρον,
ζωηράν έντύπωσιν εμποίησαν, κατά της Τουρκικής Κυβερνήσεως,
ή δποία είχεν άποφασίσει τότε, έν τη άπελπισία της διά τάς έπανειλημμένας ήττας τών στρατών της ύπό τών Ρώσσων, νά προσλάβη
καί τούς Ραγιΰόις είς τάς τάξεις τοϋ στρατού καί νά τούς έξαποστείλη κατά της Ρωσσίας.
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Τη 14 Αύγούστου 1878 έξέδωκεν ένταϋθα μετά τοϋ κ. Γαβριηλίδου, τό πρώτον φύλλον τοϋ Ραμ,παγα, λαβών τόν τίτλον έκ της δμωνύμου κωμωδίας τοϋ Σαρδοϋ' ή άπό σκηνής διδασκαλία της πολί
τικης ταύτης κωμφδίας, την δποίαν είχε μεταφράσει τότε δ κ. I.
Καμπούρογλους, άπηγορεύθη ύπό της Κυβερνησεως Κουμουνδούρου,
ήτις έβλεπεν έν τώ προσώπω τοϋ Ραμπαγά σατυριζόμενον τόν μέγαν
της Γαλλίας πολίτην κ’ ένθερμον φιλέλληνα Γαμβέτταν· την ολίγον
δ’ έπιπολαίαν αύτην κρίσιν της, την ύπό άκρου μόνον σεβασμού
ύπαγορευθεΐσαν, έσκωψεν δ Κλεάνθης έν τώ περιλαλήτω άσματι τοϋ
Ραμπαγά :
Είμαι τέλος σβοϋρος,

Κρίνε με, ιδού !
Ώς ό Κουμουνδοϋρος
Κρίνει τόν Σαρδοϋ 1
Είπαν τοϋ Γαμβέττα

Μοιάζω' άμή δέ !

Ραμπαγά πορτραΐτα
Γύρω σου ιδέ !

Ή ευκαιρία ήτο μοναδική' δ λαός ένεκα τών Βουλγαρικών είχε ψυχρανθή κατά τής Βασιλείας καί τής Αύλής, ή δ’ έπι τής κωμωδίας
τοϋ Σαρδοϋ έξασκηθεϊσα κυβερνητική λογοκρισία είχε προξενήσει άρκετόν θόρυβον, ούτως ώστε μόλις έξεδόθη τό πρώτον φύλλον έγένετο
άνάρπαστον, διότι εύρε τό έδαφος προητοιμασμένον' είς τήν μοναδι
κήν αύτήν επιτυχίαν συνέτεινε καί ή έπι τοϋ πρώτου φύλλου ένεργηθεΐσα κατάσχεσις διά τό κύριον άρθρον, «Διατί Ραμπαγάς», έν ω ύπό
τό πρόσχημα δικαιολογίας τοϋ τίτλου ύβρίζετο δ άνώτατος άρχων διά
τής φράσεως : «εϊμεθα δλοε Ραμπαγάδες άπό τοϋ ανώτατου μέχρι
τοϋ κατωτάτου !», καί ούτω τό πρώτον φύλλον, ώς έγραφε κατόπιν
δ Κλεάνθης, «έχρησίμευσεν ώς είσιτήριον είς τάς φυλακάς διά τάς
έν αύτώ γραφείσας τολμηράς πολιτικάς ιδέας».
Ή καταδίωξις αύτη ώς καί ή παρρησία καί τόλμη, μεθ’ ής έγρά —
φετο δ Ραμπαγάς, εδραίωσε τήν έπιτυχίαν αύτοϋ· οί διευθυνταί του,
καί ιδίως δ Κλεάνθης, δ γνωριζόμενος πλέον έκ τοϋ τίτλου τής έφημερίδος, ώς Ραα.ταγας, κατέστησαν δημοτεκώτατοι· ή ε’φημερίς των
κατορθώσασα, έκτος τών φλογερών κ* ευφυών άρθρων και ποιημάτων
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τών δύο διευθυντών, νά συγκέντρωση εις τάς στήλας της όλους τούς
θερμουργούς καί ευφυείς νέους, ών οί πλεϊστοι κατέλαβον μετά ταϋτα
τάς πρώτας θέσεις έν τη συγχρόνω φιλολογία καί δημοσιογραφία,
κατέστη τό άληθές εντρύφημα τοϋ άναγινώσκοντος έλλην, δημοσίου,
τό οποίον είχε βαρυνθη πλέον τάς χονδροειδείς καί άξέστους άστειότητας τού Άριστοφάνους καί τών παραπλήσιων σατυρικών φύλλων.
Ό Άσμοάαϊος τοϋ Θ. Άννίνου πρώτος καί κατόπιν δ Ραμπαγάς καί
τό Μη Χάνεσαι, τό όποιον ΐδρυσεν ό κ. Γαβριηλίδης άποχωρήσας
μετά διετίαν έκ της συντάξεως τοϋ Ραμπαγά, είνε ή τρισυπόστατος
έκείνη δύναμις, ή όποια έδημιούργησε την νέαν φιλολογικήν περίοδον
καί εΐσήγαγεν έν τη σατύρα την παρισινήν χάριν καί άβρότητα.
Δύο εΐσέτι καταδιώξεις ηύξησαν την δημοτικότητα τοϋ Ραμπαγάή καταδίωξις, κατά την έκφρασίν του, ήτο έλαιον ριπτόμενον έπι πυ
ράς- όσω κατεδιώκετο τό φύλλον, τόσω ηΰξανεν ή δημοτικότης του
καί ή ζήτησίς του ! . .
Ένδεκα όλόκληρα έτη διήρχεσεν ή έκδοσις τοϋ Ραμπαγά, καί την
ιστορίαν τών ένδεκα έτών ζητήσατέ την είς τούς ένδεκα ογκώδεις τό
μους του- έκεϊ θά ίδήτε άν παρεξέκλινέ ποτέ, έστω κ’ έπ’ έλάχιστον,
της όδοϋ, ην άρχήθεν έχάραξεν έκεϊ θά ίδητε άν έπρόδωσε την ιδέαν
•—καλήν ή κακήν δέν έξετάζω—ην ήσπάσθη- έκεϊ θά ίδητε άν έδέ—
χθη, ώς έλεγεν, άλλο ρουσφέτι έκτος της άγιας δεκάρας τοϋ λαού κ’
έκεϊ θά ίόήτε άν ό Ραμπαγάς τοϋ άτυχούς Κλεάνθους ώμοίαζε κα
θόλου μέ τόν Ραμπαγάν τοϋ τραγουδιού του:
Σκύλος που γαυγίζει

”Οζ’ άπ’ τήν Αυλή,
Ποΰ τά δόντια τρίζει
Καί σέ απειλεί,

ΙΙοΰ γρινιάζει, στρήφει,

Σάν τόν κυνηγάς,
Κι’ άν τ’ ανοίςης γλείφει . . .
Νά ό Ρααπαγάς !

Τώ παρουσιάσθησαν άρκεταί εύκαιρίαι,—δύο ιδίως, καί δύνανται
νά μαρτυρήσουν τοϋτο πολλοί φίλοι του, — διά νά καλλιτερεύση καί
αυτός τήν θέσιν του, καί τάς άπέκρουσεν, άνοήτως θά μοϋ εΐπήτε 1
διότι δέν ήθελε «νά μουντζουρώση τό φύλλον του καί νά προδώση
τούς άδελφούς δημοκράτας». Άλλ’όσον αύτός έμενε πιστός, θυσιάζων
τό συμφέρον του είς τήν ιδέαν, τόσον έξ άλλου οί άόε.Ρμοι όημοχράται,
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ών οί πατριωτικοί κρωγμοί καί τά φαντασιώδη . . . ανδραγαθήματα
διελαλούντο καθ’ έκάστην έν τφ Ραμπαγά, έκώφευσαν όταν έν ήμέραις
δοκιμασιών καί στερήσεων έζήτησε τήν συνδρομήν των, χάριν τής συντηρήσεως τοϋ φύλλου, προφασισθέντες οί μέν, ότι έκτιζον οικίας καί
σιτοβολώνας καί δέν έπερίσσευον 100 δρ. διά τόν Ραμπαγά, τούλάχιστον πρός πληρωμήν τών ρεκλαμών των, οί δέ, ήρωες αύτοί τών
άδυ/άτω>- αιρέσεων, ότι δέν ήδύναντο ν’ άφαιρέσουν 50 δρ. καί να
έγγίσουν οΰτω τό ιερόν καί . . . στρογγυλόν ποσόν τών 100,000 δρ.
τό όποιον διετυμπάνιζον κατ’ έκείνας τάς ημέρας δι’ όλων τών έφη—
μερίδων ότι προσέφερον εις έκεϊνον δπου θά στήση πρώτος τήν ελ
ληνικήν σημαίαν . . . είς τήν Θεσσαλονίκην ! ! ! ! ...
Ό άτυχής Κλεάνθης τά έβλεπεν αύτά, τά ήννόει καί άπεγοητεύετοδι’ αύτό δταν με εά οκτάμηνον διακοπήν έπανέλαβε, τόν Δεκέμβριον
τοϋ 1887, τήν έκδοσιν τοϋ Ραμπαγά, άπεφάσισε νά έργασθή έπι νέων
δλως βάσεων, έντελώς άναμορφούμενος, κ’ έχαρακτήρισεν τό φύλλον του
«έφημερίδα πολιτικήν, φιλολογικήν καί εύτράπελον». Τότε έπρεπε νά
ίδητε τήν άγανάκτησιν τών άδελφών δημοκρατών ! Έφώναζον, ότι
έπρόδωχε τήν ιδέαν ! Μάτην δ Κλεάνθης έγραφεν «... δσοι μάς γνω
ρίζουν δέν είνε δυνατόν νά φοβηθώσι μή έκραδάνθη τό δημοκρατικόν
ημών φρόνημα έξ άπογοητεύσεως, μεθ' ό.1ην την έγχατά.Ιειψιν ην νπέστημεν, μεθ’ όλην τήν βασιλικότητα, ήτις πανταχόθεν άνεφύη κ’ έπυκνώθη ! . . » Ή ιερά άγανάκτησις δέν έπαυε ! πληθώρα έπιστολών
κατέκλυζε καθ’ έκάστην τό γραφεϊον, παράπονα δέ καί ύβρεις καί
άπειλαί καί τά παρόμοια άπετέλουν τρομακτικήν συναυλίαν, ή όποια
μάς .... διεσκέδαζε ! Τής τοιαύτης δημοκρατικής σταυροφορίας δέν έμεινεν άμέτοχος καί ό γραφών τάς γραμμάς ταύτας- δτε κατά τά τελευ
ταία φύλλα τοϋ Ραμπαγά προεκηρύχθη τό ιδιόρρυθμον έκεϊνο ποιη
τικόν διαγώνισμα, ή οργή τών δημοκρατών ύψώθη είς τό κατακόρυφον έγραφον είς τόν Κλεάνθη: «... Διατί έμόλυνες τόν άσπιλον Ρα
μπαγά σου; Διατί σύ δ ένθερμος λάτρις τής θεάς Δημοκρατίας, παρεσύρθης άπό τά ύιμμυθιωμένα κάλλη τής τρεΛΛης γειτονοπούΛας ;
Ποϋ είνε οί κεραυνοί σου, Ραμπαγά ; Ραμπαγά, ποϋ είνε οί δημοκρα
τικοί κεραυνοί σου ; Πώς άφησες νά κατασυντριβοϋν πρό τών άνοησιών ενός σαχλοταγκοπούλου ; Τί θέλει, τί ζητεί ή τρεΛΛη γειτονοπον.Ια ; Μήπως δέν βασιλεύει δ Γεώργιος ; μήπως δέν μας διοικεί δ
Τρικούπης ; μήπως άπέθανεν δ Χοϊδάς, δ Φιλάρετος, δ Οίκονόμου ;
Ά, Ραμπαγά ! προδίδεις τήν ιδέαν ! . . »
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Ή επιστολή αΰτη εύρίσκεται εις χεϊρας μου- μοϋ την έχάρισεν δ
Κλεάνθης, επειδή μ’ ένδιέφερε, διά νά διασκεδάζω κατά τάς ώρας
της μελαγχολίας μου ! Οί άόρατοι, βλέπετε, δημοκράται, οί όποιοι
μάς έτρόμαζον μόνον διά τών τρομερών ψευδωνύμων, αιματηρά χειρ,
δίχης οφθαλμός, Φαινιάν, Μαράτος, δι’ ών ύπέγοαφον τάς έπιστολάς
των, καί οί όποιοι έπίστευον, δτι ηρκει ή πλατωνική των ύποστήριξις
καί μόνη νά συντηρήση έν ψύλλον, ήθελον τόν Ραμπαγά καθ’ ολο
κληρίαν ΐδικόν των, έστω καί μέ θυσίαν της . . . δεκάρας των, και
δέν έπέτρεπον εις αύτόν, άφοϋ έπί ένδεκα έτη έθυσιάσθη δι’ αύτούς
αδίκως καί παραλόγως, νά θυσιάση καί δύο τρία φύλλα χάριν της
συντηρήσεώς του !
Έπί τέλους έφθασε καί ή μόρσιμος ημέρα διά νά εκπληρωθούν οί
πόθοι τών αδελφών δημοκρατών' δ Κλεάνθης πιστεύων, δτι θά έσωζε
τό φύλλον του έκ της καταπτώσεως, άν κατώρθου νά καταδιωχθή
καί πάλιν, ώς κατά τούς ευτυχείς καιρούς τών πρώτων καταδιώξεων
του, δτε έν φύλλον τοϋ Ραμπαγά ήγοράζετο άντί δύο και τριών φράγ
κων, κ’ εξωθηθείς ύπ’ άνθρώπων, οί όποιοι έξεμεταλλεύοντο τόν άδαμάντινον άλλ’ άσθενικόν χαρακτήρά του πρός έξυπηρέτησιν άτομικών
συμφερόντων, έπείσθη νά ζητήση την συνεργασίαν τοϋ Ρόκκου Χοϊδά'
δ Ρόκκος ύπό τών άγνοτέρων αΐσθη/.άτων έμπνεόμενος, έδέχθη μετά
χαράς την πρόσκλησιν μέ μόνην την συμφωνίαν ν’ άντικατασταθή δ
τίτλος «έφημερίς πολιτικοσατυρικη» διά τοϋ τίτλου «έφημερίς δημο
κρατική»· καί ήρχισεν ουτω ή κατά τής βασιλείας άκατάσχετος έπίθεσις· δ Ρόκκος έφώναζεν έξω είς τάς πλατείας καί τά καφεϊα, δτι
«εύρισκόμεθα εις τάς παραμονάς στάσεως», ένω ή στάσι,ς είχε κηρυχθή μόνον είς τάς στήλας τοϋ Ραμπαγά δι’ άρθρων καί ποιημάτων
ύβριστικωτάτων μ’ δλην δέ τήν λατρείαν τήν δποίαν τρέφω πρός τήν
μνήμην τοϋ ισαδέλφου φίλου μου καί μ’ δλην τήν έκτίμησιν, τήν δποίαν
είχον είς τόν αγνόν, αίσθηματίαν καί πατριωτικώτατον Ρόκκον,
δέν δύναμαι νά μή δμολογήσω, δτι δ τελευταίος των πόλεμος ήτον
ολίγον Δονκιχωτικός ! Ό μακαρίτης Ρόκκος δέν είχε κατορθώσει νά
έννοήση δτι ζητήματα τοιαύτης φύσεως λύονται τήν σήμερον, καί
μάλιστα είς δμαλοιτάτας περιστάσεις, δι’ έπιστημονικής συζητήσεως
καί οχ ι δι’ ύβρεων καί κενολογιών, αί δποϊαι δύνανται ιχ συγκινήσοισι μόνον δταν τάς προφέρουν χείλη ήθοποιών· καί δι’ αύτό τά
άρθρα του, τά διτοϊα άπετέλουν μωσαϊκόν έκ στίχων καί περικοπών
τοϋ Εΰριπίδου καί τοϋ Βύρωνος καί τοϋ Αισχύλου καί τοϋ Δάντου καί

ΣΤΟΑ

205

τοϋ Ίουβενάλη καί τοϋ Τορκουάτου Τάσσου καί τοϋ Γκαϊτε καί τοϋ
Μακκιαβέλη, κ’ έγράφοντο είς τέσσαρας πέντε διαλέκτους, άληθή δϋέθνη άρθρα, δέν ήδύναντο νά συγκινήσουν οχι μόνον τόν άμαθή λαόν
πρός δν άπετείνοντο, άλλ’ ούτε τόν Λογιότατον τής Βαβυλωνίας καί
δι’ αύτό, κατά τήν γνώμην μου, άφήκαν ν’ άποθάνη είς τάς φυλακάς
άνθρωπος καθ’ δλοκληρίαν άκίνδυνος. Διά τόν Κλεάνθη διέφερε τό
πράγμα· τά κατά τής Βασιλείας ποιήματά του ήδύναντο νά μεθύ
σουν τόν λαόν, εις τάς παραμονάς έπαναστάσεως, άλλά σήμερον οί
άναγενώσκοντες αυτά ηύχαριστοϋντο μόνον άπό τήν ζωντανήν γλώσ
σαν καί τούς καλούς στίχους· άν δ’ άπεφάσεσεν δ κ. Τρικούπης «νά
τοϋ κάμη έπί τέλους τήν ρεχ.Ιάμαν, ήν τοσάκις πρότερον τφ ήρνήθη»,
καταδιώκων αύτόν, δέν τό έκαμεν έκ φόβου άνατροπής τοϋ καθε
στώτος, άλλά διότι αί κατά τής Βασιλείας ύβρεις τοϋ Κλεάνθους,
ιδίως δέ τοϋ Ρόκου, έφθασαν είς τό έσχατον σημεϊον.
Ό Κλεάνθης μετ’ άνεκλαλήτου χαράς έχαιρέτησε τήν καταδίωξίν
του· τά <ρόντα του ύψώθησαν· έξέλαβεν αύτήν ώς νέον θρίαμβον, δυσ
τυχώς τόν τελευταϊον ! διότι δταν μετά έξάμηνον ύποδικίαν έξήλθε
τών φυλακών, δυνάμει τοϋ Συντάγματος, ή έπάρατος ψυχική νόσος δέν
τώ έδωκε καιρόν νά καλλιεργήση τήν άναβιώσασαν δημοτικότητά
του κ’ έσήμανε το τέλος του, λυτρώσασ’ αυτόν ουτω έκ τών φυλακών,
ένθα θά έρρίπτετο δπως έκτίση τήν επταετή ειρκτήν, ήν τφ έπέβαλον οί ένορκοι τής Άμφίσσης !
V

Ό Κλεάνθης έπανεϋρεν έδώ τάς χα,Ιάς ημέρας τής Κωνσταντινου
πόλεως· ή καλή του καρδιά, δ εύθυμος χαρακτήρ του, ή πλούσια ευ
φυΐα του, ή ιδιόρρυθμος ζωή τήν δποίαν διήγε—ζωή άληθινοϋ ήρωος
τοϋ Miirger—καί ή έμπιστοσύνη τήν δποίαν ένέπνεεν έκ πρώτης δψεως
ή γλυκεία καί πρωτότυπος μορφή του, τόν κατέστησαν ένα τών συμ
παθέστερων ’Αθηναϊκών τύπων τ’ ό'νομά του συνεπτύχθη είς έν μέ τον
τίτλον τής έφημερίδος του, καί δ Ραμπαγας έγεινε δημοτικώτατος’
Πίλοι—τοϋ συρμοϋ τότε—ώνομάσθησαν Ραμπαγάδες καί χαερεϊα—ώς
ήθελεν αύτός καί δικαίως τά καφενεία—μέ τόν τίτλον αύτόν έστολίσθησαν δ κ. Γαβριηλίδης, άν καί ήτο δ κυριώτερος παράγων τής
έπιτυχίας τοϋ Ραμπαγά, ύπεχώρησε πρό τοϋ Κλεάνθους, έπεσκιάσθη
ύπό τής δημοτικότητος αύτοϋ, δ δέ λαός λέγων Ραμπαγάν έννόει τόν
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Κλεάνθη μόνον, δ οποίος κατελθών έκ Κωνσταντινουπόλεως, φυγάς
και άγνωστος, εζεπόρθησε κυριολεκτικώς τάς ’Αθήνας και τούς ’Αθη
ναίους· αληθής Λούκουλλος, φίλος τοϋ καλού φαγητού, τής καλής πα
ρέας καί τών θορύβων, έσπευδε παντού όπου ύπήρχε διασκέδασις, κ’ εκεί
διά τών άβιάστων χαριτολογημάτων του, τής ένθουσιώδους φαιδρότητός του, τών παροινίων ασμάτων του καί τών πριάπειων ωδών του,
έχυνε τήν ζωήν καί τήν διασκέδασιν, ένεθουσία, έγοήτευε καί καθί
στατο ό καλλίτερος συνδαιτημών, τόν όποιον όλοι όμοφώνως άνεκήρυττον ώς τόν βασιλέα τών συμποσίων των δέν έξήταζέ ποτέ τήν
κοινωνικήν θέσιν τήν όποιαν κατεϊχον οί προσκαλούντες αύτόν δέν
τόν εμελλεν άν ήσαν λόγιοι ή άμαξηλάται, τραπεζΐται ή οίνοπώλαΓ
δέν ήρώτα άν θά διεσκέδαζον έν τφ έστιατορίω τής Μεγάλης Βρεττανίας ή έν τή μάλλον άποκέντρφ ταβέρνα τής ΙΙλάκας· έφρόντιζε
μόνον νά μάθη άν οί άμφιτρύονές του ήσαν άνοιχτόκαρόοι άνθρωποι
και άν «τά φαγητά των ήσαν έκλεκτά όσον καί ή καρδιά των !»
Καί τό συμπέρασμα τών άνωτέρω :— ό Κλεάνθης άν ήγάπα τήν ποίησιν καί τήν δημοκρατίαν, ήγάπα πολύ περισσότερον τούς καλούς
κιοφτέδες καί τό παληό ρετσινάτο 1
'Η πνευματική του έργασία ήτο οίονεί συνέχεια τής εύθύμου ζωής
του' Ιδέα τις ριφθεϊσα τυχαίως έν τώ θορύβφ τών συγκρουομένων ποτηρίων καί τών δμηρικών γελώτων, έμορφούτο εις τέλειον ποίημα ή
άρθρον προ τού γραφείου του, τού όποιου ό καλλίτερος στολισμός ήτο
ή πλήρης ρητινίτου φιάλη. Ένα ολόκληρον χειμώνα — τόν χειμώνα
τού 1887 πρός τό 1888—διήλθομεν κατ’ αύτόν τόν τρόπον, έργαζόμενοι καί διασκεδάζοντες· συνηντώμεθα έκάστην σχεδόν εσπέραν έν
τώ κάτωθι τού Δημαρχείου γραφείω, ύ Κλεάνθης, έγώ καί ό ’Ιωάν
νης Κοτσάνης—ό ένθουσιώδης καί καλός εκείνος φίλος, ό κατέχων
τό μέγα προσόν νά διατηρή, παρά τήν κυκλούσαν αύτόν παγερότητα,
άπτωτον πρός τήν πατρίδα λατρείαν άρχαίου Ρωμαίου πολίτου καί
νά έμπνέη τόν Κλεάνθη πλειότερον είκοσι τούλάχιστον πατριωτικών
ρητόρων |—καί συνηντώμεθα έκεϊ δπως έργασθώμεν άλλ’ ή μαγική
φιάλη, τά άφθονα ορεκτικά, τά φαιδρά άνέκύοτα καί αί παροίνιοι
στροφαί :
Ψέμα πώς ή άνθρωπότης
Θέ να δημοκρατηθή.

Μόνο μέ ρετσίνα πρώτης

’Στο μεθύσι άν στρωθή,
Είν’ ελπίς ν’ άδελ&ωΟή.
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τάς οποίας ό Κλεάνθης, άνακύπτων αίφνης έκ τής έργασίας, ’τραγου
δούσε μέ τόν ΐδιάζοντα κ’ έκφραστικόν έκεϊνον τόνον του, μετέβαλλον
τήν έργασίαν είς διασκέδασιν· ή έργασία κατέπαυεν αμέσως, ή πέννα
έρριπτετο μακράν, κ’ έσπεύδομξν όπως συνεχίσωμεν έξω, μέχρι τού λυ
καυγούς, τήν διασκέδασιν μας, εύθυμοι, ζωηροί, άδελφωμένοι, ήμεις
οί δύο μέ ολην τήν άμεριμνησίαν καί τόν ένθουσιασμόν τής χρυσής
νεότητος, καί ό Κλεάνθης ζωηρότερος καί φαιδρότερος καί νεαρώτερος ημών, μέ δλον τό βάρος τών τεσσαράκοντα έτών του I . .
Τότε δ ενθουσιασμός του ύψούτο εις τό κατακόρυφον, έλησμόνει τήν
κατάπτωσιν τού φύλλου κ’ έμπλεως ελπίδων καί χαρά; άνεφώνει:
— Βρέ, δ,τι καί νά πήτε ! ό Ραμπαγάς θά πεθάνη μαζή μέ τόν
Κλεάνθη ! . .
Άλλ’ αί καλαί αύταί ημέρας δέν ήσαν διαρκείς· ήρχοντο άλλαι
κατά τάς οποίας ύφίστατο τελείαν μεταμόρφωσιν, έπιπτεν είς τούς άντίποδας, ώς έλεγε' καί αύτός, ό φίλος τού θορύβου καί τής ζωής, έφευγε
τόν κόσμον, κλειόμενος έν τώ γραφείω του ή τρεπόμενος εις μονήρεις
εξοχικούς περιπάτους. Τάς ημέρας αύτάς,—τάς όποιας άπεκάλει στιγρ,άς του—ήτο δύστροπος, άπότομος, σκαιός, άπροσπέλαστος, μη φρον- ■
τίζων διά τίποτε καί δυσαρεστών πολλούς φίλους του, ιδίως έκείνους,
οί όποιοι άνέμενον τάς παροδικάς αύτάς στιγράι; τον διά νά κρίνωσι
τόν χαρακτήρά του.
VI

Ή κυριωτέρα καί έπιτυχεστέρα έργασία τήν οποίαν είχε νά έπιδείξηι
ο Κλεάνθης ήσαν τά ποιήματα του, καί περί αύτών, φρονώ, ότι δευτέρα γνώμη άδύνατον νά ύπάρξη, διότι όσοι τ’ άνέγνωσαν καί τά
ήσθάνθησαν δέν ήδύναντο ή νά τά έκτιμήσουν. Τά φαιδρά τραγού
δια του θά παραμένουν έπι πολύ άκόμη έν τή άσματολογία τού λαού"
τά έπι ζητημάτων τής ημέρας ή άλλων ποικίλων θεμάτων, πολιτικά,
έθνικά ή σατυρικά ποιήματά του, τά κοσμούντα τακτικώτατα τήν
πρώτην σελίδα τού Ραμπαγά καί διακρινόμενα διά τάς τολμηρά; καί
πρωτοτύπους έμπνεύσεις, τάς παραδόξους καί πλούσιας εικόνας, τήν
ζωντανήν γλώσσαν, τήν άφελή έ'κφρασιν καί τήν άβίαστον καί ρέου—
σαν στιχουργίαν, συνεκίνουν ή έφαίδρυνον, άναλόγως τής φύσεώς των
τούς έντρυφώντας είς αύτά" αί δ’ έπιτυχεϊς μιμήσεις τού Βερανζέρου,
τού Δερουλέδ καί άλλων Γάλλων ποιητών, άνωμολογήθησαν ύφ’ όλων
ώς άληθή καλλιτεχνήματα τής νεωτέρας ελληνικής φιλολογίας.
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Έκ τοϋ ακένωτου αύτοϋ ποιητικού θησαυρού, τοϋ τεθαμμένου εις
τούς έ'νδεκα τόμους τοϋ Ραμπαγά καϊ χρήζοντος Ιδιαιτέρας κ’ εκτε
νούς μελέτης άλλου άξιωτέρου μου, θά παραθέσω εδώ ολίγα τιμαλφή
πετράδια, όχι διά νά επιβεβαιώσω δσα άνωτέρω εϊπον, άλλά διά νά
στολίσω τάς πτωχάς μου αύτάς σημειώσεις.
Χορός
(Άφιεροϋται είς τύ παλάτι)
Μισόγδυτα, λαχταριστά τά στήθια τρεμουλιάζουν
Καϊ μέ παλμό σάν τρομαχτά πετοϋνε περιστέρια
Τά δυό τους κιτρολέμονα . . . Μέσ’ ’ςτής καρδιαΐς φωλιάζουν

Χιλιάδες πόθοι . . . κ’ ή ματιαΐς χυτά πετοϋν αστέρια ! .
Μιλούν ’στο βάλς αμίλητα καρδιαΐς ζευγαρωμέναις . . .
“Ω! πόσα λέει πλειότερα τ’ αχείλι ποϋ σωπαίνει ! . .

’Στοΰ βαλς απάνου τά φτερά πετοϋνε μεθυσμέναις,
Κι’ άπ’ τό κεφάλι τό μυαλό ’ςτά πόδια κατεβαίνει.

Διαμαντοσπιθοβόλημα τά μάτια σου θαμπόνει . . .
Στρυφογυρνόίς κ’ ηλεκτρισμός γλυκά σέ γαργαλίζει . . .
Τόν ώμο τόν άφρόπλαστο, ’σάν κόρακας τό χιόνι,

Τό μαΰρο χέρι σου θαρρείς καί πλειότερο ν’ άσπρίζη.
Βαρκούλαις μέσ’ ’ςτά κύματα ποϋ χύν’ ή αρμονία

Τά ζεύγη φεύγουνε, πετοϋν καί χάνονται, μά πάλι

Μπροστά σου χύνονται γοργά ’ςτοΰ βάλς τήν τρικυμία
Καί πάλι ξαναχάνονται μέσ’ ’ςτοΰ χοροΰ τή ζάλη . . .

Τό ένα τ’ άλλο κυνήγα, μά μυστικά κρατιέται
Δεμένο άπ’ τοΰ μουσικού τό μαγικό δοξάρι,

’Στό γύρνα γύρν’ άναπνοη μ’ αναπνοή φιλιέται
Και κάνει τόσους ό χορός άπό μονούς ζευγάρι ! . ,

Χορεύετε ! . . Παντού χορός ’ςτή φύσι βασιλεύει !

Χορεύουν οί πλανήταις μας, χορεύουν οί κομηταις,
'Η γή μας βάλς αιώνιο ςτόν ούρανό χορεύει,
Χορεύουν οί άξέγνοιαστοι έλεύθεροι πολίταις,

Χορεύουν όσοι δέσανε γερά τόν γάδαρό τους,
Χορεύουν οι τρανοί τρανοί, χορεύουν βασιληάδες,

Μά τόν παρά γιά τά βιολιά φορτόνουν ’ςτό λαό τους,
Kt’ αυτός βαρέί τον ταμπουρα γιά νά γλεντούν άγάδες. !
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Μετά, βα&ων και κλάδων
’Σά σήμερα, λεν, δ Χρίστος καβάλλα σέ πουλάρι

Μέσ’ ’ςτά 'Ιεροσόλυμα έμπήκε μ’ «Ώσανα !»

Απάνω ποϋ σμαράγδιαζε κάθε δέντρου κλωνάρι,
Απάνω ποϋ πρασίνιζαν ’ςτούς κάμπους τα σανα.
Κ’ έβγήκε μέ βαγιόκλαρα λαός, λαός μελίσσι,
"Οπου διψούσε λευθεριά μέ ντόπιο βασιληά,
Τόν βασιληά τοϋ ’Ισραήλ ’ς αύτόν νά χαιρετίση,

Μ’ άρπαις, ζουρνάδαις, τούμπανα, λαγούτα κα'ι βιολιά.
Μέ ψαλμωδίαις, μέ χορούς, χαρούμενα τραγούδια,
Μ’ δλόστρωτο τόν δρόμο του άπό δαφνομυρτιά,

Μέ τοϋ Μαρτιοΰ μοσχοβολιά, μέ τοϋ Μαρτιοΰ λουλούδια,
Μέ τόσης νειότης κι’ άνοιξες τριγύρω του φωτιά !
Μ’ ελπίδες, πόθους, ό'νειρα, μέ ζήτω πέρα, πέρα,

Μέ λόγους πανηγυρικούς, μ’ εΰχαίς λαχταοισταίς,

Διαδηλώσεις τρανταχτα'ις καί σκούφιαις ’ςτόν αγέρα
Κι’ άπό άγάπη βασιληά καρδιαίς ζεσταίς, ζεσταίς !

Ό ίδιος αύριο λαός τόν Βαραββάν θά σώση,

Όσ’ άγαπα τόσο μισεί-, τόσο μισεί- πολύ . . .
Ό ίδιος αύριο λαός, Χριστέ, θά σέ σταυρώση,

Θά σέ ποτίση ’ςτό σταυρό μέ ξύδι καί χολή !

Φτώχεια και πλοΰτος
Χιονίζει, πέφτει, πέφτει, πέφτει χιόνι,
Φτωχούλα μάννα, ποϋ μωρό κουνά,

Τρεμουλιαστά, τρεμουλιστά περνά

Μέ παγωμένο χέρι τό βελόνι.
Καί ράβει, ράβει, ράβει, νά προφτάξη
Μιά πλούσια κι’ άκριβή παραγγελία,

Γιά τόν τρανό χορό τοϋ βασιληά

Φουστάνι άπό κάτασπρο μετάξι . . .

Απάνω της τό ροΰχο φρουφρουφρίζει,
Λές κΓ άπό τώρα λαχταρά χορό . . .

Μήν τύχη καί ξυπνήση τό μωρό
'Η μάννα δλοένα νανουρίζει . . .

ΙΟΑΝΝΟΓ ΑΡΣΕΝΗ ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ
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Τοΰ φουστανιοΰ ή ’μέρα ξημερόνει . . .

Τοϋ τάζει ’ςτήν τρεμουλιαστή φωνή της
Σουλτανιχών χαζνέδων τά κλειδιά . . .
Μεγάλα πλούτη κρύβει ’ςτήν καρδιά

Τδ θέλει ή μοδίστρα τδ πρωί,
Μά ό βορριάς άξάφνου, μέ βοή,
Καί πόρταις και παράθυρα τεντόνει.

Κ’ ή πλειδ φτωχούλα μάννα γιά παιδί της !
Σβύνει τδ φως κι’ αρχίζει, μέ τδ χιόνι,
Τοϋ τάζει τήν Άγιά Σόφιά, τήν Πόλι,

Τοΰ τάζει νά τδ κάμη βασιληά,

Σταυραετδ μ’ δλόχρυση φωληά,

Δαιμονισμένος, άγριο χορό,
Ξυπνά ’ςτήν κούνια, κλαίει τδ μωρδ

Κ’ ή μάννα χάνει ροΰχο καί βελόνι . . .

Τή γη τοΰ τάζει δληνα περβόλι,

Τά σπίρτα χάνει, ’ςτδ σκοτάδι ψάχνει,

Τον ήλιο, τδ φεγγάρι καί τ’ αστέρια,

Τής Παναγιάς τοΰ τάζει τδ φιλί,
Ή μάννα άπ’ τήν αγάπη του τρελλη

Τά βρίσκει, μά τδ φώσφορο βρεχτδ
Κολλά ’ςτά δάκτυλά της φανταχτό,
Σημάδι φωτερό, σά φλόγας άχνη . . .

Καί μαργωμένα χουχουλίζει χέρια.
Κι’ άπδ τδ κρύο κι’ άπ’ τδ φόβο τρέμει

Μήν τύχη καί ξυπνήση τδ μωρδ
Καί τδ φουστάνι χάση τδ χορό . . .
Γυρνά, γυρνά ό νοΰς σάν ανέμη !

Τδ χέρι ’ςτδ σκοτάδι φωσφορίζει,
’Στην κούνια κλαίει, κλαίει τδ μωρδ
Κι’ άπ’ τά σπασμένα τζάμια φοβερό

Νανούρισμα ό άνεμος σφυρίζει.

Θυμάται τά παληά της . . . Ήταν χρόνια
Ποΰ φόραγε κι’ αΰτη μεταξωτά
Καί μέ τριχτά σκαρπίνι’ άτλαζωτά

Έχόρευε σέ πλούσια σαλόνια . . .

Ξημέρωσε . . . δέν ’πήγε τδ φουστάνι . . .

Μά χαρτοπαίχτη έτυχε νά πάρη
Όπώχασε τδ βιός του ’ςτά χαρτια

Καί ’ςτά μυαλά του έδωσε φωτιά

Κ’ εκείνη ποΰ τδ είχε βιαστικό

Έπήγέ άπ’ τδ πολύ της τδ κακό,
Νά σκάση όποΰ τον χορό της χάνει !

Πριχοΰ καί τά μυαλά του νά ποντάρη . . .

Καί τώρα μέσ’ ’ςτή φτώχεια της δέν ξέρει

'Ά.νος’ξι καταραμένη

Τί νά γενή . . . δέν έκανε φτωχή . . .

(Κατα Μερανζε'ροτ)

Καϊ στήνει, συντροφιά της μοναχή,

Ή πείνα ’μπρος ’ςτήν πόρτα της καρτέρι !

Τδ χρυσό της παραθύρι αντικρύζει το δικό μου
Κ’ έτσι δλο τδν χειμώνα είχ’ αντίκρυ τδ χρυσό μου.

Φωτιά δέν έχει . . . κρύβει ’ςτήν καρδιά της

Δίχως καν νά μέ γνωρίζη, μ’ αγαποΰσε, τ’ αγαπούσα
Και τά φτερωτά φιλιά μας σταυρονώνταν ’ςτδν αγέρα,

Όση φωτιά τής δίνει τδ παιδί
Γοργότερα πέρνα ή βελονιά της.

Μέσ’ άπ’ τά ξερά κλωνάρια κερασιάς τήν έθωροΰσα,
Δέν άνοιώθαμε κ’ οί δυό μας πότ’ έβράδυαζεν ή ’μέρα’

Περάσαν τά μεσάνυχτα . . . ’ςτά τζάμια

Μά συ άνοιξι, ποΰ τόσο άπδ ζήλεια πρασινίζεις,
Κάθε χρόνο φύλλα κι’ άνθια ’ςτδ ξερό κλωνί χαρίζεις

Καί όσο νάνι νάνι τραγουδεΐ

Λουλούδια ζωγραφίζ’ ή παγωνιά
Καί ’ςτή σβυστή καί κρύα της γωνιά

Τής πείνας κουλουριάζεται ή λάμια !

Καί ή κερασιά τήν κρύβει άπό σένα ώρμηνεμένη . . .
Μά δέ λείπεις κ’ ένα χρόνο, άνοιξι καταραμένη !
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Αγγελος που φώς τριγύρω απ’ τήν ώμορφιά της χύνει
Σβύνεται ’ςτήν πρασινάδα καί ’ςτδν ίσκιο σου έκείνη !

Τί Θεός ! Θεός αλήθεια ! έσκυβε ’ςτδ παραθύρι
Και άς έτσουζε τδ κρύο κ’ ήτανε τδ χιόνι γόνα,
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Μπορεί νά λάχη Σολωμδς
Τήν ’λευθεριά μ’ αΰτδ νά ψάλη

’Σ αΰτδ ποΰ γράφω τοΰτα ’δώ
Ποιος ξέρει τί θά ’γράφαν άλλοι,

Μπορεί- χονδρός λογαριασμός
Νά τδ μαυρίση τοΰ μπακάλη.

Μά τί μέ μέλει; Τραγουδώ
Ό,τι xt’ άν μοΰρθη ’ςτδ κεφάλι

Μ’ αΰτδ καί Νεύτων ήμπορεΓ,

Είνε τδ κάτασπρο χαρτί
’Σάν τήν απείραχτη παρθένα,

“Εσκυβε αύτή κα'ι είχαν τά πουλάκια πανηγύρι

Γιατί τά ’θρεφεν έκείνη σάν θεός τους τδ χειμώνα.
Σύνθημα μας είχε γίνει τδ γλυκδ κελάδημα τους

Κ’ έφτερούγιαζ’ ή καρδιά μας ’ςτδ γοργδ φτερούγιασμά τους . .
“Α, τί χιόνι ! τί ώραία πούν’ ή φύσις χιονισμένη !

Κοπέρνικος ή Γαλιλαίος
Νά λύση πρόβλημα βαρύ

Δέν ξέρει ποιος θά τοΰ ριχτή
Καί ποιά θά τδ χαδέψη πέννα !

Καί ν’ άνατείλη κόσμος νέος.

Μά δέ λείπεις κ’ ένα χρόνο, άνοιξι καταραμένη !

Τό ψυχοσάββατο
Άν δέν ήρχουσαν, άκόμα θά τήν έβλεπα δροσάτη,

Άπ’ τήν αγκαλιά τοΰ ύπνου ’σάν άφήνη τδ κρεββάτι,

Ροδοκόκκινη ν’ άνοίγη τδ χρυσδ παράθυρό της,
Νά προβαίνη ’σάν αΰγούλα, ποϋ δροσιάς διαμάντια χύνει,

Νά μηνάη φώς καί ήλιο μέ τδ ώραΐό πρόσωπδ της
Καί τδ ύστερο αστέρι πρώτη της ματιά νά σβύνη.
Πριν άκόμη κλέφτης ύπνος ήρχουνταν νά μοϋ τήν κλέψη,

Θά τήν έβλεπα ’σάν άστρο δπου πάει νά βασιλέψηΘά ’βλεπα τήν προσευχή της ’ςτδ θεό της ν’ άναβαίνη.
Ά, μά λεΐψε κ’ ένα χρόνο, άνοιξι καταραμένη !
Ή καρδιά μου τδν χειμώνα, τδν χειμώνα καρτεράει,

Τίκι ! τάκ ! ’ςτά τζάμια χιόνι πώς μ’ αρέσει να χτυπάη !
Τί το θέλω εγώ τ’ αγέρι νά φυσαη μυρωμένο,

Νάν’ ’ςτδ πράσινο βελούδο τά λειβάδια μας στρωμένα,
Καί νά τραγουδάη τδ βράδυ τδ αηδόνι μεθυσμένο,
Νάνε λούλουδα ’ςτδν κάμπο χίλια χρώματα βαμμένα ;

Τί μέ μέλει κι’ άν σοΰ ψάλλουν τοϋ Μαρτιοΰ τά χελιδόνια,
Τ’ Άπριλιάτικά σου ρόδα τοΰ Μαγιοΰ σου τ’ αηδόνια ;

Τί μέ μέλει ’σάν τήν εχης μέσ’ ’ςτά φύλλα σου κρυμμένη ;
Λεΐψε κ’ ένα χρόνο, λεΐψε, άνοιξι καταραμένη !

’Άσπρο χαρτί
Είνε τδ κάτασπρο χαρτί
’Σάν τήν απείραχτη παρθένα,

Δέν ξέρει ποιδς θά τοΰ ριχτή
Καί ποιά θά τδ χαδέψη πέννα.
Μπορεί νά τύχη ποιητης

’Στδν Παρνασσό νά τ’ άνεβάση,

Μπορεί κι’ άπλδς μελανωτής
Τήν παρθενιά του νά χαλάση.

’Ή Πάπας άγιο, φριχτό

Άφοοεσμδ νά σφενδονίση
Κ’ ένα πλανήτη σερπετδ

Σοΰζο ακίνητο νά στήση.
Μπορεί Βαγγέλιο ιερό

Νά διαβασθή ’ςτδ πρόσωπό του,
Ή συναξάρι σοβαρό,

Ή ιστορία Δδν Κιχώτου.

’Εψές τδ ψυχοσάββατο εύρηκα μιά ψυχή,
Φτερούγιαζε, φτερούγιαζε ή δόλια μοναχή,
Κ’ ήθελε σώμα γιά ναΰρή νάρθή ’ςτδν κόσμο πάλι,
Τής λέω — «’έλα μέσα μου!» κι’ ανοίγω τήν καρδιά

Καί τήν σφαλνώ . . . Μά πέρασα αλλόκοτη βραδειά,
Γιατί δέν άφην’ ήσυχη ή μιά ψυχή τήν άλλη !

**
*

Βεβαίως δλα τά ποιήματά του δέν τά έχαρακτήριζεν ή αύτή πάν
τοτε δύναμις καί ή αύτή χάρις- [χερικά έξ αύτών—κατά τά τελευταία
ιδίως ετη—ούδέν άλλο ήσαν ή στίχοι άπλοι και άλλα αναδημοσι
εύσεις έκ προηγουμένων φύλλων, μαρινάτα παρ’ αύτοϋ άποκαλούμεναάλλ’ δ έπιφέρων τήν άνωτέρω παρατήρησιν, διά νά ήνε δίκαιος,
πρέπει νά λάβη ύπ’ δψιν του δτι καί θέματα κατάλληλα δέν παρουσιάζοντο καθ’ έκάστην, καί ή φαντασία ήτο αδύνατον νά μένη διαρ
κώς ύπό άτμόν καί δ Κλεάνθης έξ άλλου δέν ήδύνατο, μ’ δλην τήν
καλήν του θέλησιν, ν’ άφιεροϋται άποκλειστικώς είς τό πρώτον ποί
ημα, διότι ήτο ήναγκασμένος, ώς πολλάκις συνέβαινεν, δ ίδιος νά
γράφη καί πρώτον ποίημα καί άρθρον καί πίφ—πάφ, έν ένΐ λόγω
δλόκληρον τό φύλλον, μεταφράζων συγχρόνως δύο μυθιστορήματα καί
φροντίζων διά τήν διαχείρισιν καί διάδοσιν αύτοϋ.
Καί δμως ! Μ’ δλ’ αύτά καί μ’ δλην τήν συμπαρομαρτοϋσαν άπογοήτευσιν, έγραψε πολλά έπιτυχή ποιήματα κατά τά τελευταία έ'τη
—είς τήν περίοδον αύτήν άνήκουν οί Χοροί, Μετά Βαίων καί Κ2άόων, Φτώχεια καί Π.Ιοντος—καί ιδίως τήν σειράν έκείνην τών έρωτικών έπιγραμμάτων, τά δποΐα τώ ένέπνευσεν δ δσον παράδοξος τόσον
αγνός καί ποιητικότατος έρως, τόν δποϊον συνέλαβεν, ολίγους μήνας
πρό τής τελευταίας φυλακίσεώς του, πρός . . . όωόεκαετή κορασίδα !
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Ή άθώα καί απέριττος εκείνη κοράσι; ήτο ή Νεράιδα που τον έπότισε το αθάνατο νερό καί άνεβίωσεν, ώς δ Faust, κ* έπανεΰρε τάς παι
δικά; του συγκινήσεις, τήν πρώτην του φαιδρότητα, τά Λεραογίέχα
νειατα του, τά όποια τόσον ήδέω; καί τόσο μελαγχολικώ; έτραγούδησε :
Τά περασμένα νειατά μου ή νειότη της ποτίζει

Και τής ζωής μου τό δεντρί θαρρείς καί ξανανθίζει.
Τά μαραμένα φύλλα του νά! πάλι πρασινίζουν
Ξεχνούνε τό φθινόπωρο καί ’ςτά κλαριά χαρίζουν
Τήν φορεσιά τής άνοιξις, τή γδύμνια του στολίζουν

Καί χαίρονται μαγιάπριλα δροσάτα, μυρωδάτα
Και γλυκοκελαδήματα νά περασμένα νειάτα !

“Ισως άλλοι ν’ άνεγίνωσκον απλώς ή καί νά ευρισκον φορτικά; τάς
άφελεϊς καί γλυκείας αύτάς ερωτικά; εκμυστηρεύσεις’ άλλ’ εγώ, δστις
παρηκολούθουν έκ τοϋ σύνεγγυς τήν έξέλιξιν του περιέργου αύτοϋ αι
σθήματος κ’ έγνώριζον τήν ιστορίαν ένός έκαστου έκ τών ποιημάτων
αύτών, ευρισκον τρυφήν καί άγνώστους συγκινήσεις είς τήν άνάγνωσίν
των καί—διά νά ήμαι ειλικρινής—ένφ ολίγον έφρόντιζον διά τά κατ’
έκείνην τήν εποχήν δημοσιευόμενα έν τώ 'Ραμπαγά πολιτικά καί πα
τριωτικά ποιήματα, κ’ ένφ ούτ’ άνεγίνωσκον καν τ’ άρθρα τοϋ Ρόκκου
καί τά νεροπλύματα τών άλλων πατριωτών, άπεστήθιζον έξ έναντίας
τά τρυφερά αύτά ποιήματα τοϋ Μεσοχόπου και τοϋ Φνλαχισμένον
καί συνεπάθουν κ’ έγώ πρός τήν μικράν καί άκακον αύτήν κόρην, ή
οποία, χωρίς νά περικοσμήται ύπό έκτακτου καλλονής καί σπανίων
προτερημάτων, έ'γεινεν—άκουσίως κ’ έν άγνοια της 1—τό γλυκύ καί
παρήγορον άστρον, τό σελαγίζον, μόνον αύτό, καί σκορπιζον τάς συμ
παθείς καί γοητευτικά; άκτϊνά; του, μέχρι τή; τελευταία; στιγμής,
έν τφ ζοφερφ ούρανφ τοϋ άτυχοϋ; φίλου μου ! . . .
VII

«Ή ιστορία τοϋ Ελληνικού τύπου, ούτινος ύπήρξας κρατερό; στρα«τιώτης, θ’ άποφανθή βραδύτερον, άν πρέπει νά καταταχθή; μεταξύ
»τών έκλεκτών του ή τών συμπαθών θυμάτων του ...» είπε πρό
τοϋ τάφου δ Πρόεδρος τής Ένώσεως τών δημοσιογράφων χ. Στεφανόπολι, άποχαιρετιζων τόν άτυχή Κλεάνθη έξ όνόυ.ατος τών συναδέλ
φων του.
Δέν θέλω νά προλάβω τήν κρίσιν τή; ιστορία;· δταν έ'λθη αύτή
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μεθαύριον, θεά άδέκαστος, άπηλλαγμένη συμπαθειών καί αντιπαθειών,
άς δρίση ή ιδία, τήν κατάλληλον θέσεν διά τόν δημοσιογράφον, δ
δποΐο; έγκολπωθείς μίαν ιδέαν, τήν διεφύλαξεν αγνήν καί άμίαντον,
καί ένφ τόσοι άλλοι τήν περιεπτύχθησαν μόνον καί μόνον δπως, φερόμενοι έπι τών πτερύγων της, άνέλθωσιν ύψηλότερον, αύτός τήν έτήρησε μέχρι τέλους, δπως ύπ’ αύτής ποδηγετούμενος κατέλθη είς τόν
τάφον ! ή ιστορία ά; κρίνη τόν δημοσιογράφον, δ δποϊος έπι ενδεκα
δλα έτη μεθ’ δλας τάς άπογοητεύσεις καί τά; στερήσει; τά; δποίας
έδοκίμασεν, έμεινεν άδιάσειστος ώς βράχος έν τή άρχήθεν καταληφθείση θέσει, μόνην θεάν του προσκυνήσα; τήν άλήθειαν καί μόνον
κόμμα του τόν λαόν !
Μέχρι τή; ημέρας έκείνη; άς άρκεσθή ή μνήμη του είς τόν άληθή
πόνον, τόν δποϊον έξεδήλωσαν οί συνάδελφοί του έπι τή άπωλείφ έν
τιμου συναδέλφου, οί φίλοι του έπι τή άπωλεία άγαθοϋ φίλου, δ
λαός έπι τή άπωλεία διερμηνέως τών αισθημάτων του καί ύποστηρικτοϋ τών δικαίων του ! Μέχρι τή; ημέρα; έκείνης άς άρκεσθή εί; τά
δάκρυα, τά δποϊα παρερχόμενοι πρό τοϋ τάφου του χύνουν οί γνωρίσαντες αύτόν, θρηνοϋντε; έ'νθερμον πατριώτην, τίμιον δημοσιογράφον,
ένθουσιώδη ποιητήν, άγαθόν φίλον, κ’ ένθυμούμενοε τάς σπανία; άρετάς του, άρετά; άποτελούσας βαρύτιμον στέφανον, στέφοντα νοερώς
τούς καθημαγμένους κροτάφους του ! . . .
Άθήναι, Μάιος 1890.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΤΑΓΚΟΠΟΤΛΟΣ

ΤΟ ΑΛΟΓΟ
ι
« ΤΩ άτι μου άξετίμωτο, άγαπητέ Βορηά μου,
Μέ ποιά λαχτάρα σέ θωρώ
Αλυσωμένο, σκυθρωπό
Νά στέκεσαι έμπροστά μου !
» *Αχ ! νά ’μπορούσα δ δύστυχος τήν άλυσο νά σπάσω
Όποϋ τό πόδι μου κρατεί,
Καί τό γραφτό σου τό κορμί
Μέ πόθο ν’ άγκαλιάσω.
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» Καί

ίχ

σ’ άφίσω ελεύθερο, λαγκάδια κι* ακρογιάλι
'Ωσάν πουλάκι νά διαβης
Και τά παιδάκια μου νά βργς
’Στης μάνας την άγκάλη.

» Γένου πατέρας σπλαχνικός ’ςτά δύστυχα παιδιά ρεου,
Μέσ’ ’ςτά σγουρά τους τά μαλλιά
Γλείφτα, Βορηά μου, σιγανά
Και πες τά βάσανά μου. »
Ένας άράπης δύστυχος αύτά τά λόγια λέει
Εις τ’ άλογό του τό γλυκό,
Σφιχτά δεμένοι είναι κ’ οί δυό
Κι’ δ ένας τόν άλλο κλαίει.
II

Τό δύστυχο άτι
Ό άράπης τηράζει
Κ’ εκείνο την πλάτη,
Τη χαίτη λυγά.
Τεντώνει τ’ αύτιά του,
’Αφρίζει, φρυμάζει,
Κινεί την όρά του
Κ’ εύθύς πηλαλά.

Τό μάτι θολόνει,
Τό χέρι άκουμπάει,
Τό στρηφει, τ’ άπλόνει
Μεμιάς ’ςτό Βορηά.
Τά χείλη του άφρίζουν,
Μπλαβίζει, φουσκόνει,
’Στά δόντια του τρίζουν
Φριχτά τά λουριά.
Γουρλόνει τό μάτι,
Τά πόδια στυλόνει,
’Ελεύθερο τ’ άτι
Πηδρί, χλημητρά.

Ό άράπης ξεσέρνει,
Σά φεϊδι γλυστράει,
’Στά στηθη του δέρνει,
Νεκρόνει ή καρδιά,
III

Τό άλογο δ Μαύρος μ’ δλόβρεχο μάτι
’Στά στηθη του σφίγγει ποϋ δέρνουν γοργά·
ΤΩ σύρε, φωνάζει, άράπικο άτι
Και βάλε ’ςτά πόδια, ’ςτη χαίτη φτερά.
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Τό άτι τοϋ γλείφει μεμιάς τό λαρύγγι,
’Ανοίγει τό στόμα, φρυμάζει, χουμιγ,
Τόν πιάνει άφ* τη μέση, ’ςτά δόντια τόν σφίγγει,
Αύτιάζεται, γέρνει, λυγάει την όρά.
Λαγκάδια, ποτάμια διαβαίνει άφρισμένο,
Μά πάντα τό Μαϋρο ’ςτά δόντια κρατεί.
Σά σύγνεφο φεύγει πυκνό, μαυρισμένο,
Ποϋ κρύβει μαυρίλα, φωτιά και βροχή.

Το αίμά του στάζει, τό σώμα φουσκόνει,
Τό μαϋρο ρουθούνι ματόνει, ρουφά’Στ’ άγκάθια τό πόδι άνοίγει, σκαλόνει,
Γοργά ροχαλιάζει, μουγκρίζει, πηδρί.
Ψηλά τό φεγγάρι μισόσβυστο στέκει,
Και ή ρόδινη αύγούλα προβαίνει ’ςτη γη.
Τό άτι σά μαϋρο περνά αστροπελέκι,
Μά πότε θά φθάση καί ποϋ θά σταθή ;

’Εκεί ποϋ λάμπει άδιάκοπα
Ό ήλιος ’ςτόν αιθέρα,
’Εκεί ποϋ οί κρίνοι άσπρίζουνε
Καί χύνουν ’ςτόν άέρα
Περίσσια μυρωδιά.

IV
’Στο μέρος ποϋ περσότερο
’Ανθίζει τό χορτάρι,
Ποϋ άφ’ τη μονιά του άνάμεσα
Μουγκρίζει τό λιοντάρι
Κι’ άντιβοΐζει ή γη.

Όπου πυκνά φωλιάζουνε
Μέσ’ ’ςτών δένδρων τά φύλλα
Χελιδονάκια αμέτρητα,
Όπου ή ξανθή καμήλα
Στολίζει την έρμιά.

Έκεϊ ποϋ δ στρουθοκάμηλος
Σάν άστραπη διαβαίνει,
Όποϋ πετιέται δ πίθηκος,
Κι’ δ ελέφαντας προβαίνει
Μέ ράχη πυργωτή.

Όπου κινιοϋνται δλόχαροι
Περίσσιοι καλαμιώναις,
Όπου άφ’ τά δένδρα στέλνουνε
Ή έρωτικαίς τρυγώναις
Γλυκύτατη φωνή.

Έκεϊ καλύβα ύψόνεται
Σιμά ’ςτό περιγιάλι,
Έκεϊ παιδάκια στέκουνται
’Στης μάνας την άγκάλη,
Ποϋ κλαίει καί τά ©ιλεϊ.
ε
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Ξάφνου άγροικοϋν πατήματα,
«Παιδιά, δ Βορηάς μας μ* έσωσε»
Σαραβολή κι’ αντάρα·
Ό άράπης έτσι λέει,
Σκύφτουν ’ςτή γή κι ’ αύτιάζουνται «Νά τδν φιλήστε τρίζετε»,
Κι’ άκοϋνε μέ λαχτάρα
Κα'ι τά θωρεϊ και κλαίει
’Αλόγου βογγυτό.
Άφ’ τήν πολλή χαρά,
Σηκόνουνται και στρέφουνε
Τά μάτια ολόγυρά τους.
Άτι θωροϋνε αράπικο
Σάν άστραπή έμπροστά τους,
Πώχει κορμί γραφτό.

Τδ άλογο άνδρειεύεται,
Τδ μάτι του γελάει,
Δέρνει ή καρδιά, τδ σώμά του,
Τούς γλείφει, χλημητράει,
Μουγκρίζει, ξεψυχά.

Μάνα, δ Βορηάς, φωνάζουνε,
Κάτι κρατεί ’ςτδ στόμα·
Τ’ άλογο φθάνει δλότρεμο,
’Απίθωσε τδ σώμα
Καί χάμου ροβολή.

Τ’ αγόρια τδν πατέρα τους
Γλυκύτατα αγκαλιάζουν
Φωνάζουν, κλαϊνε άδιάκοπα
Πώς μέσ’ 'ςτή γή έτοιμάζουν
Τδν τάφο τοϋ Βορηά.

Ζάκυνθος 1890.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΡΤΖΩΚΗΣ

Άθήναι, 18 Αΰγούστου 1890.

’Αξιότιμε Κύριε Άρσένη,

Σας αποστέλλω διά τό αξιόλογου Ημερολόγιου σας, τό όποιου κατ’ έτος τελειο
ποιείτε, όλίγας λέξεις περί τοΰ αληθώς φλογερού ζητήματος τώυ δασώυ. Ή πα

ρούσα συγκίυησις θέλει άρά γε φέρει εις αποτέλεσμά τι σωστικού, ή θέλει διαλυθή
καί αύτη μετά τοΰ καπυοΰ τώυ πυρκαϊώυ ; Ας ελπίσωμευ ότι θά έυεργήσωμευ
ήδη ώς εύοωπαΐοι, καί δέυ θά μέυωμευ απρακτοΰυτες καί κύπτουτες τήυ κεφαλήυ

ύπό τήυ πίεσιυ τής είμαρμέυης τώυ άυατολιτώυ.
Δέξασθε, αξιότιμε κύριε Άρσένη, τήυ εκφρασιυ τώυ έξαιρέτωυ αΐσθημάτωυ μου.

Γ. ΚΟΖΑΚΗΣ ΤΥΠΑΛΔΟΣ

ί άλλεπάλληλοι καί καταστρεπτικώταται πυρκαϊαί τών δασών τής Ελλάδος κατά τούς θερι
νούς τούτους μήνας, διήγειραν έπί τέλους ζωηρόν
τδ ενδιαφέρον τής κοινωνίας έπί τοϋ άντικειμένου'
τούτου. Ήρχισε νά κατανοήται περισσότερον ή
σπουδαιδτης τοϋ ζητήματος. Ή κοινή γνώμη
τοϋ τόπου άπαιτεϊ γενναία μέτρα ύπέρ τής διασώσεως τών άπομεινάντων δασών καί ύπέο τής
άναδασώσεως τών άποψιλωθέντων όρέων.
Περί τών δασών έξεδόθησαν άπδ τής ίδρύσεως
τοϋ βασιλείου όχι ολίγοι νόμοι. Άλλά καί οί νόμοι ούτοι καί τά διοι
κητικά μέτρα άπεδείχθησαν άνεπαρκή. Σκέψις έγένετο ένίοτε περί
μεταρρυθμίσεως τής κείμενης νομοθεσίας καί περί νέων σωστικών μέ
τρων, πλήν ούδέν άπεφασίσθη. Οί άρμόδιοι άπδ πολλών έτών άπέναντι
τής συνεχώς συντελουμένης καταστροφής δέν προέβησαν εις καμμίαν
τελεσφόρον άπόφασιν. Άποδοτέα ή τοιαύτη άδράνεια εις τάς πολλάς
δυσχερείας τοϋ ζητήματος καί εις τά προσκόμματα είς τά δποϊα παν
μέτρον προσκόπτει ένεκα τών άρχαίων καί έρριζωμένων βαρβάρων
έξεων τοϋ τόπου. Άλλως τε παρ’ ήμΐν ούτε είς τάς άνεπτυγμένας τά
ξεις κατανοοϋνται άκριβώς αί πραγματικαί λειτουργίαι, τάς δποίας
τά δάση έπιτελοϋσιν έν τή δημιουργί^. Οί πλεϊστοι μηδεμίαν ή μικράν είς αύτά άποδίδουσιν έπιρροήν έπί τών άτμοσφαιοικών φαινο
μένων.
Έπί τών μετεωρολογικών φαινομένων δύνανται νά έπιδράσωσιν, ή
γενικαί άτμοσφαιρικαί αΐτίαι ή τοπικαί α’.τίαι. "Οταν λοιπόν βεβαιοϋται ίστορικώς ότι μετεβλήθησαν οί μετεωρολογικοί οροί χώρας τινός,
έξεταστέον έάν ή μεταβολή προέκυψεν έκ γενικών άτμοσφαιρικών
αιτίων ή έκ τοπικών αιτίων. Χωρίς νά είσέλθωμεν είς έπιστημονικάς
λεπτομέρειας, αϊτινες ήθελον άπαιτήσει ε’ιδικάς άναπτύξεις καί άπο-
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μακρύνει ημάς πολύ άπό τοϋ θέματος, παρατηροϋμεν δτι κατ’ άσφαλή
επιστημονικά διδόμενα ή έν Έλλάδι έν γίνει βεβαιουμένη μεταβολή
των μετεωρολογικών φαινομένων μεταξύ της κλασικής έποχής και της
συγχρόνου δέν προκύπτει έκ γενικών ατμοσφαιρικών αιτίων, δέν εινε
το αποτέλεσμα μεγάλων μετεωρολογικών έποχών, άλλ’ εινε ή συνέ
πεια αιτίων τοπικών, ήτοι της καταστροφής τών δασών, της έλλείψεως καλλιέργειας έπι μεγάλων έκτάσεων της χώρας, τοϋ σχηματι
σμού ελών κτλ. Πλην όχι μόνον διά την Ελλάδα, άλλά κα'ι δι’ δλας
τάς χώρας της οικουμένης άληθεύει, δτι αί γενικαί άτμοσφαιρικαΐ
αΐτίαι η άκριβέστερον ε’ιπεϊν αί κοσμικαί α’ιτίαι, έλάχιστα έπέδρασαν
άπό χιλιάδων έτών έπι τοϋ κλίματος. Ό ένδοξος γάλλος άστρονόμος
AragO, έν ύπομνηματι αύτοϋ καταχωρηθέντι τώ 1834 έν τώ κατ’ έτος
έκδιδομένω Ήμερολογίω τοϋ άστεροσκοπείου τών Παρισίων (τφ έπιγραφομένφ Annuaire du bureau des longitudes), άπέδειξεν δτι
άπό δισχιλίων έτών ή γενική θερμοκρασία της όλης μάζης της γης
δέν μετεβλήθη ούτε κατά έν δέκατον βαθμού (τοϋ έκατονταβάθμου),
καί δτι αί μεταβολαί τάς όποιας παρετήρησαν εις τινα κλίματα δέν
προκύπτουσιν έξ αιτίων κοσμικών, άλλ’ έκ περιστάσεων τοπικών, οίον
καταστροφών δασών έν ταϊς πεδιάσι καί έπι τών όρέων, άποξηράνσεως
η έπεκτάσεως ίλών καί άλλων τοπικών περιστάσεων σχετιζομένων
πρός την γεωργίαν.
Έν Έλλάδι καί έν ταϊς ύπό τοϋ ελληνικού έθνους οΐκουμέναις χώραις της άνατολης τό κλίμα ύπέστη έν γίνει άπό της κλασικής έποχής
μέχρε σήμερον έπαισθητάς μεταβολάς, καταφανείς άπανταχοϋ, πρό
πάντων ύπό τήν εποψιν τών όμβρων καί τής ύδρολογικής καταστάσεως. Έν Έλλάδι καί έν Mtap^ ’Ασία, όπου κατά τήν άρχαιότητα
άνεπτύχθη καί ήκμασε λαμπρός πολιτισμός, είς πολλά μέρη άντί τών
πλουσίων προϊόντων τά όποια άλλοτε έκάλυπτον τήν εύφορον γην,
άπαντώμεν σήμερον άνύδρουςκαί άμμώδεις έκτάσεις, μάτην 8ε ζητοϋμεν πολλούς ποταμούς, ών ή ιστορία άπεμνημόνευσε τά ονόματα. Έν
τή ’Αττική δ Ίλισσός καί δ Κηφισσός εινε ξηροί έπι οκτώ μήνας τοϋ
έτους καί χείμαρροι τό έπίλοιπον τοϋ χρόνου. Επίσης έν Ίταλίφ βλέ—
πομεν, δτι ή Σικελία καί ή Σαρδηνία έχασαν τήν άρχαίαν ευφορίαν
των άπό τής καταστροφής τών δασών.
Τά δάση έπιδρώσιν επί τών άνέμων, έπι τής βροχής, έπι τής θερ
μοκρασίας, έπι τών ύετών, έπι τοϋ τοπικού κλίματος έν γίνει. Τά δάση
μετριάζουσι τήν ψοχρότητα ή τήν θερμότητα τών άνέμων, άνακό-
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πτουσι τήν όρμήν αύτών, προκαλοϋσι τάς βροχάς, παρακωλύουσι τόν
σχηματισμόν τών χειμάρρων, καθιστώσι τήν θερμοκρασίαν χώρας τί
νος κατά τάς διαφόρους ώρας τοϋ έ'τους όλιγώτερον ψυχράν ή όλιγώτερον θερμήν.
Ή ούσιωδεστάτη δμως λειτουργία τών δασών εινε ή σχετιζομένη
πρός τήν ύδραυλικήν κατάστασιν. Τά δένδρα έπι τών όρέων ή έπι
τών ύπωρειών παρασκευάζουσι τήν διαστάλαξιν τοϋ ύπατος τής
βροχής ύπό τό έδαφος καί άποθηκεύουσι τήν χιόνα, ήτις άναλυομένη
καί διασταλαζομένη ύπό τήν γήν συντελεί μετά τοϋ ύπατος τής
βροχής εις τήν περισυλλογήν τών πηγαίων ύδάτων. Ή διαστάλαξις
τών όμβριων ύδάτων ύπό τό έδαφος γίνεται βραδέως, διαρκοϋσα >
έπι ημέρας καί εβδομάδας. Είς τά άποψιλωθέντα όρη επομένως τό
πλεϊστον τών καταπιπτόντων όμβρων δέν άποθηκεύονται ύπό τό έδα
φος, ή διότι κατέρχονται έν ειδει χειμάρρων ή διότι έξατμίζονται. Τά
δάση λοιπόν πρωτίστως συντελοϋσιν είς τό νά έφοδιάζωσι δι’ ύδάτων
τάς πηγάς, προστατεύοντα τό έ'δαφος, έλαττοϋντα τήν έζάτμισιν, καί
διευκολύνοντα οΰτω τήν διαστάλαξιν τών όμβρων ύπό τήν γήν. Διά
τούτο έάν ποτέ καταστραφώσι τά δάση, είς τά όποια διασταλάζονται
οΐ όμβροι, έξ ών σχηματίζονται αί πηγαί τής Στυμφήλου, θά στειρεύσωσι καί τά πολυθρύλλητα αύτά νερά, τά όποια πρόκειται νά διοχετευθώσιν εις τήν ’Αττικήν διά δαπάνης πολλών δεκάδων εκατομμυ
ρίων.
,
Ή σχέσις αυτή μεταξύ τών δασών καί τής ύδρολογικής καταστάσεως κεϊται έκτος πάσης άμφισβητήσεως, καί εινε ούτως ε’ιπεϊν κατα
φανής. Εννοείται πόσον ή έλάττωσις τών ύδάτων έπηρεάζει τό κλίμα
έν γένει ύπό ύγιεινήν εποψιν, συνάμα δέ καί τήν γεωργικήν καί βιο
μηχανικήν παραγωγήν. Οΰτω βλέπομεν άπανταχοϋ τήν καταστροφήν
τών δασών συνεπαγομένην τήν παρακμήν καί τήν άραίωσιν τοϋ πλη
θυσμού, Μεταξύ πολλών παραδειγμάτων άναφέρομεν τό εξής χαρακτηριστικώτατον. Ό κ. Hericart de Thury, διακεκριμένος γάλλος
γεωπόνος, έν ύπομνήματι αύτοϋ πρός τήν γαλλικήν κεντρικήν εταιρίαν
τής γεωργίας, άναφέρει τό γεγονός τούτο, δπερ αύτολεξεί μεταφέρομεν.
«Πριν ή πέση, λέγει ό έν λόγω συγγραφεύς, ύπό τήν έζουσίαν τών Βε«νετών ή Δαλματία είχε δύο εκατομμύρια κατοίκων. Τά όρη αύτής
«έκαλύπτοντο ύπό άρχαίων δασών, καί αί κοιλάδες αύτής έφημίζοντο
«διά τήν εύφορίαν των. Άλλ’ άφ’ ής έποχής οί Βενετοί κατέστρεψαν
«τά δάση χάριν ναυπηγίας, τά όρη δέν παρουσιάζουσι πλέον ή κορυ-
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«φάς άποψιλωθείσας. Ό πληθυσμός της Δαλματίας κατήλθεν έ'κτοτε
«εις διακοσίας χιλιάδας κατοίκους, καί μόλις ή χώρα δύναται νά
«θρέψη αυτούς. Ή άποφαλάκρωσις τών όρέων κατέστησεν άγονον τό
«έδαφος των κοιλάδων διά της στειρεύσεως τών πηγών καί διά της
«έπιδράσεως τών αποξηραντικών άνεμων».
Τοιαύτη θέλει είσθαι καί της Ελλάδος ή τύχη εάν δέν σωθώσι τά
δάση.
Ή καταστροφή τών δασών καί της βλαστήσεως επί τών κορυφών,
επί τών κλιτύων καί επί τών ύπωρειών τών όρέων, είνε ή πρώτιστη
αιτία τοϋ σχηματισμού τών φθοροποιών χείμαρρων. Ή μεγάλη εκτασις τών όρέων έν Έλλάδι καθιστή τάς έκ τών χείμαρρων ζημίας πολύ
έπαισθητάς.
Ή έπιρροη τών δασών έπι τών ατμοσφαιρικών φαινομένων άποτελεϊ τό σπουδαιότατον μέρος τοϋ βασικού ζητήματος. Τά έπι τών όρέων
δάση είνε τά μάλλον χρήσιμα, μάλιστα έν χώρα έχούση τό έκτεταμένον όρεογραφικόν σύστημα της Ελλάδος, καί διότι είς τά όρη γίνε
ται ή διαστάλαξις τών όμβριων ύδάτων τών σχηματιζόντων τάς πηγάς, καί διά την έπι της ηλεκτρικής καταστάσεως της χώρας έπιρροην αύτών. Εσφαλμένη δμως είνε ή πρόληψις τινών, δτι τά δάση έν
ταϊς πεδιάσιν είνε άχρηστα εί μη καί έπιβλαβή. Έν Έλλάδι ιδίως
τά δένδρα είνε χρησιμώτατα καί είς τάς πεδιάδας. Τά έν ταϊς πεδιάσι δάση συγκρατοϋσι τούς άτμούς, άφθονους έν χώρα πανταχόθεν περιβρεχομένη ύπό της θαλάσσης, παράγουσιν όξυγόνον, καί διατηροϋσιν
ύγρασίαν μετριάζουσαν τό ψύχος τόν χειμώνα καί τόν καύσωνα τό
θέρος. Άρκοϋσι τά πρό ολίγων έτών γενόμενα ύπό τοϋ γάλλου σοφού
Deherain πειράματα, δπως καταδείξωσι τήν μεγίστην έπιρροήν έπι
τής άτμοσφαίρας όχι μόνον τών δένδρων, άλλ’ οίωνδήποτε βοτάνων,
είτε έπι τών όρέων είτε έν ταϊς πεδιάοι κεϊνται ταϋτα. Διά τών έν
λόγω πειραμάτων κατεδείχθη, δτι έν φύλλον άποδίδει διά -rfa έξατμίσεως έντός μιας ώρας ποσότητα ύπατος ϊσην καί ένίοτε διπλάσιάν
τοϋ βάρους του. Ή μεγαλητέρα έξάτμισις γίνεται είς τό φώς τοϋ ήλιου.
Ή έξάτμισις δέ αυτή γίνεται όχι μόνον είς τά φύλλα τών δένδρων
καί τών διαφόρων βοτάνων, άλλά καί είς τά φύλλα τών δημητρια
κών καρπών.
Οί άρχαϊοι έ’λληνες είς τήν έποχήν τής άκμής των φαίνεται δτι
έξ ένστικτου ούτως είπεϊν έννόησαν τήν μεγίστην χρησιμότητα τών
δασών καί εθεσαν αύτά ύπό τήν προστασίαν τής γοητευτικής αύτών
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θρησκείας καί τών αυστηρών αύτών νόμων. Άλλ’ δταν αί ίστορικαι
περιπέτειαι έπέφερον τήν πολιτικήν παρακμήν τοϋ έ’θνους έκείνου, ή
δενδροτομία ύπήρξεν έν τών πρώτων φαινομένων τής πτώσεως. Άπό
δύο χιλιάδων έτών ποικίλοι έπιδρομεϊς, καί πρωτίστως αύτοϊ οί παρακμάσαντες Έλληνες, έδενδροτόμησαν άνιλεώς τήν χώραν, τήν οποίαν
ούτως είπεϊν παρεμόρφωσαν. Ή πολιτική παρακμή έπέφερε τήν δενδροτομίαν, καί ή δενδροτομία έπέτεινε τήν παρακμήν διά τής κατα
στροφής τοϋ κλίματος. Διότι διά τής μεγάλης ταύτης δενδροτομίας,
τό άλλοτε εύκραές κλίμα τής Ελλάδος άπέβη ψυχρότερον κατά τούς
χειμερινούς μήνας, θερμότερον κατά τούς μακρούς θερινούς μήνας, καί
έν γένει μάλλον άστατον καί νοσηρότερον. Είνε δ’ άξιον σημειώσεως,
δτι μετά τήν άποκατάστασιν τοϋ έλληνικοϋ βασιλείου, οί άπελευθερωθέντες κάτοικοι αύτοϋ άπέδειξαν πρός τά δάση άστοργίαν, οποίαν
είς τοιοϋτον βαθμόν δέν εδειξεν ούδεμία έκ τών κατακτησασών τήν

Ελλάδα φυλών.
Άλλ’ δπως καί άν έχη, έχομεν πάντες' τό καθήκον νά πράττωμεν
τό κατά δύναμιν ύπέρ τής κοινής σωτηρίας. Καί άληθώς τό ζήτημα
τών δασών κατέστη παρ’ ήμϊν ζήτημα κοινής σωτηρίας. Τά δάση
δέον νά γίνωσιν άντικείμενον διττής μερίμνης, διοικητικής καί επι
στημονικής. Ή διοικητική μέριμνα άφορή εις τήν δι’ δλων τών μέσων
προφύλαξιν αύτών. Ή δ’ έπιστημονική μέριμνα άφορα είς τήν έπιμέλειαν τών ύπαρχόντων δασών καί είς τήν άναδάσωσιν. Ή δασική καλ
λιέργεια άποτελεϊ έπιστήμην νέαν, έ'χουσαν τάς μεθόδους αύτής καί
τούς ίδιους αύτής τρόπους ένεργείας, καί άπαιτοϋσαν μελέτας είδικάς. Ή έπιστήμη αΰτη άπό ήμίσεως ήδη αίώνος συνεχώς προάγεται
τή συνδρομή τής χημείας καί τής φυσικής ιστορίας, καί φωτίζεται
ύπό τών πειραμάτων τών γινομένων είς διαφόρους χώρας καί ιδίως είς
τήν Γερμανίαν. Διά πολλών καί έπανειλημμένων παρατηρήσεων έπι
τής έπιρροής τοϋ άέρος, τοϋ ΰδατος, τών λιπασμάτων, έτελειοποιήθη
ή καλλιέργεια τών δασών. Έχει λοιπόν ή πολιτεία εύρύ στάδιον ένερ
γείας, έάν άντί ν’ άποθαρρύνηταε καί ν’ άπρακτή, άποφασίσγι τέλος
νά έπιληφθή έρρωμένως ζητήματος, δπερ έΛαβεν ήδη έθνικήν σημασίαν.
Άθήναι, τήν 18 Αύγούστου 1890.
Γ. ΚΟΖΑΚΗΣ ΤΥΠΑΑΑΟΣ
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ΜΑΚΡΥΑ ΤΗΣ

Στοχάζεσαι σάν θυμηθώ πώς είσαι μαχρυά μου,
Τί σύφουνας τής Μπαρμπαριας το νοϋ μου συνεπαίρνει;
Βουρκώνουνε τά ’μάτια μου τά μαϋρα δάκρυά μου
Καί σπαρταρά τδ στήθος μου καί τήν καρδιά μου δέρνει.

Τής πικραμένης μου ζωής νεράιδα γλυκειασμένη,
Σάν σέ πρωτόειδα δίπλα μου, μου φάνηκε πώς ήσουν
Αστέρι ποϋ μέ φώτιζες σέ θάλασσα αφρισμένη,
Κι’ δλοι οί καϋμοί ’ςτή λάμψι σου κι’ οΐ πόνοι μου θά σβύσουν.

Όπως ξαμόνει σάν ίδή κομμάτι άπδ σανίδα,

Και νά σιμώση λαχταρά καραβοτσακισμένος,
Μ’ ίδια λαχτάρα ’ξάμωσα δταν σέ πρωτοεΐδα

Καί σοΰ ’δοσα τδ χέρι μου ’ςτδ δάκρυ βουτημένος.
Τδ κΰμα τής ακρογιαλιάς, τής χαραυγής τ’ αστέρι

Χαιρώταν ποϋ μάς έβλεπαν πιστά κι’ άγαπημένα,
Μά ή μοϊρά μου, ποϋ μοναχά νά μέ ζηλεύη ξέρει,
Σ’ άρπάζει ξάφνου άπδ ’μέ καί σέ τραβά ’ςτά ξένα.
”Αχ! δποιος είδε νά σβυστή ή πρώτη του έλπίδα

Κ’ έχασε άγάπη ποϋ ’τρεφε σέ στήθηα πονεμένα,

’Εκείνος ξέρει νά μοΰ ’πή τί έπαθα σάν είδα

Την ακριβή μου λυγερή νά φύγη γιά τά ξένα.
Πολλαίς φοραίς άκοίμητα ’ςτής νύκτας τήν άγκάλη

Ή πονεμένη μου ψυχή πέφτει σέ τέτοιο βΰθος,

Ποϋ βλέπει ’μπρος της νάρχεσαι πεντάμορφη καί πάλι,
Γιά νά χυθής σάν τή δροσιά ’ςτδ φλογερό μου στήθος.
Ώϊμένα . . . συνεφέονομαι και χάνω την όσκια σου
Καί ή ματιά σου σβύνεται, σάν λάμψι ’ςτδ σκοτάδι,

Καί πάλι μένω μοναχδς μέ μόνο τ’ δνομά σου
Πώχω γραμμένο ’ςτήν καρδιά, καί κρύβω γιά σημάδι.
(Άπδ τοϋ βρά/ου τής Φρεαττύος κατά Μάϊον τοΰ 1890).
Δ. Κ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Τώ άγαπητώ Διονυσίω I. Μάργαρη.

νειρον μοι φαίνεται, καί όμως είνε πραγματικότης. «Ή Θηρεσία μέ άπατα, μέ ατιμάζει, κηλιδοϊ τ’ όνομα καί τήν τιμήν μου». Έλεγε τα
πεινή φωνή νεαρός άνήρ κάτωχρος καί κρατών
έν ταϊς τρεμούσαις αύτοϋ χερσί μικράν επιστο
λήν. Τό σύνοφρυ μέτωπόν του έπεβάρυνε σκέψις
αλγεινή, φρικώδης- ή έκφρασις τών περιλύπων
καί έξηγριωμένων βλεμμάτων του έμαρτύρει τήν
ζατατρύχουσαν τά στήθη του φοβεράν άγωνίαν καί πάλην, τά δέ ώς
πτώματος πελιδνά χείλη του, έκπέμποντα κατά .βραχέα διαλείμ
ματα ύποκώφους στοναχάς, έπρόδιδον τήν εσωτερικήν του τρικυμίαν,
τήν θλίψιν τής σφοδρώς παλλομένης καρδίας του.
Ό δυστυχής μόλες πρό μικρού έλογίζετο ευδαίμων. ’Ανύποπτος ένετρύφα είς τάς περιπαθείς θωπείας καί εις τά ερωτικά βλέμματα τής
νεαράς συζύγου του Θηρεσίας καί εζη έν μέσφ άληθοϋς παραδείσου,
πλησίον έκείνης, ήν έθεώρει ώς τήν έναρετοτέραν καί άγνοτέραν τών
γυναικών καί πλησίον τής μικράς μονογενούς κόρης του, ήτις όσημέραι
ηύξανεν έν καλλονή καί προτερήμασιν. 'Αρμονία έδέσποζεν έν τώ
οϊζω του καί έβασίλευον έν αύτώ ή χαρά, ή εύτυχία καί ή άθωοτης.
Άλλ’ άπέπτησαν όλα ταύτα καί έςηφανίσθησαν έν μια άποφράδι
στιγμή και τέρας, μορφήν έ'χον άνθρωπίνην, έτάραςε τήν αρμονίαν
καί μετέτρεψε τήν χαράν είς πένθος καί τήν άθωότητα είς άτίμωσιν.
Πρό πενταετίας δ Στέφανος Κ** είχε νυμφευθή πτωχήν νεάνιδα,
τήν δποίαν έμμανώς ήράσθη διά τήν έ'κπαγλον αύτής καλλονήν. Ό
γάμος δέ ούτος ύπήρζε καί αιτία τής διαστάσεως αύτού μετά τών
γονέων του, οΐτινες κατ’ ούδένα τρόπον έ'στεργον νά νυμφευθή δ υιός
των, διά τόν δποϊον ήτοίμαζον νύμφην έπίζηλον, τήν Θηρεσίαν, κόρην
τοϋ λαού, πτωχήν καί άνευ συγγενών. Ό Στέφανος όμως δέν έφάνη
ΙΟΑΜΝΟΥ ΑΡΣΕΝΗ ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ
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ποσώς μεταμελημένος έκ της τοιαύτης εύγενοϋς πράξεώς του και έζη
άρμονικώς μετά της εκλεκτής της καρδίας του, ην περιέβαλλε μ’ ολην
αύτοϋ «ήν στοργήν καί την αγάπην. Ύπερηφάνως την έφερε παντού
είς το πλευράν του, αδιαφορών καί κωφεύων είς δσα έ'λεγον, ειρωνευό
μενοι, οί άνθρωποι της ταξεώς του.
Πενταετία όλη διέρρευσε καί ούδέν νέφος έπήλθεν, δπως σκίαση
την ευτυχίαν τών δύο συζύγων. Μάλιστα άνέτειλε καί νέος ήλιος είς
τον ορίζοντα τής εύδαιμονίας των, ή άπόκτησις χαριεστάτης παιδί
σκης, ήτις, κατά γενικήν ομολογίαν, όμοίαζε καταπληκτικώς κατά
μέν τούς οφθαλμούς τον πατέρα της, κατά δέ τά λοιπά τήν μητέρα
της. Διεμοίρασε τότε τό εύτυχές ζεύγος τήν άμοιβαίαν αύτού άγαπην
μετά τής μικράς Μαρίας καί άφιερώθησαν άμφότεροι ψυχή τε καί σώματι είς τον ξανθόν εκείνον άγγελον.
Άλλ’ ή Θηρεσία δέν διέμεινε μέχρι τέλους πιστή είς τά συζυγικά
αύτής καθήκοντα καί έπρόδιδεν άναισχύντως εκείνον, δστις τήν έλάτρευεν, εκείνον, δστις χάριν αύτής έγκατέλειψε τούς γονείς του καί περιεφρόνησε πλούσια καί άντάξια δι* αύτόν συνοικέσια. Καί ή άθλια
τόν ήπάτα μετά τού άναδόχου της, ό όποιος εισερχόμενος ύπό τήν
ιδιότητα τού πνευματικού πατρός είς τήν οικίαν τού Στεφάνου, είχεν
άποπλανήσει τήν σύζυγον τού δυστυχούς καί έκηλίδου τό άσπιλον οι
κογενειακόν αύτού όνομα. Ό Στέφανος ούδέν ύπώπτευε καί έ'θλιβε φιλίως τήν χεϊρα τού έραστού τής συζύγου του. Άλλ’ ήμέραν τινά τό
παν άπεκαλύφθη. Είσελθών τυχαίως είς τό δωμάτων τής άπουσιαζούσης Θηρεσίας, εύρεν έπι τραπεζίου μικράν έσφραγισμένην έπιστολήν,
ήτις δέν ε’φερεν ούτε έπιγραφήν ούτε διεύθυνσιν. Ύπό άθώας δέ περι
έργειας κινηθείς, τήν άπεσφράγισε καί τήν διέτρεξε ταχέως διά τών
οφθαλμών. Αίφνης ώχρίασε καί έάν δέν έστηρίζετο έπι τού ύψηλού
έρεισυνώτου έδρας, θά έ'πιπτεν έπι τού δαπέδου. Ή ύπογραφή τής ερω
τικής εκείνης έπιστολής τόν έπληξε κατάκαρδα. «Θηρεσία,» άνέγνωσε
καί έκαστον γράμμα τού προσφιλούς τούτου ονόματος έσπάραττε τά
στήθη του ώς σπαράττει τίγρις τό θύμα της. ΙΙεριήλθε τετράκις τήν
έπιστολήν, θέλων ούτω νά πεισθή, δτι ήτο μυσαρά ραδιουργία μο
χθηρών άνθρώπων κατά τής τιμής τής συζύγου του. Άλλ’ ό δυστυ
χής έπείσθη δτι τόν ήτίμαζεν ή άγνή Θηρεσία του, ή λατρευτή σύζυ
γός του, καί δτι συνένοχος τού έγκλήματός της ήτο ό άνάδοχος, ό
πνευματικός αύτής πατήρ, έκεΐνος, δστις μικράν, άθώαν, άπαλήν, τήν
άνέλαβεν έκ τής κολυμβύθρας, δίδων αύτη τό όνομα τής μητρός του,
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έκεΐνος, δστις τήν έκράτησε βρέφος έν ταϊς άγκάλαις του, ύποσχεθείς τού
Θεού νά τήν σέβηται ώς άδελφήν του, νά έπαγρυπνή είς τόν καθόλου
αύτής βίον, ώς δεύτερος πατήρ.
"Εμεινεν έπι τινας στιγμάς άφωνο,, άκίνητος, κεραυνόπληκτος καί
μετά δυσκολίας κατέπνιγε τά πλημμυρούντα τούς οφθαλμούς του δά
κρυα. Συνελθών δμως μετ’ ολίγον, έλαβεν άγραφον φύλλον χάρτου καί
διπλώσας τούτο είς τρόπον, ώστε νά μή άνακαλυφθή ή άπατη, αντι
κατέστησε τήν έπιστολήν καί έξήλθ«ν. Ή Θηρεσία έπιστρέψασα κατ’
έκείνην τήν στιγμήν έκ τού περιπάτου είσήλθε ταχέως είς τό δωμά
των της. Άνέπνευσε δέ εύρούσα τήν έπιστολήν, ήν είχε λησμονήσει
έπι τής τραπέζης, καί τήν όποιαν έστειλε διά τής άφοσιωμένης είς αύ' <
,
\
' »
t
'tret υπηρέτριας προς τον εραστήν της.
Καθ’ δλον τό έπίλοιπον τής ήμέρας κατώρθωσεν ό Στέφανος νά δια
τήρηση τήν έπίπλαστον αύτού γαλήνην καί ηρεμίαν. Έμειδία πρός
τήν σύζυγόν του καί έδέχετο τάς θωπείας, άς ή άπιστος διεμοίραζε
μεταξύ αύτού καί τού έραστού της. Άλλ’ δτε έπήλθεν ή νύξ καί έμεινε
μόνος είς τό δωμάτων του, άφήκε νά έκοα γή άπασα ή πλημμυρούσα
τήν -καρδίαν του θλίψις. Έκάθησεν έπι άνακλίντρου καί τήν κεφαλήν
μεταξύ τών χειρών βαστάζων, άνεμέτρα τό μέγεθος τού αίσχους είς δ
τόν έβύθισεν ή ύπαρξις έκείνη, τήν οποίαν ήγάπα καί έλάτρευεν έν
ίση μετά τού Θεού μοίρα. Ώχρία, συνέστρεφεν έν άκρα θλίψει καί άπελπισία τούς βραχίονας καί περιήρχετο, ώς παράφρων, τό δωμάτων, τρίζων λυσσωδώς τούς όδόντας καί δάκνων μέχρι αίματος τά χείλη. Έρριπτε βλέμματα βλοσυρά έπι τής έπιστολής, ήν μετά παράφορου ορ
γής συνέσφιγγεν έν τή πυγμή καί έπανέπιπτεν έξηντλημένος, ώς σώμα
άδρανές έπι τού άνακλίντρου του, κλινών τό μέτωπον ύπό τό βαρύ
κτύπημα τής άτιμίας καί όλολύζων ώς μικρόν παιδίον. Αίφνης ιδέα
έπήλθεν άστραπιαίως είς τήν πυρέσσουσαν κεφαλήν του καί έγερθείς
προύχώρησε μέ κλωνούμενα βήματα πρός τό βάθος τού δωματίου καί
άνοίξας άθορύβως μικράν θύραν είσήλθεν είς τόν κοιτώνα τής συζύ
γου του.
Ή έ'νοχος γυνή υπνωττεν ήσύχως, τίς οίδεν ύπό τίνων γλυκέων ή
καί ένοχων ονείρων βαυκαλιζομένη. Τά εύρωστα και προπετή αυτής
στήθη έκύμαινε κανονική άναπνοή καί μειδίαμα άόριστον, γλυκυ επλανάτο έπι τών κοράλλινων χειλέων της. Τήν έπλησίασε μ’ έσταυρωμένους έπι τού στήθους τούς βραχίονας καί τήν παρετήρει μετ’ οδυνηράς
προσοχής, Φοβερά θύελλα έμαίνετο έν τή ψυχή του. Άκατανίκητον
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μίσος καί βδελυγμία είχον αντικαταστήσει τον άγνδν της καρδίας του
έρωτα καί ή μανιώδης οργή του έπλησίαζε τ’ άκρότατα αυτής δρια.
Έσκέπτετο, παρατηρών τήν άτιμάζουσαν αύτόν γυναίκα—καί τοιοϋτος ήτο ό σκοπός τής έκεϊ παρουσίας του,—έσκεπτετο νά έπιπέση
κατ’ αύτής ώς θηρίον καί νά τήν πνίξη είς τάς χεϊράς του- νά τήν
άρπάση άνηλεώς έκ τής κόμης καί ρίπτων αύτήν χαμαί νά τήν φονεύση, πάτων έπι τής άπιστου καρδίας της. Νά διαπράξη έγκλημα
αντί έγκλήματος, νά θραύση τό εϊδωλον, τό όποιον έπι τοσοϋτον χρό
νον έλάτρευσε, νά θανατώση τήν μητέρα τοϋ τέκνου του . . . Τοϋ τέ
κνου του ! Τ’ όνομα τοϋτο κατέρριψεν έν άκαρεί άπασαν τήν οργήν
του καί διεσκέδασεν, ώς ηλιακή άκτίς τόν καλύπτοντα τήν διάνοιάν
του ζόφον. Κατηυνάσθη καί άποστρέψας τό βλέμμα άπό τής Θηρε
σίας, τό προσήλωσε γλυκύ καί ήμερον έπι τής θυγατρός του, ήτις, ώς
άγγελος, έκοιμάτο έπι τής μικράς αύτής κλίνης. Δάκρυ παχύ ηύλάκωσε τάς παρειάς του καί άνεχώοησεν ήρεμα, παραιτηθείς τοϋ φονικοϋ
σχεδίου του χάριν τής άθώας Μαρίας, ήτις θ’άφυπνίζετο έντρομος έκ
τοϋ θορύβου καί θά παρίστατο άκουσία μάρτυς τοιαύτης θλιβεράς
σκηνής,
Τήν έπιοϋσαν είσήλθεν είς τόν θάλαμον τής Θηρεσίας καθ’ ήν ώραν
αϋτη ένέδυε τήν θυγατέρα της. 7Ητο ώχρός, έτρεμε καί τά έξτ,δημένα
αύτοϋ βλέφαρα τόν έπρόδιδον, ότι είχε κλαύσει καθ’ δλην τήν νύκτα.
— Ό πατέρας σου, Μαρία, είπεν ή Θηρεσία είς τήν θυγατέρα της
μόλις είδε τόν Στέφανον είσελθόντα καί είς τ’ όνομα τοϋτο ή χαρίεσσα
παϊς έπέταξεν, ούτως είπεϊν είς τάς άγκάλας τοϋ πατρός της, δ όποιος
μετά παραφόρου στοργής τήν κατεφίλει είς τό μέτωπον, είς τάς πα
ρειάς καί είς τήν άκτένιστον κόμην, μή έννοών νά χωρισθή πλέον άπ’
αύτής.
— "Έλα τώρα σώνει τά φιλιά, άποτεινομένη πρός τόν Στέφανον
είπε μετά μειδιάματος ή μοιχαλίς, καί άφησέ την νά τήν κτενήσω.
_ Περιττόν, έψέλλισεν ύποκώφως δ δυστυχής καί προύχώρησε δύο
βήματα.
— Περιττόν ; άλλά πώς θά πάη είς τδ σχολεϊον ;
— Δέν θά πάη πουθενά.
— Διατί ;
— Διότι θά τήν λάβω μαζή μου.
— Καί ποϋ ; έκπληκτος τόν ήρώτησεν ή Θηρεσία, ήτις έταράχθη
παρατηρήσασα τήν ωχρότητα τοϋ συζύγου της.
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— Μακοάν άπό τήν άτιμον μητέρα της. Άτενίζων αύτήν κατά
πρόσωπον καί δίδων αύστηρόν τόνον είς τήν φωνήν του, απηντησεν ο

ΣτΤ71 άνεφώνησεν έκτος έαυτής ή άθλια, καί ρίψασα ακούσιον
βλέμμα έπι τοϋ μέρους, ένθα ήτο ή επιστολή, έστηρίχθη έπί τίνος επί
πλου διά νά μή πέση. Τί έχεις, Στέφανε, διατι με υβρίζεις ,
_ Διότι μέ άπατας, διότι μέ ατιμάζεις.
, , ,
, Ω
__ Ψευδός, δράττουσα διά τών χειρών τήν κεφαλήν εφωνει η Θη
ρεσία. Ψεϋδος, μή πιστεύεις, Στέφανε δ,τι σοί λέγουν, διότι με φθονούν
καί θέλουν νά μέ καταστρέψουν ....
—Όγι Θηρεσία, άποτόμως, διακόπτων αυτήν ειπεν ο Στέφανος.
Δεν σέ φθίνει κανείς και έκεϊνος, δστις μοί έφανέρωσε το έγκλημα σου
εινε φίλος σου.
,
, .
_ Καί ποϊος είνε ; χάνουσα βαθμηδόν την ψυχραιμίαν της και θανασίμως ώχριώσα, ήρώτησε μέ ασθενή φωνήν
, _
_ Σύ ή ιδία ! προχωρήσας έν έτι βήμα και θετών προ των οφθαλ
μών της τήν επιστολήν, είπεν δ Στέφανος.
,
, ,
__ Έγάθην, έλεος, γονυπετοϋσα καί πνιγομενη εις δακρυα εγρυλλισεν ή άθλία. Έλεος· δμολογώ, δτι έπταισα, συγχώρησον με’ ανα
γνωρίζω, δτι είμαι άναξία νά φέρω τοϋ λοιποϋ τ’ όνομά σου. Φονευσον
με, Στέφανε, τό άζίζω, άλλά μή μέ χωρήσης απο το^ τεκνονμου . .
- ’Αρκεί, Θηρεσία, αύστηρώς αύτήν διακοπτών, ειπεν ο ^τεφανος.
Μή ψεύδεσαι περισσότερον, δέν αγαπάς, άθλία, το τεκνον σου δεν
τρέφει ούδεμίαν στοργήν διά τδ άθώον τοϋτο πλασμα· διότι αν το
ήγίας, αν έσυλλογίζεσο, δτι έξήλθεν έκ τών σπλάγχνων σου, δεν
παρέδιδες είς τήν ατιμίαν τάς άγκάλας σου.
,
_ Έλεος, άφες με ν’ άσπασθώ τήν κόρην μου, συρόμενη επι των
γονάτων οΛο*λυζεν γ Θγρεσια.
* ,
_ -Ό/ι έμποδίζων αύτήν νά προχωρήση έκραυγασεν ο αμείλικτος
σύζυγός της. “Οχι, δέν θά μολύνωσι πλέον τά βρωμερά χείλη σου το
τοϋ όραοτοϋ σου. Άφ!» Κ
L Ζ«·. ζ™. S«ea.«,
«ω.Ι, τοϋ
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Μετά έξ μήνας ή Μαρία ητο ορφανή. Συνεχώρησε τότε δ Στέφανος
την Θηρεσίαν καί κλαίων ώδήγησε την μελανειμονούσαν θυγατέρα του
ν’ άσπασθή τόν τάφον της άπιστου μητρός της !
Ζάκυνθος 1890.

ΑΝΔΡΕΑΣ Α. ΑΒΟΥΡΗΣ

ΕΙΣ ΕΝΑ ΑΣΤΕΡΙ
’Αστέρι μου, ώραΐο καί λαμπερό,

Γιατί ψηλά κάθε βραδεία ποϋ βγαίνεις

Τό στήθος μου γιατί τό θλιβερό
Μέ ταϊς χρυσα'ις ματιαις σου μου γλυκαίνεις ;
’Αστέρι μου, ’ςτό ώραΐό σου τό φώς
Γιατί γιά εμέ τάλλα τ’ αστέρια αχνίζουν ;

Γιατί βουβός ό πόνος μου ό κρυφός

Μένει ; Γιατί τά μάτια μου δακρύζουν;
Μην εΐσ’ εκείνο τό ίδιο αστέρι εσύ,

Όποϋ έκεϊ, ’ςτή δόλια την πατρίδα,
Μέ τή γλυκειά μου άγάπη, τή χρυσή,

’Αστέρι μου, μαζύ, σέ πρωτοεΓδα ;

Θυμάσαι; Μέσ’ ’ςτής λίμνης τό νερό

Τήν ηΰρα νά θωράη την εύμορφιά της,
Καί ήμερο τό κΰμ.α κ’ ελαφρό
Τραγούδαγε περνώντας έμπροστά της.

Τήν φίλησα, μ’ εφίλησε γλυκά,
Καί δείχνοντας εσέ μέ τ’ άσπρο χέρι
Μοϋ ώρκίσθηκε ’ς εσένα ’γκαρδιακά
’Αγάπη αιώνια, ίσα μ’ εσένα, αστέρι.

Μονάχος μου τώρα βαθεια πονώ

’Στής ξενητειας τά τόσα καταφρόνια·

Όμως ποτέ ποτέ δέν λησμονώ
Τον όρκο, τήν άγάπη τήν αιώνια.

’Ίσως γι’ αύτό, αστέρι μου λαμπρό.
Αύτοϋ ψηλά κάθε βραδεία ποϋ βγαίνεις.

Τοΰ στήθους μου τόν πόνο τόν πικοό
Μέ ταϊς χρυσα'ις ματιαίς σου μοϋ γλυκαίνεις.

Άθήναι, 1890.

Κ. Δ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ

Άνέγνων ποτέ έπί σαρκίου λίθου, παρεστώντος τον Ήρακλέα, τό
έξης έλληνικόν απόφθεγμα.
«Ή πηγή τής δόξης καί τής ευτυχίας ενυπάρχει έν τή έργασίιγ».
Οί άρχαϊοι, ώς βλέπει τις, είχον κάλλιον ήμών κατανοήσει τήν ά-

ξίαν αυτής.
Έν τοϊς καθ’ ημάς χρόνοις αί Ήνωμέναι πολιτεϊαι τής ’Αμερικής
καί Ευρωπαϊκά! τινες χώραι άποδίδουσι τή έργασίρε τάς άνηκούσας
αύτή τιμάς.
Ή έργασία είνε δ άδελφικός καί άδεάόρηκτος δεσμός, δι’ ού δ
Πλάστης ήθέλησε νά ένωση τούς άνθρώπους καί νά τούς έλκύση πρός
εαυτόν. Ή έργασία λοιπόν είνε ευσεβής καί ιερά πράξις.
Ή έργασία είνε διττή, πρός τόν αύτόν δμως σκοπόν τείνουσα’ έρ
γασία πνευματική καί έργασία χειρωνακτική· ή πρώτη φωτίζει καί
καθοδηγεί, ή δευτέρα ένεργεϊ.
Άμφότεραι άλληλένδετοι, δμοϋ εΐσί παντοδύναμοι. Ή μία άνευ
τής έτέρας θά ήσαν ούτως είπεϊν γυμναί.
Μία τών είδικώτέρων καί πολεμεκωτέρων τή προόδφ, τώ πολιτισμοί
καί τή εύτυχία τοϋ άνθρώπου προλήψεων είνε καί ή έπί τής έογασίας βαρύνουσα' ούδέν είνε άνηθικώτερον αύτής· διαστρέφει τήν κρίσιν,
καταστρέφει τήν εύγένειαν τής ψυχής, καί έγκαταλείπει, άνευ πόρων,
είς τάς μεταβολάς τής τύχης σπουδαϊον τής κοινωνίας μέρος.
Ή έργασία, ήτις μόνη μεγαλύνει τά έθνη, καί ής άνευ δέν θά ύ
πήρχον ούτε δόξαι, ούτε ήδοναί, ή έργασία, ήτις χορηγεί τήν άνεξαρτησίαν καί προστατεύει τήν αξιοπρέπειαν, ή έργασία τέλος, είς ήν
δ Θεός ήθέλησε τό παν νά όφείλωμεν, δέν γίνεται άποδεκτή ή μετά
κόπου .... καί άς τό ειπωμεν, μετ’ αισχύνης.
Αί γυναίκες έπείσθησαν τέλος, δτι είνε λίαν ταπεινωτικόν δΓ αύτάς
νά πορίζωνται τά πρός τό ζήν διά τής εργασίας· νομίζουσιν, ότι άπει-

