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Μετά έξ μήνας ή Μαρία ήτο 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 φως 
Γιατί για 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, 
Όπου έκε~, ’ςτή δόλια την πατρίδα, 
Μέ τή γλυκειά μου αγάπη, 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, άστέρι.

Μονάχος μου τώρα βαθεια πονώ 
’Στής ξενητειας τά τόσα καταφρόνια- 
Όμως ποτέ ποτέ δέν λησμονώ 
Τον όρκο, τήν αγάπη τήν αιώνια.

’Ίσως γι’ αυτό, αστέρι μου λαμπρό. 
Αύτοϋ ψηλά κάθε βραδειά ποϋ βγαίνε::. 
Τοϋ στήθους μου τόν πόνο τόν πικοό 
Μέ ταϊς χρυσα'ις ματιαίς σου μοϋ γλυκαίνεις.

Άθήναι, 1890. Κ. Δ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ

Άνέγνων ποτέ επί σαρκίου λίθου, παρεστώντος τον Ήρακλέα, τό 
έξης έλληνικόν απόφθεγμα.

«Ή πηγή τής δόξης καί τής εύτυχίας ενυπάρχει έν τή έργασίιγ». 
Οί άρχαϊοι, ώς βλέπει τις, είχον κάλλιον ημών κατανοήσει τήν ά- 

ξίαν αυτής.
Έν τοΐς καθ’ ημάς χρόνοις αί Ήνωμέναι πολιτεϊαι τής ’Αμερικής 

καί Εύρωπαϊκαί τινες χώραι άποδίδουσι τή έργασίιγ τάς άνηκούσας 
αυτή τιμάς.

Ή εργασία εινε δ άδελφικός καί άδιάρρηκτος δεσμός, δι’ ού δ 
Πλάστης ήθέλησε νά ένωση τούς άνθρώπους καί νά τούς έλκύση πρός 
έαυτόν. Ή έργασία λοιπόν εινε ευσεβής καί ιερά πράξις.

Ή έργασία εινε διττή, πρός τόν αυτόν 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 ε’ιπεϊν γυμναί.

Μία τών είδικώτέρων καί πολεμικωτέρων τή προόδφ, τώ πολιτισμοί 
καί τή ευτυχία τοϋ άνθρώπου προλήψεων εινε καί ή έπι τής έργα
σίας βαρύνουσα- ούδέν εινε άνηθικώτερον αυτής· διαστρέφει τήν κρίσιν, 
καταστρέφει τήν ευγένειαν τής ψυχής, καί έγκαταλείπει, άνευ πόρων, 
είς τάς μεταβολάς τής τύχης σπουδαϊον τής κοινωνίας μέρος.

Ή έργασία, ήτις μόνη μεγαλύνει τά έ'θνη, καί ής άνευ δέν θά ύ- 
πήρχον ούτε δόξαι, ούτε ήδοναί, ή έργασία, ήτις χορηγεί τήν άνε- 
ξαρτησίαν 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 εινε λίαν ταπεινωτικόν δΓ αύτάς 
νά πορίζωνται τά πρός τό ζήν διά τής εργασίας· νομίζουσιν, ότι άπει- 
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ράκες άξεοπρεπέστερον δι’ αύτάς είνε νά ζώσιν έν άργίοι, άναμένουσαι 
τά πάντα έκ τοϋ συζύγου, μεθ’ ού διά τοϋ γάμου ήνώθησαν. Θεωροϋ- 
σιν οΰτω έαυτάς μάλλον άνεξαρτήτους, μή έννοοϋσαι, δτι ή άληθής 
ανεξαρτησία είνε ή έκ της έργασίας προερχομένη.

Β'
Τάνϋν το ιδεώδες τών πλείστων νεανικών είνε ν’ άποκατασταθώσι 

γυναίκες τοϋ κόσμου. Έρωτήσατε έκείνας τών νεανίδων, αϊτινες ούδε- 
μίαν έ'χουσι προίκα, έν γ ρόνοις μάλιστα, καθ’ οϋς αί περί προικός άπαι- 
τήσεις είνε ίκανώς μεγάλαι, έρωτησατε τας, διατί δέν έκμανθάνουσι 
τέχνην, η άλλο τι άσφαλίζον αύταϊς θέσιν τινά. Θά ίδήτε, έάν θ’ άπο- 
δεχθώσι άσμένως την έρώτησίν σας.

Θά σάς παρατηρήσωσι διά τοιούτου ύφους, δι’ ού νά φαίνωνται, δτι 
θέλουσι νά ειπωσεν ύμϊν. Διά ποιας μάς έκλαμβάνετε ;» Kat θά σάς 
άποκριθώσι : «έσκέφθητε τί εϊπετε ; έγώ νά έργασθώ διά νά ζήσω !... 
έλπίζω, δτι ποτέ δέν θά φθάσω είς τοιοϋτο σημεϊον.

Είνε αληθές, δτι βραδύτερον, δταν έ"λθη ή στιγμή της άποκατα- 
στάσεως τών νεανίδων τούτων, αί προτάσεις δέν θά παρουσιάζωνται 
σωρηδόν, και δτι ϊνα εύρεθή δι’ έκάστην αύτών σύζυγος, θά παραστή 
άνάγκη μυρίων έκ μέρους αύτών ύποχωρήσεων. Τά προσφιλή έκεϊνα 
τέκνα, δι’ χ οί γονείς είχον πλάσσει τά ωραιότερα όνειρα, θά τά νυμ- 
φεύσωσιν η μετ’ άνδρών ηλικιωμένων ηδη, η μετά χυδαίων φύσεων, 
ή δέ φιλοτιμία των θά ικανοποιηθώ οΰτω.

Θά ήνε δμως ευτυχείς ; ούδέν τούτου άβεβαιότερον. Ό,τι προ πάν
των έπιθυμοϋσιν αύται, είνε νά ϊστανται έπί της κοινωνικής έκείνης 
κλίμακος, έφ’ ής αί γυναίκες ούδεμίαν εχουσιν έ'μμισθον έπασχόλησιν. 
Δέν πρέπει ν’ άναμιγνύωνται αύται μετά τών γυναικών αϊτινες, διά 
τής έργασίας των βοηθοϋσι τόν σύζυγόν των εις τήν έξοικονόμησιν 
τών χρειωδών, εις τήν άνατροφήν τών τέκνων, είς τήν θεμελίωσιν τοϋ 
μέλλοντος των, ή μετ’ έκείνων, αϊτινες προτιμώσι νά κερδαίνωσι μόναι 
τά πρός τό ζην άναγκαϊα ή νά συζευχθώσι μετ’ άν δρός, δν φεβοϋνται 
μή δέν συμπαθήσωσι.

Γ'
Αί γυναίκες, αί μεγάλην κεκτημέναι περιουσίαν, είνε φυσικώς άπηλ- 

λαγμέναι ούχί πάσης απολύτως έργασίας, άλλά τής πρός έπικερδή 
σκοπόν.

. Έάν, έν τούτοις, τά ώραϊα έκεϊνα έργα, άτινα κατεργάζονται πρός 
ιδίαν τέρψιν, προώριζον δι’εύεργετικόν καί έπομένως έπωφελή σκοπόν, 
ή έργασία των θ’ άπέκτα άληθή αξίαν θά εΰρισκον τέρψιν, ήν δέν 
παρέχει ή πρός κατανάλωσιν ωρών τής σχολής χρησιμεύουσα έρ
γασία.

Καταγίνεται τις μετά μείζονος ένδιαφέοοντος είς ένασχόλησιν άπο- 
βλέπουσαν είς εύγενή ιδέαν ό έπωφελής σκοπός διπλασιάζει τό θέλ- 
γητρον αύτής. Συνειθίζει τις οΰτω είς ιδιαιτέραν τινά προς τήν έργα- 
σίαν ύπόληψιν μετ’ ολίγον αρχίζει νά τήν άγαπα, καί έπί τέλους 
νά τήν θεωρη ώζ τιμήν τευ. Καί άν ποτέ, ώς βλέπει τις καθ’ έκά
στην άπειρα τούτου παραδείγματα, συμβή νά σάς έγκαταλίπη ή 
ιδιότροπος τύχη, είνε έτοιμος νά παλαίση κατά τής απροόπτου ταύτης 
μεταβολής.

Μέ τό μέτωπον ύψηλόν, ύπερήφανος, διότι αισθάνεται έαυτήν ικα
νήν, δπως έπαρκέση είς τάς έαυτής άνάγκας, εισέρχεται άξιοπρεπώς 
έν τή εύγενεϊ φάλαγγι τών έργατριών.

Γνωρίζω καλώς δτι, έλλείψει βεβαιότητος, λικνίζονται πάντοτε ύπο 
τής έλπίδος, δτι θά διαφύγωσε τήν έναντώτητα ταύτην τής τύχης, 
ύφ’ ήν τοσαϋται άλλαι είνε προνομιούχοι τής τύχης. Διατί αύτή μάλ
λον άλλης τινός ; Δέν εϊδομεν έκμηδενιζομένας τοσαύτας μεγάλας 
περιουσίας ;

Ίδέτε τήν γυναίκα ταύτην, τήν τέως πλουσίαν, ήδη δέ είς άνάγ
κας περιελθοϋσαν. Έφαντάζετό ποτέ, δτι θά περιήρχετο είς τοιαύτην 
θέσιν, δτα / έδέχετο μεθ’ όλης τής μεγαλαυχίας της τούς καθηγητάς 
τών τέκνων της καί τούς δι’ αύτήν έργαζομένους ; Έφαντάζετό ποτέ, 
δτι θά ήρχετο στιγμή, καθ’ ήν θά ήναγκάζετο καί αύτή, δπως ζήση, 
νά προσφύγη είς τά άσθενή της προτερήματα ;

Καί έννοεϊται μέν, δτι κοπιάζει καί είνε δυστυχεστέρα τοσούτω 
μάλλον, δσω τά τέκνα της είνε έτι νεαρά τήν ήλικίαν, άλλά διατί 
α’.σχύνεται νά έργασθή ; Διατί κρύπτεται, ώς έάν διέπραξε κακήν 
τινα πράξιν ;

Διατί ; . . . φεϋ ! διότι άνατοαφεϊσα έντός ψευδών ιδεών, περιε- 
φρόνησε πάντοτε τήν έργασίαν καί τάς έργατρίας. Πτωχή γύναι 1 ας 
τήν οίκτείρωμεν, διότι είνε διττώς άξία συμπάθειας.

Έάν τούλάχιστόν τοιαϋτα παραδείγματα έχρησίμευον ώς μαθήματα 
είς πάσας τάς γυναίκας τάς έξοργιζούσας τόν Θεόν διά τής ύπερο- 
ψίας των 1 . . .
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Δ'

Δέν δύναμαι νά λησμονήσω την άγανάατησιν νεάνιδός τίνος περε- 
φρονηθείσης ύπό μεγάλης τίνος κυρίας.

Ή πτωχή κόρη εϊχεν έν τούτοις τρόπους δυναμένους νά την προφυ- 
λάξωσιν άπό τοιαύτης προσβολής. Διότι και αύτή είχεν άνατραφή έν 
κόσμφ, έν ω δέν κερδαίνουσι διά της έργασίας τά πρός τό ζην άναγ- 
καϊα, άλλ’ έν μι<^ στιγμή τά πάντα ήλλαξαν περί αύτήν, καί ή έργα- 
σία άπέριεινεν δ μόνος αύτής πόρος.

Θάρρος μεϊζον πολλών άλλων έ'χουσα, δπερ βεβαίως ώφειλεν είς τάς 
όρθάς ιδέας, δι’ ών ειχον πλουτίσει τήν διάνοιάν της, ήρχισε νά έργά- 
ζηται μετά ζήλου καί άνευ έντροπής.

Τήν ημέραν, καθ’ ήν τήν είδον τοσοϋτον ήγανακτησμένην, ήρχετο 
έκ τής Κυρίας ***’ δ σκοπός τής έπισκέψεώς της ήτο νά ζητήση πο
σότητά τινα, ήν ώφειλεν αύτή έκ τίνος έργοχείρου.

Ή Κυρία ***’ θεωρούσα βεβαίως λίαν ταπεινωτικόν τό νά ένοχληθή 
διά τήν νεαράν καλλιτέχνιδα, τήν άφήκε νά ΐσταται όρθια- εΐτα, αε- 
τανοήσασα φαίνεται, ώθησεν έγγύς αύτής διά τού άκρου τού ποδός της 
περιφρονητικός κάθισμά τι.

Ή νεάνις άσυνείθιστος είς τοιούτου είδους ύποδοχήν, ήρνήθη νά κα- 
θίση καί άπήλθε μέ βεβαρυμένην τήν καρδίαν καί τούς οφθαλμούς 
πλήρεις δακρύων.

Μ’ έβεβαίωσεν, έν τούτοις, δτι δι’ ούδέν έν τώ κόσμω θά έπεθύμει 
ν’ άνταλλάξη τήν θέσιν της πρός τήν τής ύπερηφάνου έκείνης κυρίας.

Εύτυχώς πάσαι αί άριστοκράτιδες, ούδόλως δμοιάζουσι ταύτη. Γνω
ρίζω τοιαύτας, αΐτινες έννοούσι καλλίτερον τήν άξιοπρέπειαν. Γινώ- 
σκουσιν, δτι ή άνατροφή, ύποχρεωτική συμπλήρωσις ύψηλής τίνος θέ- 
σεως, ού [/όνον δέν έπιβάλλει νά φέρηταί τις άγενώς πρός οίονδήποτε 
έτερον, άλλά καί άπαγορεύει τούτο.

’Εάν δέν ήτο κοινόν συμφέρον ή άνύψωσις τής έργασίας, θά ήτο 
τούλάχιστον έκπλήρωσις ηθικού καθήκοντος.

"Ας θέσωμεν λοιπόν τήν έργασίαν λίαν ύψηλά έν τή ύπολήψει τού 
κοινού. “Ας άπονείμομεν αύτή τοιαύτην τιμήν, ώστε νά καταστή έπί- 
ζηλος τούτου ένεκα.

’Επειδή δέ ολίγος χρόνος άρκεϊ, δπως άνταλλάξη τις περιλαμπή 
θέσιν δι’ ένδεούς, ούδέποτε πρέπει νά τήν λησμονήσωμεν.

Τοιαύτη τις νεάνις, ήτις μεγαλαυχεί νύν διά τά πλούτη της, θά 
ίδη ίσως ποτέ έαυτήν ήναγκασμένην νά έργάζηται δπως ζήση.

Μή βασίζησθε πολύ έπι τής οικογενειακής σας περιουσίας, δπως 
έσαεί άπαλλαγήτε τής άνάγκης τού έργάζεσθαι.

Πλεϊστα παραδείγματα ύπάρχουσι, δυνάμενα νά καταδείξωσιν ύμϊν 
τό άνόητον τής τοιαύτης άμεριμνησίας.

ΖΑΧΑΡΟΥΑΑ Μ. ΑΑΜΝΗ

Λ'
Ή εύδαιμονία είνε τοσούτον χιμαιρική, όσον διατείνονται τινες :
"Οπως άποκτήση τις τήν τοσούτον έπιθυμητήν ταύτην εύδαιμονίαν, 

άρκεϊ, νομίζω, ώς έπι τό πλεϊστον νά τήν έννοήση καλώς.. Τότε δέν 
έπιμένει νά τήν έπιζητή έκεϊ, δπου δέν δύναται νά ύπάρχη.

Μειδιάτε, άγαπηταί άναγνώστοιαι, καί μέλλετε ίσως νά μ.’ έρω- 
τήσητε άν δύναμαι νά σάς ύποδείξω τό μυστήριον τής τελείας εύ- 
δαιμονίας.

Καί δμως πόσον διάστημα πρέπει νά ύπερβή τις, δπως φθάση άπο 
τής άτελούς εύδαιμονίας’ είς τήν τελείαν. Έπιθυμών τις πολλά δέν 
κινδυνεύει νά μή άποκτήση τίποτε ;

Γνωρίζω δτι ποικίλα συμβάντα άνεξάρτητα τής θελήσεώς μας έρ
χονται πολλάκις δπως πικράνωσι τον βίον μας. Είς τάς πραγματικάς 
ταύτας συμφοράς τό μόνον φάρμακον είνε τό θάρρος, ή ύπομονή καί ή 
πρός τόν Θεόν έλπίς,

Άλλά παρά ταύτας, πόσαι άλλαι συμφοραί δέν είνε ή επίπλαστοι, 
φανταστικαί, άς παρ’ ημών έξαρτάται ν’ άποσοβήσωμεν. Τοιαύται 
δ’ είνε αί έκ τής ύπερηφανείας, τής φιλοδοξίας, τής φιλαυτίας, τής 
οκνηρίας προερχόμεναι.

"Αν ή τελεία εύδαιμονία έκφεύγει τής ήμετέρας έξουσίας, ύπάρχει 
όμως άλλη τις σχετική εύδαιμονία, πάντοτε σχεδόν ύπό τήν διάθεσίν 
μας κειμένη, άλλ’ ήν έν γένει άποστρέφονται, ώς μετριόφρονα καί μή 
ικανοποιούσαν ή τήν καρδίαν καί τήν άξιοπρέπειαν.
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% ’Αληθώς κατά τό λέγειν τινών αί αναίσθητοι και φίλαυτοι φύσεις 

είσίν αί μόναε ευτυχείς έν τώ κόσμφ τούτφ, άλλ’ ύπό την εποψιν ταύ
την οί ούτω δμιλοϋντες φαίνεται δτι ζηλοτυποϋσι την τύχην τοϋ 
εύήθους.

’Αντί όμως νά συμμερισθώ την γνώμην τούτων υποστηρίζω του
ναντίον, ότι άπαλλασσομενός τις όσον τό δυνατόν της ματαιοφροσύ
νης καί τών ύλικών άναγκών, δπως ζήση διά της καρδίας καί τοϋ 
πνεύματος, τείνει πρός κτήσιν της άληθοϋς εύδαιμονίας.

Αί δέ γυναίκες, αϊτινες ηλπισαν την άλλως κτησιν αύτής, είσίν ά
κριβώς έκεϊναι, αϊτινες άπατηθεϊσαι έπείσθησαν ότι ή ευδαιμονία είνε 
χίμαιρα.

Β'
Δύο διακεκριμέναι δδοί παρουσιάζονται είς την γυναίκα, ό κόσμος 

καί ή οικογένεια- έ'νθεν μέν, αί πυρετώδεις ήδοναί, αί φιλοφρονήσεις, 
έ'νθεν δέ αί οίκογενειακαί ήδοναί, ή άγάπη καί ή άφοσίωσις.

Τί έκ τούτου επεται ;
Έν μέν τώ κόσμφ άντιζηλίαι, ζωηραί ζηλοτυπίαι, κινδυνώδεις ά- 

γώνες, κακολογίαι, πόνοι καί άπογοητεύσεις· έν δέ τή οικογένεια, συ- 
νείδησις τοϋ έκπληρωθέντος καθήκοντος, ή εύγνοψ.οσύνη τών οικείων, 
ή γαλήνη τής ψυχής, τοϋ πνεύματος καί τής καρδίας.

Είνε άνάγκη τώρα νά σάς εϊπω, άγαπηταί άναγνώστριαι, εις ποιαν 
έκ τών δδών τούτων εύρίσκεται ή εύδαιμονία ; τό ήννοήσατε βεβαίως.

Πρός τήν οικογενειακήν λοιπόν εύδαιμονίαν πρέπει νά τείνωσιν αί 
ένδόμυχοι τής γυναικός έπιθυμίαι. Μή δμως συναγάγητε έκ τούτου ότι 
θέλω νά ϊδω δλας τάς γυναίκας ζώσας μόνον διά τήν οικογένειαν.

Ύπάρχουσί τινες αύτών, άς άπαιτεϊ ή κοινωνία· έχουσιν αύται εύ- 
γενεϊς άποστολάς νά έκπληρώσωσι, καί ώφελίμους σχέσεις νά καλλιερ- 
γήσωσι. Πρέπει δμως αύται νά γνωρίζωσι νά μή άμελώσί τίνος έν 
τφ οϊκφ χάριν τής κοινωνίας, καί νά συνειθίσωσι νά μή ζητώσι παρά 
ταύτας ή δ,τι δύναται νά δώση διασκεδάσεις τινάς, ένίοτε τέρψεις διά 
τό πνεϋμά, άλλά τήν ευτυχίαν ποτέ.

Ό οικογενειακός δμως βίος διαφέρει πολύ- έν αύτώ εύρίσκονται έν 
τφ δικαιώματί των. "Ας ζητήσωσι πολλά παρ’ αύτοϋ’ ώς πρός τήν 
ευδαιμονίαν είνε άνε.ζάντλητος· δσην πλείονα έπιθυμήσωσι, τοσαύτην 
θά έ'χωσι. Έν αύτώ πάντοτε σχεδόν ή ευδαιμονία έξαρτάται έκ τής 
θελήσεώς των.

Τήν ευδαιμονίαν ταύτην προτιμώσι πλεϊσται οίκογένειαι. Τήν πο
λυτέλειαν δέν τήν έκτιμώσιν αύται, καθ’ όσον βλάπτει μάλλον ή ώ- 
φελει. Άρκοϋνται είς τήν εύζωΐαν τήν έκ τής έργασίας προερχομένην 
καί καθιστώσαν αύτάς εύδαιμονεστέρας.

Γ'
Έάν θέλητε νά πεισθήτε περί τής άληθείας τών ήδη λεχθέντων, 

άκολουθήσατέ μοι έν τή μικρά καί σεμνοπρεπεΐ ταύτη κατοικία.
Πέντε άτομα είσί συνηθροισμένα έν μικρά τινι αιθούση.
Παρά τήν εστίαν καθημένη έν άναπαυτικώ κλιντήρι ή άγαθή 

μάμμη πλέκει μικρά μάλλινα περιπόδια· ίδέτε μετά πόσης συγκι
νητικής προσοχής καταγίνεται είς τήν έργασίαν ταύτην· έκ τής έγ- 
καρδίου χαράς της οί δάκτυλοί της καθίστανται εύκίνητοι, πετώσι, 
ώς κατά τούς ώραίους τής νεότητός της χρόνους. Διά τινα γίνονται 
μετά τοσαύτης χαράς τά περιπόδια ταϋτα ;

Παρατηρήσατε παρά τούς πόδας τής άγαθής γυναικός τούς δύο 
έκείνους χρυσοκόμους άγγέλους, οϊτινες διά νά παίζωσιν έπι στιγμήν 
έν ησυχία έκρύφθησαν έκεϊ πλησίον της, ώς έάν έζήτουν τήν προστα
σίαν της. Τί θελκτικόν σύμπλεγμα ! Ή μάμμη δέν έχει ή νά τείνη 
τήν χεϊρα, δπως θωπεύση τάς ξανθάς τών τέκνων κεφαλάς, ταϋτα δέν 
έ'χουσιν ή νά ύψώσωσι τό μέτωπον, δπως θωπεύσωσιν αυτήν διά τοϋ 
άγνοϋ των βλέμματος.

Εγγύς αύτών. παρά τινα τράπεζαν, ή νεαρά μήτηρ άσχολεϊται είς 
έργόχειρόν τι. Παρ’ αύτήν άνήρ νέος έ'τι διέκοψεν άνάγνωσιν, ήν έξε- 
τέλει μεγαλοφώνως. Έν τή έκφράσει τών οφθαλμών του, θεωρούντων 
τήν γλυκειαν έκείνην οικογενειακήν εικόνα, έμάντευέ τις τόν πατέρα 
καί τόν σύζυγον, τόν έ'χοντα τήν καρδίαν πλήρη στοργής, άγάπης καί 
ευδαιμονίας.

Τήν εύδαιμονίαν δέ ταύτην μόνον έν τφ οϊκφ εύρίσκει, διότι καί 
χρόνον κερδίζει, και δυστυχίας άποσοβεϊ, καί άσθενείας άποφεύγει, 
καί χρήματα οίκονομεΐ, μή έπιζητών έκτος τοϋ οίκου αύτήν. Ό άπλοϋς 
λοιπόν βίος, δ ήσυχος καί τακτικός, δ ύπό τήν σκέπην τής οικογέ
νειας άνελισσόμενος, είνε δ άληθής, άγιος καί εύδαίμων βίος.

Ό εύδαίμων ούτος οικογενειάρχης έ'λαβεν ώς ύπόδειγμα τάς άρχαίας 
πατριαρχικάς έκείνας οικογένειας, αϊτινες κατά τάς έζωτερικάς αύτών 
σχέσεις ήσαν σοβαραί καί αύστηραί συνάμα, μεγάλην δμως σπουδαι- 
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ότητα άπέδιδον εις τον οίκον αύτών, δν ώς λέγουσιν, ιερόν βωυ.όν ώνό- 
μαζον, εν τώ δποίφ έφύλαττον την πίστι,ν χαΐ την <ριΜαν.

Ή ώρα τοϋ ύπνου έσήμανε.
Παιδιά, τοϊς λέγει ό πατήρ, καιρός νά κοιμηθήτε, καλονυκτήσατε. 
Συνειθισμένα εις τήν ύπακοήν ταύτην, άσπάζονται πάντας, καί 

άποσύρονται άνευ ούδεμιάς αντιλογίας.
Ή ύπακοή τών τέκνων, ήτις είνε έν τών σημείων, έζ ών έξαρτάται 

ή οικογενειακή ειρήνη, πηγάζει ενταύθα έκ τής εντελούς σύμπνοιας 
τής ύφ,σταμένης μεταζύ τών γονέων έπί τών αρχών τής ανατροφής.

Άποσύρονται λοιπόν τά χρυσόκομα αγγελούδια συνοδευόμενα ύπό 
τής μάμμης. Επανέρχεται αυτή καί διατάσσει νά κομίσωσιν ο,τι 
άπαιτεϊται διά τήν παρασκευήν τού τεΐου, είνε δ* αΰτη απλή· τά 
γλυκύσματα καί τά πλακούντια άναπληρούνται διά λεπτών τεμα
χίων άρτου ήλειμμένων διά νωπού βουτύρου. Γνωρίζετε τήν παροιμίαν 
«δ καλός μάγειρος προξενεί τήν ορεξιν», έδώ δμως, άκριβώς είπεϊν, ή 
έ'λλειψις τών γλυκυσμάτων δέν άναπληρούται ύπό τής όρέξεως, 
άλλ’ ύπό τής καλής διαθέσεως καί τής αγάπης,

Δ'.
“Ας έπωφεληθώμεν τού χρόνου, καθ’ δν μετ’ ένδομύχου χαράςοί οί- 

κοδεσπόται έντρυφώσιν είς τό πλήρες τεΐου κύπελλόν των, καί άς ρί- 
ψωμεν έταστικόν βλέμμα έπί τού έσωτερικού οργανισμού τού οίκου.

Διακεκριμένη φιλοκαλία προΐσταται καί έπί τών έλαχίστων λεπτο
μερειών. Δέν ανακαλύπτεται έν αύτώ ούδέν χυδαϊον, ούδέν περιττόν. 
Όθεν δήποτε καί άν στρέφητε τά βλέμματά σας γοητεύονται έκ θελ- 
γήτρου, δπερ άδυνατεϊ τις νά έζηγήση εύθύς έζ άρχής. Θά σάς άπο- 
καλύψω δμως έγώ τό μυστήριον τούτο.

Ή οικοδέσποινα γινώσκει δποίαν έπίδρασιν έζασκεϊ έπί τού άνδρός 
ή προνοητική αύτής μέριμνα καί ή καλή τού οίκου διατήρησις. Ζη- 
λοτυπούσα νά *ίδη τόν σύζυγόν της εύτυχή έν τφ οϊκω του, θέλουσα 
δπως μηδέποτε έπιθυμήση ούτος νά έπιζητήση έκτος τού οίκου τήν 
εύτυχίαν, ής Οά έστερεϊτο έν αύτφ, μετεχειρίσθη τοσαύτα εύφυή μέσα 
τοσαύτην τάζιν καί οικονομίαν, ώστε μέ στοιχεία, μέτρια αύτά καθ’ 
έαυτά έσχημάτισε κομψήν καί άναπαυτικήν κοιτίδα, έν ή σύζυγος, 
τέκνα, δλόκληρος ή οικογένεια καί οί οικείοι, θά θέλγωνται πάντοτε 
συναθροιζόμενοι έν αύτή.

Άλλ’ ή οικογένεια αΰτη δέν είνε πλούσια, έν τούτοι; δέν φθονεί 

τούς πλουσίους. Ή έργασία αύτής άρκεϊ δπως χορηγήση αύτή τήν 
εύζωΐαν και δι’ αμοιβαίας αγάπης, αμοιβαίας άφοσιώσεως, άπολαύη 
εύδαιμονίας, ήν μόνη ή περιουσία άδυνατεϊ νά παράσχη. Οΰτω δέ ού
δέποτε θ’ άκούσητε αύτήν λέγουσαν δτι ή εύτυχία είνε χιμαιρική καί 
δυσεύρετος .... διότι τοσούτον καλώς κατώρθωσε νά τήν εΰρη.

ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ Μ. ΛΑΜΝΗ

ΠΑΡΑΒΟΛΗ

Είν’ ώμορφη σάν τή θεά τήν αφρογεννημενη- 
“Ωμορφη σάν τδν πειρασμδ καί σαν τήν άμαρτια- 
“Ωμορφη σάν τήν άνοιξι τήν άνδομυρισμένη- 
“Ωμορφη σάν τδν άγγελο ποΰ δείχνει ή φαντασία- 
Ε ίν’ ώμορφότερη άπ’ αυτά κι’ άν εΰρω κι’ άλλα δέκα. 
Τώρα τδ βρήκα. Είν’ ώμορφη—σάν ώμορφη γυναίκα. 
“Ετσι βαθύς σάν οϋρανδς είν’ ό ούρανδς μοναχα- 
Καί σάν τδν ήλιο φωτερά μόνος ό ήλιος λάμπει. 
Καί τί φαντάσδηκεν ό νους, καί τί γεννήθη ταχα, 
Ποΰ μέ γυναίκας ώμορφιά σέ μιά γραμμή γιά νάμπη;Άιδελβέργη, Σεπτέμβριος 1890.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΜΑΝΟΣ

PAUL D’ ESTOURNELLES DE CONSTANT

ΔΙΟΝΤΣΟΥΛΑ
Λιθάρα δέν είναι σύνηθες χωρίον ολίγους κατοίκου; 
αριθμεί, διακοσίους ή τριακοσίους τό πολύ, άλλ’ εί
ναι τις βέβαιος, δτι έκεϊ θά εύρη αγαθούς ανθρώπους. 
Αί ο’ικίαι, ήθροισμέναι έπί τής κλιτύος λοφίσκου, 

- - » ·_1είσί καθαραί, καίτοι μικραί· εζωθεν, οί τοίχοι στίλβουσιν ύπό τόν 
ήλιον, έν τώ μέσφ τών άπεριφράκτων κήπων, μεστών συκών καί 
αμυγδαλών. Οί πλουσιώτατοι δύο μόνον δωμάτια έχουσι, δροσερά 
καί σκοτεινά, έρημούμενα πάντοτε κατά τό θέρος· έκάστη οικογένεια, 
έν δσφ ό καιρό; είναι θερμός, διαμένει είς τό ύπαιθρον, καί δ βίος πα
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ρέρχεται έκεϊ ολόκληρος σχεδόν ύπό τόν ουρανόν, εγγύτατα της θα
λάσσης, ης ή αιωνίως ήσυχος καί κυανή επιφάνεια άντανακλόί μέ τήν 
φαιάν σκιάν τών όρέων τήν διαυγή εικόνα τής Λιθάρας.

Ό βραδύνας οδοιπόρος, ό ακολουθών τήν άπό Κορίνθου είς Πάτρας 
άγουσαν, εκπλήττεται δτε διέρχεται νύκτωρ τό άγνωστον τοϋτο χω- 
ρίον. ”Αν σταματήση πρός στιγμήν πρό τής σιωπηράς εκκλησίας, έπι 
μικράς πλατείας στεφομένης ύπό τής κορυφής τοϋ λοφίσκου, ανακα
λύπτει ύπό τούς πόδας αύτοϋ εικόνα θελκτικήν, κατ’ άρχάς δυσόρι— 
στον, άλλ’ ής άπασαι αί λεπτομέρειαι έξέρχονται μετ’ ού πολύ τοϋ 
σκότους, όταν δ ούρανός φωτισθή ολίγον ύπό τών άκτίνων τής πανσέ
ληνου. Έν τώ μέσφ τών μεγάλων δένδρων, αί οίκίαι κεινται ατά- 
κτως καί κλιμακοειδώς, καί, ώς αί βαθμίδες σεσαθρωμένης καί βρυώ
δους κλίμακος, κατέρχονται ρζ-έχρι. τής ακτής. Τρεις πηγαι γλυκέος 
ΰδατος ένοπτρίζονται διαυγέστατα έπι τών τροχάλων, ώς ισάριθμοι άρ
γυροι δίσκοι, σχηματίζουσαι ρύακα, ρέοντα ώς διαφανή οθόνην καί 
έξαφανιζόμενον εις τήν θάλασσαν. Ό στενός καί βαθύς λιμήν μόλις 
κυμαίνεται, ύπό τήν άνεπαίσθητον διάτασιν τών κυμάτων του, τέσ- 
σαρα ή πέντε άλιευτικά πλοιάρια καί άπωτέρω ό Κορινθιακός κόλπος 
έκτείνεται μέχρι τής φαλακράς άκτής τής άρχαίας Φωκίδος.

Καί αυτό τό θέαμα τοϋ χωρίου έπιπροσθέτει ε’ις τήν άρρητον ταύ
την γαλήνην τής ύπνωττούσης φύσεως πλειότερον θέλγητρον· έκάστη 
οικία έχει τήν θύραν καί τό παράθυρον της άνοικτά, ϊνα άπορροφήση 
κάλλιον, διά τάς θερμάς ώρας τής έπιούσης, άπασαν τήν νυκτερινήν 
δρόσον άνδρες, παιδία, γυναίκες ύπνώττουσι παραπλεύρως έπι ξηρών 
φύλλων άραβοσίτου ή έπι άνδρομίδων- οί μέν φωτιζόμενοι ύπό τής 
σελήνης, οί δέ σκιαζόμενοι ύπό τών δένδρων, άπαντες άδελφικώς η
νωμένοι, άναπαύονται άφόβως, έν πεποιθήσει καί ειρήνη.

’Ολίγοι μήνες δμως ήρκεσαν διά νά μεταβάλωσι τήν Λιθάραν. Τώρα 
βεβαίως δέν θά κοιμηθώσι πλέον ύπό τόν θερινόν ουρανόν, δέν θ’ άφή- 
σωσι πλέον, κατά τήν νύκτα, τάς θύρας άνοικτάς. Τό ώραΐον τοϋτο 
χωρίον δέν θά φανή πλέον, δπως κατά τό παρελθόν, ευτυχές, καί έν 
τούτοις ή αιτία τής βαθυτάτης ταύτης μεταβολής είναι μηδαμινή, 
καί σύγκειται ολόκληρος εις τάς άπλάς ταύτας λέξεις : ό Σπόρος ήγά- 
πησε τήν Διονυσοϋλαν.

Ό Σπύρος ήτο υιός βυτιδουργοϋ τής Λιθάρας· καί αύτός, μέρος 
τοϋ έτους, κατεσκεύαζε κιβώτια προωρισμένα νά περιλάβωσι τάς στα
φίδας, έξ ών ή άρκτφα άκτή τής Πελοπόννησου παράγει τόσην με-
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γάλην ποσότητα. Μετά την συγκομιδήν έμισθούτο ώς ναύτης είς go 
πρώτον έλθον ίστιοφόρον δι’ ακτοπλοΐαν έν τή Μεσογείφ, καί διέμε- 
νεν έζ έ'ως οκτώ μήνας είς τό εξωτερικόν. Τό συχνότερον, οσάκις έπα- 
νήρχετο, έ'φερεν εμπόρευμα δπερ κατώρθου νά είσαγάγη λαθρεμπορικώς 
καί επώλει έν Λιθάρα· άλλά δέν έγνώριζε καλώς τό έμπόριον τοϋτο 
καί τά κέρδη του δέν τόν έπλούτιζον. Έν τούτοις έ'μενεν ευχαριστη
μένος, ζών έλεύθερος διά της έργασίας του καί μόνον είς έαυτόν με
νών οφειλέτης, δι’ δ άπαντες τόν ήγάπων καί τόν ύπελήπτοντο1 οί φί
λοι του δέν τόν έζηλοτύπουν ποσώς, δταν τόν έ'βλεπον την Κυριακήν 
είς την έκκλησίαν μέ την πυκνήν καί πάλλευκον φουστανέλλαν του, 
την πλουσίαν ζώνην του καί την τρίχρωμον φέρμελην του, έν Πάτραις 
άγορασθεϊσαν. Αί διάφοροι έπισκέψεις του είς τούς μάλλον συχναζομέ- 
νους λιμένας της ’Ανατολής είχον είς άκρον άποκαλύψη έν αΰτώ τδ 
προσφιλέστατον πάσι τοΐς έ’λλησι νέοις αίσθημα, την φιλαρέσκειαν, καί 
τό πλεΐστον τών οικονομιών του κατηναλίσκετο είς την φροντίδα της 
κοσμήσεώς του. Κατεϊχεν έπίσης ώραΐα δπλα- πρό πάντων έζήλευον 
τδ ώραϊον έκεϊνο δίκοπον χαντζάρι, τδ έ'χον ογκώδη καί γλυπτήν λα
βήν, δπερ τώ είχε πώληση ’Αλεξανδρινός τις Ιουδαίος, καί τδ όποιον 
έφόρει πάντοτε είς τήν μέσην. Δέν έπεζήτει τάς έ'ριδας, άλλ’ ήτο πάγ- 
κοινον, δτι δέν τάς έφοβεΐτο, καίτοι δέ ήτο ισχνότατος καί λεπτού 
εξωτερικού, ή έξαιρετική δμως εύκαμψία καί νευρική ισχύς του ήσαν 
γνωσταί, καί ήρκει νά ίδωσι πρός στιγμήν τούς μεγάλους μέλανας 
οφθαλμούς του έξαστράπτοντας καί σκυθρωπάζοντας διά νά έννοήσω- 
σιν, δτι κατείχε πλήρη συναίσθησιν τής ισχύος του καί δτι έννόει νά 
τήν καθιστά σεβαστήν. Λεπτός μέλας μύσταξ έσκίαζε τδ άνω χεϊλός 
του, χωρίς ν’ άποκρύπτη τήν λευκότητα τών όδόντων του, ους το με- 
λάγχρουν πρόσωπόν του καθίστα λευκότερους. Ή κόμη του, βραχυ- 
τάτη, ήτο παμμέλαινα.

Μετά τούς μακρούς τούτους μήνας τής απουσίας, δ Σπυρος επανηρ- 
χετο πάντοτε μετά χαράς είς Λιθάραν καί ίσως, άν άπετόλμα νά είπη 
άπασαν τήν σκέψιν του, είς έκάστην έπάνοδον, ηύχετο ενδομυχως νά 
μή άπομακρυνθή πλέον ουδέποτε. Άλλ’ έγνώριζεν δτι πτωχός ώς ήτο 
δεν ήτο εύπαρησίαστος, καί ουδόλως διενοεΐτο νά έξασκή καθ’ άπαντα 
τόν βίον του τήν τέχνην τού πατρός του. Προτιμότερον ητο νά ζη- 
τήση είς τήν άλλοδαπήν τδ μέσον διά νά ζήση άνεζάρτητος έν τώ 
χωρίφ του, καί ν’ άναχωρήση αύθις δταν έξαντληθώσιν αί προμήθειαι.

Ν’ άναχωρή,—καθ’ έκαστον έτος, πάντοτε,—ή ύποχρεωσις αυτή 
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τόν εθλιβεν δριως, καί τά ονόματα τού πατρός του ζαί τών ά^ελφών 
του άνεπόλει μόνα δταν έσυλλογίζετο τάς ανησυχίας ταύτας, καί 
τάς πάντοτε άνανεουμένας θλίψεις τοϋ άποχωρισμοϋ.

—Θά έλθη μία ήμέρα καί Θά την χάσω, διελογίσθη δταν έπεβιβά- 
σθη διά τδ τελευταϊον ταξείδιόν του. Θά μέ λησμονήση, διότι δέν θά 
μέ βλέπη πλέον. Μήπως δέν έπέρασε τά δεκαοκτώ καί δέν ’ξεύρουν 
τώρα τόσον καιρόν, δτι θά έχη την μεγαλείτερη προίκα καί δτι εί
ναι τδ εύμορφότερο κορίτσι της Λιθάρας. Καί τί της είπα ; Τίποτε, τί
ποτε άκόμη. Τά λόγια ’ποϋ ’ξαναλέγω μέ τόσον έρωτα καί τόσην πί
κρα, γιατί νά μή τ’ άκούση καί μιά φορά μονάχα ! "Ισως θά έξέχα- 
νεν δτι τδ σπήτι ριας είναι μικρό, δτι έγώ δέν έχω άμ-πέλια, δτι είμαι 
πτωχός’ ίσως νά μ’ έδέχετο ; "Οχι, τρελλέ, γιατί αΰτη κατάλαβε πώς 
την άγαπώ, καί μοϋ χαμογελοϋσεν, δπως καί είς τούς άλλους, καί τό 
χέρι της δέν έτρεμε μέσα είς τό δικό μου χέρι. "Οταν έτραγουδοϋσε, 
ή ματιά της έστεκόταν είς την ίδική μου άπαράλλακτα δπως είς τούς 
άλλους, καί τά ’[/.άτια της δέν έταράζουνταν δταν άπαντοϋσαν τά 
ίδικά ρ/.ου. Διονυσοϋλα, θά σέ χάσω- θά γυρίσω κάμμίαν ήμέραν καί 
σύ θά έχης πάρη άλλον άνδρα. Θά σέ χάσω.

Ό Σπύρος έπανήλθε μετά οκτώ μήνας, καί οί φίλοι του, μεταβάν- 
τες μέχρε Κορίνθου πρός ύπάντησίν του, δέν τώ έ'καρεον λόγον περί της 
Διονυσούλας. Καί αύτός δέν άπετόλρεησε νά προφέρη τό όνομά της· 
έρεάντευε την τρορεεράν έννοιαν της σιγής ταύτης και δταν παρετήρησε 
τάς πρώτας οικίας τοϋ χωρίου, ήγνόει ποτέραν νά φοβήται έκ τών δύο 
συμφορών, τδν θάνατόν της η τδν γάμον της.

Ή Διονυσοϋλα είχεν ύπανδρευθή· έζάδελφός τις τοϋ Σπύρου, δ Κων- 
σταντης, δ υίος τοϋ Παναγιώτη, πλούσιος κτηματίας τοϋ χωρίου, την 
έλαβε σύζυγόν του καί τώρα αυτή κατώκει έν τή οικία του.

"Οτε έμαθε τό συμβάν τοϋτο, τοϋ δποίου μετά πίκρας ήδονής έπέ- 
μεινε νά γνωρίση τάς λεπτομέρειας πάσας, δ Σπύρος όέν ήσθάνθη οΰτε 
οργήν, οΰτε σφοδράν θλίψιν, άλλά μεγίστην έξασθένισιν. Διελογίσθη, 
δτι έ'δει νά παραιτηθή τοϋ ονειροπολήματος του καί ν’ άρχίση έτερον 
βίον. ΓΙροσεπάθησε μόνον νά βλέπη τήν Διονυσούλαν δσον οίόν τε 
όλιγώτερον καί ένόμισεν δτι ήδύνατο νά συνειθίση νά βλέπη άνευ θλί- 
ψεως τά έρείπια τής καταρρευσάσης ευτυχίας του.

Έκρινεν εαυτόν ίσχυρότατον ή πολύ άναίσθητον δτι ύπεσχέθη έαυτώ 
νά λησμονήση. Κάματος άγνωστος είς τήν ρωμαλέαν φύσιν του τόν 
κατέλαβε βραδέως καί δταν ευρισκε το θάρρος νά συμμερίζηται άκόμη 

«

τάς διασκεδάσεις τών φίλων του, άρρητος μελαγχολία τόν άπεδίωκε 
ταχέως· ταυτοχρόνως, έξ ασυνειδήτου μεταμορφώσεως καθίστατο δση- 
μέραι μάλλον εύπρόσιτος είς αισθήματα δλως νέα πρός αύτόν. Ή ψυχή 
του, διάθερμος καί νέα άκόμη, έξωθοϋσα αύτόν άλλοτε διά γοργοτά- 
της δρμής πρός τήν έργασίαν, έμαθε νά συγκεντροϊ άπάσας τάς δυνά
μεις του πρός άνώτερον σκοπόν. Πολλάκις έξεπλάγη, διότι άνεκάλυ- 
πτε πέριξ αύτοϋ φίλους, οϋς δέν είχε κατορθώση νά μαντεύση μέχρι 
τότε καί οϊτινες έγένοντο ολίγον κατ’ ολίγον οί στενοί έμπιστοι τοϋ πό
νου του. Ό άργυροειδής ύπό τόν πρωινόν ήλιον καί κυανοϋς κατά τήν 
μεσημβρίαν κόλπος διά πρώτην φοράν είχεν ένώπιον του άφωνον καί 
βαθεϊαν έννοιαν, ήν κάλλιστα νϋν έμάντευεν. Ήρέσκετο νά παρακο- 
λουθή διά τών οφθαλμών τό μεταβαλλόμενον σχήμα νέφους, έχάρασ- 
σεν είς τήν μνήμην του τούς αρμονικούς τύπους τών όρέων τής Ρούμε
λης, άτινα αί έσπεριναί άκτϊνες έκάλυπτον διά ροδίνου πέπλου, καί 
έθλίβετο νά βλέπη δένδρον άπεψϊλωμένον τών φύλλων του καί κεκαυ- 
μένον ήδη.

Μετ’ ού πολύ πάντες παρετήρησαν, δτι δ Σπύρος μετεβλήθη, καί 
οί φίλοι του, οϊτινες έπίστευον δτι είχε πλειότερον θάρρος, έλεγον οτι 
έπασχεν έκ νοσταλγίας διά τήν άλλοδαπήν. Ούτος δέν άπέκρουε 
τούς λόγους των· διότι τό ευρισκε φυσικόν νά μή έννοώσι τήν σκέψιν 
του. Ό έ'ρως άνύψωσε τό πνεϋμά του καί τό κατέστησεν άκοινώνητον.

— "Εχουν καί δίκαιον, διενοεϊτο, καί δέν έπρεπε νά γυρίσω. Τί χάρι 
πλέον θά ευρώ είς Λιθάραν ; Διατί νά μείνω ; Τό χωριό τώρα μοϋ φαί
νεται έρημον καί θά είμπορέσω νά ζήσω κοντά σου καί χωρίς έσένα ;

Μόνη ή Διονυσοϋλα δέν ήπατάτο ώς πρός τήν θλιβεράν ταύτην με~ 
ταμόρφωσιν. Αί γυναίκες κατέχουσι λεπτήν την αισθησιν, έμφυτον οί
κτον, άναζητοϋντα καί έννοοϋντα τήν αιτίαν τών κεκρυμμενων πό
νων. Εννόησε μόνη καί άκόπως τήν θλίψιν του· άφ’ ής ήμέρας εγέ- 
νετο λόγος περί τοϋ γάμου της τόν έσυλλογίζετο μ.ετά φόβου, και επρο- 
σεχε πολύ περισσότερον παρ’ δσον έφαίνετο είς τήν στάσιν τοϋ Σπυ- 
ρου άπό τής επανόδου του.

Πρό πολλοϋ έγνώριζεν δτι τήν ήγάπα, καί άν μέν δέν άπετόλμησεν 
ούδέποτε νά τή τό είπη, δμως έννόει δτι έκεϊνος ήξευρεν δτι τόν έννό- 
ησεν, δτι δέν είχε προσβληθή έκ τούτου καί δτι ύφίστατο μεταξύ αύ · 
τών πλειότερον τής ύποσχέσεως, άνέκφραστος ύποχρεωσις. ’Εν τουτοις, 
ύπανδρεύθη τόν Κωνσταντήν, ούχί διότι τον ήγάπα, αλλά μετά τής 
άμεριμνίας άγνής νεάνιδος, ήτις έν τώ γάμω βλέπει απλώς άπότομον 
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μεταβολήν καί γόητρον ανεξαρτησίας καί έξουσίας έπι πολύ όνειροπο- 
ληθείσης. Έκτος τούτου πάντες την παρότρυναν οί γονείς της τη άνω- 
μολόγουν τά πλεονεκτήματα τοιούτου γάμου’ θά ήτο πλούσια, θά κα
τείχε τούς γονιμωτάτους άμπελώνας καί τον μεγαλείτερον κήπον τής 
Λιθάρας. Έν φ ό Σπόρος ήτο πτωχός· άλλ’ ή καρδία της ήτο πολύ 
νεαρά καί δέν έσταμάτησεν είς τήν ιδέαν ταύτην’ έντύπωσις δλως άλ- 
λοίας φύσεως, ήτις πάντοτε τήν είχε κράτηση επιφυλακτικήν καί τήν 
έτάρασσεν άμα, τήν άπέσπασεν αύτοϋ. Ήσθάνετο έαυτήν άλληλοδια- 
δόχως έλκυομένην, είτα στενοχωρουμένην ύπό τά βλέμματα αύτοϋ’ οί 
τρυφεροί λόγοι έθνησκον επί τών χειλέων της, καί ούδέποτε στιγμή τις 
τής τοσον ονειροποληθείσης ερωτικής έκστάσεως είχεν ένωση άμφοτέ- 
ρας τάς ψυχάς των. Τή ήρεσκε καί τή άπήρεσκε ταύτοχρόνως ένεκα 
τοϋ χαρακτήρός του, δν ήδυνάτει νά καθορίση’ δέν ώμοίαζε πρός τούς 
άλλους νέους. Άναμφιβόλως είχεν ϊδη πολλά πράγματα κατά τά τα- 
ξείδιά του, καί πολλά θά έδιδάχθη· θά είχεν ίσως γνωρίση μεταξύ 
τών διεφθαρμένων καί βαναύσων ναυτών, κακούς άνθρώπους οϊτινες τόν 
έδίδαξαν νά δύσπιστή’ επί τέλους τό μέτωπόν του δέν παρουσίαζε 
πλέον τήν γαλήνην εκείνην τοϋ άνδρός, τοϋ πάντοτε βιώσαντος έν τφ 
μέσφ τών συγχωρικών της. Ή Διονυσοϋλα έτρόμαζε χωρίς νά τό έν- 
νοή, έκ τής προώρου ταύτης ώριμότητος.

Μετ’ άγωνίας ήκουοεν άγγελομένην τήν έπάνοδον τοϋ Σπόρου. Καί 
τοι πάντοτε τόν είχεν ϊδη είς άκρον μειλίχιον, δειλόν μάλιστα έγγύς 
αύτή, άλλ’ έν τούτοις τον έγνώριζεν ικανόν νά καταληφθή ύπό σφο
δρός μανίας καί έφοβεϊτο- ήσθάνθη μόνον βαθύν οίκτον πρός αύτόν δταν 
τόν ειδεν έπι τοσοϋτον καταβεβλημένον. Δέν ήδύνατο νά συνειθίση 
είς τήν ιδέαν ταύτην δτι αύτός, δ τόσον άγαθός καί γενναίος, δν έπε- 
θύμει διακαώς νά ϊδη εύτυχή καί παρηγορημένον, έπασχεν ένεκα αύ
τής καί μόνης καί δτι ΰπέφερε χωρίς νά παραπονήται, καί δτι δέν 
ήδύνατο τίποτε νά πράξη διά νά τόν παρηγορήση.

Εσπέραν τινά, καθ’ ήν αί δύο οίκογένειαι τοϋ Σπόρου καί τοϋ Κων- 
σταντή εύρίσκοντο συνηθοοισμέναι είς τό άκρον τοϋ κόλπου διά νά 
χαιρετίσωσι κοινόν συγγενή, εύρέθησαν έκεϊ άμφότεροι καί ώμίλησαν 
πρός άλλήλους. Ή Διονυσοϋλα έξεπλάγη διά τήν άλλοίωσιν τής φω
νής του, άλλά δέν έτόλμησε νά τό εϊπη πρός αύτόν τόν άφήκε χω
ρίς νά εΰρη ένα λόγον νά τώ εϊπη, χωρίς νά τόν κυττάξη μάλιστα- 
πρό τής συμφοράς του ταύτης, μία μόνον σκέψις οίκτου καί αγνής αγά
πης τή έπήρχετο, ήν έφοβεϊτο νά έκφράση, άλλ’ ήν έπεθύμει νά τώ 

εϊπη βαιή τή φωνή, ώς άγνοτάτην παράκλησιν ; Μή μ’ άγαπής, σ’ 
έξορκίζω, μή μ’ άγαπας έτσι.

Τή είπον νά ψάλη ασμά τι έκ τών έγχωρίων παλαιών εκείνων, εις 
τά δποϊα ή γλυκεία καί διάθερμος φωνή της ήρμοζεν. Έτοποθετήθη 
πρό τών ακροατών της, στρέφουσα τά νώτα πρός τήν θάλασσαν ής τά 
κύματα έξετείνοντο μονονούκ είς τούς πόδας της. Εξέλεξε σοβαρόν και 
θλιβερόν ρίσμα, έξ έκείνων, τών οποίων τήν άρρητον ποίησιν καί τήν 
ώραιότητα δύναταί τις νά έννοήση μόνον δταν εύρίσκηται είς τά ώραϊα 
μέρη, είς τήν κυανήν θάλασσαν, είς τόν ούρανόν καί είς τά όρη τής 
Ελλάδος.

Ή σιγή έπεγένετο’ έκαστος ήκουε χωρίς νά έννοή τό άκατανίκητον 
γόητρον δπερ τόν έπλήρου καθ’ δσον ήκουε τήν θρηνώδη μελφδίαν, 
ήτις μόνη έπάλλετο, ώς έσχατόν τι άσμα πτηνοϋ, ύπό τόν ούρανόν, 
έν τή μονώσει τής έσπέρας. Ή Διονυσοϋλα έφαίνετο ώραιοτέρα τοιου
τοτρόπως· ήτο κάτωχρος καθ’ δσον έψαλλε, καί οί μεγάλοι μέλανες 
οφθαλμοί της, χαυνωμένοι καί ύγροί ύπό τήν συγκίνησιν, προσέδιδον 
είς τό αγνόν πρόσωπον της ούρανίαν γλυκύτητα. Ό Σπύρος συνεκι- 
νεϊτο καθ’ δσον τήν παρετήρει, καί αί όλίγαι έναπομείνασαι δυνάμεις 
του τόν έγκατέλειψαν ταραχή κατέλαβεν αύτόν ολόκληρον· ήκροά- 
ζετο μετά θλιβερός ήδονής καί δταν έν τώ μέσω τοϋ άσματός της οί 
οφθαλμοί τής Διονυσούλας έπεσαν έπι τών οφθαλμών του, αυτή άνε- 
φρικίασεν ίδοϋσα ρέοντα έξ αύτών δύο δάκρυα.

Έχαμήλωσε τήν κεφαλήν διά νά τελειώση χωρίς νά τόν βλέπη’ 
άλλ’ δτε, τοϋ ήλιου δύσαΛίτος, άνέλαβον άνά δύο τήν πρός τό χωρίον 
άγουσαν, ήλθεν έγγύς αύτοϋ καί έβάδισαν τοιουτοτρόπως, ό μέν πλη
σίον τοϋ άλλου, τελευταίοι.

— "Ηθελα νά σοϋ ’μιλήσω, Σπύρο, είπεν αύ’τη στάσα έπ’ ολίγον- 
άφ’ δτου έγύρισες δέν σέ βλέπω σχεδόν ποτέ καί δέν είσαι πλέον δ 
ίδιος,—καί επειδή έκεΐνος άπέστρεφε τήν κεφαλήν,—ναί, ’ξεύρω, εί
σαι λυπημένος’ ω! σέ παρακαλώ, μή λυπήσαι, διότι λυπείς καί ’μένα 
πάρα πολύ! Σπύρο, καϋμένε Σπύρο μου, άκουσέ με’ δέν εϊμεθα πλέον 
φίλοι, ’σάν άλλοτε ; Μή λυπήσαι τότε . . . νά, δός μου τό χέρι . . . 
σ’ άγαπώ πολύ, άλήθεια, καί θά σ’ άγαπώ πάντοτε, άλλά δέν θά 
ήσαι πλέον λυπημένος, αί; δός μου τό χέρι σου.

Καί έλαβε τήν χεϊρά του.
Ό Σπύρος έ'κλαυσε καί διά πρώτην φοράν οί γλυκείς λόγοι τής νε

αρός γυναικός κατώρθωσαν ϊνα έκραγώσιν έντός τοϋ στήθους του οί έπι 
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πολύ συγκρατηθέντες λυγμοί του. Ήσθάνθη την χεΐρά του έντός της 
ιδικής της, άμα ήκουε την ήχώ τών τελευταίων λόγων της :—Σ’ 
άγαπώ πολύ, θά σ’ αγαπώ πάντοτε,— τότε το πρόσωπόν του μετε- 
βλήθη άποτόμως, οί οφθαλμοί του έξήστραψαν [κεχρί τοϋ σηαείου, 
ώστε νά ξηρανθώσι τά δάκρυά του, έκράτησε την χεϊρα της Διονυ- 
σούλας, είτα μετά περιπαθούς καί οργίλης άναφρικιάσεως, μέ φωνήν 
ύπόκωφον, άνευρίσκων έν μια μόνη στιγμή άπασαν την ενεργητικήν 
θέλησίν του.

■— Ναί, θά μ’ άγαπήσης, ναι, θά μ’ άγαπήσης πολύ, είπε, διότι 
εγώ σ’ άγαπώ καί πρέπει νά το μάθης. Ναί, θά μ’ άγαπήσης, μά όχι 
’σάν άδελφόν σου, ’σάν φίλον σου- θά μ* άγαπήσης ’σάν άγαπητικόν 
σου, περισσότερο άπό κάθε άλλον, τό καταλαβαίνω, τό θέλω, Θά γεί- 
νης ίδική μου, ίδική μου μόνον 1

Τότε ή νεαρά γυνή έφοβήθη καί ήθέλησε νά φύγη- άλλ’ έπειδή εκεί
νος την έκράτει-

— "Αφησέ με, τώ είπεν, άφησέ με, Σπύρο, δέν είσαι φρόνιμος, άφησε 
με, ’ξεύρεις πολύ καλά ότι είμαι ’παντρεμμένη.

Ό Σπύρος δέν την ηκουε- καταληφθείς αυθις αίφνιδίως ύπό τοϋ πά
θους εκείνου, δπερ ή συστολή, είτα ή θλΐψις είχε καταπνίξει, είπε τά 
πάντα ταΰτοχρόνως καί έπανελάμβανε χωρίς ούδέν ν’ άκούη, μετά 
φλογερού βλέμματος, τάς τρομεράς ταύτας λέξεις·

— Θά μ’ άγαπήσης, θά γείνης ίδική μου.
Είτα άφησε νά καταπέση ή χειρ του, καί, χωρίς νά πρόσθεση καί 

μίαν μόνην λέξιν, παρηκολούθησε διά τών οφθαλμών την Διονυσοϋλαν 
ήτις άπεμακρύνετο κλαίουσα.

Δέν συνηντησαν πλέον άλλήλους- ό Σπύρος ούδέ μετέβαινε πλέον 
εις την εκκλησίαν. Ό ’Ιούλιος ήλθεν- ηοχισαν την συγκομιδήν τών 
σταφίδων καί έκαστος επέσπευδε την έργασίαν του, ης καί μία μόνον 
βροχερά ήμερα ήδύνατο νά καταστρέψη άπαντα τόν καρπόν. Ό Κων- 
σταντής έπηγαινοήρχετο έκ Λιθάρας είς τούς άμπελώνάς του, οί'τινες 
ήσαν οί σημαντικότατοι τοϋ τόπου. Κατεσκεύαζεν είδος σιτοβολώνος, 
δπερ ήδη τώ έχρησίμευεν ώς σκέπη κατά τοϋ μεταμεσημβοινοϋ ήλιου 
καί έν φ διήρχετο τήν νύκτα, δταν διέμενεν έκεϊ πολλάς ημέρας, "να 
έπιτηρή κάλλιον τούς έργάτας του.

Ή Διονυσοϋλα μή βλέπουσα πλέον τον Σπύρον, έλάμβανεν ολίγον 
κατ’ ολίγον θάρρος- πάντοτε φαιδρά, ήγνόει νά έμβαθύνη είς τόν κίν
δυνον καί έξήγει τά παντα κατά τόν τρόπον της, δίκην παιδιού μή 

πιστεύοντος τήν σημασίαν τών λόγων. Τάς λέξεις έκείνας, αϊτινες το- 
σοϋτον τήν είχον τρομάξη, άπέδιδε τώρα είς άκούσιον παραλογισμόν.

— Ήτο πολύ λυπημένος, διενοειτο, καί έ'καμα κακά νά ’πάγω 
κοντά του. Καϋμένε Σπύρο, ήτο τρέλλα του καί θά λυπάται σήμερα 
καί κρύβεται, διότι δέν θά θέλη νά μέ λύπηση.

Δέν ήπατάτο έντελώς- ό Σπύρος δέν έλυπεΐτο διά τούς λόγους του, 
άλλ’ έπετίμα εαυτόν διά τά δάκρυα άτινα προύξένησεν. ’Εν τούτο,ς, 
άπό τής ημέρας έκείνης έ'λαβε τήν άπόφασιν περί τής τύχης του, έπεί- 
σθη δτι άνέγνω είς τό μέλλον, καί, τόν νοϋν άκαταπαύστως τεταραγ- 
μένον έ'χων ύπό μυστικής έξάψεως, άνέμενε. Βεβαίως, δέν είχεν ούδέν 
σχέδιον, δέν έπεζήτει ούδέν μέσον, άλλά κατείχε τήν πίστιν, ήν δί
δει ή λατρεία σταθεράς ιδέας καί, άν τις τώ ελεγεν δτι μετ’ ολίγον ή 
Διονυσοϋλα άπαστράπτουσα καί ιλαρά θά ήρχετο πρός αύτόν, δέν ήθε· 

λεν έκπλαγή έπι τούτω.Καί "να έντυπωθή έν έαυτώ κάλλιον ή πίστις αυτή, έβάδιζεν όνει- 
ροπόλος, έπαναλαμβάνων πρό τοϋ ούρανοϋ καί τής θαλάσσης, τούς 
αιωνίους τούτους μάρτυρας καταστάντας έμπιστους τοϋ έ'ρωτός του, 
τούς λόγους οΰς είχεν είπη είς τήν Διονυσοϋλαν. "Οταν ό δύων ήλιος 
έξηφανίζετο είς τόν ορίζοντα, τόν έχαιρέτιζεν άνακράζων

— Ήλιε, φέρε μου αΰριον τήν καλή είδησι καί κατόρθωσε νά είπώ: 
Σήμερα ή Διονυσοϋλα θά μ’ άγαπήση.Έπροσωποποίει έκαστον όρος, έκαστον άνθος, έ'βλεπεν είς δλας τάς 
αψύχους δυνάμεις άποκρύφους προστάτας, οϋς ήρέσκετο νά ίκετεύη.

Νύκτα τινά δμως, έν ω ήγρύπνει έξηπλωμένος τό πρόσωπόν ε”χων 
έστραμμένον πρός τήν θάλασσαν, παρακολουθών διά προσεκτικού βλέμ
ματος τά κύματα ρίπτοντα έν πρός έν έπι τής άκτής τόν φωσφορίζοντα 
άφρόν των, ήρξατο νά σκέπτηται δτι άπό δύο ημερών δ Κωνσταντής 
διέμενεν είς τούς άμπελώνάς του καί δτι ή Διονυσοϋλα ήτο μόνη· ύπε- 

τονθόρυσεν δσα έ'λεγε καθ’ έκάστην
— Διονυσοϋλα, θά γείνης ’.δική μου.Έπανέλαβε τάς λέξεις ταύτας έκπληκτος δτι τάς ήκουεν, ώσεί διά 

πρότην φοράν έννόει άπασαν τήν σημασίαν τω·ι καί ήσθάνθη δτι ή 
καρδία του έπάλλετο σφοδρότατα καί δτι ή κεφαλή του έφλέγετο.

Ή νύξ προύχόρει σιωπηρά καί γαλήνιος, καί ή σελήνη έφεγγοβόλει 
μεγαλοπρεπώς. ΙΊέριξ αύτοϋ, γυναίκες, άνδρες, οί άδελφοί του, οί φί
λοι του υπνωττον ήκουεν ένίοτε τόν άνισον κρότον άνυψουμένης άνα- 
πνοής, άδιακρίτους στεναγμούς κατά τόν βαθύν πρώτον ύπνον. Πάν- 
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τες άνεπαύοντο έκ τών βαρέων εργασιών της ημέρας καί το χωρίον ήτο 
κατά την νύκτα εκείνην ήσυχώτερον πάσης άλλης.

Μέ λαιμόν τεταμένον και μέ βλέμμα απλανές ό Σπύρος ήκροάζετο. 
Είτα βραδέως άπέστρεψε την κεφαλήν, καί οί οφθαλμοί του έστησαν 
επί της οικίας της Διονυσούλας.

Ή οικία αύτη ύψοϋτο παρά τούς πρόποδας τοϋ λόφου, περικυκλου- 
μένη ύπό μεγίστου κήπου άπομονοϋντος αύτήν πρός τό μέρος της θα
λάσσης δώμα σκιαζόμενον ύπό της οικίας προέβαινε. Τό δώμα τούτο 
ό Σπύρος δέν ήδύνατο νά παοατηρήση, άλλ’ έκεϊ ή νεαρά γυνή ήτο 
έξηπλωμένη καί τήν έβλεπε τόσον σαφώς έν τή διανοίιγ του ώσεί ήτο 
εγγύς αύτής.

— Κοιμάται, έσκέπτετο, μόνη καί τίποτε δέν ταράζει τόν παιδι
κόν της ύπνον. Είναι χαρούμενη καί ήσυχη, καί δέν ονειρεύεται δτι 
έπήρε διά παντός τήν ζωήν μου.

’Επί τέλους τώ έπήλθεν ή ιδέα, δτι ήδύνατο νά τήν πλησιάση καί 
δτι τό δώμα δέν ήτο ύψηλόν. Έπανελάμβανε φρίσσων τούς βραχείς 
λόγους οΰς είχεν εϊπη πρός την Διονυσοϋλαν καί τό λογικόν του τόν 
έγκατελίμπανεν. Ό πόθος κατέστη διάπυρος, άκατανίκητος· εις μά- 
την ήθελε νά μείνη· άπασαι αί δυνάμεις τής θελήσεώς του τόν ωθούν 
τώρα είς τήν θεραπείαν τοϋ πάθους του καί έδεκαπλασίαζον τήν δύ- 
ναμιν αύτοϋ· ένέδωκε.

Τότε, άθορύβως, συρόμενος, διωλισθησε μεταξύ τών κοιμωμένων 
έφθασεν είς τό δώμα, καί έκεϊ έσταμάτησεν.

ΤΗτο πελιδνός, παγωμένος· έλιποψύχει. Άνέμενεν έπ’ ολίγον, συγ- 
κρατών τήν άναπνοήν του, καί ήκροάσθη. Ούδέν, — σιγή πανταχοϋ- 
τώ έφάνη, δτι ούδέποτε άλλοτε είχεν ϊδη γαληνιωτέραν νύκτα, καί 
ή σιγή αύτη τόν έφόβιζε- θά έλεγέ τις δτι ή φύσις άγωνιώσα έσίγα 
διά νά έπιτρέψη κάλλιον είς αύτόν ν’ άκούση τούς παλμούς τής συν- 
ειδήσεώς του. Έκύλισε μέχρι τοϋ χείλους τοϋ τοίχου κορμόν κεκομμέ- 
νου δένδρου, δν ήνώρθωσεν, είτα γοργώς άνερριχήθη είς τό πτερύγιον.

Ή Διονυσοϋλα ήτο 'κεϊ : κάτωθεν αύτοϋ, έξηπλωμένη έπι διπλής 
άνδρο .ίδας, έρειδομένη είς τόν μικρόν τοίχον προφυλάσσοντα αύτήν 
άπό τοϋ άνέμου, ώς εντός δωματίου, μέ τόν ούρανόν αντί οροφής, Έ- 
κοιμάτο περιβεβλημένη τον λευκόν χιτώνά της, διηνοιγμένον είς τόν 
λαιμόν, μέ τούς βραχίονας ήμιγύμνους· ερυθρόν σκέπασμα έξετείνετο 
είς τούς πόδας της.

Ό Σπύρος ήσθάνετο έαυτόν λιποψυχοϋντα καθ’ δσον τήν έβλεπε- 

κατήλθε πλησίον της καί έγονυπέτησεν. Αίσθημα αισχύνης καί οίκτου 
τόν κατέλαβε πρό τοϋ ύπνου έκείνου- ούδέποτε άλλοτε τήν είχεν ϊδη 
τόσον αγνήν καί τόσον ώραίαν τώ έπήρχετο έπιθυμία νά ζητήση συγ
γνώμην παρ’ αύτής καί ν’ άναχωρήση. Έλάλει πρός αύτήν βαιόί τή 
φωνή, οίονεί πρός παιδίον ώρκίζετο είς έαυτόν νά μή τήν έξυπνήση. 
Ήκροάζετο τήν γλυκεϊαν καί ήσυχον άναπνοήν της μόλις ύπεγείρου- 
σαν τό στήθος της καί έκπεμπομένην, τακτικήν πάντοτε, διά μέσου 
τών ήμιηνεωγμένων χειλέων της· καί διέμενεν έκεϊ, άκίνητος, γοητευ
μένος, έν μακρά έκστάσει.

Ή ανεστραμμένη χειρ της έκρέματο λευκή καί λεπτή επί τοϋ σκε
πάσματος, είς τό πλευρόν της· ένόμισεν δτι ήδύνατο νά λάβη τήν 
χεϊρά της· ή νεαρά γυνή έξύπνησε.

Κατ’ άρχάς δέν τόν άνεγνώρισε· τόν προσέβλεπε μετ’ απλανών οφθαλ
μών. Αίφνης άπέσπασε τήν χεϊρά της τής ίδικής του, μεθ’ ύποκώφου 
άναφωνήσεως·

— "Αχί ... δ Σπύρος . . . ύπετονθόρυσεν έντρομος.
Καί έφερεν άμφοτέρας τάς χεϊράς της είς τό μέτωπόν της δεά νά 

μή τόν βλέπη. Είτα ώρθώθη, καί έν ώ έμελλε νά έκπέμψη μεγάλην 
κραυγήν·

— "Ω! μήν είπής τίποτε, μή φωνάζης, εί δέ μή χάνομαι, είπε χα- 
μηλοφώνως ό Σπύρος γονυπετής, μην είπής τίποτε, Διονυσοϋλα .... 
σοϋ ορκίζομαι δτι δέν θά σοϋ κάμω τίποτε κακό.

Έζηκολούθησε δέ διά συντετριμμένης φωνής·
— Ώ! συγχώρησέ με, συγχώρησέ με, είμαι πολύ δυστυχής· ήθέ- 

λησα μόνον νά σοϋ ’μιλήσω, δέν ήμποροϋσα νά μείνω έκεϊ κάτω. "Αφη
σε με μονάχα νά σέ βλέπω νά κοιμάσαι.

Ή Διονυσοϋλα τόν έθεώρει- έκεΐνος ώλόλυζε καί διήγειρε τόν οίκτον. 
Τώ είπεν απλώς-

— *Οχι, άφησέ με, φύγε, Σπύρο . . . έκαμες πολύ κακά, άφησέ με. 
Τότε έκεΐνος τή άνέμνησε τάς παρελθούσας ώρας, τόν έρωτά του- 

τή άφηγήθη τούς φόβους του, τάς αβεβαιότητάς του' πώς έκείνη δέν 
τον έννόησε, πώς δέν τόν άνέμεινεν.

Ή σκέψις αύτη τώ άπέδωκεν άπασαν τήν μανίαν του.
— Διονυσοϋλα, πρέπει νά γείνης ίδική μου, ή ώρα ήλθε καί σοϋ τό 

είπα.
Ή νεαρά γυνή έτρεμεν, άσθμαίνουσα. Ό Σπύρος μετά σπασμωδικοϋ 

φρικασμοϋ έλαβε τό πλατύ χαντζάριόν του καί τό έδειζεν είς αύτήν
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— Ναί, έζηκολούθησε, πρέπει νά γείνης ’δική fxou, πρέπει.
Τότε ή Διονυσοϋλα ε”κλαυσεν.
— Ώ ! Σπόρο, κακά κάνεις, αυτό είναι άνανδραν. ’Ξέρεις πολύ 

καλά ότι είμαι 'παντρεμμένη καί δεν είμπορώ νά γείνω ίδική σου. 
*Ώ ! κακά κάνεις, είσαι άνανδρος.

Καί ε’στρεψε τό σώμά της, καλύψασα την κεφαλήν διά των χειρών 
της ζαί έρειδομένη εις τό πτερύγιον του δώματος.

’Εκείνος την έθεώρει ήλιθίως· έ'βλεπε την κόμην της, τον λαιριόν 
της, την ράχιν της διασειόμενα ύπό μακρών λυγμών, καί δεν έννόει 
πλέον. Είδε μόνον, ότι τετέλεσται, ότι ητο άνανδρος καί ότι άπώλε- 
σεν αυτήν διά παντός· όχι, ουδέποτε έμελλε ν’ άνήκη εις αυτόν, άλλ’ 
εις άλλον,—καί έθλιβεν εντός της χειρός τούτην λαβήν της μαχαίρας 
του, προσβλέπων πάντοτε αυτήν, άπειρηκώς. Τότε έκμανείς επί τη 
ιδέα ταύτη, έπλησίασε τά χείλη εις τόν τράχηλόν της, κάτωθεν της » 
συνεστραμμένης κόμης της καί τήν ήσπάσθη μανιώδης, έν ω δ’ εκείνη 
έστρέφετο διά νά τόν απώθηση και έτεινε προς αυτόν τούς δύο βρα
χίονας της, ήγειρε τό χαντζάριόν του καί δι’ ένός μόνου κτυπήματος 
τό έβύθισεν εις τό γυμνόν στήθος της.

Βραγχνώδης, φρικαλέα κραυγή έσταμάτησεν εις τόν λάρυγγα τής 
Διονυσούλας· έπεσε πρός τά εμπρός, εις τάς άγκάλας του.

Τήν έπιοϋσαν τόν εύρον εγγύς τής νέκρας, τό πρόσωπον κεκολλημέ- 
νον εχοντα εις τήν πληγήν, εις τό αίμα. Ουδέ λέξιν είπε καί άφέθη 
νά τον συλλάβωσιν. Έδικασθη καί κατεδικάσθη έν Πάτραις, καί κατά 
τάς πρώτας ημέρας του φθινοπώρου ό μικρός λιμήν τής Λιθάρας έδέχθη 
τήν φέρουσαν τήν λαιμοτόμον καί τόν κατάδικον άτμοημιολίαν. Τό 
ικρίωμα άνηγέρθη έπί τής άκτής, ή δέ κεφαλή του Σπόρου έπεσεν εις 
τήν αυτήν θέσιν, έν ή ή Διονυσοϋλα είχε ψάλη.

Γ. Α. ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ

Αί άρεταί αναπτύσσονται εις τόν πόλεμον, ή ειρήνη δέν γέννα άνδρας τοϋ 
πολέμου. Πρός τοϋτο έχομεν καί παράδειγμα ίκανώς εΰγλωττον εις ένίσχυσιν τής 
αλήθειας ταύτης. Ό Μιαούλης, κατά τούς ιστορικούς αύτοΰ, προ τοϋ άγώνος, ήτο 
ο’ινοπότης καί καπνοπότης, άλλ’ άμα έκραγέντος τοϋ πολέμου, άφήκε τά ελατ
τώματα ταΰτα καί έγένετο ό μέγας εκείνος θαλασσομάχος.

— Συνήθως δύναταί τις είπείν, ότι οί άπό σκηνής ύποκριταϊ πονοϋσι καί άγα- 
πώσι πλειότερον τόν τόπον ή οί κρατούντες τήν πολιτικήν σκηνήν.

■— Καλόν άσμα ίσοδυναμεϊ πρός καλήν πράςιν.

ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΦΙΛΗΜΑ 1

Τί κυλίεις
Εις τά χείλη, 
Μικρά φίλη, 
Τά μικρά ;

Τί καμμύεις 
Τόν γλαυκόν σου 
’Οφθαλμόν σου, 
Πονηρά ; ..

Τό εκφράζει
Ή μορφή σου
Ή σιγή σου
Τό δηλοΐ.

Τί πειράζει 
“Αν τό στόμα 
Μέ τό ό'μμα 
Μοί λαλεϊ;

Δοκιμάζεις
Μ’ άλλην γλώσσαν 
Σιωπώσαν 
Νά λαλής ; . .

Τί διστάζεις 
"Ετι, φίλη ; 
Αός τά χείλη . . 
Καί φιλεϊς . . .

Είπα’ κλίνει 
Μειδιώσα.
Σπαίρ’ ή γλώσσα 
Καί γλυκύ

Χείλος τείνει. . .
—Μή όμίλει 
Πλέον, φίλη ! 
.... Μοί αρκεί.

ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΑΜΠΕΛΑΣ

Α Ξ I Ο Μ IM Η Τ ΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΡ

ερί τό τέλος τής πολιορκίας των Παρισίων, άρχο- 
μένου τοϋ έτους 1871, πολλοί έν ’Αγγλία άναλο- 
γιζόμενοι τά παθήματα των πολίορκουμενων και 
τάς παντοίας αυτών στερήσεις, άπεφάσισαν νά άπο- 
στείλωσι τροφάς καί άλλα χρήσιμα άμα τή άνοι
ξή τών πυλών τής πολιορκουμένης πόλεως. Τή 
ποωτοβουλία τοϋ λόρδου δημάρχου τοϋ Λονδίνου 
έγένετο συνεισφορά καί συνελέγησαν ύπέρ τά τρία 

έκατομμύρια φράγκων. Τό δείγμα δέ τοϋτο τής συμπάθειας καί τής 
γενναιότητος τών Άγγλων άνέλαβε νά κομίση εις ΙΊαρισίους μεγα- 

1’Εκτής ανεκδότου λυρικής συλλογής «Μυρσίναι» έκ τών διαγωνισθεισών κατά 

τόν έν ετει 1869 Βουτσιναίον διαγωνισμόν. (Σημ. Έκδ. Ποικ. Στ.)
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λέμπορος Άγγλος, γνωστές έν ’Αγγλία έπι θαυμασία δραστηριότητι 
καί άνεξαντλήτφ φιλανθρωπία. Άπήλθεν ούτος πάραυτα, ύπερέβη 
πάντα τά προσκόμματα και πρώτος έφθασε μετά τοϋ φορτίου του 
βοηθός καί άντιλήπτωο τών λιμωττόντων Παρισίων. Έπεστάτησεν δέ 
αυτός εις την διανομήν έπι εϊκοσιν δλας ημέρας ούδ’ έπ’ έλάχιστον 
άναπαυθείς.

Καί μετά την κατάλυσιν της Κοινότητος δ αυτός Άγγλος έκό— 
μισεν είς Παρισίους άλλας ποσότητας χρημάτων καί έν μέσω τών κα- 
πνιζόντων έρειπίων της πόλεως άπέδειξε την αύτήν καί πρότερον δρα
στηριότητα καί καρτερίαν. Άλλ’ δτε μετ’ ολίγον έπανηλθεν είς την 
πατρίδα του, κατεβλήθη σχεδόν ύπό τοϋ καμάτου καί τών συγκινή
σεων ή κόμη του έλευκάνθη καί φοβερά όνειρα έπανελάμβανον καθ’ 
έκάστην νύκτα, τάς φρικαλέας σκηνάς ών έγένετο μάρτυς.

Ό Άγγλος ούτος ώνομάζετο Γεώργιος Μούρ.
Ό Γεώργιος Μούρ έγεννήθη τώ 1806 έν χωρίφ της Κουμπερλάν- 

δης, κομητείας ορεινής της βορείου ’Αγγλίας. Ό πατήρ αύτοϋ άνηρ 
έντιμος καί παρά πάντων τιμώμενος είχε μικρόν τι κτήμα, δπερ αύτός 
έκαλλιέργει. Έν τώ χωρίω του έδιδάχθη τά πρώτα γράμματα, δω
δεκαετής δέ γενόμενος άπεστάλη έπι τρεις μήνας είς άνώτερον σχο- 
λεϊον, "να «άποπερατώση τάς σπουδάς του». Άπεφασίσθη δέ άμα 
γενόμενος δεκατριών έτών, νά έπιδοθή είς έργασίαν τινά καί νά άπο- 
δυθή οΰτω πως είς τον άγώνα τοϋ βίου. ■*

Άλλά ποϋ καί πώς ;
«Έχω άνάγκην παιδιού δραστήριου καί εύφυοϋς εγραψεν ημέραν 

τινα έκ πλησιόχωρου πόλεως έμπορός τις έριούχων πρός τινα φίλον 
τοϋ πατρός τοϋ μικροϋ Γεωργίου.—Είξεύρω έν δπως τό θέλεις, άπε- 
κρίθη δ φίλος, έχων κατά νοϋν τον μικρόν Γεώργιον.

Καί δ μέν Γεώργιος μετά χαράς ήκουσε τήν πρότασιν τοϋ φίλου, 
άλλ’ δ πατήρ του έφάνη ένδοιάζων, διότι κτηματικός αύτός δέν κατε- 
δέχετο νά καταντήση δ υιός του νά γίνη έμπορος. Άλλ’ δπως δήποτε 
έπείσθη καί έδωκε τήν συγκατάθεσίν του είς τόν Γεώργιον. «Πήγαινε, 
παιδί μου, είπε, μέ τήν εύχήν τοϋ Θεοϋ καί μέ τήν εύχήν μου!»

Ό μικοός Γεώργιος άπήλθεν είς τήν θέσιν του καί, έννοεϊται, αί έρ- 
γασίαι του κατ’ άρχάς ήσαν πολύ εύτελεϊς, νά άνάπτη πϋρ, νά σα- 
ρώνγι τό κατάστημα, νά περιποιήται τόν ίππον κτλ. Άλλ’ δμως διά 
τής άκριβοϋς έκτελέσεως τών καθηκόντων του καί τών καλών του 
τρόπων ήγαπήθη ύπό τε τών προϊσταμένων του καί ύπο τών πελατών 

τοϋ καταστήματος, καί μετά διετή ύπηρεσίαν προεβιβάσθη διευθυντής 
τοϋ γραφείου.

Έν ήλικίοι δεκαεννέα έτών έπιθυμών στάδιον εύρύτερον άναλόγως 
τής δραστηριότητος καί τής πείρας του έζήτησε παρά τοϋ πατρός του 
τήν άδειαν νά μεταβή είς Λονδϊνον. "Εφθασε δέ τήν μεγάλην Πέμ
πτην τοϋ 1825 άνευ θέσεως, άνευ συστατικών, άνευ τίνος προστασίας, 
άλλ’ έ'χων άπόφασιν άκράδαντον νά κατανικήση πάσας τάς δυσκολίας.

Μετά οκταημέρους άνωφελεϊς έρεύνας ήρχισε ν’ άποθαρρύνηται καί 
έσχεδίαζε ν’ άποπλεύση εις Αμερικήν. Άλλ’ εύτυχώς συνήντησεν έμ
πορόν τινα συνεπαρχιώτην του, δστις μαθών τίνος υιός ήτο προσέφερεν 
είς αύτόν θέσιν έν τφ καταστήματί του έπι μισθώ έτησίφ έπτακοσίων 
πεντήκοντα φράγκων. Ό Γεώργιος Μούρ άπεδέξατο τήν θέσιν μετά 
προθυμίας καί εύγνωμοσύνης καί κλαίων ύπό χαράς ήλθε τήν έπιοϋ- 
σαν πρωίαν είς τό γραφεϊον τοϋ νέου προϊσταμένου του.

’Ιδού δέ πώς διηγείται τά τής πρωίας έκείνης ύπάλληλός τις τοϋ 
αύτοϋ καταστήματος.

«Έκεϊ νάσου καί βλέπω ένα παλληκάρι καλοθρεμμένο καί έμβαίνει 
’ςτό κατάστημα μέ τά δάκρυα ’ςτά μάτια- έκρατοϋσε καί ένα παλαιό 
σάκκο μέ τά ρουχαλάκια του. Άφ’ ού έσφούγγισε τά μάτια του καί 
άνέβασε τό σάκκο του άπάνου ’ςτό δωμάτιό του, κατέβηκε έπειτα καί 
εύθύς έ'πεσε κατάμουτρα ’ςτή δουλειά, καί άπό τή στιγμή έκείνη έγινε 
δ πλέον προκομμένος ύπάλληλός τοϋ καταστήματος».

Ά'.ούσωμεν δέ τί λέγει καί δ Γεώργιος Μούρ περί τής αύτής ύπο- 
θέσεως.

«Εύθύς άφ’ ού έφθασα είς Λονδϊνον, παρετήρησα δτι ή άγωγή μου 
ήτο κατωτέρα τών νέων μεθ’ ών άνετρεφόμην. Λοιπόν έσπευσα παρευ
θύς νά έγγραφώ μαθητής εις τινα σχολήν εσπερινήν καί πολλάς ώρας 
άπέκοψα άπό τοϋ ύπνου μου χάριν τελειοτέρας σπουδής μου. "Οθεν δύ
ναμαι νά εϊπω δτι μετά δεκαοκτάμηνον μελέτην ηύξησα τάς γνώσεις 
μου τοσούτον, ώστε νά ήμαι ικανός νά παρακάθημαι άξιοπρεπώς με
ταξύ τών σχετικών μου.»

Μετά διετή διαμονήν έν τώ καταστήματί τούτω προσελήφθη είς τό 
πρώτον έν Λονδίνω κατάστημα τριχάπτων έπι μισθφ έτησίφ χιλίων 
φράγκων.

«Τώρα αισθάνομαι δτι είμαι άνθρωπος!» έγραφε πρός τόν πατέρα του. 
Έν τή νέα του ταύτη θέσει τό πρώτον μάθημα, δπερ έμαθεν ήτο 

μάθημα μετριοφροσύνης.



ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ 255254

«Τότε είχον, διηγείται αύτός ό Γεώργιος Μούρ, πολύ μεγάλην ιδέαν 
περί τοϋ εαυτού μου- άλλ’ δμως μετά δύο ή τρεις εβδομάδας ό νέος 
προϊστάμενός του κύριος Φίσερ ήρχισε νά μοϋ λέγη δτι ή Κουμπερ- 
λάνδη τοϋ είχε στείλει πάντοτε ύπαλλήλους βλάκας και ’ξιππασμένους 
και δτι εγώ ήμην ό χείριστος πάντων. ’Επειδή δέ μοί το έπανελάμ- 
βανεν έπ'ι πολλούς μήνας δίς ή τρ'ις καθ’ έβδομάδα, έπείσθην τέλος 
καί έγώ δτι δέν έχει άδικον καί άπέβαλα δλην μου την προτέραν άνό- 
ητον ύπεροψίαν καί ματαιότητα. Τί λαμπρά άπαλλαγη εις νέον εικο
σαετή ! »

Ό κ. Φίσερ πολύ ταχέως μετέβαλε γνώμην περί τοϋ ύπαλλήλου 
του, διότι βλέπων άναπτυσσομένην τήν ευφυΐαν του καί πολλαπλα- 
σιαζομένην τήν ικανότητά του, άπεφάσισε νά χρησιμοποίηση τάς άρε- 
τάς του ταύτας, καί τόν διώρισε νά περιοδεύη τάς διαφόρους πόλεις 
δπου ήσαν οί πελάται τοϋ καταστήματος του. Τό έ'ργον τούτο θέλει 
τρόπους καλούς καί άξιοπρέπειαν και εντιμότητα, καί τοι δέ συνήθως 
θεωρείται ώς ευτελές, άλλ’ δμως δ Γεώργιος Μούρ άπέδειξεν δτι καί 
το εύτελέστατον έ'ργον ή ύπούργημα έςευγενίζουσιν αί άρεταί τοϋ 
άσκοϋντος αύτό.

«Έργον !» Ή λέζις αϋτη ήτο τό σύμβολον αύτοϋ. Δέν εϊξευρε τί 
έστι άνάπαυσις, τί έστι έλάττωσες τής έργασίας, Περιερχόμενος τάς 
πόλεις, λίαν πρωί ήτο έπι ποδός, έπεσκέπτετο τούς διαφόρους εμπό
ρους τής πόλεως, έλάμβανε παραγγελίας καί ευθύς άφ’ ού έγευμάτιζεν 
ολίγον, άπήρχετο είς άλλην πόλιν, έπεσκέπτετο τούς έμπορους καί τό 
τέλος τής ημέρας τόν εδρισκευ είς τρίτην πόλιν. Καί τούτο ούχί διότι 
τό έ'ργον τούτο ήρεσκεν είς αύτόν, άλλά διότι ένόμιζε πρέπον νά μή 
ύποχωρή πρό τοϋ καθήκοντος άλλά νά τό έκτελή μετά πάσης προ
θυμίας δσον καί άν είνε έπίμοχθον.

Τοιοϋτος ύπάλληλος δέν θά βραδύνη νά γίνη καί προϊστάμενος. 
’Εμπορικός τις οίκος τοϋ Λονδίνου άπεφάσισε νά τόν παραλαβή. Καί 
τόν ’Ιούνιον τοϋ 1830, είκοσιτριετής τήν ηλικίαν, ό Γεώργιος Μούρ 
ήνωσε τό όνομά του μετά τοϋ πλουσιωτάτου τουτου οίκου, δπερ έγινε 
καί άφορμή τής μεγίστης περιουσίας τοϋ άνδοός τούτου, δστις δτε άπέ- 
θανεν είχε πρόσοδον έτησίαν έν καί ήμισυ έκατομμύριον.

Άλλά πώς κατώρθωσε τούτο ;
Είχε σιδηράν κράσιν καί είργάζετο κατά μέσον δρον δεκαές ώρας 

τήν ημέραν. Ούδέν κατέλειπεν ημιτελές’ παν δτι επεχειρει εξετελει 
αύτό άποβλέπων είς τό τέρμα ψυχή τε καί σώματι. «Μή έπιχείρει 

άδύνατα, έ'λεγεν αύτός δ Γεώργιος Μούρ, άλλ’ άφ’ ού άπας ένόησες 
ότι πράγμά τι είνε κατορθωτόν, μή ύποχωρήσης — «Νικάν ή θνή— 
σκειν !»

Αί άποτυχίαι δέν τον έπτόουν. Ήτο έξ εκείνων, οϊτινες δέν τρέ— 
μούσι πρό τοϋ καθήκοντος. «Προσπαθεί δσον δύνασαι, έ'λεγε, άείποτε 
προσπάθει, έν παντί άείποτε προσπάθει». Ένεκα δέ τής έξοχου άκρι— 
βείας του καί τής θαυμασίας μνήμης του, έξετέλει εύθύμει καί άνέτως 
τόσην έργασίαν, όση ήθελε καταβάλη πάντα, άλλον τήν λέξιν αδύ
νατον ούδέποτε παρεδέχετο καί σφόδρα ήγανάκτει δσάκις ύπάλληλος 
του έ'λεγε πρός αύτόν «Δέν είμπορώ νά το κάμω» —Δέν είμπορώ ! 
άνεφώνει, τί σημαίνει δ λόγος ούτος νέε μου ; δέν έννοώ τί σημαίνει, 
αύται αί λέξεις δέν ύπάρχουν είς τό λεξικόν- πήγαινε καί κάμε γρή
γορα δτι σε παραγγέλλω.»

Καί τοιοϋτος μέν ήτο δ Γεώργιος Μούρ ώς έμπορος. Ώς φιλάνθρω
πος δμως και ώς χριστιανός θά άποδειχθή έκ τών άμέσως κατωτέρω.

Άφ* ής στιγμής ή τύχη έμειδίασε πρός αύτόν έγινε φιλάνθρωπος. 
Μία τών πρωτίστων μεριμνών αύτοϋ, ήσαν τά σχολεία- δέν ήθελε τά 
παιδία τοϋ χωρίου του νά είν’ έστερημένα καλού σχολείου· διό ίδρυσε 
τοιοϋτον πρότυπον. Προσέτι δέ έπεσκέφθη πάντα τά σχολεία τής έπαρ- 
χίας του, έξετάζων αύτός τούς μαθητάς διανέμων βιβλία καί συμ- 
βουλεύων αύτά δτι τό μέλλον των έξηρτάτο έκ τής καλής ή κακής 
χρήσεως τοϋ χρόνου τόν δποϊον δαπανώμεν είς τό σχολεϊον.

Βραδύτερον δ Γεώργιος Μούρ ίδρυσε βιβλιοθήκην, ήτις άντί δέκα 
λεπτών τόν μήνα άπέστελλε διάφορα βιβλία καί συνδρομητάς διε- 
σκορπισμένους είς έννέα χωρία. Ή βιβλιοθήκη αυτή ηύδοκίμησε καί 
τά 200 αύτής βιβλία ταχέως έγένοντο 4000.

Κατ’ ολίγον δ Γεώργιος Μούρ έγένετο μέλος πασών τών φιλανθρω
πικών Εταιρειών καί εϋρισκε καιρόν νά έργάζεται καί νά φροντιζη 
περί μιας έκάστης αύτών. Συνιστά διάφορα άσυλα, προστατεύει νοσο
κομεία, δαπανά άφθόνως έκ τών ιδίων, καί εξέρχεται είς συλλογήν 
έράνων· είς τούτο δέ ήτο τολμηρότατος καί άκαταπόνητος, Οί δέ 
φίλοι του πάραυτα ένόουν έκ τών τρόπων του δτι έ'ρχεται νά τους 
φορολογήση. «Έ, κύριε Μούρ, τί εχομεν ; — Νά σας εϊπω τήν άλή- 
θειαν, έβγήκα πάλι ’ς τή ζήτα.—Άμ’ είνε περιττόν νά μάς το είπής, 
κύριε Μούρ, άλλά πρός τίνα σκοπόν ; — Διά τό νοσοκομεΐον καί μου 
χρειάζονται 500 φράγκα. — Πάρα πολλά. — Πολλά ξεπολλά έγώ 
σας έχω έγγράψη- διότι πρέπει νά είξεύρετε δτι έπέσαμεν πολύ έ'ξω
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εφετος.» Μετά τινας έτι συμφωνίας τό ποσόν έδίδετο καί δ Μούρ 
έλυε τήν πολιορκίαν μεταβαίνων νά την στήση άλλου.

’Απεριόριστος ήτο ή προθυμία του πρός τούς φίλους του και πρός 
πάντα ύπέρ ού διεφέρετο. Νέος τις έκ Κουμπερλάνδης, τω γράφει ημέ
ραν τινά ζητών τήν προστασίαν του. Παρευθύς αποκρίνεται πρός άΰ- 
τον «“Ελα δποτε θέλγς καί ελπίζω νά σ’ ευρώ θέσιν συντόμως. ’Εν 
τούτοις είμπορεΐς νά έρχεσαι νά συνγευματίζωμεν καθ’ ημέραν. Δια
βεβαίωσε τήν μητέρα σου ότι θά φροντίσω περί σου οσον δύναμαι, έφ’ 
όσον θά είσαι άξιος τής προστασίας μου ένεκα τής καλής διαγωγής 
σου- άλλ’ όχι περαιτέρω, διότι έχω άρχήν νά βοηθώ μόνον εκείνους 
οϊτινες θέλουν νά βοηθούν τόν εαυτόν των». "Οτι δέ έποίησεν ύπέρ 
τούτου, έποίησεν ύπέρ εκατόν, ύπέρ χιλίων.

Ούδέποτε έλησμόνησε τούς παιδικούς του φίλους, άείποτε έπροστά- 
τευσε καί αυτούς καί τάς οικογένειας των. "Οπως δέ πάντες οί έ'χον- 
τες καρδίαν, ούδέποτε ύπεκρίνετο ότι λησμονεί τό παρελθόν του. «Έκ 
τοϋ λαού έξήλθον, έλεγε, καί ελπίζω ότι ή εύδαιμονία μου ούδέποτε 
θά μέ παρασύρω νά λησμονήσω τούς πτωχούς μου φίλους τών βου
νών μας».

Ημέραν τινά άνέκραξεν :
«Έάν οί άνθρωποι ήδύναντο μόνοι νά μαντεύσωσι τό ήμισυ τής χα

ράς ήν αισθάνεται δ πράττων τό άγαθόν, 5έν θά έζήτουν τήν ευτυ
χίαν άλλου!»

Επανειλημμένος προσεπάθησάν τινες νά συμπαρασύρωσι τόνΓεώρ- 
γιον Μούρ εις τήν πολιτικήν καί νά τόν άναδείξωσι βουλευτήν άλλ’ 
αύτός πάντοτε άπεποιεϊτο λέγων μετά μετριοφροσύνης δυσκόλως ίσως 
έννοουμένης παρ’ ήμϊν. α'Η βουλή πρέπει ν’ άποτελήται έκ τών συ- 
νετωτάτων, τών μάλιστα διακεκριμένων, τών μάλιστα πεπαιδευμένων 
εγώ δέ δέν είμαι έκ τών άνδρών τούτων».

Ό Γεώργιος Μούρ άπέθανε τώ 1875 άνατραπείς καθ’ δδόν ύπό ίπ
που άφηνιάσαντος, Μετεκόμισαν αυτόν ημιθανή εις τι ξενοδοχεϊον, 
δπου έσπευσε μετ’ ολίγον ή σύζυγός του, πρός ήν οί ιατροί «ομολόγη
σαν ότι δέν ύπάρχει έλπίς σωτηρίας. Συνελθών ολίγον έπειτα, έζησεν 
μόνον εΐκοσιτέσσαρας ώρας.

«Γεώργιέ μου, παμφίλτατε, είπε πρός αυτόν ή σύζυγός του, πολ- 
λάκις συνωμιλήσαμεν περί τής ουρανίου κατοικίας μας. "Ισως δ Κύριος 
ημών ’Ιησούς Χριστός έ'λθη νά ζητήση . . . είσαι έτοιμος νά τόν άκο- 
λουθήσης· δέν είν’ άλήθεια ; Αύτός θά φροντίση περί σου». Εκείνος Τυποες Άνέστη Κωνσταντίνου
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έστρεφε πρός αύτήν βλέμμα πολυσήμαντου καί είπε : «Ναι, 5έν φο
βούμαι τίποτε· £έν θά μ’ έγκαταλίπη».

Ό θάνατός του συνεκίνησεν άπασαν την Αγγλίαν καί τό κατά την 
κηδείαν του έκίηλωθέν πένθος κατέστη πένθος εθνικόν. Είς 5έ την 
μνήμην του άπείόθησαν δείγματα αγάπης, σεβασμού, θαυμασμού. Ή 
ζωή αυτή ή τόσον άπλή καί ώραία έσβέσθη έν συναυλία: ευλογιών, 
ίιότι ήτο ζωή άν^ρός εχοντος ώς σύμβολον δτι : «κ/έζ Tor κό
πον νά Crj τις, εάν όεν ενεργετη τόν π.Ιησίον τον».

25 ’Ιουνίου 1890. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ I. ΦΕΡΜΠΟΣ.

ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ

Του κακού ! δέν κυττάει !
“Εχει αλλοϋ τά ’μάτια γυρισμένα. . . ,
Τί ωφελεί"! γελάει, 
Μά δέν χαμογελάει είς εμένα.

Θέλω νά την φιλήσω,
Μά μένουνε τά χείλη της κλεισμένα. . . .
Ούτε άν τής μιλήσω
Θά μοϋ άποκριθή μέ λόγον ένα !

Πάρε την πάλι δπίσω
Εικόνα, ποϋ αδιάφορη σέ κάνει'
Τά μάτια μου άν κλείσω.
Σ’ έχω μπροστά μου αληθινή—μοϋ φθάνει.

ΕΤΓ. Γ. ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ

’Εν Άθήναις, τή 2 8βρίου 1890.

Φίλε Κύριε Άρσένη,

Ή ευμενής ύμών ποόσκλησις, δπως παράσχω καί εγώ τήν πενιχραν συμβολήν 
μου μεταξύ τόσων καλλιλογικών καί επιστημονικών έργων, άτινα κοσμοΰσι το υμε- 
τερον περισπούδαστου δημοσίευμα, την Ποικιλην Στοάν, με κολακεύει λίαν, μυ- 

ρίας δ’ επί ταύτη ανομολογώ ύμ~ν χαριτας.
Καί δμως επί πολλάς ημέρας είχον σχηματίσει αδιάσειστον απόφασιν να εκ- 

κλίνω τήν ύμετέραν φιλόφρονα πρόσκλησιν, εν τή συνειδησει, ότι η συμμέτοχη εις 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡΣΕΝΗ ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ 17
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εργον, δπερ ανευ ύπερβολής εκπρόσωπε? πιστώς τήν φιλολογικήν τοϋ έτους κίνη- 
σιν έν τώ ήικετέρω έθνει, δέν είναι ευχερές εγχείρημα.

Πλήν τούτου δέ χωρίς να εΐπω προς ύμας, δτι περισπδμαί νπο μνρίων ασχο- 
Λιωτ, κατά τήν sacramentalle έκφρασιν, ήτις έκράτησε παρ’ ήμϊν δριστικώς, σάς 
λέγω άπλώς δτι διέρχομαι περίοδον παθολογικής προς πάσαν πνευματικήν έργα
σίαν αποστροφής καί αηδίας, νόσημα, δπερ συχνότατα με επισκέπτεται.

Άλλ! ή άρνησις απέναντι τόσον φιλόφρονος προσκλήσεως ήθελεν είσθαι έκ μέ
ρους μου σκαιότης. ’Εντεύθεν πέμπων ύμΐν σημειώσεις τινάς οδοιπορικών ανα
μνήσεων, έκ τοϋ ημερολογίου άνακριτικής τίνος έκδρομής μου, παρακαλώ ύμάς νά 
δεχθήτε τήν βεβαίωσιν τής εξαίρετου ύπολήψεως καί τών φιλικών αισθημάτων μου.

"Ολως ύμέτερος
Ε. ΛΥΚΟΥΔΗΣ

ΕΙΚΟΣΑΗΜΕΡΟΣ ΠΛΟΥΣ

ΤΑΣ ΝΟΤΙΟΥΣ ΣΠΟΡΑΔΑΣ

κατέρωθεν τής νοητής γραμμής, ήτις, διήκουσα έπι 
τοϋ Αιγαίου, χαράσσει τά μεσημβρινοανατολικά δρια 
τοϋ Ελληνικού κράτους, άποχωρίζουσα άπ’ αύτοϋ 
τάς μέχρι τών άκτών τής Μικρασίας έγκατεσπαρμένας 
ύποδούλους νήσους, ΐστανται αντιμέτωποι, τών πολε
μίων κρατών πρόσκοποι, δύο έρημοι νησίδες, ή ελ
ληνική Κύναρος καί ή ύπό τήν ’Οθωμανικήν κυριαρ
χίαν Λέβινθος ή Λέβιθα.

Ή τελευταία αυτή, κείμενη έπι τής 37° μοίρας βορείου πλάτους 
καί 24°, 18, ανατολικού μήκους, άπό τοϋ μεσημβρινού τών Παρισίων, 
μόνους κατοίκους είχεν έν ετει 1879 ποιμενικην τινα οικογένειαν εκ 
Πάτμου, οίκοϋσαν οίκίσκον έκτισμένον Six ξηρολίθων, όπισθεν μικρού 
ναΐσκου, εις άπόστασιν δέκα περίπου λεπτών από τοϋ ορμου τής νη- 
σίδος, προσβλέποντα Si τάς νοτίους τής νήσου άκτάς.

Πρωίαν τινα τοϋ ’Ιουνίου τοϋ 1879 προ τοϋ όρμου τής νήσου ταυ- 
της ένεφανίσθη στολίσκος Καλυμνίων σπογγαλιέων.

Οί τροχαντήρες οί άποτελοϋντες τάς λεγομ.ενας αποθηκας τών σπόγ
γων (ντεπόζιτα) έσάλευον έπ’ άγκύρας έν τφ οομισκω τής νησιδος' 
δύο δέ μηχαναί, πλοιάρια δηλ. φέροντα τάς άεραντλιας, εξήλθον προς 
αλιείαν. Περί τάς διακοσίας όργυιάς έξωθεν τοϋ ορμίσκου, οί δύται 

ένεδύθησαν τά σκάφανδρα, εΐσήλθον έν τφ ΰδατι, καί, ένώ οί τολμηροί 
ούτοι τών βυθών έρευνηταί κατήρχοντο πρός τόν πυθμένα, άνηλίσσετο 
ύ'περθεν αύτών δ έξ έλαστικού κόμεως σωλήν, αί δέ άεραντλίαι κατή- 
γον εις τούς βυθούς τόν σωστικόν άτμοσφαιρικόν αέρα.

Ήλίευον έν τώ βυθώ άπό ήμισείας ήδη ώρας εις βάθος Sixx πέντε 
όργυιών οί δύται, δταν, οί έπι τών λέμβων ναϋται είδον θέαμα ούτως 
άπαίσιον καί φρικώδες, ώστε παρ’ ολίγον έν τή ταραχή αύτών νά δια- 
κόψωσι τήν κίνησιν τής άεραντλιας, καί φονεύσωσιν ουτω δι’ άσφυξίας 
τούς έν τώ βυθώ συνεργάτας των.

Διότε ή ήρεμος θάλασσα έκόχλασεν αίφνης ένώπιόν των, άνέθορον 
Si τρία σεσηπότα πτώματα, δεδεμένα τάς χεΐρας, άτινα έπέπλευσαν 
έπι τής έπκρανείας τής θαλάσσης, μολύναντα τήν άτμοσφαίραν Si άφο- 
ρήτου δυσοσμίας. Ταυτοχρόνως δέ τό λεπτόν σχοινίον, δι’ ού ό δύτης 
είδοποεϊ περί τής άνάγκης τής άνελκύσεώς του, έσείσθη ίσχυρώς καί 
μετ’ ολίγα δευτερόλεπτα οί δύται άνασυρθέντες άνήοχοντο έπι τών 
λέμβων. Άφηρέθη άπ’ αύτών ή όρειχαλκίνη προσωπίς, μέ τούς έκ κρυ
στάλλου οφθαλμούς, άμέσως δέ αί μορφαί αύτών έπεφάνησαν ήλλοιω- 
μέναι, ώχραί, λειπόθυμοι σχεδόν ύπό τήν έπίδρασιν τοϋ ισχυρότερου 
τρόμου.

Πώς οΐ όολεεϊς ούτοι τών βυθών, άντί σπόγγων, ήλίευσαν κατά τήν 
στιγμήν έκείνην σεσηπότα πτώματα ;

Θέλω έκθέσει τοϋτο έν όλίγαις λέξεσι, διότι τό' γεγονός τοϋτο είνε 
ή αιτία τοϋ εΐκοσαημέρου άνά τάς Νοτίους Σποράδας πλοϋ μου διά 
τής άτμοημιολίας Σαλαμινίας, ού τάς έντυπώσεις ή φιλόφρων πρόςκλη- 
σις τοϋ φίλου κυρίου Άρσένη μοι έπέτρεψε νά ρίψω έπί τινων σελίδων 
τοϋ ώραίου ’Ημερολογίου του.

Είχον φθάσει άποσπώντες οί δύται σπόγγους καί ρίπτοντες αυτούς 
έν τώ δυκτίω των μέχρι τοϋ χείλους τής ένάρξεως ύποθαλασσίου κρη
μνού- διότι ένώ μέχρις αύτοϋ τό βάθος ήν 16 όργυϊών, αίφνης άπο- 
τόμως συνήντησαν άβυσσον, χρεμαστά νερά, κατά την ναυτικήν εκ- 
φρασιν, ήτις σκιερά, μελανή, ούδέ προέδιδε καν τό βάθος τοϋ πυθμέ- 
νος. ’Επί τοϋ χείλους τής άβύσσου ταύτης έπεκάθητο άπαίσιον ναυά- 
γιον, τροχαντήρ, τοϋ όποιου, τό πλεϊστον μέν μέρος, τό πρός την πρύ
μνην έπηρείδετο τοϋ βυθού, ή δέ πρώρα μετηωρίζετο επι τής απυθ- 
μένου άβύσσου.

Έπί τοϋ πρωραίου τοϋ τροχαντήρος ιστού ήτο προσδεδεμένον ίσχυ- 
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ρώς πτώμα ανθρώπινον, σχεδόν σκελετός, όν περιέθεον ράκη σαρκών, 
βδελυροί θύσανοι, οδς έσειε τών ύδάτων ή κίνησις.

Ήννόησαν αμέσως οί δύται, δτι τό σώμα απαίσιου έγκλήματος 
έ'κρυπτον οί βυθοί εκείνοι. Ό ναυαγός δέν προσδένεται επί τοϋ ιστού 
διά σχοινιών· έκτος δέ τούτου, άπό τοϋ πλοίου Ηχεν άφαιρεθή, 
παν δυνάμενον νά άποσπασθή· τροχαλίαι, άλύσεις, σχοινιά, άγκυραι, 
τά πάντα έ'λειπον. Οί δύται έπεσκέφθησαν τά μικρά παρά την πρώ
ραν καί την πρύμναν δωμάτια, κενά έντελώς. ’Απέμενε πρός έπίσκεψιν 
τό κήτος, άλλά τό πώμα αύτοϋ ήτο καθηλωμένον. ’Ακατάσχετος 
περιέργεια, μεθ’ δλον τόν τρόμον καί τήν συγκίνησιν κατέσχε τούς δύ- 
τας. Μετ’ αγωνιώδη έν τούτοις προσπάθειαν κατώρθωσαν νά έκπωμα- 
τίσωσι τό κήτος, άμέσως δέ έξ αύτοϋ άνεπήδησαν τρία τυμπανιαϊα 
πτώματα, άτινα τρέμοντες έ'βλεπον έκ τοϋ βυθοϋ άνερχόμενα πρός 
τήν έπιφάνειαν τής θαλάσσης.

Τοϋ άπαισίου τούτου έγκλήματος πειρατείας μετά τετραπλού φό
νου μοί άνετέθη ή άνακάλυψις καί δίωξις· έδέησεν επί είκοσακονθή- 
μερον έπί πολύ νά μοχθήσω καί νά ώθήσω τάς έρεύνας μου μέχρι τών 
άκτών τής Μικρασίας, άφοϋ έπεσκέφθην τήν Πάτμον, τήν Λερόν, τήν 
Κών, τήν Κάλυμνον, τήν Σύμην καί τήν 'Ρόδον. Ευτυχώς άπεκα- 
λύφθη τό έγκλημα, πλήν ένός δέ, δστις εύρεν άλλαχοϋ τόν θάνατον, 
οί λοιποί ικανοποίησαν τήν άνθρωπίνην δικαιοσύνην.

*¥ ¥
Τό συμπέρασμα τής εργώδους ταύτης άνακριτικής έρεύνης ήν δτι 

Καρπάθιος τροχαντήρ, έ'χων πλήρωμα τόν πλοίαρχον καί τρεις ναύτας, 
χειμασθείς ύπό τρικυμίας κατέφυγεν εις τόν ορμίσκον τής νήσου Λέ- 
βηθα. Έκεϊ ήτο ήγκυροβολημένον τσερνίκι, ύπό έλληνικήν δυστυχώς 
σημαίαν. Σιωπώ τήν πατρίδα καί τά ονόματα τών ένοχων. Οί δυσ
τυχείς Καρπάθιοι διηγήθησαν εις τούς αυτοσχεδίους πειρατάς· δτι με- 
ταβαίνουσιν εις Σύρον πρός αγοράν άλεύρων, φέροντες πρός τοϋτο μεθ’ 
εαυτών εξήκοντα όθωμανικάς λίρας.

Διά τό ευτελές τοϋτο ποσόν έθυσιάσθησαν τέσσαρες ύπάρξεις. Καί 
δ μεν πλοίαρχος αμέριμνος συνομιλών μετά τών δολοφόνων έφονεύθη 
διά πελέκεως, οί δέ τρεις ναϋται, ών οί δύο παϊδες, έδέθησαν τάς χεΐ- 
ρας καί έρρίφθησαν ζώντες έν τώ κήτει, δπερ έπιπωματίσαντες καθή
λωσαν οί φονεΐς. Έλήφθη τότε ύπ’ αυτών μετά τήν άπογύμνωσιν τοϋ 
πλοίου παν μέτρον έξαφανίσεως τών ιχνών. Ό νεκρός τοϋ πλοιάρχου 
προσεδέθη έπί τοϋ ιστού- τό άπονυμνωθέν πλοΐον έρυμουλκήθη οργυϊάς 

τινας έ'ξωθεν τοϋ ορμίσκου, ήνοίχθη οπή εις τά ΰφαλα αύτοϋ, δπερ 
μικρόν κατά μικρόν έξηφανίσθη ύπό τήν επιφάνειαν τής θαλάσσης μετά 
τών παλαιόντων ετι κατά τής βραδείας, άλλ’ άσφαλοϋς εισβολής τοϋ 
θανάτου θυμάτων, άτινα ή θηριοιδία τών κακούργων ζώντα είχεν έγ- 
κλείσει έν τώ κήτει.

Τά κατά τήν άνάκρισιν τοϋ άγριου τούτου έγκλήματος παραλείπω, 
διότι απλώς άνέφερον αυτό, δπως καταστήσω γνωστήν τήν αιτίαν τής 
άνά τάς Σποράδας περιπλανήσεώς μου. Δέν δύναμαι έν τούτοις, ή νά 
προσθέσω τάς έξής λέξεις, άπαύγασμα βαθείας, άσαλεύτου πίστεως 
εις τήν Θείαν Πρόνοιαν, ής τήν παρέμβασιν μυριάκις είδον έπί όμοιων 
περιπτώσεων. Τό έγκλημα τοϋτο, ώς καί πολλά άλλα, άπεκάλυψεν 
εις τήν δικαιοσύνην τών άνθρώπων ό δάκτυλος τοϋ Θεού. Άνήγαγεν 
άπό τοϋ βυθοϋ τής θαλάσσης άφώνους, άλλ’ εΰγλώττους μάρτυρας 
αυτά τά θύματα. Όργανα τής Προνοίας αύτοϋ ήσαν οί τίμιοι τής θα
λάσσης έργάται. ’Αλλά τί ήδύναντο ούτοι, έάν οί φονεΐς έρυμούλκουν 
τό σκάαος μετά τών ζώντων θυμάτων δύο έ'τι οργυϊάς ; Ούδέν διότι 
τότε, άντί τοϋτο νά έπικαθήση τοϋ χείλους τοϋ κρημνού, ήθελε βυθι— 
σθή εις τούς έρεβώδεις βυθούς, εις τά απρόσιτα τώ άνθρωπίνω όφθαλμώ 
άντρα τών αβύσσων. Ό Καρπάθιος τροχαντήρ, δι’ έΑλειψιν ειδήσεων, 
ήθελεν ύποτεθή καταποντισθείς αύτανδρος, καί τό πράγμα ήθελε τε
λειώσει έκεΐ . . . Το'.αύτη είνε ή έρμηνεία πλείστων θαλασσίων άπω- 
λειών, ας ποοκαλεϊ έν τούτοις ή άνθρωπίνη θηριωδία, δπως πλεϊσται 
δολοφονίαι καλύπτονται ύπό τό προσωπεΐον τής αύτοκτονίας.

¥ ¥
Κοινή συνεννοήσει τών ύπουργείων τών Ναυτικ,ών καί τής Δικαιο

σύνης ώρίσθη ή Σαλαμινία, δπως μοί χρησιμεύση εις τήν ένέργειαν 
τής άνακριτικής ταύτης εκδρομής.

Τήν 2 ’Ιουλίου άπήραμεν έκ Σύρου.
Δέν γνωρίζω έν τώ μικρφ μας στόλω ώραιότερα, καλλιτεχνικώτερα 

σκάφη, τών δύο άδελφών ημιολιών τής Σαλαμινίας καί τής Παράλου. 
“Εχει καί ή θαλασσία άρχιτεκτονική τά μυστήριά της, μυστήρια, ά
τινα ολίγοι κατέχουσι καί άτινα καί αύτοί οί ολίγοι σπανίως κατορ- 
θόνουσι νά έφαρμόσωσι. Προσβλέψατε τάς δύο ταύτας άτμοημιολίας, 
άλλά μέ οφθαλμούς ναύτου άμα καί καλλιτέχνου, καί εΐπετέ μοι άν 
ήδύνατο νά γείνη ώραιοτέρα πρώρα, άν ήδύναντο άρμονικώτεραι γραμ· 
μαί νά καταλήξωσιν εις χαριεστέραν πρύμνην. Δέν είναι συναρμογή 
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ξύλων και σιδήρου τό σκάφος τούτο· δέν σύγκειται άπό νομεϊς, πέταυρα 
καί σιδηράς πλάκας. ‘Όχι- είναι καλλιτέχνημα γλυπτικής τέλειον, 
αρμονικόν, τό όποιον δέν δύνασθε νά φαντασθήτε ούτε ύψηλότερον, ούτε 
χθαμαλότερον, ούτε μακρότερον ούτε βραχύτερον. Καί ή έξάρτησίς του; 
Οϊα χάρις, οϊα έπέραστος φιλαρέσκεια είς τούς δύο εκείνους επικλινείς 
ιστούς, τόν πρωραϊον καί τόν πρυμνήσιον, οϊα άναλογία ύψους, οία 
συμμετρία άποστάσεως. *Ω1 παραβάλετε την χαρίεσσαν Σαλαμινίαν 
πρός τούς ποταμούς, τόν Αλφειόν, τόν ’Αχελώον καί λοιπούς, σκάφη, 
άτινα προσομοιάζουσι γάστρας, εντός τών οποίων έφυτεύθησαν ξηροί 
κορμοί, τότε δέ μόνον θέλετε κρίνει τί είναι ναυπηγική καλλιτεχνία.

Μοί έδόθη δέ άμέσως εύκαιρία νά θαυμάσω καί τά ναυτικά της Σα- 
λαμινίας προτερήματα. Διότι ούριος άνεμος προσώθει ημάς μόλις ήνή- 
χθημεν είς τό πέλαγος, έπιτρέπων την χρησιν όλων τών ιστίων. Άπό 
τού προθόου μέχρι τού έπιδρόμου ούδέν έ'μεινε συνεσταλμένον· τό πρός- 
ταγμα αναπέτασον περιέλαβε πάντα. Μετ’ ολίγον δέ πρόθοος, άρτέ- 
μων, άρτεμονίς, τού ιστού τού προβόλου, άκάτιον, μεγίστη, δώλων, 
φόσων, ήμεόλιον τού πρωραίου ιστού, έπίδρομος τού πρυμνήσιου έκολ- 
πούντο ύπερηφάνως πρός τόν άνεμον, ή δέ κομψή Σαλαμινία κλίνουσα 
φιλαρέσκως έπι τών δεξιών δρυφάκτων σχεδόν μέχρις έπαφής της ίσά- 
λου, έφίπτατο τών κυμάτων, ταχεία ώς λάρος, της μηχανής βοηθού— 
σης απλώς την κίνησιν.

Περί την τετάρτην μετά μεσημβρίαν ώραν έποντίζομεν έν τώ δρμί— 
σκω της ερημόνησου Λέβηθα, θεάτρου τού στυγίου εγκλήματος, άλη- 
θούς ερημόνησου τότε, διότι οί μόνοι αύτής κάτοικοι, οί ποιμένες, εί
χον άπαχθη ύπό τών οθωμανικών άρχών ώς ύποπτοι συνένοχης είς τάς 
φυλακάς της νήσου Ρόδου.

Εΰρομεν σωρόν τροχάλων παρά τόν μυχόν τού δρμίσκου- ήτο ούτος 
ό άτελης καί πρόχειρος τάφος, όν ήγειραν έπι τών τεσσάρων θυμάτων 
οί σπογγαλιεϊς. Λίαν άτελης, διότι έγένετο σχεδόν άνευ σκαφης, μέλη 
άνθρώπινα διεφαίνοντο καί δυσοσμία έπληρου τόν άέρα. Άγριωτέραν 
δέ καθίστων την σκηνήν ταύτην κορώναι της νήσου περιϊπτάμεναι 
καί λάροι έκ τού αίγιαλού, λευκοί καί μελάνες θηρευταί, αντιποιούμε
νοι τήν ήμικεκρυμμένην άπαισίαν λείαν. Καί άκουσία άνεμνήσθην τότε 
τού δημοτικού άσματος τού «πηγμένου ναύτου»» :

Μαϋρα πουλιά τόν έτρωγαν κι’ άσπρα τόν τριγυρνοϋσαν

’Αφού έβεβαιώσαμεν τόν άριθμόν τών θυμάτων, εϊχομεν καθήκον νά 
δώσωμεν αύτοϊς ευσεβή ταφήν. Ώρύξαμεν βαθύν λάκκον, ήγείραμεν 
έπ’ αύτών σορόν έκ χώματος καί έπι τής σορού ταύτης έτέθη μέλας 
σταυρός, κατασκευασθείς ύπό τού ξυλουργού τού άτμοπλοίου, άνώνυ- 
μος, διότι άγνωστα ήσαν ήμϊν είσέτι τά ονόματα τών θυμάτων.

Ούτε ίερεύς έδεήθη ύπέρ αύτών, ούτε λιβανωτός έκάη. Άλλά, πι- 
στεύσατέ με, δέν παρέστην είς εύσεβεστέραν κήδευσιν, Ή άγριότης 
τών άκτών έκείνων, ό σκληρός καί άδικος θάνατος τών άκλαύστων θυ
μάτων, έπλήρουν όλων ημών τάς καρδίας βαθυτάτης οδύνης. Συμπα
θές δάκρυ έκυλίετο έπι τών παρειών τών ναυτών άποκεκαλυμμένων, 
πρό τής άνωνύμου έκείνης σορού, ήν ήγειρεν είς τά άγνωστα θύματα 
ή εύσέβεεά των. Διότι δέν γνωρίζω εύσεβεστέρας, έπιρρεπεστέρας είς 
τόν πόνον καί τήν οδύνην, μάλλον έμπεφορημένας θρησκευτικού αι
σθήματος ψυχάς, άπό τάς τών έργατών τής θαλάσσης Μάτην οΐ τυμ
βωρύχοι τών καρδιών, οί άνασκάπτοντες αύτάς και δημιουργούντες έν 
αύταϊς τό μέλαν κενόν, οί άποδιώκοντες τήν πίστιν καί τήν έλπίδα, 
έρείσματα τού ταλαιπώρου ημών βίου, μάτην θά άποπειραθώσι νά 
άμφισβητήσωσιν είς αύτούς τήν ύπόστασιν τού Θεού, διότι κατά 
πάσαν στιγμήν ψηλαφούσι τό μεγαλεϊόν του . . .

Έκτελέσαντες τό θλιβερόν τούτο καθήκον έπανήλθομεν εις τό πλοΐον. 
Ό ήλιος κατεδύετο ήδη άλαμπής όπισθεν τών κορυφών τών όρέων. Τό 
λυκόφως ήοξατο έφαπλούμενον έπι τής κτίσεως. Έδόθη τό πρόσταγμα 
ύποστολής τής σημαίας.· Εύσεβής καί συγκινητική τελετή· ετι συγκι- 
νητικωτέρα, δταν μακράν-τής πατρίδος, έν τή ξένη, πατής τό σκά
φος, τεμάχιον τής πατρίδος, κυλινδούμε »ον έπι τών κυμάτων, καί 
προσβλέπης τό ιερόν αύτής σύμβολον ύπερηφάνως κολπούμενον έπι τού 
ιστού τού έπιδρόμου. Ή σάλπιγξ ήχέϊ, διπλούς πυροβολισμός κροτεί 
εκατέρωθεν τής γεφύρας, τό έπιτελεϊον καί το πλήρωμα όρθοί άποκα- 
λύπτονται εύλαβώς, καί ή άσπρογάλανη, κατέρχεται βραδέως πρός 
τήν άγκάλην τού ναύτου, ϊνα τήν πρωίαν πάλιν έπαιρομένη, έξαγγείλη 
ύπερήφανος ότι τό σκάφος, τό όποιον σκέπουσιν αί πτυχαί της είναι 
τμήμα τής έλευθέρας πατρίδος. Έπεθύμουν ό διά τής άποκαλύψεως 
χαιρετισμός ούτος τής σημαίας νά έπεξετείνετο και ε’.ς τούς κανονι
σμούς τού στρατεύματος τής ξηράς κατά τάς συναντήσεις τής σημαίας 
ύπό τών μή έν ύπηοεσία στρατιωτικών. "Οταν διέρχεται ή Σημαία, 
νομίζω, ότι διέρχεται άσκεπής ό ίερεύς κρατών τά Άγια τών Αγίων. 
Ό πρός τήν Μεγαλειότητα τού έθνικού έμβλήματος χαιρετισμός έ'δει 
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νχ παραλάσση τοϋ προς πάσαν άλλην Μεγαλειότητα προσφερομένου, 
ι^ει 8ε νά ήναε καί ευσεβές καθήκον παντός πολίτου.

Ήτο πολύ μελαγχολική ή εσπέρα εκείνη ην διήλθομεν πρώτην παρά 
τάς άκτάς δούλης γης. Ή ψυχή μου συνείχετο ύπό άορίστου άλγους. 
Εϊμεθα ήγκυροβολημένοι άκριβώς έν τή θέσει, ένθα πρό δύο ριηνών 
είχε λάβει χώραν τό στύγιον έγκλημα. Ή σελήνη έφώτιζεν έπί τής 
νωπής σοροϋ τόν μέλανα σταυρόν, ό ρόχθος δέ τοϋ ύπνώττοντος κύ
ματος, μοί έφαίνετο έν τή παραισθήσει τής φαντασίας μου, ώς οΐμωγή 
τών θυμάτων καί τών νυκτόβιων πτηνών οί διάτοροι στόνοι, ώς κραυ- 
γαί αύτών πανύσταται είς άρωγήν κατά τοϋ αδίκου θανάτου.

Διήλθον δλόκληρον τήν νύκτα έπί τής γεφύρας, άναπαριστών τήν 
πένθιμον σκηνήν δ ύπνος διέφευγε τά βλέφαρά μου, παρηκολούθουν δέ 
μηχανικώς τό κανονικόν βήμα τοϋ σκοπού, δστις σιωπηλός, διεσκέλιζε 
τό πλάτος τοϋ περιτόνου, καί τόν μελαγχολικόν ήχον τοϋ κώδωνος, 
κρουομένου είς κανονισμόν τής έναλλαγής τών φρουρών.*Ώ πόσον έβρά- 
δυνεν ή έως! Πόσον έσπευδον νά άπάρωμεν άπό τών ύδάτων έκείνων, 
κάτωθι τής έπιφανείας τών οποίων τρεις ανθρώπινοι ύπάρξεις, νεανίαι 
σφριγώντες, ζώντες κατορυγμένοι έν τώ τάφω τοϋ κήτους, έκυριεύοντο 
κατά μικρόν άλλ’ ασφαλώς ύπό τοϋ θανάτου, είσδεχόμενοι σταγόνα 
πρός σταγόνα τήν άγωνίαν του, έφ’ όσον τό ύδωρ είσέδυε διά τής οπής 
τοϋ κήτους.

Έπί τέλους πέπλος πορφύρας ήπλώθη έπί τών άνατολικών έσχατιών 
τοϋ δοίζοντος. Ίόχρους αρρήτου γλυκύτητος χρωματισμός διεχύθη έπι 
τών κορυφών τών δρέων δ δέ βασιλεύς τοϋ φωτός άνέδυ βραδέως κα- 
τακλύζων τήν κτίσιν διά μαρμαίροντος καταρράκτου λάμψεως καί φω
τός καί χρυσίζων τήν αδρανή τής θαλάσσης επιφάνειαν.

* **
Μετ’ ολίγον τά πυρά τής μηχανής άνερριπίσθησαν . . . Οί λέβητες 

έδόνουν.
Διετάχθη ή έπαρσις τής άγκύρας καί ύπό τά πρώτα πλήγματα τής 

έλικος έμακρύνθημεν τών ακτών έκείνων κατευθυνόμενοι είς Πάτμον. 
Στεναγμός άνακουφίσεως διέσεισε τό στήθος μου· έν τούτοις έπί πολύ 
ετι ή σκιαγραφία τοϋ μέλανος σταυρού έπλαισιοϋτο ύπό τοϋ άνοικτοϋ 
δρίζοντος, μέχρις ού άόρατος έξηφανίσθη ύπό τήν λευκήν ομίχλην τής 
προϊούσης άποστάσεως.

Μετ’ όλίγας ώρας προσηγγίζομεν είς Πάτμον- νήσος πτωχή καί αύχ- 
μηρά, περί ής εϊχον ακούσει, δτι είναι δλως άδενδρος, μή έπεφύλασ- 

σεν άπατηλήν έκπληξιν. Τά κράσπεδα τών δρέων της έφαίνοντο μα- 
κρόθεν καταπράσινα, φέροντα τό χρυσίζον ζωηρόν πράσινον, δπερ είναι 
χαρακτηριστικόν τών δασών τής πεύκης μακρόθεν θεωμένων.—Προε- 
ξώφλουν ήδη τήν θυμήρη εύφροσύνην, ής απολαύω έν τοΐς δάσεσι 
τοϋ ποιητικού τούτου δένδρου- ένόμιζον, δτι οσφραίνομαι τήν βαλσα- 
μώδη άπόπνοιάν του, καί δτι πλήττει τάς άκοάς μου δ δειλός ψί
θυρος τών τριχοειδών φύλλων του ύπό τής αύρας τό φίλημα, άληθης 
αρμονία, άνακαλοϋσα είς τήν μνήμην μου πάντοτε τό τοϋ Θεόκριτου

Άδύ τι τδ ψιΟύρισμα καϊ ά πίτυς, αΐπολε, τήνα,

Ά ποτϊ ταϊς πηγήσι μελίσδεται

αρμονία άβρά, στόνος ήδείας μελαγχολίας, δστις ένέπνευσεν είς τόν 
Ααμαρτϊνον έν τή Pensee des Morts τήν παραβολήν τής πίτυος 
πρός σύνολον μουσικών οργάνων.

«Quand le pin rend ses accords».

Άλλ’ οϊα άπογοήτευσις ! Έφ’ δσον προσηγγίζομεν, τή βοήθεια τοϋ 
τηλεσκοπείου άνεκάλυψα, δτι τά πάτμια ταϋτα δάση μόνον έν τή 
φαντασίι»: μου είχον φυή, διότι τό ζωηρόν έκεϊνο πράσινον άνήκεν είς 
πυκνάς τολύπας πελωρίων όνακανθών ! Οϊμοι ! ποσάκις έξιδανικεύει 
ή φαντασία ημών χυδαίας πεζότητας, ποσάκις λατρεύομεν ινδάλ
ματα, αύτής ημών τής φαντασίας δημιουργήματα !

Άλλ’ άν ή Πάτμος είναι νήσος πτωχή, ξηρά, φαλακρά, περιβάλ
λει έν τούτοις ταύτην θείας αίγλης στέφανος. Διότι έπί τής πενιχράς 
ταύτης νήσου άντανακλάται δλον τό μεγαλείου τού ήδίστου, τοϋ φι- 
λοσοφικωτάτου τών Εύαγγελιστών, τοϋ λατρευτού μαθητοϋ τοϋ Σω- 
τήρος. — Δι’ δλης τής νήσου διαθέει τό όνομα αύτοϋ- τά σπήλαια, 
αί άκταί, οί κήποι αύτοί τής νήσου, είναι πάντα συνδεδεμένα πρός 
τινα παράδοσιν, δρώσαν τήν έν Πάτμω διαμονήν, τόν βίον, τά έργα 
τοϋ Ίωάννου. Άφαιρουμένων άπό τής ΓΙάτμου τών αναμνήσεων τοϋ 
Θεολόγου καί τής μονής, ήν έπί τώ ονόματι αύτοϋ ήγειρεν δ δσιος 
Χριστόδουλος κατά τήν ένδεκάτην εκατονταετηρίδα ούδέν απολύτως 
απομένει είς τήν ταλαίπωρου νήσον.

Ή άρχαιότης ούδόλως σχεδόν ήσχολήθη περί αύτής. Ό Θουκυδί
δης άναφέρει ταύτην μόνον, ώς τοπογραφικόν σημεϊον, δπως καθορίση 
τάς κινήσεις τοϋ στρατηγού Πάχητος.

Πλήθει έν τούτοις άρχαίων έπιγραφών, ών τινάς διέσωσε τών μο
ναχών ή φιλομουσία. Λέγων δέ μοναχούς, έννοώ τούς κατά τούς αίώ- 
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νας τΐις δουλείας, διότι ΰ,Ί ήθελε συναντήσει τούς ενεπίγραφους τού
τους λίθους ό ιδρυτής της μονής, ο όσιος Χριστόδουλος, βεβαίως οί άρ- 
χαιολογοϋντες δέν θά εϊχον τήν εύχαρίστησιν νά άναγινώσκωσιν αυτούς 
σήμερον, καθ’ όσον πρώτον εργον αύτοϋ κατά τόν ενθουσιώδη βιογρά
φον του, τόν ’Αγάπιον, ήν νά κατασυντρίψω άπαραμίλλου τέχνης 
άγαλμα τής Άρτέμιδος καί νά καταρρίψη εις ερείπια τό ιερόν αυτής. 
«Πρώτον έσύντριψεν ένα εΐδωλον όπου ειχασιν έκεϊ μέ τέχνην πολλήν 
εις τό όνορια τής Άρτέριιδος».

Τών επιγραφών τούτων ή αντιγραφή δέν δύναται νά έ'χη θέσιν έν - 
ταϋθα, δημοσιευθεισών άλλως πασών. Μιας μόνης ποιούμαι έν μέρει 
μνείαν, διότι έκ ταύτης καταφαίνεται, ότι τό άρχαιότερον τής νήσου 
όνομα ήν ΙΙάτνος καί όχι ΙΙάτμος. Σημειώ τοϋτο, διότι ή δημώδης 
γλώσσα έπανέφερε τήν παλαιτάτην ονομασίαν, άποκαλέσασα τήν νή
σον Πάτινον καί τόν κάτοικον ΙΙατινιώτην.

.... εκτροφος έστι Πάτνος 
νήσος.............

καί έν έτέρα
ύδροφόρον ήν έν ΙΙάτνω παραβώμια ρέξαι.

Ήμίσειαν ώραν άφ’ ής έπόντισεν ή Σαλαμινία, ή μεγάλη άκατος 
άνέμενεν ημάς δεξιά τής άτμοημιολίας, όπως μετά τοϋ πλοιάρχου καί 
τοϋ έπιτελείου έν στολή έπισκεφθώμεν τήν ίεράν τοϋ Θεολόγου μονήν. 
Αί δώδεκα κώπαι έκρατοϋντο πτερωμέναι πρός τά άνω- ύπό τό σύ · 
ριγμα δέ τοϋ οίακιστοϋ δυώπου επληξαν διά ταυτοχρόνου κινήσεως 
τήν θάλασσαν, έσχισαν τά κύματα, ή δέ βαρεία άκατος ϊπτατο έπί 
τών ύδάτων ώθουμένη ύπό τής συγχρόνου κινήσεως τών δώδεκα κω- 
πών, αΐτινες άνίπταντο καί κατέπιπτον ώς έν σώμα κινούμενον ύπό 
μιας χειρός, μετά τής αρμονίας έκείνης ής τό μυστήριον μόνον οί Έλ
ληνες ναϋται κατέχουσιν.

Άλλ’ ένώ ήμεϊς άνηρχόμεθα εις έπίσκεψιν τής μονής, άνέμενεν ημάς 
εύφρόσυνος εκπληξις, συγκινήσεις άρρητοι, ών ούδέποτε θέλει μέ άπο- 
λίπει ή άνάμνησις- διότι ταύτοχρόνως οί μοναχοί μετά τοϋ λαού κα- 
τήρχοντο είς προσκύνησιν τοϋ τμήματος τούτου τής έλευθέρας πατρί - 
δος, τοϋ μικρού ελληνικού σκάφους, όπερ τό πρώτον άπό τής άπελευ- 
θερώσεως έσάλευεν έν τώ λιμένι τής νήσου. Έρχοντο ή ύπόδουλος 
έκκλησία, δ ύπόδουλος λαός νά άγιάσωσι τούς έλευθέρους, ίσως τούς 
έλευθερωτάς έν προσεχεϊ μέλλοντι, άν δ Θεός εύδοκήση. Οί κώδωνες 

τής Μονής καί όλων τών ναών έκρότουν χαρμοσύνως· αί ίεραί σημαϊαι 
έκολποϋντο ύπό τήν πνοήν τής αύρας- τής συνοδείας προηγούντο δ 
σταυρός και τά έξαπτέρυγα, ήποντο δέ οί ιερείς έν ιερά άμφιέσει καί 
άπας σχεδόν δ λαός, άνδρες, γυναίκες, παϊδες. Δέν επιχειρώ νά περι
γράφω τήν συνάντησιν ταύτην. Έκεϊ έκλαίομεν πάντες ήμεϊς, οϊτινες 
έν Άθήναις δέν έ'χομεν, είμή μειδιάματα είρωνίας διά τούς άγιους 
παλμούς τής έθνικής ιδέας- είθε δέ δ Θεός νά μή στειρεύση ποτέ έν 
έμοί τήν πηγήν τοιούτων δακρύων.

Τής προσοχής Έλληνος έπισκέπτου τρίά τινα κυριεύουσιν έν Πά- 
τμω. Ή σχολή, ή μονή καί τό Σπήλαιον, έν ω ’Ιωάννης δ Θεολόγος 
έ"γραψε τήν Άποκάλυψιν, κατά δέ τόν Πρόχορον, άν τό είς αύτόν 
άποδιδόμενον χειρόγραφον δέν είναι ύποβολιμαϊον-, καί αύτό τό ιερόν 
Εύαγγέλιον 4.

“Αν ήθελον άκολουθήσει τήν τοπογραφικήν σειράν θά ώμίλουν πρώ
τον περί τής Σχολής, είτα περί τοϋ συνεχομένου ταύτη σπηλαίου τοϋ 
Ίωάννου καί τελευταϊον περί τής Μονής, ήτις δεσπόζει τοϋ λόφου 
είς τά κράσπεδα τοϋ όποιου κεϊται ή σχολή καί τό σπήλαιον.

Έν τούτοις περί τοϋ σπηλαίου τής Άποκαλύψεως θέλω ποιήσει 
μνείαν τελευταϊον, πειρώμενος νά μεταδώσω τφ άναγνώστη, ώς κα
τακλείδα τών περί ΙΙάτμου συνοπτικών ειδήσεων τάς ίσχυράς έξ αύ
τοϋ έντυπώσεις μου.

Τήν σχολήν συναντά τις μετ’ άνάντη άπό τοϋ λιμένας πορείαν τε
τάρτου ώρας περίπου. Ώκοδομημένη έπί μικρού δροπεδίου εύρίσκεται 
σήμερον έν καταστάσει έρειπώσεως. Ή φωνή τοϋ διδασκάλου δέν άν- 
τηχεϊ πλέον έν αύτή. Μελανά, σκωληκόβρωτα τά παλαιά έδρανα φέ- 
ρουσιν έγκεχαραγμένα, κατά τό αιώνιον τών μαθητών έ'θιμον, πλεϊ- 
στα ονόματα μαθητών, ών καί τήν κόνιν σήμερον εχει διασκορπίσει 
δ χρόνος. Ή σχολή τής Πάτμου δέν δύναται βεβαίως νά ύποστή τήν 
ούγκρισιν μεταξύ τών σχολών τοϋ Γένους πρός τήν Άθωνιάδα Σχο
λήν ή τήν τών Ίωαννίνων. Πλέον τοϋ αΐώνος έν τούτοις ύπήρξεν δ 
μόνος τοϋ έ'θνους φάρος κατά τήν Μικρασίαν και τάς νήσους, έπροί—

1 Τό χειρόγραφον τοϋτο σώζεται έν τή βιβλιοθήκη τής Μονής «Αί περίοδοι 
τοϋ Θεολόγου συγγραφεΐσαι παρα Προχόρου».—Ό Πρόχορος παρίσταται έν αύτώ 
γράψας καθ’ ύπαγόρευσιν τοϋ Ίωάννου τό Εύαγγέλιον έν Πάτμω! Δικαίως οί κα
θολικοί συγγραφείς παριστώσι την διήγησιν ταύτην ώς φανταστικόν μύθον μετα
γενεστέρου τίνος μοναχού. Tillemont,Memoires pour servir a l’histoire ecclesi- 
astique, t. I, eh. III.— Baronius, Annales Ecclesiie, t. I ad annum 99. 
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κισε την Κωνσταντινούπολή St’ ένθουσιωδών της ελληνικής πατρίδος 
καί γλώσσης αποστόλων καί έτιμήθη διά της έν αύτη διδασκαλίας 
άνδρών, οίοι Γεράσιμος δ Κρής, Μακάριος καί Δανιήλ δ Κεραμεύς.

★ ¥ ¥
"Ηδη ρίπτω όλίγας τινας λέξεις περί της διάσημου μονής Ίωάννου 

τοϋ Θεολόγου.
Την μονήν ταύτην ηγειρεν δ όσιος Χριστόδουλος κατά το τέλος 

της ένδεκάτης έκατονταετηρίδος, κατά λίαν συνοπτικήν περίληψιν 
τών λεπτομερών άφηγήσεων, άς περιέχεϊ τό έν τη μονή χειρόγραφον, 
τό φέρον τόν τίτλον «Βίος καί πολιτεία τοϋ δσίου πατρός ημών Χρι
στοδούλου, συγγραφείς παρά Ίωάννου τοϋ ίεοωτάτου Μητροπολίτου 
’Ρόδου».

Έν πρώτοις έπέτυχεν δ όσιος παρά τοϋ αύτοκράτορος Αλεξίου τοϋ 
Κομνηνοϋ έν έ'τει 1080 Χρυσόβουλον, δι’ ού κατά πλήρη κυριότητα 
έδωρήθη αύτώ ή Πάτμος καί αΐ περί αύτήν νήσοι. Έν τώ καταστα- 
τικώ όργανισμώ της μονής, ού το πρωτότυπον άπώλετο, άλλ’ άντι- 
γραφον τοϋ δποίου έξετυπώθη έν έ'τει 1756 έν Βενετία, δ όσιος γράφει 
τά έξης· «Έδωρηθη δέ μοι διά χρυσοβούλλου Βασιλικού τό τε νησίον 
ή Πάτμος έξ δλοκλήρου, τών δημοσιακών δικαίων καθάπαξ άποσπα- 
σθέν, καί τά πλησιάζοντα τούτφ νησίδια οί Ναρκίοι καί ή Λήψω».

Επιτυχών τό χρυσόβουλον δ όσιος Χριστόδουλος εφερεν είς την 
έ'ρημον τότε Πάτμον στρατόν, η κατά τόν όρον τοϋ συρμοϋ, στρά
τευμα, έργατών καί μοναχών και ηρξατο οικοδομών την Μονήν, άφοϋ 
πρώτον έκαθάρισε τό έ'δαφος, άπό τό ιερόν της Άρτέμιδος καί συνέ- 
τριψε τό άγαλμα αύτής.

Φαίνεται δμως ότι οί έργάται καί οί μοναχοί μετρίως συνεμερίζοντο 
τόν ιερόν αύτοϋ ένθουσιασμόν, δι’ δ πολλάκις έστασίαζον νύκτα δέ 
τινα μικροϋ δεϊν έπιβαίνοντες τών πλοίων νά καταλίπωσιν αύτόν μό
νον, άκούσιον ασκητήν, άντί ίδρυτοϋ της τόσον διάσημου καί τόσον 
έθνωφελοϋς άποβάσης Μονής.

Ημέραν τινά μάλιστα, δταν άπεφάσισε νά φυτεύση κήπον είς «ύχ- 
μηράν τινα κοιλάδα παρά την ακτήν ή άγανάκτησις τών μοναχών 
έκορυφώθη. Παρ’ ολίγον δέ νά διέλθη δ όσιος uii mauvais quart 
d’heure, ώς λέγουν οί Γάλλοι. Άλλά τότε δ γέρων έγονυπέτησε 
καί έδεήθη μετά συντριβής. Τρις έκαμψε τό γόνυ έπι τοϋ βράχου, 
αμέσως δέ άνεπήδησεν άφθονον ϋδωρ. Εννοείται ότι μετά τοϋτο δ 
κήπος έφυτεύθη μετ’ ένθουσιασμοϋ- σώζεται δέ μέχρι της σήμερον ύπό 

τήν ονομασίαν «Ό κήπος τοϋ δσίου»- ή δέ πηγή κεκαλυμμένη διά 
θολωτού κτίσματος ονομάζεται «άγιασμα» κατά τήν στερεότυπον 
συνήθειαν. Αληθώς θαύμα είναι τής μικράς ταύτης όάσεως ή ϋπαρξις 
έν τή αύχμηριή καί βραχώδη νήσφ. Άν δμως τό θαύμα τοϋτο είναι 
τό άνωτέρω περιγραφέν άδυνατώ νά βεβαιώσω.—Άν είχον πεποίθη- 
σιν ήθελον συστήσει ένθέρμως τήν έργασίαν τοϋ δσίου είς τούς έπι 
τοϋ ’Αττικού λεκανοπεδίου μοχθοϋντας ύδραυλικούς τοϋ δήμου Αθη
ναίων. Άλλά πολύ φοβούμαι ότι

de par la Ιοί defense a Dieu
De faire miracle en ce lieu.

Πρός ψυχαγωγίαν παρατίθημι ήδη μέρη τινα τοϋ καταστατικού 
οργανισμού τής Μονής.

Έν πρώτοις δέν έπετρέπετο νά πατήση τόν πόδα έπι τής νήσου 
Πάτμου γυνή, παϊς, ή ευνούχος.

Επειδή δμως δ όσιος δέν ευρισκε πολλούς καλοθελητάς, οϊτινες 
έγκαταλείποντες τάς οικογένειας αύτών, νά άποικίσωσι μόνοι τήν 
νήσον, είχε δέ άφ’ έτέρου άπόλυτον άνάγκην γεωργών, ήναγκάσθη νά 
έπιτρέψη τήν έ'λευσιν οικογενειών, άλλ’ ύπό τόν όρον νά κατοικήσωσιν, 
ώς οί σήμερον πάσχοντες έκ λώβης, τάς νοτιοτάτας έσχατιάς τής 
νήσου, χωρίς νά δύνανται αί γυναίκες καί τά παιδία νά ύπερβώσι 
τό δριον τοϋ ναού τής Άγιας Μαρίνης.

Άλλ’ αί αύστηραί αύται διατάξεις ύπεχώρησαν μετά καιρόν είς 
λογικοτέρας καί έθνικωτέρας σκέψεις. Ή μονή αύτη, ής δ άρχεκ,ός κα
νονισμός έξώθει τούς κατοίκους είς τάς νοτιοτάτας έσχατιάς τής νή
σου, είς τά Χωριδάκια, ών ετι καί νϋν σώζονται τά έρείπια, μετά 
τήν αλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως έγένετο δ πυρήν τής συγκεντρώ- 
σεως χιλιάδων προσφύγων, οϊτινες φεύγοντες τήν μάχαιραν, τών πάν
των έστερημένοι ευρισκον έκεϊ παρά τή Μονή ταύτη μητρικήν περί
θαλψή, άφειδή άρωγήν, ένοικιζόμενοι πέριξ αύτής τής Μονής ύπό τήν 
προστατευτικήν σκιάν της. Ουτω δέ διεμορφώθη ή σημερινή κωμό- 
πολις τής Πάτμου.

Ό οργανισμός τής Μονής ταύτης άπό τής συστάσεώς της καί έπι 
πολλούς αιώνας διετέλεσε κοινοβιακός. Είς άπόδειξιν δέ τής πεποι- 
θήσεως, ήν είχεν δ όσιος είς τήν δμόνοιαν, τήν άμοιβαίαν αγάπην τών 
μοναχών, τήν έ'λλειψιν καί τοϋ έλαχίστου ’ίχνους έγωϊσμοϋ, φθόνου, 
μίσους, άντιζηλίας, άπό τών καλογηρικών καρδιών παρατίθημι τά εξής 
λυρικά (μέ υ ή μέ η άδιαφόρως διά τήν ορθογραφίαν). «Αοιζωχία 
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μέν βίου τεΛειοτάτη,. .. έν γ κτήσεως μέν ίόιότης έζώρισται, γνώμης 
όέ έναντίωσις άπε,Ιή^αται, κοινά ό'ε τά σύμπαντα, ψυχαί, γνώμαι, 
κοινά τά αγωνίσματα, κοινόν τό τής έΑπίόος εμπόρευμα, κοινοί και 
οί στέφανοι)) . . . Tableau ! Αί είσαγγελίαι, τά άνακριτικά γραφεία 
καί τά πλημμελειοδικεία συμπληρούσιν άκριβέστερον την εικόνα.

★ *
Έξωθεν θεωμένη ή μονή τοϋ Θεολόγου προσομοιάζει μάλλον φρου- 

ρίω, όπερ περιθέει διπλή σειρά τειχών σχήματος άκανονίστου πολυ
γώνου. Έν αύτή έδέσποσαν έπ’ αιώνας οί μοναχοί, απόλυτοι φεουδάρ- 
χαι της νήσου πάσης καί τών έξαρτημάτων αύτής, φεουδάρχαι όμως 
ήπιοι, φιλόστοργοι, άληθεϊς πατέρες τοϋ πτωχού τούτου πληθυσμού.

Ή μονή αύτη ύπέρκειται της θαλάσσης διακόσια περίπου μέτρα. 
Την εξωτερικήν αύτής είσοδον άπαντα δ επισκέπτης εις τό πέρας λί
θινης κλίμακος. Μετ’ αύτήν δέ επακολουθεί έτέρα κλίμαξ, θολωτή καί 
έλικοειδής, καταληγουσα είς βαρεϊαν σιδηρόφρακτον θύραν, ήτις άγει 
εις τό προαύλιον της μονής.

Τά μάλλον έν αύτη άξια προσοχής είναι ούχί ή άκανόνιστος καί 
άρρυθμος αΰτης άρχιτεκτονική, άλλ’ δ ναός καί ή βιβλιοθήκη.

Ό ναός, βυζαντινού ρυθμού, κοσμείται ύπό πληθύος εικόνων τής ορ
θοί όξου βυζαντινής σχολής. ’Εννοώ δέ τοιαύτην, ύπό καλλιτεχνικήν 
έποψιν, τήν σεμνήν και αύστηράν, ώς λέγουσί τινες τών παρ’ ήμϊν 
κληρικών, έπί τε τής μουσικής καί τής ζωγραφικής τοϋ Βυζαντίου, 
σχολήν, καθ’ ήν οί "Αγιοι όφείλουσι κατά καθήκον νά έ'χωσι τό συμ
παθές χρώμα Σουδαναίου ή Άβυσινού, ή νά ώσιν άνιάτως προσβεβλη
μένοι ύπό τού κίτρινου πυρετού τών Τροπικών- όσον δέ αφορά τήν κό
μην καί τόν πώγωνα έπιβάλλεται ύπό τής βυζαντινής τού καλού 
συλλήψεως, ή it’ αύτών παράστασις χαριεστάτων συμπλεγμάτων 
όφεων, έρπόντων έπί τών άγιων αύτών μορφών, ή σχοινιών συγκεκολ- 
λημένων έπί τού προσώπου, οίονεί διά γλοιώδους ρύπου. Εις τού τε
λευταίου τούτου Ιδία τήν άναπαράστασιν φαίνονται θαυμασίως έπι- 
τυγχάνοντες οί βυζαντινοί καλλιτέχναι, οϊτινες άν εΐργάζοντο d’apres 
nature, τελειότατα απεικόνισαν τήν ψυχρότητα των σχέσεων, ήτις 
ύφίστατο μεταξύ τών συγχρόνων αύτών άφ’ ένός, τού σάπωνος δέ 
καί τής ψήκτρας άφ’ έτέρου.

Πληθύς κιόνων κοσμεί τόν ναόν τούτον. Κίονες στηρίζουσι τόν πρό
ναον, κίονες χωρίζουσι τόν νάρθηκα τοϋ καθολικού, δύο δέ έτεροι ύπο- 
βαστάζουσι τό ιερόν. Είναι δέ πάντες ΐονικού ρυθμού, μετά βυζαντι

νών κιονοκράνων οί πλεϊστοι. Ή αφθονία τών κιόνων τούτων, ώς καί 
τών ώραίων πλακών τοϋ ναού, έξηγεϊται έκ τής πλούσιας παρακατα
θήκης, ήν εύρεν δ όσιος έν τώ ύπ’ αύτού άνασκαφέντι ναώ τής Άρτέ- 
μιδος.

Έν τφ ναώ τής μονής άναπαύεται καί τό ιερόν σκήνωμα τού δσίου 
Χριστοδούλου, έντός πολυτίμου λάρνακος, δπερ εΰλαβώς προσεκύνησα 
μεθ’ δλην τήν άνάμνησιν τού «μέ τέχνην ποΛΛήν» άγάλματος τής 
Άρτέμιδος, τό δποϊον κατεσύντριψεν δ όσιος.

Ή βιβλιοθήκη είναι μία τών σπανίων έν μοναϊς βιβλιοθηκών. Τάς 
πρώτας αύτής βάσεις έ'θηκεν αύτός δ όσιος Χριστόδουλος κληροδοτή- 
σας τή μονή τά iita αύτού βιβλία δι’ έγγράφου σωζομένου έν τή 
μονή καί φέροντος αύτόγραφον τήν ύπογραφήν του. Είς παλαιοτέρους 
χρόνους ύπέστη πολλάς απώλειας έκ κλοπών καί πολυτίμων χειρογρά
φων φθοράν έκ τής κακής συντηρήσεως. ’Από πολλού δμως μετά στορ
γής πεφωτισμένης περιφρουρούνται τά κειμήλια ταϋτα.

Τά περισωθέντα χειρόγραφα άνερχόμενα είς διακόσια πεντήκοντα πε
ρίπου φυλάσσονται έντός ύαλοφράκτων θηκών επιμελέστατα. Εκτός 
δέ τών χειρογράφων ή βιβλιοθήκη τής μονής περιλαμβάνει χιλιάδας 
τινας τόμων έντύπων, έκκλησιαστικών πατέρων ώς έπί το πλεΐστον, 
καί άρχαίων έλλήνων συγγραφέων. Ύπάρχουσι δέ καί άλλόγλωσσά 
τινα ιατρικά βιβλία.

Ή μονή αυτή κατέχει καί πλούτον χρυσοβούλων. ’Αρχαιότερα πάν
των είναι τό έπί τή ιδρύσει αυτής απονεμηθεν υπο τού Αυτοκρατορος 
’Αλεξίου τού Κομνηνού, καί έτερον τού αυτού επεκτεΐνον τάς αρχήθεν 
παραχωρηθείσας προνομίας. Ενθυμούμαι και έτερον Χρυσοβουλον τού 
Αύτοκράτορος ’Ανδρονίκου τού Παλαιολόγου, τού έτους 1329, άν δεν 
μέ άπατή ή μνήμη.

Τό σπήλαιον τής Άποκαλύψεως, δπερ ύπόκειται τή Σχολή, άπέχει 
τής παραλίας είκοσι περίπου λεπτά. Έχει δέ περιληφθή έντός ναού 
τιμωμένου έπ’ όνόματι τής άγιας Άννης. Μικρόν, άκανόνιστον, ήκιστα 
φαίνεται πρόσφορον είς παραγωγήν τών υψηλών εμπνεύσεων, αιτινες 
ύπηγόρευσαν είς τόν ύπατον τών Ευαγγελιστών τάς φλογέρας, τας 
μυστηριώδεις γραμμάς τής Άποκαλύψεως. ΙΙαλαι ποτέ διερρεε δι αυτού 
ϋδωο, ώς μαρτυρεί τό κάτωθι παρατιθέμενον χειρόγραφον καί ώς άπο- 
δεικνύουσιν έτι καί νύν δύο αύλακες λελαζευμένοι έπι τού βράχου και 
χρήσιμοι βεβαίως είς έκροήν τών ύδάτων. Επι τού θολού δέ τού σπη
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λαίου ύπάρχει τριγωνικού σχήματος σχισμή, παριστώσα κατά την πα- 
ράδοσιν την 'Αγίαν Τριάδα, έξ ής ή φωνή τού Κυρίου έξικνειτο εις 
τού θεόληπτου μαθητού τάς άκοάς. Είχον ενώπιον ριου και άνεγίνω- 
σκον την Άποκάλυψιν, τόν μεγαλοπρεπή τούτον γρίφον, καί κλίνας 
την κεφαλήν ένόμισα πρός στιγμήν, ότι άποσπάται τών βραχωδών 
τού Σπηλαίου τοιχωμάτων τό παράστηυ,α τού θεοπνεύστου προφήτου, 
δτι αίγλήεσσα έκ της έμπνεύσεως άναβλέπει πρός τόν Κύριον ή θεο- 
είκελος μορφή τού Ίωάννου, δτι διά μέσου της τριγωνικής έκείνης 
οπής ένωτίζομαι καί εγώ ώς ήχον μυρίων σαλπίγγων τής φωνής τού 
Κυρίου, άντηχούσης ύπό τούς σκοτεινούς αυτού θολούς : α’Εγω είμι 
τό Α και τό Ω, αρχή και τε.Ιος, ό ων και ό ήν και ό ερχόμενος».

Δέν είναι ίσως άσκοπον νά παραθέσω ένταύθα ε’ις άκριβεστέραν τού 
σπηλαίου περιγραφήν καί γνώσιν τών περί αυτού παραδόσεων, τεμά- 
χιον έκ τού έν τή μονή χειρογράφου τού άρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης 
Νικήτα, έπιγραφομένου «Περίοδοι τού Θεολόγου» καί άποτελούντος 
οίονεί έπιτομήν τού άνωτέρω μνημονευθέντος χειρογράφου τού Προ- 
/ώρου.

«Έλθόντες ούν έπί τι σπήλαιον, δ ήν άπό σημείων τριών τής πό- 
λεως ε’χον ύδωρ, έμείναμεν έκεϊ δέκα ημέρας· καί ό μέν ’Ιωάννης άσι- 
τος διετέλει ήσυχάζων και προσευχόμενος, έγώ δέ, (δ Πρόχωρος) έν 
τή πόλει πορευόμενος, πληρουμένης τής ημέρας, ήσθιον μετά τών 
άδελφών. Τή ούν δεκάτη ημέρα, ήκολούθει καί δ ’Ιωάννης έν τή 
πόλει καί κλίνας τά γόνατα προσηύχετο, Έγένετο δέ φωνή αύτώ λέ- 
γουσα· ’Ιωάννη- ’Ιωάννη· δ δέ είπε. — Τί έστί, Κύριε ; — Ό δ’ είπεν 
αύτώ. Ποίησον έν τώ σπηλαίφ άλλας δέκα ημέρας καί άποκαλυφθή- 
σεταί σοι μυστήρια μεγάλα καί πλεϊστα. Τώ λόγω ούν τούτω, πάλιν 
έποίησεν άλλας δέκα ημέρας άσιτος διατελών καί έγένετο έν έκστάσει 
μεγάλη καί είδε δυνάμεις μεγάλας καί άγγελον Θεού διακρίνοντα 
αύτφ, ά είδε καί ήκουσε· καί πάλιν προσκαλεσάμενός με είπεν εί- 
σελθε έν τή πόλει καί λάβε χάρτας καί μέλαν καί έλθέ ένταύθα. Καί 
έποίησα ούτως. Ό δέ λέγει μοι άπερ ακούεις έκ τού στόματός μου, 
γράφε έπί τούς χάρτας. Καί έποιήσαμεν δύο ημέρας, αύτός λέγων 
κάγώ γράφων».

Κρίσις έπί τού αινίγματος τούτου τής Άποκαλύψεως είναι δυσχε
ρές, είμή αδύνατον έγχείρημα, ιδία διά τούς έρευνώντας τήν Άπο- 
κάλυψιν; άπό τής άπόψεως τής θρησκείας. Ή άποψις αυτή ανήκει εις 
τούς θεολόγους, δέν είναι δέ βεβαίως άξιόζηλος ή τύχη των. Άλλ*



ΣΤΟΑ 273

είναι ή έτέρα άποψις, ή άφορώσα την έρευναν της Άποκαλύψεως, ώς 
καλλιλογικοϋ αριστουργήματος, και προϊόντος τολμηράς και πλούσιας 
ποιητικής έμπνεύσεως. Διά τήν περί αυτής κρίσεν, άντι τής έμής πε- 
νιχράς γραφίδος, δανείζομαι τήν πλήρη έξάρσεως καί δυνάμεως γρα
φίδα τοϋ κυρίου V. Guerin, αρχαίου τροφίμου τής παρ’ ήμιν γαλ
λικής σχολής γράφοντος περί τοϋ σπηλαίου και τής άποκαλύψεως τά 
εξής. «Έν τώ σπηλαίω τούτω ό μέγας ευαγγελιστής ένεπνεύσθη τάς 
έκπληκτικάς έκείνας οπτασίας. Οί προ αύτοϋ προφήται δέν είδον πα- 
ρελαύνοντα πρό τών οφθαλμών αύτών, είμή ελάχιστα τών έν τοΐς 
κόλποις τοϋ μέλλοντος κρυπτόμενων, πτυχάς δέ τινας μόλις άπεκά- 
λυψαν τοϋ πυκνοϋ πέπλου, δστις καλύπτει τής ειμαρμένης ή μάλλον 
τής Υπέρτατης Προνοίας τάς βουλάς. Άλλά πρό τών οφθαλμών τοϋ 
Ίωάννου δ πέπλος ούτος ρήγνυται δλοσχερώς, καί τό ΙΊνεϋμα τοϋ 
Θεοϋ μετάγει αύτόν άπ’ άκρου εις άκρον τής γής, διά μέσου πάντων 
τών έθνών, τών αιώνων καί τών άποκρύφων τοϋ μέλλοντος, ρ-ίχρε τοϋ 
τελευταίου έκείνου, δπερ θέλει τερματίσει πάντα, καί δπερ έσται ή τε
λευταία σκηνή τοϋ δράματος, τό δποΐον έξελίσσεται έπι τής γής ταύ
της. Δέν θέλω άποτολμήσει βεβαίως έγώ, μετά τόν Βοσουέτον και 
τόν Νεύτωνα νά έρμηνεύσω τό ιερόν βιβλίον, δπερ θέλει τηρήσει πάν
τοτε τά αινίγματα αύτοϋ. Περί τών έννοιών τών διαφόρων έν τή Ά- 
ποκαλύψει προφητειών θά ύπάρχωσι πάντοτε έναντιογνωμίαι. Άλλ’ 
έκεΐνο, δπερ καταυγάζει πρό τών οφθαλμών πάντων είναι ή ύψηλή, ή 
θαυμασία ποίησις, ής ή Άποκάλυψις φέρει τήν σφραγίδα. Εικόνες 
ζωηραί καί γραφικαί, έκφράσεις ίσχυραί καί απότομοι, ποικιλία καί 
χρώμα ύφους, ούδέν ελλείπει άπό τοϋ ποιήματος τούτου, το δποιον 
ήδύνατο νά όνομασθή τό ποίημα τοϋ μέλλοντος, κατ’ άντίθεσιν πρός 
τά ποιήματα τοϋ παρελθόντος. ’Άν ή έμπνευσες είναι τό κυρίως ΐδιά- 
ζον έν τή ποιήσει, άν δ ποιητής έπικαλεϊται τήν Μούσαν, ώς έρεισμα 
τής αιθέριας αύτοϋ πτήσεως, ποια έ'μπνευσις δύναται νά ύποστή τήν 
σύγκρισιν πρός εκείνην, ήτις ε’ισέδυ ούτως ε’ιπεϊν εις τοϋ Ίωάννου την 
ψυχήν, χωρίς ούδέν μέρος τής ισχύος αύτής νά άπολέση : — Επενδύε
ται μόνον παρ’ αύτώ περιλαμπή χρώματα, δ δέ αυλός καί άόρατος 
κόσμος, άποκαλυπτόμενος πρό τής θνητής αύτοϋ διανοίας λαμβάνει 
σάρκας καί περιβάλλεται περιβολήν δρατήν.—Έν τή έκστάσει αύτοϋ, 
δ δλος αύτοϋ οργανισμός κατακυριεύεται συγχρόνως, τά δέ προσπί- 
πτοντα εις τήν διάνοιαν αύτοϋ κατά τρόπον δλως πνευματικόν, πλήτ- 
τουσι συνάμα κατ’ άντανάκλασιν τούς οφθαλμούς και τά ώτα του.
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Έκ. τούτων αί έμψυχοι και ζωηραί έκεϊναι παραστάσεις, άς άποτυποϊ 
ή γραφίς αύτοϋ, χωρίς ούδέν νά άπολέσωσιν έκ τών φλογωδών χρω
μάτων, μεθ’ ών ένεφανίσθησαν πρό αύτοϋ. Τό βιβλίον αύτοϋ είναι αδιά
κοπος συνέχεια εικόνων, αϊτινες προσόμοιαι άστραπαϊς, παρελαύνουσι 
πρό τών οφθαλμών του.» *♦ ¥

Καταλιπόντες όπισθεν ήμών την νήσον, ήτις δανείζεται και σήμερον 
έ'τι μέρος τής αίγλης τοϋ ύπατου τών Εύαγγελ ιστών, άφίχθημεν τήν 
πέμπτην Αύγούστου είς τήν νήσον Λέρον.

’Επί τρεις ήμέρας διεμείναμεν άδρανοϋντες έν τή νήσφ ταύτη, δι
ότι, καίτοι ή έντολή ήμών άπέβλεπε τήν δίωξιν στυγερού έγκλήματος 
κατά Οθωμανών ύπηκόων, αί άρχαί τής νήσου, καί αύτή ή δημοτική, 
έκριναν δτι έκτελοϋσι καθήκον οθωμανικής φιλοπατρίας, παρεμβάλ- 
λουσαι παν πρόσκομμα προς ματαίωσιν αύτής, μέχρι καί αύτής τής 
φυγαδεύσεως τών μαρτύρων, οϊτινες ήσαν ύτήκοοι τής Πύλης. Μόνη 
δέ ή άπειλή τής άμέσου πρός τόν Βαλήν τοϋ ’Αρχιπελάγους διαμαρτυ
ρίας κατέστησεν αύτούς λογικωτέρους.

Ή Λερός είναι πόλις λίαν καθάριος, μεθ’ δλας τάς έναντίας προκα
ταλήψεις, άς εύλόγως ήδύνατο νά έξεγείρη τό όνομα αύτής. Αύτη εί
ναι ή μόνη έκ τοϋ τόπου τούτου έντύπωσίς μου· άλλας έξ αύτής ειδή
σεις δέν ήδυνήθην ν’ άποταμιεύσω, μεθ’ δλην τήν τριήμερον έν Λέρφ 
διαμονήν μου.

Διότι ή αγκυροβολιά ελληνικού άτμοπλοίου έν Λέρφ ήγειρε τόν αύ
τόν ένθουσιασμόν, οιος ήθελε προκληθή, άν έπι τοϋ·έπιδρόμου τής 
Σαλαμινίας έκυμάτιζεν ή σημαία τής Κίνας ή τής δημοκρατίας τοϋ 
’Ισημερινού.

’Επειδή δέ είς ούδεμίαν ήλθον πρός ημάς έπικοινωνίαν οί κάτοικοι, 
ήθελεν είσθαι έλλειψις τοϋ στοιχειωδέστερου αισθήματος δικαιοσύνης, 
άν άπετόλμων κρίσεις περί κοινωνίας, ήν δέν ηύτύχησα νά ννωρίσω. 
Έν έλλείψει δμως ειδήσεων περί τών συγχρόνων σημειώ, δτι ώς πρός 
τούς προγόνους αύτών οί άρχαϊοι δέν έξηντλοϋντο εις σπατάλην έγκω- 
μίων. Χωρίς ν’ αντιγράψω τόν Στράβωνα 1, παρατίθημι έξ αύτοϋ τά 
εξής μόνα :

Κχί τόδε Φωκυλίδεω’ Αέριοι, κακοί, ούχ ό μέν, δς δ’ ου. 
Πάντες πλήν Ποοκλέους' ύ ΙΙροχΛέης Αέριος.

'Ημείς δυστυχώς ούδένα Προκλή συνηντήσαμεν έν Λέρφ.
Κατέλιπον άνευ πολλών δακρύων τήν Λέρον. Μέχρι σήμερον δέ, 

χάρις τώ Θεφ, αισθάνομαι έμαυτόν άπηλλαγμένον πάσης νοσταλγικής 
προσβολής διά τήν νήσον έκείνην.

* *¥
Τόν ύπόλοιπον χρόνον τοϋ άνά τάς Νοτίους Σποράδας πλοϋ διεθέ- 

σαμεν έπισκεφθέντες τήν ένδοξον μητέρα τοϋ Τπποκράτους και τοϋ 
Άπελλοϋ, τήν Κώ, τήν Σύμην καί τήν Κάλυμνον, τάς ξηράς καί <χύχ- 
μηράς μικρονήσους, αϊτινες έν τούτοις έκτρέφουσι τάς εύγενεστέρας και 
έλληνικωτέρας καρδίας, άς συνήντησά ποτέ, καί τήν ποιητικωτάτην 
μεγαλόννσον, τήν γλυκυτάτην ’Ρόδον.

Άλλ’ ούδεις κίνδυνος νά κουράσω σήμερον τούς φίλους τής Ποικίλης 
Στοάς άναγνώστας διά τής άφηγήσεως τών έκ τής έπισκέψεως τών 
νήσων τούτων έντυπώσεών μου.

Έχει τόσα τά αξιοθέατα ή Κώς, τόσα οφείλω νά μνημονεύσω συγ- 
κινοϋντα μέχρι συντριβής επεισόδια κατά τήν εις τάς μεγαλόφρονας 
έλληνίδας νήσους τήν Κάλυμνον καί τήν Σύμην διαμονήν ήμών, τό- 
σας σελίδας δέον άναγκαίως νά καταλάβη καί ή συνοπτικότερα περι
γραφή τής 'Ρόδου καί τών πλουσίων έν αύτή μνημείων, άτινα έν τού- 
τοις άσθενώς άναμιμνήσκουσι τό έκλαμπρου αύτής μεγαλεϊον, κατά τε 
τήν ελληνικήν αρχαιότητα καί τήν έπ’ αύτής μακράν τών 'Ροδίων ιπ
ποτών κυριαρχίαν, ώστε ταϋτα θέλουσι γείνει άντικείμενον ιδίας περι
γραφής έν τή Ποικίλη Στοφ τοϋ έπιόντος έτους, έπι τή ύποθεσει οτι 
δ γράφων τάς γραμμάς ταύτας θέλει υπάρχει έν τή ζωή καί κατά το 
έπιόν έτος.

"Οθεν σήμερον άντιπαρέρχομαι τα κατ’ αυτάς σημειών μόνον, οτι 
τήν 27 Αύγούστου άπήραμεν έκ 'Ρόδου έπανακάμπτοντες εις Σύρον.

*¥ ¥
Πόσον όμως ό κατά τήν έπανοοον πλοϋς ήτο διάφορος εκείνου τής 

έκ Σύρου άναχωρήσεως ήμών !
Έκκινήσαντες τήν πρωίαν, έπλέομεν δι’ όλης τής ήμέρας προσηνέ- 

μως, προσπνέοντος τή πρώρα ήμών άσθενοϋς βορρά πρός ζέφυρον. Δέν 
εξηκολούθησεν όυ.ως δ πλοϋς υπο τας αυτάς συνθηκας και κατα την 
νύκτα. Ή σελήνη μηνοειδής, περιεβαλλε το πέλαγος δι ασθενούς, 
μαργαρώδους καί μονοτόνου χρωματισμού. Τό κύμα ύπέφρισσεν, έν τφ 
μεταξύ δέ δ έπιτεινόμενος τοϋ άνεμου συριγμός διά μέσου τών πυκνών 
τής Σαλαμινίας έξαρτίων, προέδιδε τήν αύξουσαν αύτοϋ έντασιν. Ό1 Βιβλ. I, κεφ. ε1 § 13.
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δρίζων έζοφοϋτο πρόο τάς δυσμικάς αύτοϋ εσχατιάς, μακράν 8ε πολύ 
μακράν ήκούετο τοϋ κεραυνού® βρόμος, ύπόκωφος, ομοιόμορφος, παρα- 
τεταμένος, προσόμοιος προς συνεχή τυμπανοκρουσίαν, καλοϋσαν είς 
έξέγερσιν τά στοιχεία.

Πυκνά, μελανά νέφη διέθεον έν καταπλησσούση ταχύτητι τόν ορί
ζοντα, ή 8ε σελήνη ωχρά, άλαμπής διεφαίνετο ενίοτε άμυ<ϊρώς 5ιά μέ
σου τοϋ σχιζομένου αύτών πέπλου, ώσεί φεύγουσα ταϋτα περίτρομος 
κατ’ άντίθετον φοράν, περιβάλλουσα τά άντικείμενα κατά τάς βρα
χείας τής έμφανίσεώς της στιγμάς δι’ άτονου άνταυγείας. Ό ζόφος έν 
τούτοις ήπλώθη έπί τοϋ δρίζοντος καθ’ δλας τάς διευθύνσεις, τά δέ 
κύματα βαρέα κυλινδούμενα έπί τής έπιφανείας τής θαλάσσης έπλητ- 
τον τήν αιχμήν καί τάς παρειάς τής πρώρας, ρηγνύμενα. έπ’ αύτής 
μετά λύσσης καί περιβάλλοντα τό σκάφος διά φωσφορώδους λάμψεως. 
Αί άστραπαί ώχραί διέσχιζον ήδη τόν μελανόν δρίζοντα κατ’ άπειρο- 
πληθεϊς τεμνομένας γραμμάς, οί δέ κεραυνοί έκρότουν άπαισίως άνω
θεν τών ιστών τοϋ πλοίου.

Ίστάμενος παρά τόν κυβερνήτην έπί τής γεφύρας, περιβεβλημένος 
κηρωτόν μανδύαν καί ναυτικά ύποδήματα, άπήλαυον τοϋ μεθυστικού 
θεάματος τών μαινομένων στοιχείων. Έθεώμην εύφροσύνως τά κύματα 
θραυόμενα έπί τής πρώρας, είσπηδώντα, διαθέοντα τό επίστρωμα καί 
περιλούοντα ημάς διά βροχής φωσφοριζούσης.

Άλλά πόσον ύπέφερε κατά τήν νύκτα έκείνην ή άβρά Σαλαμινία. 
Πόσον τήν κατεπόνει τών μαστιζόντων αύτήν κυμάτων ή λύσσα. Τό 
δρομόμετρον έκλυόμενον έπανειλημμένως μόλις έδείκνυε δύο κόμβους 
καθ’ ώραν· τό δέ πλοϊον άναρριπτόμενον ύπό τών κυμάτων άπό τής 
πρώρας, άνέπιπτεν ώς εί έμελλε νά έγερθ/ ορθόν έπί τής πρύμνης, προσ
όμοιον πρός ίππον όρθούμενον έπί τών οπισθίων, είτα δέ ώς εί έπεδίωκε 
τούς βυθούς προνεϋον κατέπιπτεν άδρανώς διά τής πρώρας έπί τών κυ
μάτων, άτινα αΰτη διήνοιγεν ώς ή ΰννις τά στέρνα τής γής. Τότε δ 
άντίκτυπος τής ελικος, περιστρεφόμενης δι’ άνυπολογίστου ταχύτητος 
έν τώ κενφ, διέσειε τό πλοϊον καί προσέδιδεν αύτώ άκανόνιστον τρό
μον παραλυτικού. Ένώ δέ τό σκάφος έ'στενε καθ’ δλας αύτοϋ τάς συν- 
αρμογάς, ή μηχανή έκ περιτροπής έξήμει άφρούς πολύ άνωθεν τής 
ίσάλου, είτα δέ, βυθιζομένων έναλίως τών οπών τής έζόδου τών κτμω- 
δών ύδάτων, έρεγχε τόν άπαίσιον ρόγχον άγωνιώντος. Ταϋτα δέ έν 
μέσω πυκνοτάτου σκότους, διότι ή σελήνη είχεν ήδη δύσει, άπό στιγ
μής δέ είς στιγμήν ή Σαλαμινία έτρεχε τόν κίνδυνον νά συντριβή έν 

τφ μέσφ τών άπειροπληθών νήσων καί σκοπέλων τοϋ πελάγους τού
του, διότι τάς έλαφράς τής πορείας παραλλαγάς δέν δύναται δ διά τής 
πυξίδος ύπολογισμός νά προσδιορίσγ).

Κατά τό λυκαυγές έν τούτοις εύρέθημεν πλέοντες παρά τάς έρημο— 
νήσους τής ’Αμοργού, τήν Σχοινοϋσαν καί τήν Ήράκλειαν. Κοπάσαν- 
τος δέ ολίγον τοϋ άνέμου καί καταστάντος δυσμικοϋ διετάχθη ή άνα- 
πέτασις τοϋ δόλωνος, τοϋ ήμιολίου καί τοϋ έπιδρόμου, έπιταχύνασα 
οΰτω τήν πορείαν, ώστε περί τήν δειλήν έποντίζομεν έν τφ λιμένι τής

Ή βαρεϊα άλυσσος έκρότει καθελκομένη, ή δέ Σαλαμινία πληττο- 
μένη πλαγίως ύπό τών κυμάτων, άτινα άσθενέστατα άνακόπτει δ βρα- 
χίων τοϋ λιμένες τής Σύρου, έκινεϊτο πλευρικώς κατερχομένη μέχρις 
έπαφής τής ίσάλου, δτέ μέν διά τών δεζιών δρυφάκτων, δτε δε διά 
τών άριστερών, καί διαγράφουσα διά τών ιστών αυτής ευρύτατα τόξα 
έπί τοϋ δρίζοντος.

Τάς άγωνιώδεις συνέπειας τής τοιαύτης κινήσεως δέν λησμονοϋσι 
βεβαίως ποτέ οί πεπροικισμένοι δι’ οργανισμού, ήκιστα άρεσκομένου είς 
τοιοϋτον χορόν, οί δποϊοι δταν ταξειδεύωσιν ύπό τοιαύτας συνθήκας, 
τάς περιπαθεστέρας έκφράσεις είς έπίκλησιν άρωγής διανέμουσιν έξ 
ίσου μεταξύ τοϋ Θεού καί τοϋ .... θαλαμηπόλου τοϋ άτμοπλοίου.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Σ. ΛΥΚΟΥΔΗΣ

Η ΕΚΘΕΣΙΣ

Άπ’ τήν Έχθεσι άπερνάει
Ή Τιμιότη σκυθρωπή·
Τί 7ναι πάνου έδώ ;—ρωτάει 
Καί κινάει γιά ν’ άναιβή.

Έ! ποϋ πας;·—τής απαντούνε— 
’Στ’ο παλάτι, ποϋ θωρεις,
Δέν ’μπορούν νά σέ δεχθούνε
Μέ τά ρούχα, πού φορείς.

—Κύττ’ ασκέρι, ποϋ ανεβαίνει!
Μήπως έχουνε χορό ;
Μήπως φράγκα παρασταίνει
Μέ τό στήθος το γυμνό;
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—’Εδώ ή Τέχνη θριαμβεύει· 
Έχει δ νους εδώ γιορτή" 
Είνε Σπίτι, ποϋ βραβεύει 
Την αξία, τήν προκοπή.

—7 Αχ. ανάθεμα τή χώρα, 
Ποΰ τήν τέχνη προτιμά" 
Όπου ό νους παίρνει τά δώρα, 
Κ’ ή Τιμή ψωμοζήτα!

1890.
Ευτυχία ’ςτή χώρα εκείνη, 
Ποϋ νά δείξη θά ήμπορή 
'Ένα Σπίτι, ποϋ νά δίνη 
Τά βραβεία. ’ςτήν αρετή.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΤΖΩΚΗΣ

ΑΓΓ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣ ΚΥΜΗΝ
Ο Κάραβος. — Ό αγωγιάτης μου κυρ Εύαγγέ.Ιης. ■— Κακοτοπιά.— 

Τό Κάτι τής Αρετής.— Η Εύβοϊκή γή.—Σμιγάδι και κα.Ιαμπόκι. 
Χωρικοί καί χωρικαί.—Ποιμενίδες.—ιζΏτς! μάτς!»—Ή οδός.— 
ΑύΛωνάριον καί Άγια Θέκ.Ια.—Ή κοι.ίάς τοϋ ΌζυΛίθου.—Θά
λασσα, θά.Ιασσα!—Λιά της παραλίας.—Ή πρώτη θέα. — Ή εκκα- 
μίνευσις τοϋ σιδήρου. — Τά άνθρακωρυχεϊα.—Ή Κύμη.—Ή πό.Ιις 
καί οί κάτοικοι. — Η Κυμαία.— Η ζωή έν Κύμιμ—Μεταζωτά και 
οίνοι.—Αρσενικό ή θη^υκόρ—Τό ζήτημα τοϋ .Ιιμένος. — Ό άπό 
Ά.ίιθερίου είς Κόμην σιδηρόδρομος.—Λιαστά σταφύλια.

κ. ’Ιωάννης Στεφάνου, είς τών πλουσιωτέοων 
μάλλον άνεπτυγμένων προύχόντων τής Κύμης, 
ελθών πρό τίνος έξ ’Αθηνών, εύηρεστήθη νά 

έπισκεφθώ τήν 
μοί έ'λεγεν.

• >·

Cπροσκαλέση, δπως

καί 
δι- 
μ 

πατρίδα αύτοϋ. 
«.’Ελάτε είς Κύμην, μοί έ'λεγεν. 'Ελλάς δέν είναι 
μόνον αί Άθήναι, πρέπει νά λάβητε ιδέαν καί 
τοϋ επαρχιακού βίου* έχει καί αύτός τά καλάτου». 
Ή πρόσκλησις έγένετο τοσοϋτον εύγενώς, τά ύπο- 
έπιχειρήματα ύπήρξαν τοσοϋτον πειστικά, ώστε 

δέν ήδυνήθην ν’ άντιστώ είς τόν πειρασμόν καί κατελθών είς Πειραιά 
έπεβιβάσθην τοϋ δι’ Άλιβέριον άναχωροϋντος άτμοπλοίου.

Είς Κάραβον, τό έπίνειον τοϋ Άλιβερίου, άφικόμην περί τήν 5ην 
πρωινήν ώραν. Μόλις δ’ έξελθών είς τήν ξηράν περιεκυκλώθην ύπό 
σμήνους άγωγιατών συρόντων τάς ήμιόνους αύτών καί διά φωνών καί 
χειρονομιών προσπαθούντων νά μέ πείσωσι νά τούς προτιμήσω. Ή ευ
γλωττία ένός έζ αύτών μέ παρέσυρε τέλος καί έπιβάς τής ήμιόνου του 
ήρζάμην τής πορείας μου. «Δέν μοϋ χαρίζεις τό όνομά σου;» Στραφείς 
εϊπον πρός τόν αγωγιάτην μου. «Εύαγγέλης, αφέντη, Καλημεριάνος, 
ήμουνα ύπάλληλος τής ’Ελληνικής Μεταλλευτικής Εταιρίας, έκανα 
και τόν έμπορον, ήλθα καί είς τήν ’Αθήνα, έχω καί αδελφόν δάσκαλο». 
Ή μακρά αύτη τών τίτλων του άπαρίθμησις έγένετο τοσοϋτον ταχέως, 
μετά τοσαύτης γλώσσης εύστροφίας καί κωμικών μορφασμών, ώστε 
μόλις ήδυνήθην νά κρατήσω τοϋ γέλωτος. Υψηλού άναστήματος, ίδε- 
ωδώς ισχνός, μέ πλατύγυρον πϊλον καί μέ άνασεσυρμένας περικνημί
δας, δμιλών διαρκώς, χειρονομών, παρακελεύων τήν ήμίονόν του, ζητών 
πληροφορίας περί πάντων άπό τοϋ κ. Τρικούπη μέχρι τοϋ μνημείου 
τής Γραβιάς, ένήμερος είς πάντα, γινώσκων πάντας τούς κατοίκους 
κατ’ όνομα, άπαριθμών τά χωρία καί τόν πληθυσμόν των άκριβέστε- 
ρον τοϋ καλλιτέρου έγχειοιδίου Γεωγραφίας, δ κύρ Εύαγγέλης, είναι δ 
έπιτυχέστερος καί κωμικότερος τύπος άγωγιάτου, δν θά ήδύνατο νά 
πλάση μυθιστοριογράφος,

Ύπό τήν στωμύλην λοιπόν καί εύθυμον τοϋ κύρ Εύαγγέλη συνο
δείαν ή δδός κατ’ άρχάς μοι έφάνη ύποφερτή. Μετ’ ολίγον δμως τά 
πράγματα έδεινώθησαν. Κρημνοί, ρύακες, άνήφοροι καί κατήφοροι φρι- 
κώδεις καί πετρώδες έ'δαφος, μέ έκαμαν νά έ-.θυμηθώ τάς ’Αθηναϊκός 
δδούς, μεθ’ δλα αύτών τά έλαττώματα. Άλλά δέν ήρκει τοϋτο μόνον. 
Ή ήυιίονος ήν καλή, άλλά το άποτρόπαιον σαμάριον, κεκαλυμμένον 
δι’ άκαθάρτου τεμαχίου, δραπέτου τις οίδε τίνος ’Αθηναϊκού σαλωνίου, 
μέ έταλαιπώρει φρικωδώς. Έφερόμην ποτέ μέν πρός δεξιάν, ποτέ δέ 
πρός άριστεράν, έ’ρμαιον τών διακυμάνσεων τής δδοϋ καί τής ήμιόνου 
τών ιδιοτροπιών. Μετά δίωρον τοιαύτην πορείαν, άφικόμην είς τον 
πρώτον σταθαόν, τό «Χάνι τής ’Αρετής». «’Εδώ θά ήμαστε καλά», 
μοί είπε πονήρως καμμύων τούς οφθαλμούς δ κύρ Εύαγγέλης. Κατήλ- 
θον κατάκοπος καί είσήλθον είς τό Χάνι. «Τί θά μοϋ δώσης;» ήρώτησα 
τήν ποοσελθοϋσαν Άοετήν, γυναίκα κκθαρίως και σχεδόν κομψώ; ένδε- 
δυαένην. ή; τά ολίγον νονδοοειδή θέλγητοα, δεν ήσκν παντελώ: άπο.- 
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ριπτέα. «Ό,τι θέλετε» μοί άπήντησεν οίκείως πλησιάζουσα πρός την 
τοάπεζαν. «Γιά δ,τι θέλουμε δέν έ'χουμε καιρό τάρα,» άπήντησεν άντ’ 
έμοϋ όργίλως δ κύρ Εύαγγέλης, «δός του ’λίγο κρασί και κανένα μεζέ». 
Έκένωσα ταχέως τό ποτήριον, έπλήρωσα την ξενοδόχον μου καί 
έ'σπευσα έκ νέου, περίεργος νά μάθω την αιτίαν της οργής τοϋ κύρ Εύ- 
αγγέλη. Ούτος δμως μετά πολλής σοβαρότητος μοί έξήγησεν, δτι ή 
κυρά ’Αρετή ούδεμίαν είχε σχέσιν μέ τό όνομά της καί δτι έπειδή ήρ- 
γήσαμεν, δέν ύπήρχε καιρός νά λάβη τρανωτέραν τούτου πείραν.

Τά αυστηρά τών χωρικών μας ήθη διέψευδόν πως έν τή κρίσει μου 
την περί ’Αρετής πληροφορίαν τοϋ αγωγιάτου μου, τό λαμπρόν δμως 
θέαμα, δπερ άνελίχθη πρό τών οφθαλμών μου, μέ έκώλυσε νά λάβω 
πλείονας περί τοϋ ένδιαφέροντος τούτου αντικειμένου έξηγήσεις. Πράγ
ματι ή θέα τοϋ περικυκλοϋντός με τοπείου ην μαγευτικωτάτη. Ό ήλιος 
άνατείλας πρό τίνος έφώτιζεν άπαλώς τάς ράχεις τών όρέων, διέγρα- 
φεν άορίστως τάς φανταστικάς αύτών κορυφάς καί άφίπνιζεν ήδέως 
τόν θορυβώδη τών έντόμων κόσμον. Ή φύσις παρίστατο έν τή μενα- 
λοπρεπείικ τής άναγεννήσεως αύτής, ή δ’ Εύβοίκή γή, εύφορος καί γό
νιμος έκάλυπτε διά πλούσιας βλαστήσεως τά όρη καί τάς κοιλάδας. 
Οί Εύβοεϊς είναι δμολογουμένως έκ τών φιλεργοτέρων χωρικών μας, 
μεθ’ δλην δέ τήν πτωχείαν των κατορθοϋσι νά μεταβάλλωσι εις καλ
λιεργησίμους καί παραγωγούς γαίας άπαν τό άνατολικόν τοϋτο τμήμα 
τής Εύβοιας, τό διήκον άπό Άλιβέριον μέχρι Κύμης. ’Αγροί σίτου καί 
κριθής σίτου ανάμικτοι, σμιγάδι ύπο τών χωρικών καλούμενοι, καλύ- 
πτουσι τάς χαμηλάς κοιλάδας, ένφ τάς ύψηλότερον κειμένας πληροί 
ό άραβόσιτος καί τάς ράχεις τών όρέων άναρριχάται κομψώς ή άμπε
λος. Τό ώραϊον δε τοϋτο τοπεϊον κοσμείται ύπό πληθύος χωρίων, φε- 
ρόντων έλληιικωτάτας ονομασίας ώς Μονόόενδρον, Πυργί, Αύλωνάριον 
Όξύκίθος κτλ. καί στεφομένων τών πλείστων σχεδόν ύπό μεγάλων τε- 
τραγόνων πύργων, μελαγχολικών αναμνήσεων τής ειδεχθούς Ενετο
κρατίας. Οί χωρικοί, οϋς συνήντων, μοί ένεποίησαν άγαθωτάτην καί 
δλως άντίθετον έντύτπυσιν έκείνης, ήν οί τών περιχώρων τών ’Αθηνών. 
Μέ τήν κομψήν νησιωτικήν στολήν των, τό ευχαρι καί αγαθότητα 
προδίδον πρόσωπον των, τά ώραΐα αναστήματα καί τήν σπανίαν διά 
χωρικούς καθαριότητα, δεικνύουσιν άριδήλως, δτι ούδεμίαν ποτέ μετά 
τών δυναστευσάντων τής 'Ελλάδος ξένων έσχον έπιμιξίαν, κατορθώ- 
σαντες διά τών αιώνων αμιγή νά τηρήσωσι τήν έλληνικήν καταγω
γήν των. Αί γυναίκες πρό πάντων διακρίνονται διά τό κομψόν καί κα- 

θάριον τής περιβολής καί τήν έκτακτον προσοχήν, ήν καταβάλλουσιν, 
δπως διατηρήσωσι τό μέν τήν λευκότητα καί τρυφερότητα τών προσώ
πων αύτών, καλύπτουσαι αύτά έπιμελώς διά λευκών κρηδέμνων, τό 
δΐ τήν ξιαδινότητα τών σωμάτων, ύποβαστάζουσαι τά πλούσια αύτών 
στήθη διά κομψών περίδεσμων. Καίτοι δ’ ύποβοηθοϋσαι τούς συζύγους 
αύτών είς τάς γεωργικάς έργασίας, φαίνεται, δτι έξ ίπποτικής τών 
τελευταίων τούτων συγκαταβάσεως, άποφεύγουσι τάς λίαν έπιπόνους. 
Πολλήν δ’ ένεποίησέ μοι αίσθησιν, άναμνήσασά με τούς Βουκολικούς 
ποιητάς, ή θέα κορασίδων μετά πολλής σοβαρότητος δλόκληρα ποί
μνια ποιμενουσών καί άναπληρουσών οΰτω ώφελιμώτατα τούς πατέ
ρας αύτών ή άδελφούς.

Άπαν δμως τό ώραϊον τοϋτο θέαμα, διεκόπτετο άτυχώς δι’ έμέ 
άποτόμως ύπό τών παρακελευσματικών τοϋ άγωγιάτου μου κραυγών 
πρός τήν ήμίονον: «ώτς!» διά νά προχωρήση, «ματς!» διά νά μή 
σκοντάψη. Καί είχεν άνάγκην τό άτυχέε ζώον παοακελεύσεως, διότι ή 
ποοεία ήν έπιπονωτάτη ένεκα τής άθλιεστάτης τής δδοϋ κατασκευής. 
«Εκατομμύρια έξωδεύθησαν, αφεντικό, γιά τόν δρόμον αύτόν καί δρό
μον δέν έχομεν. Καί ποϋ νάρθης τον χειμώνα, ολα τά γεφύρια είναι χα
λασμένα, τό χαλίκι έχει ’βγή καί βουτάς ώς ’ςτό γόνατο ’ςτή λάσπη ...» 
Ήθελε νά έξακολουθήση τά δικαιότατα παράπονά του δ κύρΕύαγγέλης, 
άλλά φοβερόν τής ήμιόνου παραπάτημα, άπειλήσαν νά μέ ρίψη χα
μαί, τόν ήνάγκασε νά έκφέρη τήν φοβερωτέραν δι’ άγωγιάτην πρός 
τήν ήμίονόν του άράν, «νά σέ φάη δ λύκος!» Καί τώ όντι ή τής δδοϋ 
άθλιότης ύπερβαίνει πάσαν περιγραφήν καί προκαλεϊ τήν δκαίαν τοϋ 
δδοιπόρου άγανάκτησιν. Νά μή ύπάρχωσι μέσα συγκοινωνίας δι’ ελλει· 
ψιν χρημάτων τό έννοώ, άλλά νά δαπανηθώσιν έκατομμύρια γιά >·ά 
σ.~άκη κάνεις τό σβέρκο τον, φαίνεται μοι, δτι προδίδει τήν έσχάτην 
προς τόν λαόν περιφρόνησιν τών άναλαβόντων καί έπιστατησάντων τής 
κατασκευής τοιούτων οδών. Έρωτήσας έν άγανακτήσει το όνομα τοϋ 
χαράξαντος καί έπιστατήσαντος τής δδοϋ μηχανικού έμαθον, δτι είναι 
ούτος δ κ. Φλέγκας. Τον συνιστώ Θερμώς είς τήν εύγνωμοσύνην τών Λ
Εύβοέων καί τών δδοιπόρων!

Έφθάσαμεν τέλος είς τό ήμισυ τής δδοϋ, είς Αύλωνάριον, μέγα χω- 
ρίον, έπιχαρίτως έπικαθήμενον λόφου καί δεσπόζον τής πέριξ κατα- 
φύτου καί περιρρύτου πεδιάδας. Είς τούς πρόποδας αύτοϋ παρ’ έξοχικον 
τής Άγιας Θέ/.λης ναΐσκον, παρ’ ω τελείται κατ’ έτος κατά Σεπτέμ
βριον μ.εγαλη πανήγυρις έγείρονται δύο ή τρία πενιχρότατα καί πρός
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σταύλους προσομοιάζοντα Χάνια. Εις έν αύτών άπέζευσα καί θνήσκων 
κυριολεκτικός της πείνης έπρογευμάτισα μέ κρόμμυα, τυρόν καί ώά, 
πιών έζοχώτατον ερυθρωπόν ρητινίτην.

Ή άπό Χαλκίδος εις Κύμην άγουσα έθνική δδός σχηματίζει μεγά- 
λας καμπύλας, δπως έζυπηρετήση την συγκοινωνίαν τών πολυπληθών 
χωρίων, τών εγκατεσπαρμένων είς τό μέρος τούτο της Εύβοιας, έφ’ ω 
καί οί άγωγιάται έγκαταλιμπάνοντες αύτήν άκολουθοϋσιν ατραπούς 
γραφικωτάτας μέν, καθιστώσας όμως άληθή βάσανον την οδοιπορίαν. 
Μετά δίωρον τοιαύτην διά τών όρέων πορείαν παρακάμψαντες ύψηλόν 
βουνόν εύρέθημεν πρό μαγευτικωτάτου θεάματος. Εύρυτάτη κοιλάς, 
διακοπτομένη ύπό μικρών καί άχρι της κορυφής των καλλιεργημένων 
λόφων, ήπλοϋτο πρό τών ποδών ημών. ’Αγροί άπέραντοι άραβοσίτου 
έξετείνοντο είς μακράν άπόστασιν, οί στάχεις δέ πυκνοί τού σίτου είς 
ικανόν έζαρθέντες ύψος έκυυ.αίνοντο, έπιχαοίτως λικνιζόμενοι ύπ’ έλα- 
φράς θαλασσίας αύρας. ’Απέναντι ύψούτο ή κορυφή ενός τών καλλιτε- 
χνικώτερον διαγεγραμμένων ελληνικών όρέων, τού Όξυλίθου, τάς ρά- 
χεις τού όποιου περιθέουσιν αί οίκίαι τού δμωνύμου χωρίου καί αί άμ
πελοι αί παράγουσαι τόν γενναιον της Κύμης οίνον. Είς τό βάθος της 
κοιλάδος καί είς τάς ύπωρείας τού όρους ρέει ποταμός άπό τών ύψη- 
λών καί άποκοήμνων της μέσης Εύβοιας όρέων καταγόμενος. Οί ελιγ
μοί αύτού είναι οί παραδοζώτεροι, οϋς γραφίς ζωγράφου θά ήδύνατο 
νά άπεικονίση. 'Τψηλαί αί ύδροχαρεϊς πλάτανοι άναπαύονται ήδέως 
παρά τάς όχθας αύτού, ένώ ό λεπτοφυής κάλαμος περικόμψως άκκί- 
ζεται έπι τών ύδάτων αύτού και ή δάφνη ήνθισμένη κατοπτρίζεται 
έπί τής ήρέμα κολπουμένης έπιφανείας του. Πέραν, μακράν, διαφαί
νεται ή έκβολή τού ποταμού, ένώ ή άλμυρά τής μήπω είσέτι δια- 
φαινομένης θαλάσσης καί ό μάκρος καί ώς έν όνείρω διακρινόμενος 
ρόγχος αύτής καθηδύνουσι τάς αισθήσεις.

Θάλασσα! θαλασσα! ανέκραξα κατ’ έμαυτόν, κορεσθείς τής μακράς 
οδοιπορίας μου, δπόταν έν καμπή τινι τής οδού διέκρινα τό Αίγαιον, 
γλαυκόν, γαληνιαϊον, χρυσϊζον ύπό τάς άκτϊνας τού ήλιου. Καί 
ήπλούτο ό πόντος μακρός, άπέραντος, νωχελώς συνταρασσόμενος ύπ’ 
έλαφράς αύρας καί πέραν έν ομίχλη διεγράφετο ή Σκύρος.

Ή έπί τής άμμου οδοιπορία κάτωθεν άποκρήμνων βράχων διήρκεσε 
περί τήν ώραν, ήττον κοπιαστική, ποικιλωτέρα. "Αλλως τε τό τέρμα 
τής οδοιπορίας είχεν ήδη μακρόθεν έπιφκνή. Ή παραλία κυρτουμενη 
σχηματίζει είς τό βάθος μέγα έπικλινές έπίπεδον, έφ’ ου άναρριχάται 

κοπιωδώς ή πολυστάφυλος Κύμη. Κάτω δέ παρά τήν άλιμενον άκτήν 
ήγγυροβόλει πυκνός δ τών Κυμαίων στόλος, έξ ύπερηφάνων συγκείμε
νος ιστιοφόρων, άτινα μεταφέρουσι τόν μέλανα οίνον καί τήν εύθυμίαν 
αύτού είς τήν μακρυνήν τών Γαλατών χώραν.

Φθάνομεν είς τάς έκβολάς τού άρχαίου Νηλέως, παρ’ άς μικρόν χω- 
ρίον φέρον τό άρχαιον όνομα Ποτάμιά καί τά έργοστάσια τής έν μα- 
καρίγ τή λήξει Ελληνικής Μεταλλευτικής Εταιρίας. Αί ύψηλαί κά
μινοι, έν αίς έζητήθη νά καμινευθή δ έλληνικός σίδηρος, έσβέσθησαν 
καί ή έπιχείρησις αΰτη, ώς τόσαι άλλαι, παρατόλμως συλληφθεϊσα, 
άπέτυχε, ζημιώσασα τούς μετόχους καί ψυχράνασα τού ελληνικού δη
μοσίου τον ζήλον πρός τάς βιομηχανικάς έπιχειρήσεις. Περαιτέρω 
έ'τερα έργοστάσια, ράβδοι σιδηροδρομικής γραμμής καί ή μεγάλη οικία 
τού κ. Κορωναίου, άδελφού τού στρατηγού καί διευθυντού τών ’Ανθρα
κωρυχείων τής Κύμης.

Ήδη άρχεται ή άναντις καί κρημνώδης άτραπός, ή άγουσα είς 
Κύμην, ής ύπέρκειται ή Άνωριά, πολίχνιον, πλούσιον είς οίνους καί 
ναυτικόν. Ένθεν καί έ’νθεν άμπελώνες κρεμάμενοι σχεδόν έπί τών άπο- 
τόμων ράχεων καί δεικνύοντες τήν έκτακτον καί άκαταπόνητον φιλερ
γίαν τών Κυμαίων, κατορθωσάντων νά καλλεεργήσωσι τόπον ούτωσί 
πετρώδη καί άπόκρημνον καί έκ πρώτης όψεως άγονον φαινόμενον. 
Άλλά τό ηφαιστειώδες ε”δαφος, ή γειτονία τής θαλάσσης καί τις οίδε 
τίνες κλιματολογικοί λόγοι άνταμείβουσι γενναίως αύτούς, παρέχοντες 
αύτοΐς τόν γενναιον Κυμαϊον οίνον.

Ή Κύμη καί έ’νεκεν τού άνωμάλου τού έδάφους καί διά τήν ελλειψιν 
σχεδίου στερείται εύρειών καί κανονικών δδών καί ώραίων πλατειών. 
Στενότατοι, ώο έπί τό πλεϊστον δίοδοι, δι’ ών τέσσαρες μόλις άνθρω
ποι κατά μέτωπον δύνανται νά βαδίσωσε, περιοριζόμενοι ύπό μικρών 
οίκίσκων, καί έστρωμμένοι άνωμάλως διά λίθων, ώς τά τουρκικά ζα.?- 
ΰιρίιιια, διατρέχουσι τήν πόλιν. Έν τούτοις παοετήρησα καί τινας 
εύρείας οδούς μέ καλά πεζοδρόμια, καί τινας ώραίας οικίας ’Αθηναϊ
κού ρυθμού έκ πώρου λίθου κατεσκευασμένας. Άτυχώς πολλαί έζ αυ
τών μένουσιν ημιτελείς καί τινων δέ μόνον δ πρώτος όροφος κατεσκευ- 
άσθη. Έν στιγμή, ώς μοι είπον, έκτάκτου ευτυχίας, πολλοί πλουτί- 
σαντες έσπευσαν νά έγείρωσιν έαυτοϊς τάς μεγαλοπρεπείς ταύτας οικίας, 
άλλ’ ή έπελθούσα κατά τά τελευταία έτη δυστυχ ία παρεκώλυσεν αύ
τούς νά τάς άποτελειώσωσιν. Εύχαρίστως έπίσης οφείλω νά παρατη
ρήσω ότι χάριν είς τήν φυσικήν τών κατοίκων καθαριότητα καί τήν 
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δμολογουμένην τοϋ νυν Δημάρχου κ. Παπανιζολάου δραστηριότητα 
καθ’ δλην την πόλιν επικρατεί μοναδεζή ζαθαριότης. Ώς πρός το ζή
τημα δέ τοϋτο αί δδοί ήμών κατά πολύ είναι κατώτεραι τών Κυμαϊ- 
κών. Τέσσαρες ή πόντε αρκετά ευρύχωροι ναοί, πεπαλαιωμένος στρα
τών καί ή οικία τοϋ Δημάρχου άποτελοϋσιν δλα σχεδόν τά δημόσια 
κτίρια της Κύμης. Αί δύο δμως άγοραί, τά πολυπληθέστατα καφε
νεία, τά οινοπωλεία καί δύο ή τρία μεγάλα εμπορικά καταστήματα, 
ώς τοϋ κ. ’Αντωνίου, καί τοϋ κ. Κάραλη, δίδουσι πολλήν ζωήν είς 
την πόλιν καί περιβαλλουσιν αυτήν Six τύπου ιδιορρυθμίας σπανίου 
εις τάς έπαρχιαζάς πόλεις. Άλλως τε καί οί κάτοικοι μέ τάς ώραίας 
στολάς τών γυναικών των καί τά ευειδή πρόσωπα αυτών, μέ τήν εύ- 
θυμίαν καί άγαθότητα προδιδούσας μορφάς των παρέχουσιν εις τόν 
ξένον ώραιότατον καί εύχάριστον θέαμα. Ό Κυμαϊος έ’νεκεν της ώραίας 
τοποθεσίας, έφ’ ής ή πόλις του κεΐται, τοϋ εύρέος καί πρός μακρυνάς 
άκτάς έκτεινομένου δρίζοντος αυτής, τοϋ γενναίου οίνου, τών συχνών 
είς Εσπερίαν άποδημιών του είναι έν γένει εύθυμος, ομιλητικός, φι
λόξενος, κοσμοπολίτης, άγαθότατος καί γενναίος, άνευ κομπορρημοσύ- 
νης καί τραμπουκισμοϋ. Δι’ δ καί τά εγκλήματα έν Κύμη είναι σπα
νιότατα καί οί μαχ αιροβγάλται άγνωστοι. Άντιθέτως δέ πρός τό πλεί- 
στον τής ’Ελλάδος ή γυνή έν Κύμη είναι άνωτέρα τοϋ άνδρος κατά 
τε τήν διάνοιαν καί τήν φιλεργίαν, γινώσκουσα πάντοτε πλείονα αύ
τοϋ καί συνεργαζομένη μετ’ αύτοϋ έν ίσότητι άν όχι έν ύπεροχή. Τοϋτο 
ίσως οφείλεται έν μέρει είς τόν έλευθεριώτερον βίον, δν ζή, καί είς τήν 
ύπεροχήν, ήν άπέκτησεν έπί τοϋ άνδρος διά τοϋ άδιαφιλονεικήτου κάλ
λους αύτής. Καί πράγματι, αί Κυμαϊαι είναι ώραϊαι γυναίκες. Κα
λού συνήθως άναστήματος, μέ λευκοτάτην έπιδερμίδα, πυρώδεις ώς δ 
οίνος των οφθαλμούς, κομψά σώματα καί εύχαρι καί πάντοτε μειδιών 
πρόσωπον, κατορθοϋσι τά πλεονεκτήματα ταϋτα νά τά έξάρωσι διά 
τών χαριεστάτων στολών των, αΐτινες καί άριστα διαγράφουσι τά ρα
δινά σώματά των καί δίδουσι πολλήν είς τό πρόσωπον ε"κφρασιν. Έπί 
τής κεφαλής φέρουσιν άσπίλως λευκήν καλύπτραν περιδενομένην περί 
τόν λαιμόν, ένώ τό στήθος κολπούμενον έπιχαρίτως περικλείεται έντός 
λευκής οθόνης, έξεοχομένης έκ περικεντήτου έφεστρίδος στενουμένης 
περί τήν όσφύν. Άπό τής όσφύος κατέρχεται άχρις άστραγάλων σχε
δόν μακρά καί πολύπτυχος έσθής, ήτις πτυσσομένη καί κυματίζουσα 
χατά τό βάδισμα παρέχει πολλήν χάριν είς τήν Κυμαίαν καί χρη«- 

μεύει είς τό νά έξάρη τόν άνω κορμόν τοϋ σώματος αύτής, δστις δμο- 
λογουμένως είναι ώοαιότατος.

Μεθ’ δλην δμως τήν φυσικήν τών κατοίκων εύθυμίαν καί τό γελόεν * 
τοπεϊον τής πόλεώς των, δ βίος έν Κύμη είναι άοκούντως μονότονος. 
Τήν ημέραν πάντες έργάζονται, οί μέν άνδρες δσοι δέν άποδημοϋσιν 
έπί τών πλοίων των, είς τούς άγρούς των ή τά οίνοπιεστήριά των, αί 
δέ γυναίκες είς τά ύφαντήρεα, διότι, ώς γνωστόν, έν Κύμη κατασκευ
άζονται περίφημα έκ μετάξης ύφάσματα, έφάμιλλα πρός τά τών Κα- 
λαμών. ΓΙρός τήν έσπέραν οί άνδρες μεταβαίνουσιν είς τήν άγοράν, 
ένθα άρχίζει τό άτελείωτον τρατάρισμα, καί συζητοϋνται τά νέα τής 
ημέρας καί άναγινώσκονται αί έξ ’Αθηνών έφημερίδες. Μετά τό δεϊ- 
πνον ολίγοι έξέρχονται, έσπερίδες δέ καί τά παρόμοια είναι παντελώς 
άγνωστα έν Κύμη, ώς καί άνά πάσας σχεδόν τάς πόλεις τών έπαρχιών. 
Είς τό μέγα έν τούτοις καφενεϊον τής άγοράς συνέρχονται τινες μετά 
τό δείπνον διά νά παίξωσι τήν πρέφαν καί τό σχαμπί.Ιι. Περί τό τε
λευταϊον τοϋτο συγκροτούνται ιδία δμηρικοί άγώνες καί τό άρσενιχο 
η θη.Ινχυ καί οί τρεις πόντοι δίδουν καί παίρνουν.

Πάσα Κυβέρνησις οφείλει νά ύποβοηθήση τήν Κύμην είς τήν έπίλυ- 
σιν τών άπασχολούντων αύτήν ζητημάτων, ήτοι τής άποπερατώσεως 
τοϋ λιμένος, άνευ τοϋ δποίου άδύνατον νά εύδαιμονήση ή Κύμη, καί 
είς τήν έπιδιόρθωσιν τής άπό Άλιβερίου δδοϋ ή τής παραχωρήσεως 
είς τήν αίτοϋίαν Βελγικήν έταιρίαν τής κατασκευής τοϋ άπό Άλιβε- 
ρίου είς Κύμην σιδηροδρόμου. Πράγματι Βελγική έταιρία σκοπούσα 
ν’ άγοράση τά άνθρακωρυχεϊα τής Κύμης ζητεί άπό τής Κυβερνήσεως 
τήν άδειαν νά στρώση τήν άπ’ Άλιβερίου είς Κύμην έθνικήν δδόν, ή- 
τις είναι παντελώς ήδη άχρηστος, διά σιδηροδρόμου, δπως μεταφέρη 
τούς γαιάνθρακας καί διευκολύνη τήν συγκοινωνίαν.

Τήν τόσον εύχάριστον έν Κύμη διατριβήν μου έπέστεψε λουκούλειον 
άληθώς νεύμα τοϋ ξεναγοϋντος με, ένφ έγεύθην απάντων τών ειδών 
τοϋ Κυμαίου οίνου καί καθ’ δ έ'δωκα, καίτοι άμφιταλαντευθείς, τό γέ
ρας είς έρυθρωπόν τινα οίνον άπό Λιαστά σταφύΛια κατασκευαζόμενον’ 
καί όντως, μοί έφάνη δ άριστος τών ελληνικών.

Τοιαύτη έν όλίγοις ή Κύμη, μέ το λαμπρόν πανόραμά της, τόν εύ- 
φυά, φιλεργόν καί φιλήσυχον λαόν της, τάς ώραίας γυναϊκάς της, τόν 
γενναϊον οίνον της καί τά απαλά μεταξωτά της. Εύδαιμονόνει!

ΝΙΚΟΛΑΟΣ I. ΣΠΑΝΔΩΝΉΣ
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ΤΟ ΜΗΛΟ
Είς τον κήπο μίαν αύγοΰλα 
Μέ το χέρι το λευκό, 
"Ενα μήλο καθαρίζει 
’Σαν αύτη ζωγραφιστό.

Στέκω εμπρός της· τήν κυττάζω 
Μέ χτυπόκαρδο κρυφό-
Κι’ άπ’ τό μήλο της μοϋ δίνει, 
Μοϋ προσφέρει τό μισό.

Είς τό φίλεμα τής Ευας, 
Ποϋ ’ςτήν άσπρη του καρδιά 
'Εκλειε θάνατο μιά ’μέρα, 
Καί φαρμάκι κ’ έξοριά,

(Έν Ζακύνθω).

Έγώ έγεύθηκα, χορταίνω 
Νέαν, αθάνατη ζωή. 
Τόν παράδεισο αγκαλιάζω, 
"Οθεν είχα ’ςορισθή.

ΥΑΚΥΝΘΟΣ

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΕΩΣ'

κ τών πολλών ζητημάτων τής ήμέρας ούδέν έχει διά 
τήν κοινωνίαν σπουδαιότητα δσην τό τής πολιτικής 
τοϋ γυναικείου φύλου χειραφετήσεως.

Τό ζήτημα τοϋτο ένδιαφέρες έξ ΐσου τό τε ανδρι
κόν καί τό γυναικεϊον φύλον τοϋτο μέν διότι έκ τή; 
αίσιας τών προσπαθειών του έκβάσεως αναμένει τήν 
είς τήν ποθουμένην θέσιν άνύψωσίν του, έκεΐνο δέ δι
ότι προβλέπει τήν τής κοινωνίας ανατροπήν έκ τής άν-

τικαταστασεως αύτοϋ ύπό τοϋ ετέρου.

" Μετ’ ιδιαζούσης χαοας ή «·ΠοιχΙ.Ιη Σζοά» κοσμεί τό ποώτον τάς σελίδας 
αύτής διά τοϋ ίκανώς ένδιαφέροντος άρθρου τοϋ διακεκριμένου ύφηγητοϋ τοϋ Γαλ
λικού Δικαίου κ. "Οθωνος Φωστηροπούλου. (Σημ. Έκδ.)

'Ως συμβολήν πρός τό προκείμενον ζήτημα έκρίναμεν πρόσφορον νά 
θέσωμεν πρό τών οφθαλμών τών τής νΙΙοίκί.Ιης Στοάς» άναγνωστών 
καί άναγνωστριών διάλογον λαβόντα χώραν μεταξύ γάλλου καί άμε- 
ρικανίδος έν τή οικία γαλλικής τίνος οικογένειας, παρ’ ή εϊχομεν προσ- 
κληθήκατά τήν πέρυσιν είς Παρισίους μετάβασίν μας, δν διάλογον πα- 
ρατίθεμεν ένταϋθα ώς άντελήφθημεν αύτόν, αίτούμενοι συγγνώμην άν ή 
ή μνήμη δέν μάς έδείχθη καθ’ δλα πιστή.

Αφορμή τοϋ έν λόγφ διαλόγου ύπήρξεν ή παρά τοϋ γάλλου (δν 
προσονομάζομεν Έκεΐνος') γενομένη άφήγησις τών έν τή Παγκοσμίω 
’Εκθέσει άξιοθαυμάστων, καθ’ ήν άπένεμε πρός τό άνδρικόν φύλον πλεί- 
στους δσους επαίνους, ώς έπιτελέσαν έργα τόν θαυμασμόν άμφοτέρων 
τών ημισφαιρίων κινήσαντα. ’Εκείνη (οΰτω θέλομεν καλέσει τήν ’Αμε
ρικανίδα) χωρίς νά θελήση νά μειώση τήν άξίαν τών έκτελεσθέντων 
καί έκτεθέντων έργων, παρετήρησεν δτι καί ή γυνή ήθελεν εϊσθαι είς 
θέσιν νά έ'λθη είς άμιλλαν πρός τόν άνδρα’, άν τή έχορηγοϋντο τά αύτά 
μέσα, άν τή παρείχοντο αί αύται εύκολίαι, άς άφειδώς έχει δ άνήρ 
είς τήν διάθεσίν του, προστιθεΐσα μάλιστα δτι μόνον διά τής πολιτι
κής χειραφετήσεώς της θέλει δυνηθή ή γυνή νά δώση δείγματα τής 
ευφυΐας καί ίκανότητός της. Οί τελευταίοι ούτοι λόγοι έπροκάλεσαν 
τον γέλωτα ’Εκείνου.

—’Εκείνη.— Δέν εΐσθε ό μόνος, τφ παρατηρεί εκείνη, ύπό γέλω
τος καταλαμβανόμενος οσάκις λόγος γίγνεται περί τών τοϋ ήμετέρου 
ούλου διεκδικήσεων, καίτοι ούδέν άλλο ζητοϋμεν είμή σταδιον άξιον 
τής διανοητικής άναπτύξεώς μας, στάδιον έλευλέρας σκέψεως καί ένερ- 
γείας. Οί άνδ.ες μειδιώσιν δταν μάς άκούωσιν έκδηλούσας τοιαύτας 
άξιώσεις, διότι έξακολουθοϋσι νά μάς θεωρώσι πάντοτε άξίας νά δια- 
τελώμεν ύπό διηνεκή κηδεμονίαν, ώς έχούσας δήθεν άνάγκην προστα
σίας ένεκα τής άποδιδομένης ήμϊν φυσικής άδυναμίας. ’Αλλά δεν εκ
πλήττομαι, διότι έκ τής ιστορίας έδιδάχθην δτι πάσα μεγαλόφρων, 
φιλάνθρωπος καί δίκαια ιδέα έκρίθη κατά τήν πρώτην κήρυξίν της 
ώς γελοία.

—Έκεΐνος— Γελώ, επειδή σάς βλέπω συμμεριζομένην τάς άρχάς 
καί τά φρονήματα απονενοημένων γυναικών καί γεροντονεανίδων, αΐ- 
τινες άποδυονται είς τόν ύπέρ τής πολιτικής χειραφετήσεως τοϋ γυναι
κείου φύλου άγώνα, δπως λάβωσιν έκδίκησιν διά τήν αποτυχίαν ερω
τικών σκοπών ή τών περί γάμου ονείρων των, οΰτω δέ μεταλαμβά- 
νουσι τοϋ γελοίου.
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—Εκείνη.— Μέ συγχωοεϊτε, κύριε- αί άναλαβοϋσαι τόν ύπέρ της 
πολίτικης μας χειραφετήσεως άγώνα εύγενεϊς κυρίαι δέν είναι ούτε 
άπονενοημέναι τινες, ούτε γεροντονεάνιδες- άλλως τε τό δίκαιον και 
ορθόν τών αξιώσεων τοϋ γυναικείου φύλου άνεγνώρισαν καί ύποστη- 
ρίζουσιν έξόχως διάσημοι καί σπουδαίοι άνδρες, ώς λ.χ. δ Κονδορσέ, 
ό Στουάρτ-Μίλλ, ό λόρδος Βήκονσφιλδ, δ Γλάδστων, δ Αλέξανδρος 
Δουμά και πολλοί άλλοι σοφοί συγγραφείς. "Οταν λοιπόν έ'χωμεν τοι- 
ούτους ύπερασπιστάς, ύποστηρικτάς άσπαζομένους την περί παραχω- 
ρησεως τώ γυναικείφ φύλω ίσων πολιτικών δικαιωμάτων ήμετέραν 
ιδέαν, μοί φαίνεται δτι μάς αδικείτε τά μέγιστα ειρωνευόμενοι ημάς 
δσάκις σάς δμιΚώμεν περί τών άςιώσεων τοϋ ήμετέρου φύλου, τοσούτω 
μάλλον καθ’ δσον δύναμαι άπό τοϋδε νά σάς διαβεβαιώσω δτι δέν θά 
παρέλθη πολύς χρόνος καί τό γυναικεϊον φύλον θέλει τύχει ίσων πρός 
τό άνδρικόν δικαιωμάτων.

—’Εκείνος.— “Αν εύρέθησαν άνδρες δελεασθέντες μάλλον έκ τής 
τερπούσης καλλονής τών γυναικών καί τών θελκτικών Φυσικών καί 
ηθικών άρετών αύτών, η έξετάζοντες τό ζήτνμα ύπό μόνην την έ'πο- 
ψιν τοϋ δικαίου, συμμετέχουσι τοϋ ύμετέρου άγώνος καί ύποστηρίζουσι 
έκθύμως τήν άναγνώρισιν πολιτικών δικαιωμάτων τώ γυναικείω φύλω, 
δπως τοϋτο άνυψωθή είς τήν άρμόζουσαν αύτώ θέσιν, δέν βλέπω κατά 
τί προώδευσε τό ζητημά σας διά τής άποκτήσεως τοιούτων πολυτί
μων συμμάχων. Τό έν λόγω ζήτημα, ούπνος πασίγνωστος ή σπουδαιό- 
της, δέν είναι προϊόν τής σημερινής έποχής, καθόσον άπό τών άρχαιο- 
τάτων ήδη χρόνων τό γυναικεϊον φύλον δ/ι μόνον έξεδήλωσε τήν έπι- 
θυμίαν ν’ άφομειωθή δλοσχερώς πρός τό ανδρικόν, άλλά καί δέν άπέ- 
κρυψε τήν πρόθεσιν τοϋ νά ύποτάξη αυτό. Προ δύο καί έπέκεινα χι
λιάδων έτών δ ’Αριστοφάνης συνέγραώε μίαν τών καλλιτέρων κωυ,φ- 
διών του σχετικώς πρός τό προκείμενον ζήτημα. Ώς γνωρίζετε έ'κτοτε 
ή τοιαύτη τών γυναικών απόπειρα πολλάκις έπανελήφθη, άλλ’ έμεινε 
πάντοτε άνευ τελεσφόρου άποτελέσματος.

—’Εκείνη.— Δέν έχετε δίκαιον διατεινόμενος δτι αί τοιαϋται άπό- 
πειραι άπέβησαν μάταιαι, διότι άν λάβητε τόν κόπον νά συγκρίνητε 
τήν έν τή άρ/αιότητι κατάστασιν τής γυναικός πρός τήν σημερινήν 
αύτής έν τή κοινωνία θέσιν, θέλετε πεισθή δτι κατά πολύ καί ύπό 
πολλάς έπόψεις έβελτιώθη ή θέ τις μας, δτι ή τοϋ πολιτισμού πρόοδος 
μάς άπέσπασε τής ταπεινής καί άνδραποδώδους θέσεως, εις ήν μάς

Τύποι; ‘Ανίατη Κωνσταντινίδου



ΣΤΟΑ 289

είχατε τό πάλαι τάξει, άπομακρύνοντες ημάς άπό πάσης σπουδαίας 
ένασχολήσεως καί 5η καί έξομοιοϋντες ημάς πρός πράγματα !

—’Εκείνος.— 'Ομολογείτε λοιπόν καί αναγνωρίζετε ότι έπήλθεν 
έπαισθητή έν τή κοινωνική θέσει της γυναικός βελτίωσις· άλλά τίς δ 
αίτιος ταύτης είμή οί άνδρες, έκ της πρωτοβουλίας τών όποιων έβελ- 
τιώθη ή κατάστασίς της ; Τωόντι ή γυνή άπολαμβάνει τό γε νϋν της 
αύτής μέ τόν άνδρα, ινα μη εϊπω μείζονος, έλευθερίας. "Αμα συμπλή
ρωσή αυτή τό εικοστόν πρώτον έτος της ηλικίας της δύναται έλευθέρως 
νά μεταβή οπουδήποτε θέλει, κόρη δέ η χήρα έχει ιδιοκτησίαν, ήν 
έλευθέρως διαχειρίζεται, ώς καί έγγαμος, έάν δέν ήναι προικώα . . .

—’Εκείνη.— Άλλά ταϋτα είσίν άστυκά καί ούχί πολιτικά δικαι
ώματα, καί άποβλέπουσι τάς άγάμους γυναίκας καί τάς χήρας· ό δέ 
άριθμός τούτων είναι μικρότερος τοϋ τών εγγάμων γυναικών, ώστε ή 
μέ τόν άνδρα άφομοίωσίς μας, ήν ύπαινίττεσθε, καί ώς πρός αυτά 
άκόμη τά άστυκά δικαιώματα, είναι μάλλον ιδανική.

—’Εκείνος.— Καί τίς άρά γε ύποχρεοΐ την γυναίκα νά ύπανδρεύ- 
ηταε; ’Εν ούδενί νόμω τοιαύτη άναγράφεται ύποχρέωσις. Καί όμως ό 
γάμος άποτελεΐ έξ απαλών ονύχων τό τερψίθυμον όνειρον της γυναικός, 
είναι ό άξων περί δν αΰτη πάντοτε στρέφεται, έντεϋθεν δέ γαλλίς συγ- 
γραφεύς έζήνεγκε την ρήσιν ότι «ό έρως είναι ή ιστορία τοϋ βίου την 
γυναικός»,— άλλ’ άφοϋ αί γυναίκες ύ-ανδρεύονται, παραιτούμεναι 
ούτω μέρους της ύπό τών κειμένων νόμων χορηγουμένης αύταϊς έλευ
θερίας, πρέπει νά συμπεράνωμεν ότι εύρίσκουν αύται έν τφ γάμω άλλα 
άνταλλάγματα καί πλεονεκτήματα, άντισταθμίζοντα έκεϊνα, ών οί- 
κειοθελώς παρητήθησαν. Δέν έχετε λοιπόν άδικον νά καταφέρησθε 
έναντίον τών άνδρών, άφοϋ οίκειοθελώς εις γάμον συνέρχησθε, προτι- 
μώσαι νά ύποταχθήτε είς τήν τοϋ άνδρος έξουσίαν, ήτις δέν είναι, 
πρέπει νά όμολογήσητε, ούτε τόσον βάναυσος ούτε τόσον άπότομος ώς 
ένασμενίζεσθε νά τήν παοιστάνητε ;

—’Εκείνη.— Άπατάσθε σφόδρα, άν νομίζητε ότι τή οίκείγ αύτώς 
βουλήσει αί γυναίκες ύποβάλλονται εις τόν συζυγικόν βίον. Ό νόμος 
βεβαίως δέν μάς ύποχρεοΐ άναφανδόν είς τοϋτο, άλλά ταΰτό γίνεται 
διά πλαγίων μέσων. Τό άνδρικόν φύλον διωργάνωσε τά τής κοινωνίας 
ούτως ώστε άπό παιδικής των ηλικίας νά συνοικειώνται τά κοράσια 
μέ τήν ιδέαν τοϋ γάμου, νά παίζωσιν ούτως είπεΐν μέ τον γάμον. Τίς 
έξ ήμών δέν έ’τυχε νά ίδή κοράσια ύπανδρεύοντα τάς κούκλας των; 
πρός τούτοις τά κοράσια άναπτύσονται, μεγαλώνουν, μέ τήν ιδέαν ότι 
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ή γυνή είναι πλάσμα ασθενές, οτι συνεπώς δεϊται προστάτου καί δτι 
ό φυσικός προστάτης αύτής είναι δ άνήρ· δτι ή γυνή δέν έχει σημα
σίαν έν τή κοινωνία άν δέν διατελή ύπό γάμον. Δέν έχουν άρά γε 
πρόχειρον καί διηνεκές παράδειγμα τήν μητέρα των, ήν βλέπουν ώς 
μηδέν έν τή τής οικίας διοικήσει λογιζομένην, τόν δέ πατέρα όντα 
τό παν, απόλυτον κύριον καί δεσπότην ; Είς ταϋτα δέν διαβλέπετε 
ηθικόν ούτως ε’ιπεϊν καταναγκασμόν τής γυναικός προς τόν γάμον ; 
’Εκτός δέ τούτου, έπειδή όλίγαι γυναίκες είνε πλούσιαι, αί δέ πολλαί 
στερούνται τών πρός συντήρησίν των ή άδυνατοϋσι μόναι νά πορι- 
σθώσι τά πρός τό ζήν, διότι σείς οί άνδρες δλα τά έπαγγέλματα τά 
κατεστήσατε μονοπώλια τοϋ άνδρικοϋ φύλου, δι’ ημάς δέ άφήσατε 
ψυχία τινα, καί τοϋτο βεβαίως έπράξατε, ϊνα ύποχρεώσητε τήν γυ
ναίκα νά ύπανδρεύηται καί ύποτάσσηται ούτως είς τήν έξουσίαν τοϋ 
άνδρός,

—’Εκείνος.— Δέν βλέπω κατά τί πταίομεν ήμεϊς οί άνδρες εις 
τοϋτο καί καταφέρεσθε τόσον δριμέως έναντίον μας, άν έκ δύω κακών 
προκειμένων προτιμάτε τό μή χείρον; Πταίομεν ήμεϊς άν τινες τών γυ
ναικών δέν δύνανται νά πορίζωνται άφθόνως τά προς τό ζήν, άν δέν 
ύπάρχη άφθονία βιοποριστικών έπαγγελμάτων; Γνωρίζετε κάλλιστα 
δτι ταϋτα μόλις δι’ ημάς άρκοϋσι. Καί έν τούτοις σάς έπετρέψαμεν 
τήν έξάσκησιν πολλών έξ αυτών καί όσημέραι εύρύνομεν τόν κύκλον 
τούτον. Φαίνεται δτι τό γυναικεϊον φύλον άξιοι νά καταδικάσωμεν ήμάς 
αυτούς είς τόν δι’ άσιτίας θάνατον, ή νά ύποταχθώμεν είς τήν έξου- 
σίαν σας καί παραδίδοντες .ύμϊν τά πάντα νά περιορίσωμεν τόν κύκλον 
τής ένεργείας μας είς τά τοϋ οίκου, νά καταναλισκώμεθα είς αύτά, νά 
καθαρίζωμεν τάς οικίας, νά μαγειρεύωμεν, νά περιποιώμεθα τά τέκνα! 
Διά τών άλλοκότων άξιώσεών σας τούτων, δέν έπιδιώκετε είμή τήν ά- 
νατροπήν τών νόμων τής φύσεως καί τήν έπιτυχίαν τής έκ τών δημο
σίων άξιωμάτων καί δλων τών έπαγγελμάτων έξώσεώς μας, την πλήρη 
άντικατάστασιν τοϋ άνδρικοϋ φύλου διά τοϋ γυναικείου. Μά την άλη- 
θειαν, εύρίσκω δτι δέν άμυνόμεθα άρκούντως ή μάλλον ε’ιπεϊν οτι μένο- 
μεν άτάραχοι καί άμέριμνοι πρό τής άπειλούσης ήμάς επιδρομής τοϋ 
γυναικείου φύλου, ού μ-όνον θεωροϋντες ταύτην άναξίαν λόγου, αλλά ααι 
διευκολύνοντες αύτήν διά τής όσημέραι άνοχή ήμών επεκτάσεως τοϋ 
κύκλου τής γυναικείας ένεργείας, ένφ έ'δει σπουδαίως νά έργασθώμεν 
πρός άποσόβησιν τοϋ έπικειμένου κινδύνου. Ώς άλλοτε ή Ευα έπεφερε 
τήν έκ τής Έδέμ. άποπομπήν τοϋ άνδρός της, ούτω βεβαίως θελουσι 

νϋν αί θυγατέρες της μάς άποβάλε’ι τής άρχής άν δέν προλάβωμεν διά 
τών καταλληλοτέρων μέτρων ν’ άμυνθώμεν.

—Εκείνη.— Δέν άνακηρύττεις τήν ύπεροχήν τής γυναικός ίσχυ- 
ριζόμενος δτι είς αύτήν οφείλεται ή έκ τοϋ Παραδείσου εξωσις τοϋ 
Άδάμ; Ό φόβος λοιπόν τοϋ νά μήν άπωλέσητε τήν έξουσίαν σάς ύπα- 
γορεύει τήν πρός ήμάς συμπεριφοράν σας, άδιαφοροϋντες άν έ'χωμεν τό 
δίκαιον ύπέρ ήμών. Άλλως πολύ μάς άδικεϊς παρερμηνεύων τάς προθέ
σεις μας, παραμορφώνων τόν τοϋ ήμετέρου άγώνος σκοπόν. Ήμεϊς ού
δέν ζητοϋμεν, είμή νά άποδείξωμεν δτι τό γυναικεϊον φύλον δέν είνε, 
ώς διακηρύττετε άπό μακράς σειράς αιώνων, ύποδεέστερον τοϋ άνδρι— 
κοϋ, δτι άπεναντίας είναι ικανόν νά έκτελέση δσα καί τό άνδρικόν, 
δτε είνε δλως άδικον νά μάς θεωρήτε ώς δούλας. Είναι έ'ναυλοι ετι είς 
τάς άκοάς ήμών αί κατηγορίαι καί μομφαί τοϋ άνδρικοϋ φύλου έναν
τίον τής γυναικός· δέν περιωρίσθητε νά παραστήσητε τήν γυναίκα ώς 
«όλέτηραν τοϋ άνθρωπίνου γένους», ώς «πύλην τοϋ δαίμονος», ώς 
«παιδίσκην ή δούλην τοϋ άνδρός», άλλά και προέβητε περαιτέρω, 
διεφιλονεικήσατε ήμϊν καί τήν άνθρωπίνην άξίαν. ’Εννοείτε λοιπόν δτι 
έχομεν μέγα συμφέρον νά έξαλειφθώσιν έκ τής τών άνθρώπων μνήμης 
αί τοιαϋται περί τοϋ γυναικείου φύλου έκτιμήσεις. Άλλως τε δέν είναι 
άδικον νά έξακολουθήτε έ'χοντες καί νϋν άκόμη τήν άξίωσιν νά διατε- 
λώμεν ύπό τήν άπόλυτον διάκρισίν σας, έν ω χρόνω διά τών πραγ
μάτων δίδομεν δείγματα τής ικανότητάς μας ; Σήμερον ή γυνή δέν 
περιορίζεται μόνον είς τά τοϋ οϊκου, δέν άφοσιοϋταί μόνον είς τήν άνα- 
τροφήν τών τέκνων της, άλλ’ άποπειράται νά άνέλθη καί είς άνωτέρας 
σφαίρας, νά μετέλθη δσα έπαγγέλματα είχεν έπιφυλάξει δι’ έαυτόν δ 
άνήρ. Έπι τής θεατρικής σκηνής ή γυνή δεσπόζει καί κινεί είς τοιοϋ- 
τον βαθμόν τά εύγενή πάθη, ώστε αναγκάζει ήγεμόνας νά παραιτη- 
θώσι τοϋ θρόνου δπως συζευχθώσιν αύτήν έν ταϊς έπιστήμαις έ'δειξεν 
δτι άν δέν ήναι ύπερτέρα, είναι τούλάχ ιστόν ίση πρός τόν άνδρα. Κα
θημερινώς αί έφημερίδες εύφήμως άναγράφουσι λαμπράς έπιτυχίας γυ
ναικών είς τάς διαφόρους έπιστήμας. Ταϋτα πάντα δεν είναι τρανά 
δείγματα τής ικανότητάς μας ; δέν παρέχουσι τά τεκμήρια οτι και έν 
τή πολιτική θέλομεν ώσαύτως ευδοκιμήσει;

_ Έκεΐνος,— Δέν εχω δυσκολίαν νά παραδεχθώ δτι ή γυνή δέν 
είναι βεβαίως, ώς το πάλαι εθεωρεϊτο, ον κατώτερον και ατελεστερον 
τοϋ άνδρός, καί οφείλω νά ομολογήσω οτι ο χρονος σάς εζεδικησεν 
έξαφανίσας τάς περί άτελείας τής γυναικός άριστοτελικάς δοξασίας, 
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δέν παραδέχομαι δμως δτι έστίν ύπερτέρα αύτοϋ, ή δτι δύναται έπαρ- 
κώς νά τον αντικαταστήσει, διότι δέν αγνοείς δτι παρά τώ άνδρί ή 
τών μυώνων ισχύς συνυπάρχει μετά τής ισχύος της διανοίας, "Αν 
άπαντώνται ένίοτε γυναίκες εύδοκιμήσασαι έν ταϊς έπιστήμαις, άν τι- 
νες τούτων διέπρεψαν έπί της σκηνής η έν τή καλλιτεχνία, τη μυθι
στοριογραφία κλπ.—τοϋτο άποτελεΐ έξαίρεσιν, έν ω κατά γενικόν κα
νόνα τά πάντα οφείλονται τώ άνδρικώ φύλφ. Δύνασαι νά άναφέρης 
έφεύρεσιν όφειλομένην είς γυναίκα; Ούδέποτε ή γυνή ωφέλησε την αν
θρωπότητα διά τίνος νέας ιδέας, διά τίνος νέας άληθείας, διά τίνος 
νέας άνακαλύψεως. Έν ω οί άνδρες τά πάντα έφεϋρον καί καθημερι
νώς έφευρίσκουν τά χρήσιμα είς αύτήν η μήπως νομίζεις δτι τό παν 
έρρέθη καί ού δέν ύπολείπεται πλέον; Δέν πιστεύω δτι έχετε τήν άξίω- 
σιν σείς, αί άποτελοϋσαι μικράν καί περιωρισμένην έζαίρεσιν, νά παρα- 
βληθήτε πρός άνδρας διαπρέψαντας είς δλους τούς κλάδους τών τεχ
νών καί έπιστημών καί ών τά έ'ργα κινοϋσι τόν θαυμασμόν τοϋ κόσμου.

—’Εκείνη.— “Ισα ίσα αύτή ή μικρά καί περιωρισμένη, ώς τήν 
άποκαλεΐς, έξαίρεσις, μεγάλην περιποιεΐ είς τό γυναικεΐον φύλον τιμήν 
καί δόξαν, δταν άναλογισθή τις δπόσα προσκόμματα έ'χομεν νά ύπερ- 
νικήσωμεν, δπως σπουδάσωμεν. Σείς τά πάντα μάς άρνεΐσθε' μάς έκλεί- 
σατε τά Πανεπιστήμια καί τάς διαφόρους σχολάς καί δταν τινες έξ 
ήμών κατώρθωσαν αύτοδίδακτοι νά λάβωσι δίπλωμα νομικοϋ, ίατροϋ 
κλπ. — ή διεμαρτυρήθητε κατά τοϋ ληφθέντος ένιαχοϋ μέτρου τοϋ 
νά γίνωνται δεκταί γυναίκες ώς μαθήτριαι έν τοΐς ΙΊανεπιστημίοις καί 
ταϊς διαφόροις Σχολαϊς, ή ταΐς ήρνήθητε τήν άπαιτουμένην άδειαν 
δπως έξασκήσωσι τό έπάγγελμά των, θεωροϋντες άναμφιβόλως δτι ή 
ισχύς σας είναι άνωτέρα τοϋ νοός! Έπεται εντεύθεν ότι άν τό γε νϋν 
έχον άποτελώμεν έξαίρεσιν, τούτου εϊσθε σείς αίτιοι. ’Ανοίξατε ήμΐν τάς 
πύλας τών Πανεπιστημίων, τών σχολών, έπιτρέψατε ήμΐν νά έξασκώ 
μεν έλευθέρως τά έπαγγέλματά μας, καί θέλετε τότε κρίνει άν δ έγ- 
κέφαλός μας ήναι ικανός νά έννοή πάντα τά ζητήματα τά γενικώς 
θεωρούμενα ώς τής άρμοδιότητος τής μεγαλοφυΐας τοϋ άνδρικοϋ φύλου.

—Εκείνος.— Γνωρίζεις ήδη τήν γνώμην μου- τό κατ’ έμέ φρονώ 
δτι ούχί άρκετά σάς φέρομεν προσκόμματα, διότι δέν πρόκειται μόνον 
περί τής ιδίας ήμών σωτηρίας καί τοϋ συμφέροντος τής πολιτείας, 
άλλά καί περί τής τοϋ γυναικείου φύλου αξιοπρέπειας. Καί πρώτον 
δύνασαί ποτέ νά έλπίσης δτι θέλομεν σάς δώσει δπλα δπως μάς πο- 
λεμήσητε; Πιστεύεις ότι θέλομέν ποτέ σάς έπιτοέψει νά έξασκήτε τά 
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επαγγέλματα, άτινα έπεφυλαξάμεθα ήμΐν, άφοϋ δ πόθος σας είναι, ώς 
ένασμενίζεσθε νά τό διακηρύττητε urbi et Orbi, ή βαθμιαία τών άν- 
δρών άντικατάστασις ύπό τών γυναικών είς τά διάφορα άξιώματα ; 
Ευρίσκεις δτι ύπάρχει τόσον έπαισθητή έ'λλειψις ιατρών, δικηγόρων . . 
δτι ολίγοι τοιοϋτοι έξέρχονται τών ΙΊανέπιςημίων, ώστε νά ήναι ανάγκη 
νά έξέρχωνται καί άλλοε τόσοι τοϋ γυναικείου φύλου; Τότε τί θέλουν 
γίνει τά σμήνη ταϋτα; Άλλ’ είπέ μοι σπουδαίος: δ προορισμός τής γυ- 
ναικός είναι νά διέρχηται τόν βίον έκτος τοϋ οίκου της δπως άσχο- 
λήται είς τήν ευρεσιν πελατείας, δπως θεσιθηρή, δπως άναζητή δΕ 
δμματος άδδηφάγου έργασίαν έ’στω καί έπί γλισχροτάτη αμοιβή, άφ’ 
ού οί έπαγγελματίαι, οί δικηγόροι, οί ιατροί, οί ύπάλληλοι ... . θέ- 
λουσιν ύπεοπλεονάσει; Δέν θά παρίσταταί τις τοϋ λοιπού προ τοϋ άτο
που καί λυπηρού θεάματος γυναικών, αίτινες παρεκκλίνουσαι τοϋ προ
ορισμού των, άποβάλλουσι τό διακρίνον τό γυναικεΐον φύλον γόητρον 
καί θέλουσιν άναλαμβάνει άφορήτους έργασίας, δπως πορίζωνται οΰτω 
βκναύσως τόν έπιούσιον άρτον;

—Εκείνη— Δέν δύναμαι νά έννοήσω κατά τί θέλομεν έκπέσει 
τής αξιοπρέπειας μας, άν μετερχώμεθα τόν δικηγόρν λόγου χάριν, τόν 
ιατρόν; Δέν ύπάρχουν άρά γε περιστάσεις καθ’ άς ή γυνή δέν δύναται 
νά έξηγηθή είς τόν δικηγόρον της μετά τής αύτής ειλικρίνειας και 
έλευθερίας μεθ’ ών ήθελεν έξηγηθή είς γυναίκα δικηγόρον ; Δέν βλέπω 
έπίσης κατά τί θέλομεν έκπέσει τής αξιοπρέπειας μας, θέλομεν άπο- 
βάλει τό γόητρόν μας άν μετερχώμεθα τόν ιατρόν μήπως αί γυναί
κες, τά κοράσια δέν θά προτιμώσι νά έχωσι γυναίκα ιατρόν, μεθ’ ής 
θά δύνωνταε έν πάση έλευθερία νά συνεννοώνται, νά έξηγώνται ; Θά 
δμολογήσης μετ’ έμοϋ δτι δ άνήρ, ούτινος ή γυνή, ή δ πατήρ, ούτινος 
ή κόρη, μετέρχονται τόν ιατρόν, τόν δικηγόρον ή έξασκοϋσιν άλλο τι 
βιοποριστικόν έπάγγελμά (συνεισφέρουσαι ουτω καί είς τά τής οικίας 
βάρη) θέλουσιν εΰρει ούτοι μεγάλην έκ τούτου άνακούφισιν, έν ή περι- 
πτώσει μάλιστα δέν θά έπαρκώσι μόνον· δποία συνάμα χαρά καί δποία 
πολύτιμος αρωγή παρέχεται είς τόν πατέρα, είς τόν σύζυγον, δταν ή 
θυγάτηρ, δταν ή γυνή έχωσι κοινόν τό έπάγγελμά καί άλληλοβοηθοΰν- 
ται ; Δέν βλέπω τέλος κατά τί θέλομεν έκπέσει τής άζιοπρεπείας μας 
άν δ δικαςικός κλάδος κατατή ήμΐν προσιτός καί δή άν μάς έπιτραπή 
νά λαμβάνωμεν μέρος είς τά δρκωτά δικαστήρια ; Άρνεϊσαι δτι καί 
γυναίκες παραπέμπονται ένώπιον τών κακουργιοδικείων καί δτι δύ
ναται νά παρουσιασθή περίπτωσις καθ’ ήν μόνη ή γυνή νά ήναι είς
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Gictv νά κρίνη άσφαλώς περί τών αιτίων, άτινα ώθησαν την κατηγο- 
ρουμένην εις την πράξιν Si’ ην κατηγορεϊται αυτή ; Δύνασαε νά πα- 
ραδεχθής δτι οί άνδρες είναι είς θέσιν νά σταθμίσωσι τά ελατήρια τά 
όδηγοϋντα η έξαναγκάζοντα τάς γυναίκας εις παράνομόν τινα πράξιν 
και δέν είναι άδικον έν τοιαύτη περιπτώσει νά γινώμεθα θύματα της 
άπειρίας σας ; Και διατί άθώαι γυναίκες νά καταδικάζωνται και ένοχοι 
νά άθωώνται, διότι αί μέν είχοντήν έπιτηδειότητα νά κινησωσι την τοΰ 
δικαστού συμπάθειαν, αί δέ δέν κατόρθωσαν νά τούς συγκινήσωσιν ;

—’Εκείνος.— Τά έπιχειρήματά σας, δσην καί άν έχουν βαρύτητα, 
ουδόλως δύνανται νά διασείσωσι τάς πεποιθήσεις μας, καθόσον πολ
λοί ε’ισίν οί λόγοι ένεκα τών δποίων τά περί ών πρόκειται έπαγγέλ- 
ματα δέν πρέπει νά σάς ήναι έπιτετραμμένα. Καί καθόσον μέν άφορή 
τό τοΰ δικηγόρου έπάγγελμα, ή τε εις τό γυναικείον φύλον έπιβαλλο- 
μένη άξιοπρέπεια καί τό της δικαιοσύνης γόητρον άνθίστανται εις τό 
νά έξασκήτε αύτό. "Οταν ή δικηγόρος έχει νά συζητήση ύπόθεσιν έζ 
έκείνων, αϊτινες κεκλεισμένων τών θυρών διεξάγονται, όποια θέλει εί- 
σθαι ή θέσις αΰτης ένώπιον τών δικαστών καί τών παρισταμένων δι
κηγόρων καί άλλων; Ώς σοί είπον ήδη ό προορισμός της γυναικός εί
ναι νά τεκνοποιή. Φαντάζεται έκαστος πόσην ίλαρότητα θέλει κίνηση 
γυνή δικηγόρος, ήτις έμφανίζεται ένώπιον τοΰ δικαστηρίου πρός ύπερ- 
άσπισιν τών πελατών της ή συζήτησιν τών ύποθέσεών της, ούσα έν 
καταστάσεε έγγυμοσύνης προκεχωρημένης ή συμβή νά ήναι λεχώ, καθ’ 
ήν ημέραν πρόκειται νά ύπερασπίση ή συζητήση σπουδαίαν ύπόθεσιν! 
Τοϋτο μόνον δέν είναι άρκοΰσα άπόδειξις δτι άδύνατον νά συμβιβα- 
σθή ή έζάσκησις τοΰ έπαγγέλματος τούτου μέ τόν φυσικόν τής γυ - 
ναικός προορισμόν ; Άλλά δέν είναι τό μόνον άτοπον είπον προσέτι 
δτι τό γόητρον τής δικαιοσύνης δέν θέλει μείνει άμείωτον καί έξη- 
γοΰμαι, Οί δικασταί είσίν άνθρωποι πρώτιστοι πάντων, ευαίσθητοι καί 
αυτοί ώς οί λοιποί θνητοί’ τούτου ένεκα φοβούμαι μήπως ή έπαγω- 
γός, ή θελκτική τοΰ θηλυκού δικηγόρου καλλονή σπουδαίως έπιδράση 
έπί τοϋ άποτελέσματος τής δίκης, οί δέ δικασταί έκδίδωσιν άποφά- 
σεις άδικους παρασυρόμενοι ύπό τών αισθημάτων, τό δέ πάντως χεί- 
ριστον δι’ ήμάς, μή ένεκα τού λόγου τούτου ή πελατεία τής δικη
γόρου γυναικός αύξάνη άναλόγως τής καλλονής της, τών θέλγητρων 
της καί τών αισθημάτων, άτινα κατώρθωσε νά διεγείρη έν ταϊς καρ- 
δίαις τών δικαστών. Τότε τί θά γίνωσιν οί άνδρες δικηγόροι; Ώς πρός 
τό έπάγγελμα τού ιατρού οφείλω νά ομολογήσω ότι τάς γυναίκας 

προτιμότερον είναι νά έπισκέπτωνται γυναίκες ιατροί’ μοί φαίνεται 
δμως πολύ δύσκολον νά περιορισθή ή πελατεία τούτων είς μόνον τάς 
γυναίκας, θά κληθώσιν ένίοτε νά παράσχωσιν έκούσαι άκουσαι τήν 
συνδρομήν των καί είς άνδρας, τούθ’ δπερ εύρίσκω λίαν άτοπον καθόσον 
ή γυναικεία αιδώς άπαγορεύει τήν πρός τοΐς άνδρας'έξάσκησιν τής τού 
Τπποκράτους τέχνης. ΓΙρόσθες δέ είς τούτο δτι ή γυνή ιατρός θά ύπο- 
χρεούται, ώς έκ τής φύσεως τών καθηκόντων της, νά ήναι νυχθημερόν 
είς τήν διάθεσιν τών πελατών της, νά προσκληθή είς πάσαν ήμέρας τε 
καί νυκτός στιγμήν, δπως παράσχη τήν ιατρικήν της συνδρομήν, σ* 
έρωτώ λοιπόν : τί οικογένεια, είναι έκείνη ής ή μήτηρ παραμελεί τά 
τέκνα της, τά τής οίκοκυρείας καί εύρίσκεται δλην τήν ημέραν είς τούς 
δρόμους; Καί ένταύθα παρατηρώ δτι ένεκα τών φυσικών προσκομμάτων 
δέν δύναται ή γυνή νά μετέλθη ώς πρέπει τήν Ιατρόν· τί δέ θέλει 
γίνει ή πελατεία καθ’ δν χρόνον θά κωλύηται ή γυνή νά έξέλθη τής 
οικίας πρός έπίσκεψιν τών άσθενών της; Δύνανται ούτοι νά άναμείνωσι 
τήν άνάορωσιν τής ιατρού; Καί άν ύποτεθή ότι είς χωρίον τι μία καί 
μόνη ύπάρχει ιατρός, δέον νά εϊπωμεν ούαί είς τούς πελάτας της, άν 
συμπέση ν’ άσθενήσωσι καθ’ ήν ημέραν, καθ' ήν στιγμήν θά τίκτη αΰτη 
ή θά ήναι λεχώ ! "Οσον άφορα τήν πρόσληψιν γυναικών είς τό όρκωτόν 
δικαστήριον, προκειμένου περί γυναικός κατηγορουμένης, ευχής έργον 
ήθελεν είσθαι άν εύρίσκετο τρόπος έξασφαλίζων αύτήν, άλλά φοβούμαι 
μή τό εύαίσθητον τού χαρακτήρος τής γυναικός, τό, ώς έκ τής τρυ- 
φεράς φύσεώς των, εύσυγκίνητον αύτοϋ, παρασύρω αυτάςείς άθοιοτικάς 
ώς έπί τό πλειστον έτυμηγορίας ή το φιλέκδικον καί φύσει ζηλότυπον 
αύτών πνεύμα όδηγήση ταύτας είς άδικους έτυμηγορίας.

—Έκείνη.— "Οσα μοί λέγεις ώι 
πρέπειαν ήμών ούδέν άλλο 
συμφεροντολογικούς μάλλον λόγους : 
άποιλέσητε τήν πελατείαν σας < 
Αί γυναίκες αύταί πρώται θέλουν άπόσχει παντός ο,τι 
προσβάλη τήν τού φύλου της άξιοπρέπειαν, τ, 
κωλυμάτων ώς έκ τού προορισμού τής 
δαϊον, διότι δύνασαι ν’ άρ νηθής 
ται λόγφ άσθενείας καί τί άλλο 
ζεις ώς άσυμβίβαστον πρός 
γελμάτων είμή άσθένεια; Βλέπω οτ 
τή πλήρει σας συναινέσει τά νϋν δρια 

ώς άπάδοντα δήθεν πρός τήν άξιο— 
είναι ή κεναί προφάσεις, άς άποδίδω είς 

: ό μόνος σας φόβος είναι μήπως 
άν άναδειχθώμεν ύπέρτεραι ύμών.— 

ι ήδύνατο νά 
άν δέ δ,τι λέγεις περί 

γυναικός δέν μοί φαίνεται σπου- 
ι’ άρνηθής δτι συμβαίνει καί ό άνήρ νά κωλύη- 

είνε τό κώλυμα δπερ χαρακτηρί- 
■ήν έξάσκησιν τού προμνηστέντων έπαγ- 

-'τι δέν ύπάρχει έλπίς νά έπεκταθώσι 
τής γυναικείας δικαιοδοσίας, όντα
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λίαν περκοοισμένα ώς σοί έζηγήθην ήδη, οτι δέν δυνάμεθα άπό σάς 
νά προσδοκώμεν την πλήρη τών πόθων μας πραγματοποίησιν. Τό μό
νον σωτήριον δι’ ήμάς μέσον εινε ή άπόκτησις πολιτικών δικαιωμά
των, διότι δταν τοϋτο έπιτύχωμεν, δταν δηλαδή άποκτήσωμεν τό 
δικαίωμα τοϋ έκλέγεινκαί έκλέγεσθαι, δταν οί νόμοι δέν θέλοϋν εισθαι 
πλέον έ'ργον άποκλειστικώς τοϋ άνδρικοϋ φύλου, τότε μόνον τό δίκαιον 
μας θέλει άναγνωρισθή καί ή άπότομος καί βάναυσος τοϋ άνδρός δύ- 
ναμις καταβληθή, τότε μόνον θέλομεν δυνηθή νά σάς άποδείζωμεν δτι 
δέν είμεθα παραλειπτέα τις ποσότης, άλλ’ δτι εϊμεθα άςιαι ίσότητος 
πρός τό άνδρικόν φύλον, καί ίκαναί νά παλαίσωμεν πρός τάς εναν
τιότητας τοϋ βίου καί νά ύπερνικήσωμεν τά εμπόδια.

—Έκεΐνος.— Καί είχες τήν άφέλειαν νά πιστεύσης δτι ήθέλετε 
ποτέ επιτύχει παρ’ ήμών τοιοϋτόν τι ; Δέν εννοείς δτι δταν σάς άπο- 
νεμηθή τό εκλογικόν δικαίωμα, ή οικογένεια μόνον όνόματι θά ύφί- 
σταται, διότι θέλει χαλαρωθή ή αρμονία καί ή εσωτερική ειρήνη αύ
τής· δτι τά δημόσια ήθη θέλουσιν περιέλθει είς τοιαύτην παραλυσίαν 
ώστε πάν αίσθημα θέλει άποβάλη τήν αγνότητα καί τήν ίερότητά 
του ; Τάς ολέθριας ταύτας διά τε τό κράτος καί τήν οικογένειαν 
συνέπειας καί αύται άκόμη αΐ ευσυνείδητοι γυναίκες άναγνωρίζουσαι 
άπέχουν νά φαντασιοσκοπώσι, ώς πράττουν όλίγισταί τινες· διά τοϋτο 
μετά παρρησίας διατείνομαι δτι αί προκηρυττόμεναι άνατρεπτικαί 
ΐδέαι δέν έκφράζουσι τούς πόθους δλου τοϋ ώοαίου φύΧου. Τούτων 
δέ ούτως έχόντων, άπαιτεΐτε σείς αί έπι τών δακτύλων μετρούμεναι 
νά έπιβληθήτε καί είς ήμάς τούς άνδρας καί είς τό πλήθος τών σω- 
φρόνων γυναικών, αϊτινες άν ε’ρωτηθώσι θέλουσι μια φωνή σάς άποδο- 
κιμάσει, καθόσον μετά μειδιάματος άκούουν τάς ύπερφιάλους άζιώσεις 
σάς καί σάς εκλαμβάνουν ώς φαντασιοσκόπους.

—Εκείνη.— Δυσκολεύομαι νά παραδεχθώ δτι όλίγισταί μόνον 
γυναίκες επιθυμούν ν’ άποτινάξουν τόν ζυγόν ύφ' ον διατελώμεν, δτι 
δ ύφ’ ήμών έκδηλούμενος πόθος καί ή τάσις πρός καθιέρωσιν νέου συ
στήματος, έπι τοϋ δικαίου καί τής ίσότητος στηριζομένου, είς μικρόν 
κύκλον γυναικών πεοιορίζεται.

—Έκεΐνος.— ΓΙίστευσον δτι είναι άληθές τοϋτο, άλλά παρακαλώ 
νά μοί ε’ίπης : παραδέχεσαι ή ού δτι ύπάρχουν καί γυναίκες αϊτινες 
είσίν ευτυχείς ΰπο την παρούσαν κατάστασίν των καί αϊτινες τρέμουν 
πρό πάσης άνατροπής δυναμένης νά μεταβαλη έπι τά χείρω τήν πα
ρούσαν ευτυχή κατάστασίν των ;

—’Εκείνη.— Βεβαίως ύπάρχουσι καί ευτυχείς γυναίκες· άλλ’επειδή 
ύπάρχουσι τοιαϋται,νομίζεις δτι όφείλουσιν δλαι αί άλλαι νά ύποφέρωσιν;

—Έκεΐνος.— Ύπάρχουσι καί γυναίκες αϊτινες, είτε χάρις είς τά 
Φυσικά πλεονεκτήματα των καί τάς ηθικώς των άρετάς, εϊτε όιά τής 
.διαζούσης αύταϊς τέχνης καί τών μειλιχίων αυτών τρόπων, κατώρ- 
θωσαν νά ύποδουλώσωσι τούς άνδρας, νά τούς μεταχειρισθώσιν ώς 
όργανά των καί μάλλον ώς νευρόσπαστα καί οΰτω νά πραγματο- 
ποιώσι πάσαν έπιθυμίαν των- πιστεύεις λοιπόν δτι αί γυναίκες αύ
ται θέλουν ποτέ στέρξει ν’ άνταλλάξωσι τήν παρούσαν κατάστασίν 
των αντί αβέβαιου, φαντασιώδους βελτκόσεως ; καί δύνασαί ποτέ νά 
έλπισες δτι αΐ γυναίκες αύται θέλουν μετάσχει τοϋ άγώνός σας ή 
μάλλον δτι θά σάς είρωνεύωνται διότι έδείχθητε ανίκανοι, άνεπιτήδιαι 
νά ύποτάζητε τούς άνδρας, ώς κατώρθωσαν αύται;

—Εκείνη.— Σπουδαίως ισχυρίζεσαι δτι ή πανουργία αύτών τών 
γυναικών άποτελεΐ επιχείρημα κατά τής ίερότητος τών ύφ’ ήμών διεκ- 
δικουμένων δικαιωμάτων; ή μήπως απαιτείς δπως δλαι αί γυναίκες 
τοιαϋτα μέσα μετέρχωνται; Δέν βλέπεις όποιον κίνδυνον διατρέχετε; 
’Αγνοείς δτι οΐ κόλακες τάς τοϋ δεσπότου όρεξεις διηνεκώς θεραπεύον7 
τες κατορθοϋσι νά κυριεύσωσιν αυτόν καί δέν φοβείσαι μή αί γυναίκες 
άναγκαζόμεναι νά γίνωσιν οί κόλακες σας σάς ύποδουλώσωσι, διότι 
τό γυναικεϊον φύλον μή δυνώμενον τό γε νϋν έχον ν' άσχοληθή είς 
σπουδαία πράγματα, θέλει άναμφιβόλως συγκεντρώσει τάς προσπά
θειας του δπω' κατζκυριεύση τοϋ άνδρικοϋ ;

^Έκεΐνος.— Δέν έςεταζω άν δικαίως ή άδίκως μεταχειρίζωνται 
οΰτω τούς άνδρας αί περί ών πρόκειται γυναίκες· τοϋτο υόνον σοί λέγω 
δτι έπι τήν σύμπραζιν τών γυναικών τούτων ούδεμίαν »χετε νά στη- 
ρΐςητε ελπίδα. Τό αύτό δύναμαι νά είπω καί περί έκείνων τών γυναι
κών, αϊτινες έγεννήθησαν, άνετράφησαν ύπό τό κράτος τής παρούσης 
τών πραγμάτων καταστάσεως, καί ούδέ καν φαντάζονται δτι δύνα- 
ται νά ήνε διαφορετική ή κατάστασις τής γυναικός, παραδεχόμεναι 
άνεπιφυλάκτως τήν άπό τής ύπάρξεως τοϋ κόσμου νεγνωρισμένην 
τάξιν τών πραγμάτων τό συμπέρασμά μου εινε δτι αί γυναίκες, αϊτινες 
φωνάζουσι, παραπονοϋνται, καταφέρονται έναντίον μας, είναι έκεϊναι 
αϊτινες ένεκα διαφόρων αίτιων δέν ανέχονται τήν παρούσαν κατάστα
σίν των. Καί αύται είναι όλίγισταί! Καί έπειδή ύποφέρουν όλίγαί 
τινες γυναίκες, δέν ύπάρχει άρά γε άλλο μέσον θεραπείας, άλλά πρέπει 
καί καλά νά μεταβληθή ή δψις τοϋ κόσμου, ν’ άνατραπώσιν αί βάσεις 
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της κοινωνίας, νά δοθώσε τφ γυναεκείω φυλώ τά ηνία τοϋ Κράτους 
καί ν’ άναγορευθή ουτω Δεσπότης καί Κυρίαρχος τών άνδρών ;

—’Εκείνη.— "Αν φρονής δτι έκεϊναι μόνον αί γυναίκες ύποφέρουσι, 
αϊτινες φωνάζουσι, δημοσία παραπονοϋνται καί εκφράζονται εναντίον 
σας, σφόδρα άπατάσαι. Τίς δύναται νά γνωρίζη άκριβώς πόσαι γυναί
κες καρτερικός ύποριένουσιν δσα ύφίστανται, πόσαι τηροϋσι σιγήν είτε 
διότι μή έλπίζουσαι νά έπιτύχώσι βελτίωσίν τινα είς την κατάστα- 
σίν των, φοβούνται μήπως χειροτερεύσωσι ταύτην, είτε διότε δέν εν
νοούσε νά έκθέσωσιν έαυτάς ενώπιον τοϋ κόσμου. Καί άν άκόμη έρω- 
τηθώσιν αΰται όλίγαι θέλουσιν έκφράσει: δειλός πως παράπονόν τι καί 
τοϋτο διότι ή συστολή καί ή εύλάβεια πρός τόν άνδρα άποτελεΐ μέρος 
τής άνατροφής τής γυναικός καί διότι έλπίζουσι δτι διά τοϋ χρόνου 
καί διά μειλιχείων τρόπων θέλουσιν επιτύχει βελτίωσίν τής θέσεώς 
των, θέλουσιν άφαιρέσει έκ τών χειρών μας τά τής εξουσίας ηνία. ’Αλλά 
καί άν ύποθέσωμεν πρός στιγμήν δτι όλίγαι είναι αί διεκδικοϋσαι τά 
πολιτικά δικαιώματα, φρονείς δτι δέν πρέπει νά είσακουσθώσιν αύται, 
άλλ’ δτι πρέπει νά ύποφέρωσι διότι ύπάρχουσί τινες εύτυχεΐι ; “Ας 

(άναγνωρισθώσιν ήμΐν πολιτικά δικαιώματα καί τότε θά ίδήτε δτι 
δλαι αύταί, αί θεωρούμεναι ευτυχείς ύπό τήν παρούσαν κατάστασίν 
των, αύταί πρώται θέλουσε σπεύσει νά έπωφεληθώσι τήν νέας τών 
πραγμάτων μεταβολής.

—Εκείνος,— ’Ολίγον μοί μέλλει άν πολλαί ή όλίγαι γυναίκες ζη- · 
τώσι καί έπιθυμώσι τήν τών πολιτικών πραγμάτων μεταβολήν· εκείνο, 
δπερ ούδέποτε δέον νά μάς διαφύγη εϊνε τό άν αί διεκδικήσεις τής 
γυναικός στηρίζονται έπί τοϋ δικαίου, άν συμβιβάζονται μέ τόν προ
ορισμόν καί τήν άποστολήν αύτών έν τή κοινωνία.

—’Εκείνη.— Καί δύναται νά ύπάρχη άμφιβολία τις προκειμένου 
περί τοϋ νομίμου τών άξιώσεών μας ; Είνε άρα δίκαιον νά διατελώμεν 
ύπό τήν δουλείαν σας, νά κυβερνώμεθα ύπό νόμων οΰς σείς μόνον ψη
φίζετε, νά πληρώνωμεν ώς καί σείς φόρους καί έν τούτοις νά μήν έχω- 
μεν τό δικαίωμα νά έκφέρωμεν καί ήμεϊς γνώμην καθόσον άφορα τήν 
χρήσιν καί διαχείρισιν αύτών ;

—’Εκείνος.— Καί ό άνήλικος δταν ήναι καί κτηματίας πληρώνει 
φόρους καί έν τούτοι; δέν έχει τό δικαίωμα τοϋ έκλέγειν καί έκλέγεσθαι.

—’Εκείνη.— Ή παρατηρησίς σας αυτή δέν έχει πολλήν τήν σπου- 
δαιότητα.—Ό άνήλικος στερείται τοϋ δικαιώματος ψήφου μόνον μέχρι 
τής ένηλικιότητός του, έν ω αί γυναίκες διά παντός—Σέ έρωτώ λοι

πόν : δέν είναι δίκαιον, άφοϋ πληρώνωμεν τούς φόρους, οϋς καί οί 
άνδρες, άφοϋ συνεισφέρωμεν, αΐ έχουσαι ιδιοκτησίαν, ή μετερχόμεναι 
έπιτηδεύματα, είς τά δημόσια βάρη, άφοϋ ώς έργάτριαι είς τήν πρόο
δον τής κοινωνίας συντελοϋμεν, άφοϋ έίΐδιαφερόμεθα άμέσως είς τά 
τής πολιτείας, άφοϋ ύποβαλλώμεθα είς τάς αύτάς οϊας καί οί άνδρες 
ύποχρεώσεις, δέν είναι δίκαιον, λέγω, νά έχωμεν καί τά αύτά δικαιώ-
ματα ;

—’Εκείνος.— Καί άληθές άν ήτον δτι ύποβάλλεσθε είς τάς αύτάς 
οϊας καί ήμεϊς ύποχρεώσεις, πάλιν θά σάς ήρνούμην τό δικαίωμα τής 
ψήφου χάριν τής άξιοπρεπείας τοϋ φύλου σας, καί τοϋ συμφέροντος τής 
πολιτείας, ώς σοί έξηγήθην ήδη. Άλλά δέν είναι άληθές δτι έχομεν 
κοινάς τάς ύποχρεώσεις μέ ύμάς.—Άμα ένηλικιωθή δ άνήρ ύποχρεοϋ- 
τχι νά ύπηρετήση στρατιωτικός· τής θητείας ταύτης ής ή γυνή έστιν 
άπηλλαγμένη ούδέν κάν ποιείς μνείαν. Μήπως εύρίσκεις δτι είναι άνά- 
ξιον λόγου; Άφοϋ λοιπόν δέν ύποχρεοϋσθε είς τήν ύπεράσπισιν τοϋ 
κράτους, άφοϋ δέν έκτίθεσθε είς τόν κίνδυνον τοϋ νά θυσιάσητε έαυτάς 
είς τόν βωμόν τής πατρίδος, πώς δύνασθε νά έχητε τήν άξίωσιν νά 
λαμβάνητε καί σείς μέρος είς τήν κυβέρνησιν τοϋ τόπου;

—Εκείνη.— Δέν μοί φαίνεται δτι σπουδαιολογείς ίσχυριζόμενος 
οί άνδρες έχουσε τό δικαίωμα τοϋ έκλέγειν καί έκλέγεσθαι μόνον

Άν τοϋτο είνε άκριβές, άν δηλαδή ήναι 
τό δικαίωμα 

τόν λόγον ού ένεκα οί μή κεκτημένοι τό 
, οί ύποστηρικταί οικογένειας, οί κληρικοί, οί 

κ τι έζ έκείνων τά δποία άναγράφει δ νόμος, δέν βλέπω

οτι
καί μόνον διότι ύφίστανται τά βάρη τής στρατιωτικής ύπηρεσίας, άφ’ 
ής ήμεϊς άπηλλάγημεν.
άληθές δτι έκ τής στρατιωτικής ύποχρεώσεως πηγάζει 
τής ψήφου, δέν βλέπω τότε 
άνάλογον άνάστημα, 
πάσχοντες νόσημά τ 
τόν λόγον διά τόν δποϊον δλοι αύτοί καίτοι άπηλλαγμένοι δντες πά- 
σης στρατιωτικής ύπηρεσίας, κέκτηνται μ’ δλα ταϋτα τό δικαίωμα 
τοϋ ψηφίζειν καί ψηφίζεσθαι. Άν δ’ ή γυνή άπηλλάγη τής στρατιω
τικής ύποχρεώσεως, τοϋτο άποδοτέον ιδίως είς τόν προορισμόν δν έχει 
τοϋ νά τίκτη δηλαδή τούς πολίτας καί νά έχη τήν έπιμέλειαν τούτων 
έν τή νηπιακή των τούλάχιστον ήλικία. Άλλ’ έπειδή παρέχομεν είς 
τό κράτος τήν πολύτιμον ταύτην ύπηρεσίαν, έπειδή τώ παρέχομεν πο- 
λεμιστάς, τοϋτο δι’ εύγνωμοσύνην μάς στερεί καί αύτοϋ τοϋ δικαιώ
ματος, δπερ άναγνωρίζεται είς τούς άνικάνουε διά πάσαν στρατιωτικήν 
ύπηρεσίαν; Δέν εύρίσκεις δτι διά τής έκπληρώσεως τοϋ προορισμού μας 
τούτου προσφέρομεν πρός τό κράτος ύπηρεσίαν άνάλογον πρός έκείνην
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τών ύπηρετούντων αυτό στρατιωτικώς; Άλλως νομίζεις δτι εϊμεθα 
ακατάλληλοι πρός στρατιωτικήν ύπηρεσίαν, νομίζεις δτι στερούμεθα 
θάρρους, ανδρείας ;

—’Εκείνος.— “Οτι είσθε ^ακατάλληλοι πρός στρατιωτικήν ύπηρε
σίαν, ούδεμία δύναται νά ύπάρξη αμφιβολία. . . .

—Έκείνη.— Έν τούτοις ή ιστορία άναφέρει ονόματα πλείστων 
όσων γυναικών, αϊτινες καί μεγάλην έδειξαν ανδρείαν καί ύπέρ της 
πατρίδος των έπεσαν εις τά πεδία τών μαχών.

—Εκείνος.— Δέν άρνοϋμαι παντάπασιν δτι έφάνησαν καί άνδρεϊαι 
γυναίκες, άλλά τοϋτο δέν μάς πείθει δτι δλαι αί γυναίκες είναι κα
τάλληλοι διά τοιαϋτα έργα και τοϋτο ούχί δι’ έλλειψιν άνδρείας, δι
ότι είμαι πεπεισμένος δτι προκειμένου περί πατρίδος, πολλαί γυναίκες 
θέλουσι προτιμήσει νά θυσιασθώσι παρά νά ύπαχθώσιν ύπό ξένον ζυ
γόν καί νά ιδωσι τούς πατέρας των, τούς συζύγους των, τά τέκνα των 
ύπό δουλείαν, είναι άκατάλληλοι, λέγω, ένεκα αύτοϋ τοϋ προορισμού 
των, δν ή Ιδία άνέφερες. Άν ύποβληθή τό γυναικείον φύλον είς την 
άπότισιν τοϋ φόρου τοϋ αίματος, κατ’ άνάγκην αί νεάνιδες θέλουν 
ύπάγεσθαι είς τόν νόμον της γενικής στρατολογίας, θέλουσι βεβαίως 
φέρει την στολήν καί τόν οπλισμόν της στρατιώτου, θέλουσι γυμνά- 
ζεσθαι έν ταϊς δημοσίαις πλατείαις, θέλουσι κατοικεί είς τούς στρατώ
νας, θέλουσιν έκ περιτροπής ενεργεί καθήκοντα μαγείρου, θαλαμοφύλα- 
κος . . . θέλουσι ενεργεί άγγαρίας κτλ. ! Τό δέ σπουδαιότερου, θέλουσι 
παραετηθή τοϋ δικαιώματος τής μητρότητος, άλλως αύτός δ νόμος 
θέλει άπαγορεύσει αύστηρώς τόν γάμον είς τάς στρατιώτας νεάνιδας, 
τής παρ.,υασεως τιμωρουμένης αύστηρώς, ώς παρά τοΐς άρχαίοις αί 
έστιάδες, διότι τί στρατός θέλει είσθαι εκείνος, δταν οί στρατιώται 
έγγυμονώσι καί τίκτωσι καί μάλιστα έν έκστρατεία! Κατ’ άνάγκην 
λοιπόν αί γυναίκες θέλουσι καταδικασθή είς άγαμίαν μέχρι τοϋ 40 
αύτών έτους, δηλαδή έκέϊναι αϊτινες μετά τήν θητείαν των καί τήν 
έφεδρείαν θέλουσιν άπολυθή έκ τών τάξεων τοϋ στρατού, είς τήν 
ηλικίαν δέ ταύτην είναι άκατάλληλος ή γυνή διά τον προορισμόν 
της, άφ’ έτέρου δέ, δυσκόλως εύρίσκει σύζυγον είς αύτήν τήν ηλικίαν 
ίσοβίως δέ θέλουσιν ύποχρεωθή είς άγαμίαν έκεϊναι, αϊτινες θέλουσιν 
άσπασθή τό στρατιωτικόν στάδιον, προαγόμεναι είς αξιωματικούς, 
διότι τί στρατός είναι έκεϊνος τοϋ όποιου οι άρχηγοί δύνανται νά εύ- 
ρεθώσιν είς θέσιν νά μήν ύπακούσωσιν είς τήν πρόσκλησιν τής πατρί- 
δος, νά μή δράμωσιν είς άπόκρουσιν τοϋ έχθροϋ, διότι συμπίπτει κατ’ 

έκείνην τήν έποχήν νά έκπληρώσι τόν φυσικόν των προορισμόν; Ήξεύ- 
ρετε δτι διά τούτου ούδέν άλλο έπιτευχθήσεται είμή ή τοϋ άνθρωπί- 
νου γένους έξαφάνισις; Τότε δέ, μά τήν άλήθειαν, θέλετε πληρέστατα 
δικαιώσει τήν άλλοτε περί τής γυναικός φήμην ώς «όλέτιδος τοϋ άν- 
θρωπίνου γένους»! Δύναται νά σάς διαφύγγ δτι ή γενική χεεραφέτη- 
σις, ήν έπιζητεϊτε είναι έναντία τών κανόνων τής φύσεως, ήτις είς έκα
στον έκ τών δντων έδωκεν ιδίαν άποστολήν. Δέν είναι παραλογισμός 
νά ζητώμεν άπό τήν συκήν σταφυλάς καί άπό τήν έλαίαν μήλα. . . ; 
Είς τήν γυναίκα, ώς καί είς δλα τά θήλη ζώα, ή φύσις έπέβαλε τό 
καθήκον νά συντελώσιν είς τήν διαιώνισιν τοϋ είδους των. Τό·γυναι
κείου φύλον θελει άρά γε έπαναστατήσει κατά τής δημιουργού φύσεως, 
άρνούμενον νά έκπληρώσγ τόν προορισμόν του καί άποπειρώμενον νά 
έπιφέρη τήν έξαφάνισιν τοϋ είδους του ;

—Έκείνη.— βεβαίως τό γυναικείον φύλον είναι κατάλληλον πρός 
έκπλήρωσιν τής στρατιωτικής ύπηρεσίας- άλλ’ ύποστηοίζω δτι δπως 
οί έξαιρούμενοι πάσης στρατιωτικής ύπηρεσίας κέκτηνται μ δλα ταϋτα 
πολιτικών έλευθεριών, οΰτω καί αί γυναίκες, αϊτινες έξαιροϋνται τής 
έν λόγφ ύπηρεσίας άκριβώς ένεκα τοϋ προορισμού των, δίκαιον είνάι 
ν’ άφομοιωθώσι προς τούτους καί νά έχωσι καί αύταί τό δικαίωμα 
τοϋ ψηφίζειν καί αύτό άκόμη τοϋ ψηφίζεσθαι. Άλλως τε δύνασαι 
ν’ άντιλέξγ,ς δτι πολλαί γυναίκες είναι κριτικώτεραι καί νοημονέστε- 
ραι πολλών άνδρών, κατεχόντων καί έξασκούντων τό τιμαλφές τοϋ 
έκλέγειν καί έκλέγεοθαι δικαίωμα; Καί διατί νά κέκτηται δ ύπηρέ- 
της μου λ.χ. πολιτικά δικαιώματα, διατί νά έχη αύτός δικαίωμα νά 
δίδη τήν γνώμην του έπί τών άφορώντων τήν πολιτείαν, έγώ δέ νά 
στερώμαι αύτοϋ ; Μήπως είναι κατά τι ύπέρτερός μου;

—Έκεϊνος.— Προκειμένου περί τοσούτω λεπτών ζητημάτων δέον 
νά έξεταζης ταϋτα άπό γενικής έπόψεως καί νά μή λέγης δτι άφοϋ 
ήσαι ύπερτέρα τοϋ ύπηρέτου σου, άρα δλαι αί γυναίκες είναι ύπέρτε- 
ραι τών άνδρών. Δέν άρνοϋμαε βεβαίως δτι ύπάρχουσι καί έκλογεϊς 
τινες άνίκανοι ψήφου, οί τοιοϋτοι δμως είς δλα τά έ'θνη δέν χαίρουσε 
τοιοϋτον δικαίωμα. Άλλά τό ζήτημα δέν είνε άν αί γυναίκες ή οί άν
δρες είσί διανοητικώς ύπέοτεροΓ τό νοόμετρον ε’ισέτι δέν άνεκαλύφθη! 
Πρόκειται νά έξετάσωμεν άν δ προορισμός τοϋ γυναικείου φύλου συμ
βιβάζεται μέ τήν παραχώρησιν αύτώ καί πολιτικών δικαιωμάτων.

—Έκείνη.— Πρόκειται περί τής στρατιωτικής ύποχρεώσεως- συμ
φωνώ μεθ’ ύμών δτι δ προορισμός τής γυναικός δέν τή έπιτρέπει νά 
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ύποβάλληται είς αυτήν, άλλά τί σχέσιν έ'χει τοϋτο μέ τήν έξάσκησιν 
τών πολιτικών δικαιωμάτων; Ή Έλισσάβετ τής ’Αγγλίας, ή Αικα
τερίνη ή Μεγάλη, ή Μαρία Θηρεσία καί τόοαι άλλαι, μεγάλα κατόρ
θωσαν έργα, δοξάσασαι τόν θρόνον των. *0 προορισμός των τάς έκώ- 
λυσεν άπο τοϋ νά έκπληρώσωσιν ένδόξως τά καθήκοντά των ;

— ’Εκείνος.— Αύταί ήσαν βασίλισσας,
—’Εκείνη.— Και άν ήσαν βασίλισσαι, τί έχει νά κάμη ; Μήπως 

τό άζίωμά των μετέβαλε καί τό φύλον των ; Δέν εδειξαν ότι δύναται 
καί ή γυνή ν’ άντικαταστήση έπαρκώς τόν άνδρα εις τά ΰψιστα άξιώ- 
ματα ; «Άφοϋ λοιπόν ή γυνή κατόρθωσε νά διαπρέψη ώς βασίλισσα, 
ώς αύτοκράτειρα, άμφιβάλλεις, ότι θέλει επίσης επιτύχει καί είς όλα 
τά άλλα δημόσια άξιώματα ;

— ’Εκείνος.— Φαίνεσαι άγνοοϋσα ότι «ό βασιλεύς βασιλεύει άλλά 
δέν κυβερν^ί» . . . Εΐχον δέ συμβούλους ή έραστάς, οϊτινες, ώς λέγει 
ή ιστορία, ήσαν ύποβολεϊς καί πρακτήρες τών μεγάλων έ'ργων. Άλλ* 
άς άφήσωμεν αύτό καί έξετάσωμεν δποία τις θέλει είσθαι ή θέσις τοϋ 
γυναικείου φύλου μέ πολιτικά δικαιώματα. Καί πρώτιστα πάντων εις 
ποίαν κατηγορίαν γυναικών εννοείς νά δοθώσι τά δικαιώματα, άτινα 
άπαιτεϊς ;

—Εκείνη.— Εις όλας τάς γυναίκας, καθώς καί εις όλους τούς άν- 
δρας, άλλ’ ύπό τούς αύτούς περιορισμούς, διότι δέν βλέπω διατί θά 
γίνη δίάκρισίς τις μεταξύ τών γυναικών.

—’Εκείνος.— Άς λάβωμεν λοιπόν τήν έγγαμον γυναίκα. Δυοϊν θά- 
τερον ή θά έ'χη τά αύτά πολιτικά φρονήματα μέ τόν σύζυγόν της, 
καί έν τοιαύτη περιπτώσει δέν εύρίσκεις ότι τή είναι περιττή ή ψήφος, 
άφοϋ θέλει γίνει απλή μηχανή ψηφοφορούσα κατά τάς εμπνεύσεις καί 
ύπαγορεύσεις τοϋ άνδρος ; θά δμοιάζη πρός νευρόσπαστα.

—Εκείνη — Καί τούτου άληθεύοντος όποιον άρά γε τό κακόν; Άν 
ή γνώμη τοϋ άνδρος είναι όρθή, ή ψήφος τής γυναικός δέν θέλει συν- 
τελέσει καί αύτη είς τήν ύπερίσχυσιν τής ορθής ταύτης ιδέας ; Άν δέ 
τουναντίον, τίς ύποχρεοΐ τήν γυναίκα νά συνταχθή, πρός τήν μή άσπα- 
ζομένην ύπ’ αύτής γνώμην τοϋ συζύγου της ; μήπως ή ψηφοφορία δέν 
είναι μυστική, τό δέ μυστικόν τής ψήφου δέν είναι έγγύησις διά τήν 
γυναίκα κατά τής όργής τοϋ άνδρός;

—Εκείνος.— Άν όμως διΐστανται οί σύζυγοι πολιτικός, άν δ μέν 
είς τό έν άνήκη πολιτικόν κόμμα, ή δέ εις τό έτερον, θέλει προκύψει νέα 
άφορμή δυσαρεσκειών μεταξύ τών συζύγων άφοϋ, ώς σοί είπον ήδη, ή 

άρμονία καί ή ειρήνη τοϋ οικιακού βίου θέλωσι χαλαρωθή τής γυναι- 
κός καθισταμένης πολέμιας τοϋ άνδρός καί τών συμφερόντων του καί 
συνεπώς τής οικογένειας ; ότι θέλει άναφανή νέα πηγή διαζυγίων. 
’Εκτός τούτου, ώς έκλογεύς ή γυνή θά προσκαλήται καί θά λαμβάνη 
κατ’ άνάγκην μέρος είς τούς πολιτικούς συλλόγους, είς τά συλλαλη
τήρια, θά λαμβάνη τόν λόγον, θά άναγκάζηται νά δμιλή ύπέρ τεϋ ένός 
ύποψηφίου καί κατά τοϋ άντιπάλου του, κατ’ άνάγκην θά ύβρίζη καί 
συνεπώς καί θά ύβρίζηται, θά συκοφάντη καί θά συκοφαντήται, θά 
ραδιουργή κτλ.— διότι δυστυχώς αύτό άπαιτοϋσι τήν σήμερον τά πο
λιτικά μας ήθη— Σέ ερωτώ λοιπόν δποία θέλει είσθαι ή θέσις τοϋ 
συζύγου, τοϋ άδελφοϋ, τοϋ υιού... όταν βλέπωσι τήν σύζυγον, τήν 
άδελφήν, τήν μητέρα... ύβριζομένην, συκοφαντουμένην, σατυριζομένην; 
"Ενεκα τούτου άκριβώς θέλομεν έχει καθημερινής συγκρούσεις, διαμά- 
χας, διαπληκτισμούς, μονομαχίας κτλ. Άφ’ έτέρου δέ όταν είς τόν 
έκλογικόν σύλλογον, είς τά συλλαλητήρια τής πολιτικής μερίδος τής 
γυναικός ύβρίζηται, συκοφαντήται, χλευάζηται δ σύζυγός της, δ πα
τήρ της, δ άδελφός της, δ υιός της, τί θέλει πραξει αΰτη ; θέλει άρά 
γε μείνει άδιάφορος, άπαθής ή θέλει λάβει τήν ύπεράσπισίν των έναν- 
τίον τών πολιτικών αύτής φίλων ; Δέν εύρίσκεις λοιπόν καί σύ ότι ή 
άνάμιξις τής γυναικός είς τά πολιτικά πάθη, είς τούς διαπληκτισμούς 
τών φατριών, έξευτελίζει καθ’ δλοκληρίαν αύτήν, καθιστώσα αύτήν 
δημόσιον γυναίκα, ότι συντελεί είς τήν εκλυσιν τών ηθών, ότι έπιφέρει 
τήν κατάργησιν τοϋ οικογενειακού βίου, διότι τί είδους οικογένεια είναι 
έκείνη ής άμφότεροι οί σύζυγοι δμιλοϋν άδιακόπως περί πολιτικής, τόν 
πλεΐστον χρόνον διέρχονται φοιτώντες είς τά καφενεία, τά συλλαλη
τήρια τά πολιτικά σα2όηα ; καί ποίαν άνατροφήν θέλουσι λάβει τά 
τέκνα των. Καί διά τάς δεσποινίδας, διά τάς χήρας, δέν βλέπεις ότι 
τά αύτά άτοπα διά τήν άξιοπρέπειάν των θέλουσιν έπακολουθήσει; 
Νομίζεις άρά γε ότι οΰδένα άλλον έχουν αύται προορισμόν είμή ν’ 
άσχολώνται άδιακόπως περί πολιτικών, νά φλυαρώσιν είς τάς άγυιάς, 
είς τά συλλαλητήρια ; Ώραίας τωόντι μάς προετοιμάζετε συζύγους 
καί μητέρας !

—’Εκείνη,— Βεβαίως κρίνεις έξ ιδίων τά άλλότρια, ϊνα άπολή- 
ξης είς τά συμπεράσματα, άτινα μετά τόσων ζωηρών χρωμάτων πε
ριέγραψες. ’Εκ πείρας ήδη γνωρίζομεν ότι ή άνάμιξις τοϋ γυναικείου 
φύλου είς τά πολιτικά έ'σχεν ώς άμεσον άποτέλεσμα τήν έπαισθητήν 
βελτίωσίν τών πολιτικών ηθών. Δέν σέ διαφεύγει βεβαίως ότι νομο- 
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θετικώς εις τινας τών όμοσπόνδων πολιτειών τής ’Αμερικής άνεκη- 
ρύχθη ύπέρ τών γυναικών τό δικαίωμα της ψήφου· εις τά ε”θνη εκείνα 
τό νέον σύστημα έ'σχε πληρεστάτην επιτυχίαν, ύπερβάσαν μάλιστα 
τάς προσδοκίας τών θιασωτών του. Ούτως οχι μόνον αί γυναίκες έδεί- 
χθησαν άξιαι τών χορηγηθέντων αύταϊς δικαιωμάτων, άτινα έξή- 
σκησαν μετά πάσης άκριβείας καί μετά τής όφειλομένης εύλαβείας, 
άλλά και έβελτίωσαν έπαισθητώς τήν Πολιτικήν κατάστασίν, τά πο
λιτικά πάθη κατεπραΰνθησαν διά μόνης τής παρουσίας τοϋ γυναικείου 
φύλου, είτε εις τά συλλαλητήρια είτε εις τούς τόπους τής ψηφοφορίας 
οί άνδρες μή παρεκλίνοντες τοϋ όφειλομένου πρός τό ήμέτερον φύλον 
σεβασμού, έτήρησαν άμείωτον τήν δέουσαν αβρότητα πρός τάς γυναί
κας, άπέσχον πάσης προσβλητικής, πάσης άναρμόστου λέξεως ή έκ- 
φράσεως είτε πρός άλλήλους είτε πρός τάς κυρίας. "Αν άναγνώσγς 
τούς σχετικούς συγγραφείς θέλεις ίδή έν πάση λεπτομερείς καί ακρί
βεια τήν έπεβεβαίωσιν τών λόνων. Διδασζομένη δε άπό τό προηγού- 
μενον τοϋτο, δέν θέλω ούδέ νά φαντασθώ καν οτι θέλουσι συμβή δσα 
μοί άπεικόνισες διά ζοφερών χρωμάτων, δτι σεϊς οί άνδρες θέλετε προ - 
σενεχθή απέναντι τοϋ ήμετέρου φύλου ώς ύπολαμβάνεις.

—Έκεΐνος.— Όμιλών περί ύβρεων, συκοφαντιών καί τών παρο
μοίων δέν έ'σχον παντάπασι κατά νοϋν νά ύπαινιχθώ τό ήμέτερον φύλον. 
Ήννόουν καί εννοώ δτι αύται αί γυναίκες θά άλληλουβρίζωνται και 
άλληλοσυκοφαντώνται αναμεταξύ των, ώς πράττομεν νϋν ήμεϊς οι 
άνδρες. Βεβαίως τό άνδρικόν φύλον θέλει άπόσχει πάσης άναρμόστου 
συμπεριφοράς πρός τό γυναικεϊον, άλλά τίς μάς έγγυάται δτι αί γυναί
κες θέλουσιν άποβάλει τάς εμφύτους αύταϊς εξεις, τήν ζηλοτυπίαν, 
τήν ραδιουργίαν καί τά παρομαοτοϋντα αύταϊς; Προβλέπω δτι καθη
μερινώς θέλομεν έ'χει ραδιουργίας δι’ άπαίτησιν τίτλων ή ύψηλοτέρας 
βαθμολογίας, περί προτιμήσεων, φοβούμαι δέ δτι είς τούς διαπλη- 
κτισμούς των τούτους θέλουσι προσέλθει επίκουροι καί οί τού ήμετέ
ρου φύλου καί τότε άναμφιβόλως συμβήσεται δ,τι σοί έξέθηκα πρό 
ολίγου.

—’Εκείνη.— Καίτοι ούδέν τοιούτον φοβούμαι, ούχ’ ή^τον ομολογώ 
δτι ώ; πρός τήν έ'γγαμον γυναίκα ή παρ’ αύτής τής ’.δίας έξάσκησις 
πολιτικών δικαιωμάτων καί δή τού δικαιώματος τής ψήφου, θέλει έχει 
άτοπά τινα καθ’ δσον άφορά τόν οικογενειακόν βίον, διότι δέν συμ
φωνώ μετ’ εκείνων τών ομοφύλων μου αϊτινες προορίζουν τόν άνδρα 
διά τό οίκοκυρεϊον, διά τήν άνατροφήν τών τέκνων. Διά τόν λόγον 

τούτον φρονώ δτι αί έγγαμοι γυναίκες δύνανται κάλλιον νά έξασκώσι 
τό δικαίωμα τής ψήφου έπιτροπικώς διά τών συζύγων των.

—Έκεΐνος.— Σεϊς παραπονεϊσθε κατά τών άνδρών, θεωρείτε αύτούς 
αιτίους τής παρούσης καταστάσεώς σας καί έν τούτοις θέλετε δι’ αύ
τών νά έξασκήτε τό δικαίωμα τής ψήφου ! Καί άν τά φρονήματα σας, 
αί ΐδέαι σας, αΐ δοξασίαι σας εύρίσκωνται έν άντιθέσει πρός τάς τών 
συζύγων σας, νομίζετε δτι ούτοι θέλουσι ψηφίζει συμφώνως πρός τάς 
έμπνεύσεις σας μάλλον ή κατά τό δοκοϋν αύτοϊς ; Τότε εις τί θέλει 
χρησιμεύσει ε’ις τάς γυναίκας ή άναγνώρισις αύταϊς δικαιώματος ού
τινος ή έξάσκησις θέλει έξαρτάσθαι έκ τής τών άνδρών βουλήσεως ;

—Εκείνη.— Καί άν πρός στιγμήν ύποτεθή δτι άπαντώνται τήν 
σήμερον σύζυγοι έν άντιθέτοις, ώς πρός τά πολιτικά, φρονήμασι διατε- 
λοϋντες, δέν σάς φαίνεται δτι ή έπιδιωκωμένη μεταβολή θέλει έ'χει ώς 
άποτέλεσμα καί τήν μεταβολήν τών σχέσεων τών συζύγων προς άλ
λήλους ; "Ενεκα τής ίσότητος τών δικαιωμάτων δ άνήρ αύτός πρώτος 
θέλει παύσει τού νά φέρηται δεσποτικώς πρός τήν γυναΐκά του καί 
θέλει τού λοιπού συμβουλεύεσθαι καί αύτήν, θέλει συζητή μετ’ αύτής 
περί τών κοινών, ουτω δέ τοϋ λοιπού ή ψήφος του θέλει εισθαι το πό
ρισμα ώριμου σκέψεως, κοινής άποφάσεως.

—Έκεΐνος.— Μ’ δλον δτι καί νύν αί φρόνιμοι γυναίκες οίκογε- 
νειακώς συζητώσι μετά τών άνδρών, τών τέκνων, συγγενών και φίλων 
περί τών πολιτικών πραγμάτων καί περί διαθέσεως τών ψήφων τής 
οικογένειας ύπέρ τούτου ή έκείνου τού ύποψηφίου, είναι δε γνωστόν 
δτι έξασκούσιν αί τοιαύται γυναίκες μεγάλην έπιρροήν έξ ης ένίοτε 
άποοασίζεται ή τύχη τής έκλογής, έν τούτοις δέν πρεπει να σάς απο
κρύψω δτι ώς πρός τό δικαίωμα τής ψήφου είμαι τής γνώμης ότι ηδύ- 
νατο νά εύρεθή τρόπος ίκανοποιών έν μέρει τάς αξιώσεις σας αναλό- 
γως τής προόδου καί τής άναπτύξεως τοϋ φύλου σας. Δυστυχώς όμως 
δέν περιορίζετε τάς άπαιτήσεις σας έν τώ μέτρω τού ορθού, τού όι- 
καίου, άλλά ζητείτε καί πράγματα άλλόκοτα, θέλετε καί καλά να 
γίνητε ισαι πρός τούς άνδρας, ΐσως δέ καί νά τούς ύποδουλώσητε. Δεν 
έ"χομεν πρόσφατον παράδειγμα γυναικός θεσάσης τήν είς την Προε- 
δρείαν τής ’Αμερικανικής Συμπολιτείας ύποψηφιότητά της ; πρό τίνος 
δέ γάλλος βουλευτής ύπέβαλε νομοσχέδιον καθ’ δ ήτε Γερουσία και ή 
Βουλή δέον τοϋ λοιπού νά συγκροτώνται υπο αντιπρόσωπων εζ ημι- 
σείας άμφοτέρων τών φύλων.

—Εκείνη.— Δέν βλέπω πού έγκειται το άστεϊον τού πράγματος 
1UANNOT ΑΡΣΕΝΗ ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ 20 
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δταν Γμ.ολογήτε δτι κατ’ άρχήν είμεθα ίκαναί νά διαχειρισθώμεν το 
τοϋ έκλέγειν δικαίωμα, διατί θέλετε νά μάς στερήσητε τδ τοϋ έκλέ— 
γεσθαι; Μήπως δέν ε’ιμεθα τόσον άνεπτυγμέναι, καί νοήμονες δσον τά 
τρία τέταρτα τούλάχ ιστόν τών εκλέξιμων σας ; Δέν βλέπετε δτι τά 
άνώτατα αξιώματα κατέχονται ώς έπί τό πλεϊστον παρ’ άνθρώπων 
πρός οΰς άν παραβληθή -ή γυνή θέλει έκπέσει της άξίας της : Τί δέ νά 
είπω περί τοϋ τρόπου καθ’ όν διοικείτε καί καθ’ ον έκαστος ύμών έπι- 
τελεϊ τδ πρός την πατρίδα καθήκον του · Δέν βλέπετε δτι ή της γυ- 
ναικδς παρουσία έν τγ Βουλή, έν τή διοικήσει, θέλει έγείρει άμιλλαν, 
θέλει δέ σάς δώσει νά έννοήσητε δτι τδ έ'θνος δέν είναι κτήμα άπο- 
κλειστικώς ύμέτερον καί δέν δύνασθε συνεπώς νά τδ μετα/ειρίζησθε 
κατά τάς ’ιδίας σας ορέξεις ; Ύπό τδ κράτος σας καί οί νόμοι έξέ- 
κλιναν τοϋ προορισμού των καί κατέστησαν δπλα ύμών κατά τών 
πολιτικών σας αντιπάλων ή δικαιοσύνη κατέστη μέσον καταναγκα
σμού κατά τών αντιθέτων σας καί έν γένει πάντα τά τιμαλφέστερα 
τοϋ κράτους συμφέροντα ύπετάγησαν ε’ις τό ατομικόν καί έκλογικόν 
σας συμφέρον ; ’Εννοείτε λοιπόν νά σάς άφήσωμεν ήσύχους δπως έπι- 
τελέσητε τό έ'ργον της καταστροφής ; Καί δέν πρέπει νά δυνάμεθα 
καί ήμεϊς νά έκοράζωμεν τάς ιδέας μας, νά ύπερασπίζωμεν την βάσιν 
καί τδ παλλάδιον της κοινωνίας ;

—Έκεϊνος.— Δέν άρνοϋμαι δτι έν μέρει τά πράγματα έχουσιν ώς 
τά παριστάς· άλλά θά όμολογήσης δτι μέγα μέρος της κακοδιοικησεως 
είναι προϊόν της έμμεσου τών γυναικών έπενεργείας- όλίγην αρά γε 
έπιρροην έξασκοϋσιν έπί τών πολιτικών μας πραγμάτων αί γυναίκες, 
μ-ητέρες, άδελφαί καί άλλαι φίλαι ύπουργών, βουλευτών η άλλων 
ισχυρών προσώπων; Είναι γνωστότατον δτι δι’ αύτών κατορθοϋνται 
δυσκολώτατα καί παρανομώτατα πράγματα, διορίζονται, ύποστηρί- 
ζονται, προάγονται άμαθεϊς, οκνηροί, δουλοπρεπεϊς ύπάλληλοι, ύπε- 
ρασπίζονται κοινοί έγκληματίαι, άπονέμονται χάριτες είς κακούργους 
αίμοβαρεϊς καί τροφοδοτούνται φυγόπονοι, ώτακουσταί καϊ ταπεινοί 
κόλακες. Άλλως τε δέν πρέπει νά περιορίζηταί τις είς φράσεις πομ
πώδεις η λόγους κενούς, οφείλει κυρίως νά ύποδεικνύη καί προτείνη 
συγχρόνως κατάλληλα πρός θεραπείαν τών κακώς κειμένων μέτρα, νά 
παρέχη δέ πάσαν έγγύησιν δτι δύναται νά προσδοκά τις παρ’ αύτοϋ 
την ποθητήν βελτίωσιν.

—’Εκείνη.— Καί πώς δύνασθε ν’ άμφιβάλητε περί τούτου, άφοϋ, 
ώ; γνωρίζετε κάλλιστα, πολλαί, πλεΐσται δσαι γυναίκες τυγχανουσι 

και κάλλιον κατηρτισμέναι καί νοημονέστεραι τών κατεχόντων καί 
έξασκούντων τά διάφορα δημόσια λειτουργήματα ;

•—Έκεϊνος.— Καί έν τούτοις ή γυνή είναι ύποδεεστέρα καί αύ
τών άκόμη τών ανικάνων καί αναξίων δημοσίων λειτουργών, διότι ή 
φύσις έπλασεν αύτήν καί τήν έπροίκισε μέ τοιαύτας ιδιότητας, αϊτι
νες καθιστώσιν αύτήν άκατάλληλον διά τά έργα ε’ις ά έννοεϊ νά έπι- 
δοθή καί νά προσηλωθή.

—Έκείνη.— Σείς οί άνδρες είσθε οί αίτιοι τών κακιών άς ταϊς γυ- 
ναιξίν αποδίδετε . . .

—Έκεϊνος.— ’Αμφιβάλλω, άλλά καί τούτου άληθεύοντος, μήπως 
μεταβάλλεται κατά τι ή θέσις σας; Ού’το) κοινώς θεωρείται δτι σπα- 
νίως άπαντα τις έχέμυθον γυναίκα· φαντάζομαι δέ τοιαύτην προϊστα- 
μένην τοϋ Υπουργείου τών Εξωτερικών ή διευθύνουσαν Πρεσβείαν ή 
ΙΙροζενεϊον, ήτις, ένεκα τής άκριτομυθίας της, θέλει έκθέτει τά τοϋ 
Κράτους συμφέροντα . . .

—Έκείνη.— Τοϋτο δέν είναι άκριβές, αύτά τά λέγουν αί κακαί 
γλώσσαι; πόσαι τωόντι γυναίκες έβασίλευσαν έπί μεγάλων κρατών 
καί έν τούτοις δύνασθε νά μοί άναφέρητε έστω μίαν τά τοϋ κράτους 
μυστικά προδόσασαν ; Δέν άρνοϋμαι δτι ένίοτε κατέχεται ή γυνή ύπό 
γλωσσαλγίας, δτι είναι ένθουσιώδης είς δ,τι καί άν λέγη, τδ δέ άδό- 
λεσχον αύτής άγει ένίοτε είς ακριτομυθίαν· άλλά τοϋτο άποδοτέον 
καί εις τό όλιγάσχολον ημών καί είς τήν μή σπουδαιότητα τών 
έμπιστευομ-ένων ήμϊν έργων, διότι μή δυνάμεναι ν’ άσχολώμ.εθα είς 
σπουδαία πράγματα, κατ’ άνάγκην τρέπομεν τάς φροντίδας μας είς 
τά μάταια. ’Αλλά δύνασαι ν’ άρνηθής δτι δλαι σχεδόν αί γυναίκες 
γενώσκουν τών άνδρών των τά μυστικά καί έν τούτοις δέν μοί φαί
νεται νά μετεμελήθησάν ποτέ σύζυγοι διότι έξεμυστηρεύθησαν είς τάς 
γυναϊκάς των . . .

—Έκεϊνος. — Θά μοί έπιτρέύητε νά σάς παρατηρήσω, δτι δέν 
είναι άληθές δτι γυναίκες δέν έπρόδωσαν τά μυστικά τών άνδρών έξ 
άκριτομυθίας· άπεναντίας ή ιστορία άναφέρει πλεϊστα δσα τοιαϋτα 
παραπτώματα, τόσον δέ δημώδης κατέστη ή περί τής άκριτομυθίας 
σας φήμη ώστε έρρέθη : «Ή γυνή κρύπτει μόνον ο,τι δέν γνωρίζει». 
Άλλ’ ή κυριωτάτη κακία ήν έλέγχομεν τή γυναικί είναι ή ζηλοτυπία...

—Έκείνη.— Μοί φαίνεται δτι αύτη είναι κοινή εις τε τόν άνδοα 
καί ε’ις τήν γυναίκα, διότι δυσπιστοϋντες οί πλεϊστοι τών άνδρών καί 
άμφιβάλλοντες δτι τούς άγαπώσιν αί γυναϊκές των, καθίστανται ζη
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λότυποι αυτοί οί ίδιοι, κατακλείοντες αύτάς έν τφ οϊκφ καί αύξάνον- 
τες οΰτω την πονηριάν των.

—Έκεΐνος.— Δέν άρνοϋμαι οτι τοϋτο συμβαίνει ένίοτε- άλλά με- 
γίστη ύπάρχει διαφορά διότι δέν έλαύνονται άμ.φότεροι ύπό τών αύ
τών όρμών καθότι δ μ.έν άνήρ κακολογεί ένεκα προσωπικών λόγων ή 
συμφέροντος, ή δέ γυνή καθ’ έξιν, διότι έκαστη τούτων ζηλοτυπεϊ την 
έτέραν, άν ήναι ωραιότερα η κομψότερα ή πλουσιωτέρα αύτής, η δύνα- 
ται νά έπιδειχθή κάλλιον η αύτη. "Ενεκα αύτοϋ καί μόνου τοϋ φυ
σικού έλαττώματος της γυναικός, μεγάλη θέλει έπέλθει συμφορά είς 
τά συμφέροντα τοϋ κράτους άν παραχωρηθή τώ γυναικείες φύλερ τό 
δικαίωμα τοϋ έκλέγεσθαι· άς φαντασθή έκαστος τί θέλει συμβή άν 
ήτο δυνατόν νά πραγματοποιηθώ ποτέ ή ιδέα τοϋ γάλλου βουλευτοϋ- 
κατ’ αύτήν τό ημισυ της Βουλής θέλει άποτελεϊσθαι έξ άντιπροσώ- 
πων τοϋ γυναικείου φύλου, διότι τοιαύτη είναι ή άριθμητική άναλογία 
τών γυναικών προς τούς άνδρας. Κατ’ άνάγκην τό έν τη Βουλή, γυ- 
ναικεΐον κόμμα θέλει έγει άρχηγόν, διότι άνευ τοιούτου άδύνατον νά 
έπιδιώξη τι συμφέρον ταϊς γυναιξίν. Έν τφ κομμάτι τούτφ ούδέποτε 
Θέλει ύπάρχει πειθαρχία, άλλ’ άδιάλειπτος λογομαχία περί προτι
μήσεων, διαπληκτισμοί περί προσωπικών ζητημάτων καί τά παρό ■ 
μοια, καί τί δύναταί τις έντεϋθεν νά προσδοκά εί μη άρνητικόν άποτέ- 
λεσμα καί δι’ αύτά άκόμη τά συμφέροντα τοϋ γυναικείου φύλου ; Τό 
δ’ αίσθημα της ζηλοτυπίας είναι τόσον άνεπτυγμένον είς την γυναίκα, 
ώστε άναμφιβόλως θέλει συμβγ νά ϊδη τις έκεϊνο τό κόμμα ούτινος 
ή ύποψήφιος δέν κατόρθωσε νά λάβη την άρχηγίαν καί την άμεσον 
διεύθυνσιν νά ένωθή μετά τών άνδρών βουλευτών δπως έκδικηθή τό 
άντίθετον γυναικεϊον κόμμα : σάς έρωτώ, τί καλόν άναμένει τις έκ 
τοιαύτης καταστάσεως πραγμάτων; ’Άς ύποθέσωμεν πρός στιγμήν οτι 
το γυναικεϊον κόμμα κατορθοϊ νά ύπερισχύση έν Βουλή έπωφελούμενον 
της άσθενείας, της άπουσίας η τοϋ θανάτου βουλευτών τινων άνδρών· 
δέν βλέπετε όποια συμφορά, οποία καταστροφή έπιφυλάσσεται τφ 
κράτει, τό όποιον καθημερινώς θά έχη ύπουργικάς μεταβολάς, άνα- 
στάτωσιν της ύπαλληλίας ; Τί δέ άναμένει ήμάς τούς άντρας, πρός 
οϋς βεβαίως θέλουσι δείξει αύται έχθρικά καί τυραννικά αισθήματα, 
άτε κατεχόμεναι ύπό φιλέκδικου πνεύματος τό όποιον θέλει παροτρύνει 
αύτάς νά μάς έκδικηθώσιν άνθ’ όσων παραπονοϋνται δτι ύπέφερον έπι 
τοσούτους αιώνας ύπό τον ζυγόν μας !

—Εκείνη.— "Ινα φθάσης είς τά άποτελέσματα είς ά καταλήγεις 

άναγκάζεσαι νά κρίνης έξ ίδιων τά άλλότρεα. Ήμεϊς ζητοϋμεν και ύπο- 
σχόμεθα τήν βελτίωσιν τών κακώς κειμένων, άπελπισθεϊσαι νά έπιτύ- 
χωμ.εν ταύτην παρ’ ύμ.ών άλλά και άν υποθεσωμεν οτι δεν το επι- 
τυγχάνομεν, τί τό κακόν άφοϋ σεϊς μέν έδείχθητε άνάξιοι νά βελτιώ- 
σητε κατά τι όχι μόνον τήν κοινωνικήν κατάστασίν, άλλ’ ούτε καν 
τήν τοϋ φύλου σας, ήτις όσημέραι δεινοϋται;

—Έκεΐνος.— Θά ήννόουν τόν θόρυβον καί τον πάταγον, ους κά- 
υ.ετε, τάς άπειλάς, άς μάς άπευθύνετε, έάν ήτο δυνατόν νά έλπίσωμέν 
τι καλόν παρ’ ύμών, άλλά ούδέν έχομεν διδόμενον, τοιαύτην παρέχον 
ήμϊν έλπίδα- τό παν μάς λέγει δτι μάς άγετε είς τήν καταστροφήν. 
Άλλά δέν είναι αί μόναι κακίαι, άς προσάπτομεν είς το φύλον σας. 
Απόρροια τής ζηλοτυπίας σας είναι τό άσθενές, το άνίσχυρον τοϋ αι
σθήματος τής φιλίας, ένεκα τής όποιας ή φιλία τών γυναικών είναι 
άστατος καί εύθραυστος, καθιστά δέ τάς γυναίκας είς τόν ύπέρτατον 
βαθμόν σκληράς ιδίως πρός τάς ομοφύλους των . . .

—’Εκείνη.— Πώς ; Είναι δυνανόν νά λέγητε ταϋτα περί τών γυ
ναικών, αϊτινες είσί φύσει λεπταί καί άβραί τήν συμπεριφοράν καί ών 
ή αγαθή ψυχή κατέστη πλέον παροιμιώδης, είνε δέ πασίγνωστον, παν- 
θομολογούμενον, δτι περικλείει αυτή παν εύγενές καί παν τρυφερόν 
αίσθημα . . .

—Έκεΐνος.— Βεβαίως δταν ή γυνή είναι άγαθή- άλλ’ ή μή έχουσα 
φυσικήν άγαθότητα είναι, θά τό όμολογήσητε καί σείς, πονηρά καί 
σκληρά έν ταϊς κακίαις. Ή ιστορία μάς διδάσκει, δτι οσάκις γυνή 
άνήλθεν έπι τοϋ θρόνου, έξεδικήθη διά τοϋ σκληροτέρού τρόπου τάς 
γυναίκας, άς έζηλοτύπει.........

_ ’Εκείνη.— Ή ιστορία, ήν έπικαλεϊσθε πρός έπιρρωσιν τοϋ ισχυ
ρισμού σας, διδάσκει τούναντίον δτι οί άνδρες διέπραξαν τερατουργή
ματα κατά τών άντιπάλων των- ταϋτα άποσιωπάτε, διότι δέν σάς 
συμφέρει νά τά άποκαλύψητε, καί άναφέρετε μικράν έξαίρεσιν . . .

—Έκεΐνος.— "Αν άνεφάνησαν καί άνδρες σκληροί, είς τοϋτο πα- 
ρωτρύνθησαν έκ λόγων άναποδράστου άνάγκης, ή διότι άπήτει τοϋτο 
τό συμφέρον τοϋ κράτους. Ένφ ή ζηλοτυπία παρότρυνε πολλάκις γυ
ναίκας, δπως καταστρέψωσιν αντιπάλους, οϊτινες ούδέν κακόν έκαμαν 
είς τό έθνος, άλλ’ έσχον τό άτύχημα νά ήναι ώράιότεραι, κομψότεραι 
τών έν τή εξουσία. Ή φυσική τής γυναικός εύαισθησία άναπτύσσει έν 
αύτή ώς άπεδείχθη πλέον, τό αίσθημα τής ζηλοτυπίας είς τοιοϋτον 
βαθμόν, ώστε έν τή παραφορά της ούδένα έχει αυτή χαλινόν, ούδέν 
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τοιοϋτον δυνατόν καί Stv θά παρίσταταί 
ηλικιωμένων γυναικών προς νέας, άς θά 

; Άφ’ έτέρου ώς βουλευτής ή γυνή θά έχη 
δτι δέν θά ύπάρχουν άντιζηλίαι, δτε αί

γνωρίζει δριον σάς ερωτώ λοιπόν : δποία μάς παρέχεται έγγύησις, δτι 
δέν θέλομεν γίνεσθαι θύματα της ζηλοτυπίας σας· δτε διά τοϋ νόμου 
καί της δικαιοσύνης θέλομεν εΰρει την προσήκουσαν προστασίαν ; Ή 
φυσική αυτή αδυναμία, της γυναικός είναι άσυμβίβαστος μέ τά προ
σόντα, άτινα δέον νά κοσμώσι τόν πολιτικόν άνδρα, δστις άπαθης καί 
έ'χον τό αίσθημα της δικαιοσύνης, νά μη παρασύρηται, διότι ώς αρ
χηγός κόμματος ή γυνή δέον νά συνδέηται διά στενών δεσμών μετά 
τών οπαδών της· είναι τό 
τις είς άεννάους άντιζηλίας 
ζηλοτυπώσιν ώς ώραιοτέρας 
τούς εκλογείς της· νομίζετε
νέαι θά έχουν την άπαίτησιν νά έπιβάλωνται διά της ώραιότητος και 
της καλλονής των, αί δέ ηλικιωμέναι θά ταϊς άμφισβητώσι τά πρω
τεία ; Δέν βλέπετε τά αποτελέσματα τών τοιούτων αντιζηλιών ; Άλλά 
προχωρώ εις την άρίθμησιν. Ή γυνή είναι φύσει σπάταλος, άρέσκεται 
δέ τά μέγιστα ε’ις τάς επιδείξεις· πόσοι δέ σύζυγοι δέν κατεστράφησαν 
ένεκα τών ύπερόγκων δαπανών τών συζύγων των διά τάς ενδυμασίας, 
δπως ούτως άκολουθώσι τόν συρμόν καί δυνηθώσι νά ύπερτερήσωσι 
τών ομοφύλων των ; . . .

—’Εκείνη— Τίς άλλος συνετέλεσεν εις τοϋτο είμή δ άνήρ, δστις 
νομίζων την γυναίκα σπάταλον, άπεστέρησεν αύτήν πάσης χρημάτων 
διαχειρίσεως καί ουτω κατέστησεν αύτην φιλοχρήματον ;

—’Εκείνος.— Σάς έκαμα ήδη την παρατήρησιν δτι δέν ερευνώ 
παντάπασι τίς δ αίτιος τών άποδιδομένων τή γυναικί κακιών άρκεϊ 
δτι συνομολογείτε τό ορθόν τών λόγων μου. Σάς ερωτώ λοιπόν· παρα- 
δέχεσθε δτι ένεκα της φυσικής της ταύτης αδυναμίας ή γυνή είναι 
άκατάλληλος δπως διευθύνη τό Υπουργείου τών Οικονομικών καί δτι 
δέν είναι δυνατόν νά τή έμπιστευθή τις την τών οικονομικών τοϋ Κρά
τους διαχείρησιν καί μάλιστα νά έλπίζη τίς ποτέ παρ’αύτής την έπί- 
τευξιν τοϋ ισοζυγίου τοϋ προϋπολογισμού;

—’Εκείνη.— Κακώς έξετιμήσατε την άπάντησίν μου, διότι ούδό- 
λως άνεγνώρισα τό βάσιμον της άποδιδομένης ήμΐν κακίας· είπον 
μόνον δτι δ άνηρ θεωρεί την γυναίκα ώς σπάταλον. Άναχωροϋντες 
έπομένως έξ έσφαλμένης άρχής δέν είναι καθόλου παράξενου υά κατα- 
λήγητε εις άτοπα συμπεράσματα, διότι πότε σάς έδόθη εύκαιρία υά 
μάς ίδητε έυ τοϊς πράγμασι, πότε σάς έδόθη αφορμή νά κρίνητε τό 

οικονομικόν μας σύστημα, δπερ κατακρίνετε πριν ή ΐδή ποτέ τό φώς, 
πριν ή έφαρμοσθή ποτέ ;

—’Εκείνος.— Αύτό μόνον έ'λειπε, νά έλθητε δηλαδή είς τήν εξου
σίαν διά νά μάς δείξητε δτε είσθε άνώτεραι τής περί ύμών σχηματι- 
σθείσης φήμης ! Σάς γνωρίζομευ κάλλιστα, καθώς ήξεύρομεν κάλλιστα 
τό τι δύναται τις ν’ άναμένη παρ’ ύμών. Αύτά είναι λοιπον τά έφόδια, 
αύταί είναι αί εγγυήσεις άς τό γυναικεΐον φύλον παρέχει πρός βελτίω- 
σιν τών κακώς έχόντων ; "Ας ύποθέσωμεν πρός στιγμήν δτι άπατώ- 
μέθα είς τάς κρίσεις μας, δτι κέκτησθε δλα τ’ άπαιτούμενα προσόντα, 
Είς τί ή συγκατάθεσις αύτη θέλει σάς ωφελήσει ; Μήπως αί άποδι- 
δόμεναι ταϊς γυναιξί κακίαι είναι ό μόνος λόγος ένεκα τοϋ δποίου δέν 
αρμόζει νά σάς άπονεμηθή τό τοϋ έκλέγεσθαι δικαίωμα ; Σάς εξήγησα 
προ μικρού τούς λόγους ών ένεκα σάς στεροϋμεν τοϋ δικαιώματος τής 
ψήφου’ έκεϊνοι οΰς άντιταττομεν κατά τής παραχωρήσεως τή γυναικί 
τοϋ δικαιώματος τοϋ έκλέγεσθαι είναι ισχυρότεροι. Τωόντι διά νά κα- 
τορθώση ή γυνή νά έκλεχθή βουλευτής, οφείλει νά δαπάνή τό πλεϊ- 
στον τοϋ χρόνου καί τής περιουσίας της ή τοϋ άνδρός της πρός άγραν 

τώ οϊκω της τούς έκλογεϊς της, περιποιουμένη 
ύς, νά μεταβαίνη είς τάς διαφόρους άρχάς πρός 

ύπεράσπισιν καί ένέργειαν τών ύποθέσεων τών εκλογέων- έκτος τούτου, 
τό ονοιζά της θέλει καταστή τό θέμα δημοσίων συζητήσεων, αύτή δέ 
τό άντικείμενον τής γενικής περιεργείας, τό θέμα τών έν τοϊς πολιτι- 
κοϊς καί άλλοις κύκλοις δμιλιών, τών έν ταϊς έφημερίσι δημοσιευαμέ- 
νων άρθρων, ή είκών της θέλει καταχωρεϊσθαι είς τάς είκονογραφικάς 
εφημερίδας κλπ. "Οταν δέ γείνη βουλευτής θά ηναε ύποχρεωμένη νά 
διατελή άκαταπαύστως εις τήν διάκρισιν τών έκλογέων της, ν’ άνα- 
βαινοκαταβαίνη τά Υπουργεία καί τάς άλλας άρχάς χαριν τών συμ- 

καί τών ύποθέσεων τών έκλογέων της, νά φοιτ£ είς τά 
πολιτικών συναδέλφων της, νά δέχηται τούς πολιτικούς 
έγκαταλιμπάνουσα τά τοϋ οίκου, τά τέκνα της εις τήν 

. Άλλά τότε ή τύρβη τοϋ πολιτικού βίου θέλει έκφυλίσει 
έκτροχιάσει αύτήν άπό τοϋ φυσικού της προορισμού. 
Άρνεϊσθε δτι καί τήν σήμερον αί γυναίκες καταγί- 
,-ικής, δτι φοιτώσιν είς τά πολιτικά τών άνδρών των

ψήφων, νά δέχηται έν τφ οϊκω της τούς 
καί κολακεύουσα αύτούς,

τών ύποθέσεων τών εκλογέων έκτος τουτου,

φερόντων, 
σαλόνια τών 
της φίλους, 
τύχην. . . 
την γυναίκα καί έκτ

—’Εκείνη.— 
νονται περί πολιτικής, δ 
σαλόνια, δτι ύποδέχονται 
πολιτικούς των φίλους, ο· 
λογήσατε σείς δ ίδιος, έ

καί περιποιούνται τούς εκλογείς καί τούς 
ό ώμο-ι καί νϋν ακόμη είναι άρκούντως ώς 

εαισθητή ή έπί τόν άνδρα ένασκουμένη έπί- 
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δρασις της γυναικός, ήτις οΰτω σπουδαϊον μέρος λαμβάνει εις τά της 
πολιτείας ;

—Έκεϊνος,— Κα'ι όποιαν δύναται νά εχη σχέσιν ή παρατήρησές 
σας μέ τό προκείμενον ζήτημα; Ενόσω ή γυνή περιορίζεται νά βοηθή 
τόν άνδρα της, νά μένη έν τώ οϊκω της, ούδέν τό άτοπον: δταν δμως 
έξέλθη τοϋ κύκλου της τούτου, τότε συμβήσονται δσα σάς άνέπτυξα. 
Καί ταϋτα μέν καθ’ δσον άφοριή την εκτός τοϋ βουλευτηρίου ενέρ
γειαν της γυναικός- έντός S’ αύτοϋ εχει αυτή νά έπιτελέση πολύ 
σπουδαία καθήκοντα ε’ις τήν έκπλήρωσιν τών όποιων δέν θέλει είσθαι 
πάντοτε είς θέσιν νά έπιδίδηται προσηκόντως, διότι θέλει συχνάκις 
κωλύεσθαι, ένεκα αύτής τής φυσικής άποστολής της, νά προσέρχηται 
είς τό βουλευτήριον καί συμμετάσχει τών κοινοβουλευτικών έργασιών. 
Έπι πολλούς ένίοτε μήνας θά εύρίσκηται ή γυνή είς τήν άνάγκην 
ν’ άπουσιάζη τοϋ βουλευτηρίου, νά μένη μακράν τής ένεργοϋ πολιτι
κής, διότι ή άξιοπρέπειά της δέν θέλει τή επιτρέψει νά έμφανισθή καί 
δή καί νά άνέλθη έπί τοϋ βήματος έν καταστάσει έγγυμοσύνης και 
άν τυχόν τό άποφασίση, διά λόγους άνωτέρας άνάγκης, δέν ύπάρχει 
κίνδυνος νά συμβή ώστε σφοδρά συγκίνησις έπί τοϋ βήματος νά προ- 
καλέση τόν πρόωρον τοκετόν ; Ώραϊον θέλει τφόντι είσθαι τό θέαμα ! 
Δύναται έντεϋθεν νά προκύψη ώστε καί νά μή κατορθοϊ τό γυναικείον 
κόμμα νά έχη διαρκώς απαρτίαν έν ή περιπτώσει τό άνδρικόν τοϋ 
βουλευτηρίου άποχωρήσει ; "Ας προϊδωμεν δέ και τήν περίστασιν ύπε- 
ρισχύσεως έν τή Βουλή τοϋ γυναικείου κόμματος- καθήκον τοϋ άρ- 
χηγοϋ τοϋ έ'θνους έ'σται ν’ άναθέση τόν σχηματισμόν τής νέας κυβερ- 
νήσεως είς τήν άρχηγόν τοϋ γυναικείου κόμματος : πόσον άστεϊον θά 
ήναι άν ή περίστασις τό φέρη ώστε καθ’ ήν στιγμήν προσκληθή αΰτη 
είς τά άνάκτορα νά συμπέση νά ήναι λεχώ ή νά ήσθάνθη τάς ωδίνας 
τοϋ τοκετού ; Καί άν τοϋτο δέν συμβή κατ’ έκείνην τήν περίστασιν, 
δέν είναι φόβος μή λάβορ χώραν κατόπιν ; δέν βλ έπετε δέ πόσον θά 
ήναι αναξιοπρεπές διά τήν πρωθυπουργόν ή τήν Υπουργόν ν’ άνέλ- 
Οωσιν έπί τοϋ βήματος τής βουλής έν καταστάσει έγγυμοσύνης ή κατά 
τήν άνάπτυξιν έπερωτήσεως τίνος νά αίσθανθώσι τάς ωδίνας τοϋ το
κετού καί τότε δ έπερωτήσας ύποχρεωθήσεται ν’ άναμείνη τήν άπάν- 
τησιν μετά τον τοκετόν ;

—’Εκείνη.— "Ολα αύτά εΰκολον είναι νά προληοθώσιν άν τό τοϋ 
έκλέγεσθαι δικαίωμα άναγνωρισθή τή γυναικί άπό τοϋ 40 ή 50 ε”τους 
τής ηλικίας της, ή χορηγηθή μόνον είς τάς άγάμους καί τάς χήρας.

—Έκεϊνος.— Έχων ύπ’ οψει τήν άξίωσίν σας τοϋ νά ήσθε έν ϊση 
μοίροε προς τόν άνδρα, δέν νομίζω τόσον εύκολον τό νά γίνη έκ μέρους 
τών γυναικών αύτή ή συγκαταθεσις. ’Αλλά καί άν έπιτευχθή αύτη, 
οί λοιποί οΰς σάς άνέφερον λόγοι ήκιστα συνηγο-οϋσιν ύπέρ τής παρα- 
χωρήσεως τώ γυναικείω φύλω πολιτικών δικαιωμάτων. Λέγετε ν’ άπα- 
γορευθή είς τάς έγγάμους γυναίκας ή έξάσκησις τών έν λόγω δικαιω
μάτων είναι άρά γε τό μόνον άντικείμενον τών αξιώσεων σας ; Σείς 
έννοεϊτε καί καλά νά καταστήτε ϊσαι καθ’ δλα πρός τόν άνδρα, νά 
δύνασθε νά άνέρχησθε είς τά αξιώματα, άτινα είς μόνον τόν άνδρα 
είναι τήν σήμερον προσιτά. Σάς έρωτώ λοιπόν : ό προορισμός τής 
γυναικός, ή άποστολή αύτής θέλει άρά γε τή έπιτρέψει νά έκπληρή 
προσηκόντως καί συνεχώς τά τής Οέσεο’ις της καθήκοντα καί δέν θα 
βλέπωμεν καθημερινώς έκ περιτροπής τό γραφεϊον ταύτης ή έκείνης 
τής τμηματάρχου κεκλεισμένον διά λόγους έκπληρώσεως τοϋ φυσικού 
της προορισμού ; Τά συμφέροντα καί αί ύποθέσεις τής Πολιτείας έπι- 
τρέπουσι τήν τοιαύτην συνεχή διακοπήν είς τήν διεξαγωγήν αύτών ; 
Δέν πιστεύω καί ένταϋθα νά ίσχυρισθήτε δτι τά πάντα συμβιβάζονται 
άν είς μόνον τάς άγάμους γυναίκας καί είς τάς χήρας περιορισθή το 
δικαίωμα τοϋ διορίζεσθαι, διότι τότε δλαι αί γυναίκες θέλουσιν έμ- 
μέσως ύποχρεωθή είς άγαμίαν, ής άποτέλεσμα. έ'σται ή βαθμηδόν έξα- 
φάνισις τοϋ άνθρωπίνου γένους.

—Έκείνη.— Μοί φαίνεται δτι έξογκώνετε ύπέρ τό δέον τά πράγ
ματα. Νομίζει τις δτι ονειρεύεται δταν σάς άκούη λέγοντα δτι έξα- 
φανισθήσεται τό ανθρώπινον γένος άν έλάχιστος άριθμος γυναικών άσπα- 
σθή τό πολιτικόν στάδιον ή εΐσέλθη είς τήν διοίκησιν μήπως αύται 
θέλουν έπ’ άπειρον διατηρήσει τάς θέσεις των; Ώς το πλεϊστον τών 
άνδρών έκλέγουσι τό πολιτικόν ή διοικητικόν στάδιον ώς μέσον άπο- 
καταστάσεως, καί αί γυναίκες τοιαύτην τινα θέλουσι κάμει χρήσιν 
τών πολιτικών δικαιωμάτων . . .

—Έκεϊνος.— ’Άν αί θέσεις ήναι όλίγαι δέν επεται δτι όλίγαι μόνον 
γυναίκες θέλουσι καταδικάσει έαυτάς είς άγαμίαν, καθόσον σάς είναι 
γνωστόν δτι πολλοί μνηστήρες θά ήναι δι’ έκάστην θέσιν καί έπί πολύ 
θ’ άναμένωσιν εύνοϊκήν περίστασιν, δπως διορισθώσι. Προστίθημι δ* δτι 
πολύ κακόν μέσον άποκαταστάσεως εύρίσκω έν τή άπονομή τή γυ- 
ναικί ίσων πρός τόν άνδρα δικαιωμάτων, διότι ποιος θά ήναι έκεϊνος 
δ άνήρ δστις θ’ άποφασίση νά συζευχθή γυναίκα, ήτις ϊνα φθάση έκεϊ 
δπου εύρίσκεται έδέησε νά κάμη θυσίαν τής άξιοπρεπείας τοϋ φύλου 



314 ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ 315

του, τοϋ γοήτρου τν)ς, ποιουμένη χρήσιν εκείνων τών μέσων, είς τά 
όποια τήν σήμερον καταφεύγομεν ήμεϊς οί άνδρες, ήτοι τοϋ ψεύδους, 
τής συκοφαντίας, τής ραδιουργίας, τής κολακείας; “Αλλως τε μοί φαί
νεται ότι τοϋτο θέλει τύχει στενής, στενότατης έφαρμογής, διότι γνω
ρίζετε κάλλιστα ότι όπως καταλάβη τις δημοσίαν τινα θέσιν ή εξά
σκηση τά πολιτικά αύτοϋ δικαιώματα δέον νά ήναι ενήλικος. Σάς 
ερωτώ λοιπόν: είναι ή ού άληθές ότι ή άποκατάστασις κόρης άπο- 
βαίνει πολύ δύσκολος μετά τήν ενηλικιότητά της ; "Αν τοϋτο ήναι 
άληθές, ποϋ βασίζεσθε φρονοϋσαι ότι τήν δυσκολίαν ταύτην θέλει αύτη 
ύπερνικήση διά τής καταλήψεως δημοσίου άξιώματος ή τής έξασκή- 
σεως πολιτικών δικαιωμάτων ; Μήπως διότι κατέστη δημοσία γυνή, 
άποβαλοϋσα παν τό θελκτικόν τό διακρίνον τό ώραϊον φύλον, καθότι 
παρετηρήθη ότι ή γυνή ή συναναστρεφομένη τούς άνδρας, ιδίως δέ 
τούς πολιτικούς, λαμβάνει τάς έξεις, τά ίδιώματά των . . .

—’Εκείνη.— Ίσα ίσα άφοϋ, ώς όμολογεϊτε και σεϊς, δυσκόλως τυγ
χάνει ή διά γάμου άποκατάστασις ενηλίκου γυναικός, δυσκολεύομαι 
νά παραδεχθώ ότι τό άξίωμα δι’ ού αύτη περιβληθήσεται δέν θέλει 
τή χρησιμεύσει ώς δέλεαρ εκείνων τών άνδρών, οϊτινες θά έχωσιν άνάγ- 
κην κυβερνητικής ύποστηρίξεως ή τής προστασίας άρχής τίνος ; . .

—Έκεΐνος.— ΓΙολύ άμφιβάλλω .... Νομίζω δ’ ότι έξ όσων σάς 
είπον έπείσθητε ήδη καί ή ιδία, ότι άντΐ νά έπιδιώκητε, διά τών άξι- 
ώσεών σας, τήν άνύψωσιν τοϋ γυναικείου φύλου, επιτυγχάνετε τήν κα- 
ταπτωσίν του καί επισπεύδετε τήν καταστροφήν τοϋ Κράτους διά τής 
άνατροπής τής οικογένειας. Ή οικογένεια, ής ή γυνή άποτελεϊ τόν 
κύριον μοχήλόν, είναι ή βασις τής πολιτείας, τό παλλάδιον τής κοινω
νίας. "Οταν δέ ή γυνή, διά τής παραμελήσεως τοϋ ίεοωτέρου τών 
καθηκόντων της, τούτέστι τής άνατροφής τών τέκνων, ήτις επιτυγχά
νεται δι’ άκαμάτου έπαγρυπνίσεως, δι’ άδιαλείπτων φροντίδων, διά 
συνετών παραινέσεων, καί καλών παραδειγμάτων, υποσκάπτει τά θε
μέλια τής οικογένειας, αύτό τό κράτος ύπονομεύει, Ό προορισμός τής 
γυναικός έν τή κοινωνίορ είναι άρκούντως ύψηλός, ή άποστολή αύτής 
έξόχως σπουδαία, ώστε διά μόνης τής πιστής έκτελέσεως τών καθη
κόντων της νά παράσχη αύτη πολύτιμον είς τό κράτος ύπηρεσίαν. Δέν 
είναι λοιπόν καλλίτερον νά παύσητε έ'χουσαι τοιαύτας ιδέας, προβάλ- 
λουσαι τοιαύτας άξιώσεις, αϊτινες καί τό φύλον σας δύνανται νά κα- 
ταστήσωσι γελοϊον καί τήν πολιτείαν νά καταστρέψωσι. Δέν είναι δέ 
προτιμώτερον άντί να έμπιστεύησθε τά τέκνα σας, ώς πράττουσιν πλεϊ- 

σται έξ ύμών, είς πρόσωπα άγνώστου προελεύσεως καί άμφιβόλου δια
γωγής, μή δυνάμενα δέ, ώς είκός, ν’ άναπτύξωσιν έν ταϊς τρυ^εραϊς 
καρδίαις αύτών τά εύγενή αισθήματα, τάς ύψηλάς άρχάς, τάς έπι- 
ζήλους άρετάς, άς μόνον καλοί γονείς δύνανται νά έμπνεύσωσι αύτοϊς 
καί αϊτινες δέον νά κοσμώσι τούς καλούς πολίτας νά φροντίζητε σεϊς 
περί τής άνατροφής των ; ’Αντί νά άφίνησθε νά παρασύρησθε ύπό τής 
έπιθυυ-ίας τοϋ νά διαπρέψητε καί να διεγείρητε τόν θαυμασμόν άν
δρών τε καί γυναικών διά τής πρός τούς συρμούς άκαθέκτου ροπής, 
άντί νά καταναλίσκητε τόν χρόνον είς έπισκέψεις καί διασκεδάσεις 
καί είς πολιτικάς φαντασιοσκοπίας, έκτρεπόμεναι οΰτω τής εύθείας 
δδοϋ καί δίδουσαι είς τά τέκνα χείριστον παράδειγμα, προετοιμά- 
ζουσαι δέ κακούς πολίτας, οί όποιοι θέλουν μεταφέρει καί έφαρμώσει 
έν τώ δημοσίφ βίφ τάς άρχάς άς είδον τυχόν έν τφ οικω τών γονέων 
των, άντί νά έκτρέπησθε τοϋ φυσικού σας προορισμού, διατηρήσατε έν 
τή οικογένεια τήν αγνότητα, τήν ιερότητα καί τήν άκεραιότητα αύ
τής, έπιδοθήτε καί ένσκύψατε είς τά τοϋ οϊκου καί τήν μόρφωσιν τών 
τέκνων, έμπνέουσαι αύτοϊς εύγένειαν χαρακτήρας, ιερότητα αισθημά
των, άγνότητα καρδίας, θέλετε δέ ούτω παράσχει είς τό κράτος σπου- 
δαίαν ύπηρεσίαν, διότι έκ τής οικογένειας ώς μονάδος τής κοινωνίας 
πηγάζει ή άληθής μορφή καί τό ιδανικόν τοϋ κράτους. Λάβετε ύπ’ όψιν 
σας τό παράδειγμα τής 'Ρώμης, ής ή παρακμή καί άνατροπή προήλθεν 
έκ τής άνατροπής και καταστροφής τής οικογένειας. "Ας έξαλείφθή 
λοιπόν έκ τής διανοίας σας ή θελκτική τής εύδαιμονίας είκών, ήν 
φαντάζεσθε ότι θέλει άπολαύσει ή γυνή, όταν άποκτήση πολιτικά 
δικαιώματα ΐσα πρός τόν άνδρα, διότι έπείσθητε ήδη έλπίζω έκ τών 
λόγων μου ότι ήτον αύτη όνειρο ν ή θεατρική θαυματοποιΐα!

Άθήνησι 28η Αύγούστου 1890.
ΟΘΩΝ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Σημ. Σ. II. Στοάς. Σχετικώς πρός τό κοινωνικώτατον άρθρον τοϋ κ. “Οθωνος 
Φωστηροπούλου παρέχομεν καί τήν ακόλουθον άνακοίνωσιν άνδρός έν ’Αμερική 

διαμένοντος, ίκανώς ένισχύουσαν τάς ιδέας Έχείνης.

ΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΕΡΔΙΖΟΥΣΙ ΕΚΛΟΓΑΣ

Έξ ’Αμερικής Περίεργα

Προ πολλοϋ χρόνου εδόθη εις τας γυναίκας τών 'Ηνωμένων Πολιτειών τό δι
καίωμα τοΰ ψηφοφορεΐν, πάντοτε δε έλάμύανον μέρος είς τάς έκλογάς δημάρχων, 
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δημοτικών συμβούλων, δικαστών καί λοιπών ύπαλλήλων τών 'Ηνωμένων Πολι
τειών. Καιτοι όμως ουδέποτε γυνή ήγειρεν άξίωσιν, δπως έκλεχθή αργή τής πο
λιτείας εκείνης, έν τούτοις εσχάτως έν σώματι αί γυναίκες μεταβασαι είς τδ οιοι- 

κητηριον παρεκαλεσαν, δπως άπαγορευθή ή πώλησις οινοπνεύματος, ούτινος ή χρή- 
σις σπουδαίας είχε λάβει διαστάσεις, τών άνδρών καθ’ έκάστην έν κραιπάλη δια- 
τελούντων.

Οί οίνοπνευματοπώλαι παρανομοΰντες έτοποθέτησαν έν τοϊς καταστήμασί των 
σφαιριστήρια προς διασκέδασιν τών άνδρών καί πρός πλειοτέραν έξόδευσιν τοϋ οινο
πνεύματος των. 'Ίνα δέ μή συλληιοθώσι πωλοϋντες παρανόμως οινόπνευμα, έκά- 
λυψαν τάς τε θύρας καί τά παράθυρα τών καταστημάτων των διά παραπετασμά

των. Αί γυναίκες μαθοΰσαι τά έν τοϊς οίνοπνευματοπωλείοις συμβαίνοντα, απή- 

τησαν την αρσιν τών παραπετασμάτων; δπως ουτω μή τολμώσι νά πίνωσιν οινο
πνεύματα οί συγγενείς αύτών. Μή εΐσακουσθεϊσαι δμως, προέβησαν είς συλλαλη
τήρια, συνέστησαν πολιτικούς συλλόγους, καί άπεφάσισαν ίνα έκτεθώσιν ώς ύπο- 
ψήφιοι είς τάς πρώτας δημοτικά; έκλογάς.

Κατά τήν 2αν ’Ιουλίου ε. ε., προκειμένου νά ένεργηθώσι δημοτικαί έκλογαί, 
ηγέρθησαν τήν πρωίαν έκ τοϋ ϋπνου, ’ένεδύθησαν καί έπορεύθησαν είς τον τόπον 
τής ψηφοφορίας μετ’ ένθουσιασμοΰ, χωρίς ούδέ καφέ νά δώσωσιν είς τούς συζύ
γους των. Αί εκλογαί καθ’ δλην τήν ημέραν διεξήχθησαν είς πάντα τά διαμερί
σματα τών Ηνωμένων Πολιτειών μετά θορύβου, το δέ έσπέρας γενομένης τής 
διαλογής συνήχθη, δτι αί γυναίκες έκέρδισαν τάς έκλογάς μέ καταπληκτικήν πλει
ονοψηφίαν, εκλεχθείσαι, δήμαοχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, αστυνόμοι καί δικασταί.

Οί δυστυχείς οίνοπνευματοπώλαι μετ’ αποτελέσματα τοιαϋτα έκριναν καλόν νά 
εγκαταλείψωσι τάς Ηνωμένας Πολιτείας, μή ανεχόμενοι ώς ελεγον νά διευθύνων- 
ται ύπό ποδογύρον.

ΑΛΦΟΝΣΟΥ ΑΑΜΑΡΤΙΝΟΥ

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ
Τώ Λόρδω Βύρωνι.

υ, ού τό άληθές ovojxa άγνοεϊ ετι δ κόσιχος, πνεύμα [χυστηρι- 
ώδες, θνητέ, άγγελε ή ίαϊμον, δ,τι καί άν είσαι, Βύρων, αγα
θή ή όλεθρία φύσις, αγαπώ τών επών σου τήν άγρίαν αρμο

νίαν, δπως αγαπώ τον θόρυβον τοϋ κεραυνού και τών άνεμων μιγνυό- 
μενον έν τή καταιγίίι μετά τής βοής τών χείμαρρων ! Κατοικία σου 
είνε ή νύξ καί κράτος σου ή φρίκη. Ό άετός, δ βασιλεύς τών έρημων, 
περιφρονεϊ ομοίως τήν πείιά^α- θέλει, δπως σύ, άποκρήμνους βράχους 
οΰς δ χειμών έλεύκανεν ή δ κεραυνός επληξε,—παραλίας κεκαλυμμένας 

ύπό ναυαγίων, ή πείία κατάμαυρα ύπό λειψάνων σφαγής : καί, έν ώ 
τό πτηνόν τό άίον τάς εαυτού θλίψεις κτίζει τήν φωλεάν του παρά 
τήν όχθην τών ύίάτων έν μέσω άνθέων, αύτός τών κορυφών τού Άθω 
διέρχεται τήν φοικώ^η άκραν, άναρτά είς τήν πλευράν τών ορίων τήν 
καλιάν του έπί τήν άβυσσον, καί έκεϊ, μόνος, περιστοιχιζόμενος ύπό 
σπαιρόντων μελών, ύπό βράχων άδιακόπως σταζόντων μέλαν αίμα, εύ- 
ρίσκει ηδονήν έν ταϊς κραυγαϊς τού θηράματος, καί, βαυκαλώμενος ύπό 
τής τρικυμίας, άποκοιμίζεται έν χαρά.

Καί σύ, ώ Βύρων, δμοιος πρός έκεϊνον τόν ληστήν τού άέρος, τάς 
κραυγάς τού άπελπισμού εχεις γλυκύτατα επη σου.

Τό κακόν είνε τό θέαμά σου, καί δ άνθρωπος τό θύμά σου. Ό οφθαλ
μός σου, ώς δ Σατανάς, κατεμέτρησε τήν άβυσσον, καί ή ψυχή σου, 
βυθιζομένη έκεϊ μακράν τού φωτός καί τού Θεού, είπεν ε’ις τήν έλπιζα 
αιώνιον χαΐρε! Ώς έκεϊνος τανύν τό άνίκητον πνεύμα σου, βασιλεύον 
έν τώ σκότει, έκρήγνυται εις άσματα πένθιμα- θριαμβεύει, καί ή φωνή 
σου, κατά μέλος καταχθόνιον, ψάλλει τόν ύμνον τής ίόζης είς τόν 
σκοτεινόν θεόν τού κακού. Άλλά τί ώοελεϊ δ κατά τής ειμαρμένης 
άγών ; Τί δύναται κατά τής μοίρας τό στασιάζον λογικόν; Καί τούτο, 
ώς δ οφθαλμός, έ'χει στενόν τόν δρίζοντα. Μή φέρε λοιπόν πορρωτέρω 
τά όμματά σου μηίέ τό λογικόν σου : πέραν έκεϊθεν τό παν ήμΐν 
διαφεύγει, τό παν άποσβέννυται, τό πάν έκλείπει- έν τούτφ τφ περιω- 
ρισμένω κύκλω δ Θεός ώρισε τήν θέσιν σου: πώς; <^ιαπί; τίς οίίε ; 
Έκ τών ’ισχυρών αύτοϋ. χειρών άφήκε τόν κόσμον καί τούς άνθρώπους, 
ώς ίιέχυσεν είς τά πε^ία ήμών τόν κονιορτόν ή έ'σπειρεν είς τόν άέρα 
τήν ζωήν καί τό φώς. Αύτός τό γινώσκει, καί τούτο άρκεϊ- τό σύμ- 
παν άνήκει είς αύτόν καί ήμεϊς μόνον έ'χομεν τήν ήμέραν τής σήμερον 1

Κακώς ποιούμεν, άνθρωποι δντες, νά θέλωμεν πάντων τήν γνώσιν: 
άγνοια καί δουλεία είνε τής ύπάρξεως ήμών δ νόμος. Ή λέζις αύτη, 
ώ Βύρων, είνε σκληρά καί έπί μακρόν περί αύτής άμφέβαλλον άλλά 
5ιατί νά όπισθοιϊρομή τις πρό τής άληθείας ; Τίτλος σου είνε πρό τού 
Θεού νά είσαι ε’ργον αύτού, νά αίίθάνησαι, νά λατρεύης τήν θείαν σου 
δουλείαν νά συμβαλλης καί ίίία βουλήσει πρό; τούς σκοπούς αύτού 
έν τή παγκοσμίω τάζει, έ'νθα συμμετέχεις ώς άσθενές άτομον τής κα
θολικής τών δντων φορά:, νά είσαι έπιτέχνησις τής ίιανοίας του, νά 
τόν ^οζάζης $ιά μόνης τής ύπάρξεώς σου: ίίού, ίοού ή τύχη σου ! 
Αντί λοιπόν νά κατηγορής, άσπάσθητι μάλλον τόν ζυγόν, δν ήθελες 
νά θραύσης κατάβηθι έκ τής τάζεως τών θεών, ής άντιποιειται 
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τό θράσος σου. Τό παν έχει καλώς, τό παν είνε αγαθόν, τό παν είνε 
μέγα έν τή θέσει αύτοϋ- έκεϊνος, δστις έποίησε τό άπειρον, έξ ίσου πρός 
δλόκληρον κόσμον έκτιμή τό έντομον: διότι ίση πρόνοια καί σοφία 
κατεβλήθη περί παντός !

Άλλ’ δμως δ νόμος ούτος, λέγεις, κατεπανίστησι τήν δικαιοσύνην 
σου- σοί φαίνεται ώς αλλόκοτος ιδιοτροπία, ώς παγίς, έν ή τό λογικόν 
άνά παν βήμα προσκόπτει. "Ας δμολογήσωμεν, ώ Βύρων, αυτόν και 
άς μη τόν κρίνωμεν. "Οπως σύ, τό λογικόν μου έχει άφθονα σκότη, 
καί δέν ανήκει εις έμέ νά σοί ερμηνεύσω τόν κόσμον. Άς σοί ερμη
νεύστε τό σόμπαν δ δημιουργήσας αυτό: έγώ, οίμοι, δσω μάλλον έζε- 
τάζω την άβυσσον, τόσφ μάλλον χάνομαι!

Έπί γης ή θλϊψις συνδέεται μετά της θλίψεως, η ημέρα διαδέχε
ται την ημέραν καί δ πόνος τόν πόνον. Περιωρισμένος την φύσιν άλλ’ 
άπειρος κατά τούς πόθους, δ άνθρωπος είνε θεός πεπτωκώς καί ένθυμού- 
μενος τόν ουρανόν; δυοϊν θάτερον, η, γενόμενος απόκληρος της αρχαίας 
του δόξης διατηρεί την μνήμην τής οίχομένης αύτοϋ τύχης- ή τών 
έπιθυμιών αύτοϋ ή άπειρος βαθύτης τώ προμηνύει μακρόθεν τό μέλλον 
αύτοϋ μεγαλεϊον. ’Ατελής ών ή έκπτωτος, δ άνθρωπος είνε τό μέγα 
μυστήριον. Δεσμώτης δ’ έπί τής γής διατελών έν τή ειρκτή τών αισθή
σεων— ώς μέν δούλος αισθάνεται φιλελευθέραν καρδίαν, ώς δυστυχής 
δέ θηρεύει τήν ευδαιμονίαν θέλει νά έξετάση τόν κόσμον, καί δ οφθαλ
μός του είνε ασθενής- θέλει ν’ άγαπα αιωνίως: καί δτι άγαπή είνε έπί- 
κηρον !ι

Πας θνητός δμοιάζει πρός τόν έξόριστον τής Έδέμ: διωχθείς αύτός 
ύπό τοϋ Θεοϋ έκ τοϋ ούρανίου κήπου, κατεμέτρησε δι’ ενός βλέμματος 
τά απαίσια δρια, καί έκάθισε κλαίων παρά τάς πύλας τάς άπηγο- 
ρευμένας. Ήκουσε δέ μακρόθεν έν τή θεία κατοικία τόν αρμονικόν 
τοϋ αιωνίου έ'ρωτός στεναγμόν, τούς φθόγγους τής εύτυχίας, τάς άγιας 
συμφωνίας τών άγγέλων, οϊτινες υμνουν τόν θεόν έν τώ κόλπω αύτού" 
καί άποσπώμενος έκ τοϋ ού;ανοϋ μετ’ έπιπόνου άγώνος, έρριψε πάλιν 
μετά φρίκης τό βλέμμα έπί τήν τύχην αύτοϋ.

Δυστυχία είς έκεϊνον, δστις έκ τοϋ βάθους τής έξορίας τοϋ βίου 
ήκουσε τάς συμοωνίας έκείνας τοϋ κόσμου, ον έπιποθεϊ! Εύθύς άμα ή 
φύσις γευθή τοϋ ιδανικού νέκταρος, άντιμάχεται πρός τήν πραγματι
κότητα. Εις τόν κόλπον τού δυνατού έφορμα έν όνεί^ω" τό πραγματι
κόν εινε στενόν, -ό δυνατόν είνε άπειρον ή ψυχή διά τών πόθων αύ
τής οίκοδομεϊται έκεϊ κατασκήνωσιν, δπου αντλείται διηνεκώς ή έπι- 

στήμη καί δέ'ρως" δπου δι’ ώκεανών καλλονής καί φωτός, δ άνθρωπος, 
δ πάντοτε διψών, πάντοτε άποδιψιή, καί δι’ ονείρων τοσούτον ώραίων 
καταμεθύσκων τόν ύπνον του, δέν άναγνωρίζει εαυτόν καθ’ ήν στιγμήν 
αφυπνίζεται.

Οίμοι! τοιαύτη ύπήρξεν ή τύχη σου καί τοιαύτη είνε ή μοϊρά μου. 
Έκένωσα δπως σύ τό δηλητηριώδες κύπελλον οί οφθαλμοί μου, δπως 
οί σοί, άνεώχθησαν χωρίς νά ίδωσιν: έδοκίμασα μάτην νά λύσω τό 
αίνιγμα τού σύμπαντος, έζήτησα έν δλη τή φύσει τήν αιτίαν αύτής, 
έζήτησα έν παντί πλάσματι τόν σκοπόν αύτού- εις τήν άπύθμενον 
άβυσσον έβυθίσθη τό βλέμμα μου- άπό τής άτόμου μέχρι τοϋ ήλιου 
τά πάντα ήρώτησα, προεπορεύθην τών χρόνων, άνήλθον τούς αιώνας ; 
άλλοτε μέν διαπερών τά πελάγη ΐν’ άκροασθώ τών σοφών:— Άλλ’ 
δ κόσμος είς τήν οίησιν είνε βιβλίον κλειστόν !—Άλλοτε δέ, ΐνα μαν
τεύσω τόν άψυχον κόσμον, φεύγων διά τής ψυχής μου εις τόν κόλπον 
τής φύσεως, ένόμισα δτι εύρον έ'ννοιάν τινα έν τή σκοτεινή ταύτη γλώσ- 
ση. Έσπούδασα τόν νόμον καθ’ ον περιστρέφονται οί ούρανοί- είς τάς 
λαμπράς των ερήμους δ Νεύτων ώδήγησε τούς οφθαλμούς μου- τών 
κατεστραμμένων κρατών έμελέτησα τήν κόνιν είς τούς ιερούς της τά
φους μέ είδε καταβάντα ή 'Ρώμη- έκεϊ δέ τών άγιωτάτων σκιών δια- 
ταράσσων τήν ψυχράν ειρήνην, έζύγισα έντός τών χειρών μου τών η
ρώων τήν κόνιν: ήθελον ν’ άνεύρω έν τή ματαία σποδώ αύτών τήν 
άθανασίαν έκείνην, ήν πας θνητός ελπίζει. Τί λέγω; εκυπτον έπί τήν 
κλίνην τών άποθνησκόντων, καί τά βλ έμματά μου έζήτουν αύτήν 
έντός έκπνεόντων οφθαλμών,— έπί κορυφών καλυπτομένων ύπό νεφών 
αιωνίων καί γνοφερών, έπί κυμάτων διασχιζόμενων ύπό αιωνίων κα
ταιγίδων έπεκαλούμην, κατεφρόνουν τήν σύγκρουσιν τών στοιχείων, 
Έπίστευον δτι ή φύσις, δμοία πρός τήν παραφερομένην σίβυλλαν, 
κατά τά σπάνια ταϋτα θεάματα έχρησμοδό τει τι είς ημάς: καί ήγά- 
πων νά εισδύω είς πάσαν τοιαύτην σκοτεινήν φρίκην. Άλλά ματαίως 
έν τή είοήνη, ματαίως έν τή μανία τής φύσεως, ζητών τό μέγα τοϋτο 
μυστήριον καί μή δυνάμενος νά τό άποκαλύψω, είδον πανταχοϋ θεόν 
χωρίς ποτέ νά τόν έννοήσω ! Είδον τό άγαθόν καί τό κακόν άνευ έκ- 
λογής καί σκοπού νά πίπτωσιν οίονεί κατά τύχην, έκφεύγοντα έκ τού 
κόλπου του- είδον πανταχοϋ τό κακόν δπου έδύνατο νά ύπάρχη τό 
κρεϊττον, καί έβλασφήμησα τόν Θεόν μή δυνάμενος νά τόν γνωρίσω : 
καί ή φωνή μου, θραυομένη κατά τού χάλκινου τούτου ούρανοϋ, δέν 
έ'σχε καν τήν τιμήν νά έξοργίση τήν ειμαρμένην.

I
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Άλλ’ ήμέραν τινά, δτε, βεβυθισμένος εις την ιδίαν μου δυστυχίαν, 
εΐχον βαρόνη τον ούρανόν διά Θρήνου οχληρού, αίγλη τις άνωθεν είς 
τήν ψυχήν μου κατέβη, μέ παρότρυνε νά ευλογήσω δ,τι εΐχον κατα- 
ρασθή, καί ύπεχώρησα χωρίς άντιστάσεως είς τήν πνοήν ήτις μ’ ένέ- 
πνευσεν, δ δέ ύμνος τοϋ λογικού έξήλθεν έκ τής λύρας μου.

«Δόξα σοι έν τοΐς χρόνοις καί έν τή α’ιωνιότητι, αιώνιε λόγε, ύπερ- 
τάτη βούλησις! Σύ, ού τήν παρουσίαν αναγνωρίζει τό άπειρον, σύ, ού 
τήν ΰπαρξιν αναγγέλλει έκαστη πρωία. Ή δημιουργός σου πνοή κα- 
τήλθεν έπ’ έμέ, καί δ μή ών πρότερον ένεφανίσθη ένώπιόν σου ! Άνε- 
γνώρισα τήν φωνήν σου πριν έμαυτόν γνωρίσω, έξώρμησα μέχρι τών 
πυλών τοϋ Είναι: ιδού έγώ ! Τό μηδέν σέ χαιρετίζει γεννώμενον. Ιδού 
έγώ! Άλλά τί είμαι; σκεπτομένη τις άτομος, Τίς δύναται νά μετρήση 
τήν μεταξύ ήμών τών δύο άτόστασιν ; Είς έμέ, δστις άναπνέω έν 
σοί τήν πρόσκαιρον ΰπαρξίν μου, δστις έπλάσθην έν άγνοια έμαυτοϋ, 
κατά τήν σήν βούλησιν, τί ώφειλες, Κύριε, πριν έ’τι γεννηθώ ; ούδέν 
πρότερον, ούδέν ύστερον δόξα είς τόν ύπέρτατον σκοπόν! Ό έξαγα- 
γών τά πάντα έξ εαυτού είς έαυτόν τά πάντα οφείλει. Άπόλαυε, με
γάλε τεχνΐτα, τοϋ έ'ργου τών χειρών σου: έγώ ύπάρχω πρός έκπλήρω- 
σιν τών κυριαρχικών διαταγών σου' διάθεσον, πρόσταξον, ένέργησον 
έν τοΐς χρόνοις, έν τώ διαστήματι, δρισόν μοι πρός δόξαν σου καί τήν 
ημέραν μου καί τήν θέσιν μου : ή ύπόστασίς μου άνευ παραπόνων καί 
χοιρίς έρωτήσεων, οϊκοθεν, έν σιωπή, θά σπεύση έκεΐσε νά ταχθή. 
Όπως δ’ έκεϊναι αί χρυσαΐ σφαΐραε, αϊτινες είς τά πεδία τοϋ κενού 
μετ’ άγάπης άκολουθοϋσι τήν δδηγοϋσαν αύτάς σκιάν σου, έγώ βεβα- 
πτισμένος έν τώ φωτί ή άπολωλώς έν τή νυκτί, θά βαδίσω ώς αύται 
δπου δ δάκτυλός σου μέ δδηγήση : είτε έκλεχθείς ύπό σοϋ ϊνα φωτίσω 
τούς κόσμους καί άντανακλών έπ’ αύτούς τά πυρά, δι’ ών μέ πλημ- 
μυρεΐς, προχωρώ περικυκλούμενος ύπό δούλων άκτινοβόλων, καί διέρ
χομαι δι’ ενός βήματος πάσαν τήν άβυσσον τοϋ ούρκνοϋ, είτε, έξο- 
ρίζων με μακράν, πολύ μακράν τής δψεώς σου, καταστήσης με, τό 
άγνωστον πλάσμα, άτομόν τινα άσημον παρά τό χείλος τοϋ μηδενός 
ή κόκκον άμμου παραφερόμενον ύπό τοϋ άνεμου, ένδοξος έκ τής τύχης 
μου, διότι θά είνε έ'ργον σου, θέλω, θέλω πανταχοϋ τήν αύτήν σοί 
προσενέγκη λατρείαν, καί μετ’ ίσης άγάπης έκπληρών τον νόμον σου, 
«δόξα σοι» θά ψιθυρίζω μέχρι τοϋ χείλους τοϋ μηδενός.

Νϋν δέ, ών ούτε τόσον μέγας ούτε τόσον μικρός, άπλοϋν τέκνον τής 
γής, έχω τήν τύχην μου πρόβλημα καί τό τέλος μου μυστήριον ! Ό-
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μοιάζω, Κύριε, πρός την σφαίραν της νυκτός, ήτις, έν τη σκοτεινή 
οδώ, δπου ή χειρ σου την οδηγεί, άφ* ενός μέν άντανακλα τάς αιώ
νιας λάμψεις, άφ’ ετέρου δέ ύπάρχει βεβυθισμένη είς θανάτου σκιάς. 
Ό άνθρωπος είνε τό μοιραιον σηριεΐον, δπου τά δύο άπειρα συνηνώθη- 
σαν ύπό της παντοδυναμίας. Έν παντ'ι άλλφ βαθμώ, όλιγώτερον ίσως 
δυστυχής, θά ήμην.........Άλλ’ είμαι δ,τι ώφειλον νά είμαι· ιατρεύω
χωρίς νά βλέπω τόν ύπέρτατον λόγον σου; δόξα σοι τω ποιησαντί με ! 
"Ο,τι ποιείς έχει καλώς. Έν τούτοις, πεπονημένον ύπό τοϋ βάρους της 
άλύσεώς μου, άπό τοϋ μηδενός μέχρι τοϋ τάφου ή δυστυχία μέ σύρει- 
βαδίζω έν τή σκοτία διά κακής δίοϋ, άγνοών πόθεν έρχομαι, άβέβαιος 
ών ποϋ ύπάγω, καί άνακαλώ ματαίως την οίχομένην νεότητά μου, 
ώς τό ύδωρ τοϋ χειμάρρου έν τη τεταραγμένη αύτοϋ πηγή. Δόξα σοι ! 
Έ δυστυχία μ’ έξέλεξε γεννώμενον ώς έμψυχον παίγνιον ή δεξιά σου 
μέ ηρπασεν· έ'φαγον έν δακρύοις τόν άρτον της άθλιότητός μου καί μ’ 
έπότισας διά τών ύδάτων της οργής σου. Δόξα σοι ! Έόρηξα κραυγάς, 
άλλά σύ δέν άπεκρίθης: έ'ρ^ιψα έπί την γην συγκεχυμένον βλέμμα· έζή- 
τησα έν τφ ούρανφ την ημέραν της δικαιοσύνης σου- άνέτειλεν αύτη 
Κύριε, άλλά πρός τιμωρίαν μου. Δόξα σοι ! Ή άθωότης είνε ένοχος 
πρό τών οφθαλμών σου- έν μόνον δν άλλως μοί έ'μενεν ύπό τόν ουρανόν. 
Σύ αύτός είχες συγκλώση τών ημερών ήμών τό νήμα, ή ζωή της ήτο 
ζωή μου, καί ή ψυχή της ήτο ψυχή μου’ ώς καρπόν έ'τι πράσινον, έκ 
τοϋ κλαδιού άποσπασθέντα, είδον αύτήν έκ τοϋ στήθους μου άναρπα- 
γεΐσαν πρό τοϋ καιρού! Τοϋτο τό βέλος, δπερ ήθελες νά μοί κατα- 
στήσης τρομερώτερον, έ'πληξεν αύτήν βραδέως, δπως γένηται είς έμέ 
αίσθητότερον έπί τών έκπνεόντων αύτής χαρακτήρων, δπου τήν τύ
χην μου άνεγίνωσκον, είδον μαχομένους δμοϋ καί τόν έρωτα καί τον 
θάνατον- είδον έν τοϊς βλέμμασιν αύτής τήν φλόγα τοϋ βίου, ήτις 
βαθμηδόν έμαραίνετο ύπό τοϋ θανάτου τήν χεϊρα, άναζωπυρουμένην 
έ'τι ύπό τής πνοής τοϋ έ'ρωτος. Έλεγαν καθ’ έκάστην ήμέραν: «"Ηλιε! 
μίαν έ'τι ήμέραν !» "Ομοιος δέ ών πρός τόν έγκληματίαν, δστις, βυθι- 
σθείς είς τάς σκιάς καί καταβάς ζών είς τόν φδην, εγγύς τοϋ τελευ
ταίου φωτός, δπερ οφείλει νά τόν φωτίση, κλίνει έπί τήν λυχνίαν καί 
βλέπει αύτήν έκπνέουσαν, ήθελον νά κρατήσω τήν άφιπταμένην ψυ
χήν έν τώ τελευταίφ της βλέμματι τήν έζήτουν έ'τι ! Ή πνοή εκείνη, 
ώ Θεέ μου !, έν τώ κόλπω σου έξέπνευσεν ; έκτος δέ τοϋ κόσμου μετ 
αύτής ή έλπίς μου άπέπτη ! Συγχώρησον είς τον άπελπισμόν μίαν 
στιγμήν βλασφημίας, έτόλμησα. . . . Μετανοώ : δόξα τώ ύπερτάτφ
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δεσπότη ! Έποίησε τό Ux ρέη, τόν βορράν ΐνα τρέχη, τούς
•ήλιους ϊνα καίωσι καί τόν άνθρωπον ΐνα πάσχη.

Πόσον καλώς έξεπλήρωσα τούτον τής ύπάρξεώς μου τόν νόμον! Ή 
αναίσθητος φύσις ύπακούει χωρίς νά γινώσκη· έγώ μόνος, άποκαλύπτων 
σε ύπό τήν ανάγκην, θυσιάζω μετ’ άγάπης τήν ίίίαν μου βούλησιν' 
έγώ μόνος ύπακούω είς σέ μετά ίιανοίας· έγώ μόνος ηδύνομαι έπι 
ταύτη τή ύπακοή- χαίρω έκπληρών έν παντί χρόνω, έν παντί τόπφ, 
τόν νόμον τής φύσεώς μου καί τήν έντολήν τοϋ Θεού μου’ λατρεύω 
έν ταϊς τύχαις μου τήν ύπερτάτην σου σοφίαν, άγαπώ τήν θέλησίν σου 
καί έν αύταϊς μου ταϊς τιμωρίαις : ίόξα oot, ίόξα σοι I Πλήξόν με, 
έκμη^ένισόν με ! Μίαν μόνην θ’ άκούσης κραυγήν : «Δόξα σοι είς τόν 
αιώνα».

Ούτως ή φωνή μου άνέβη πρός τόν ουράνιον θόλον: έ^όξασα τόν ου
ρανόν καί δ ουρανός έ'πραξε τά λοιπά. Άλλά σιωπή, ώ λύρα μου! Καί 
σύ, δ κρατών ύποχείριον τήν σπαίρουσαν καρίίαν τών εύαισθήτων άν- 
θρώπων, Βύρων, έλθέ νά έξαγάγης έξ αύτής αρμονίας χείμαρρους: χά
ριν τής άληθείας δ Θεός έποίησε τήν μεγαλοφυΐαν. Βάλε κραυγήν πρός 
τόν ούρανόν, ώ ψάλτα τοϋ ά^ου ! Ό ούρανός αύτός θά φθονήση τούς 
άμαρτωλούς ίιά τάς ώίάς σου. “Ισως έπι τή φωνή σου άκτίς τής ζώ- 
σης φλογός καταβή εις τήν σκιάν τής ψυχής σου- ίσως ή καριίία σου, 
συγκινηθεϊσα οι άγιων παραφορών, πραϋνθή ύφ’ έαυτής έπι τοΐς ίδί- 
οις σου ιήσμασι καί άστραπή τις ούρανία διάσχιση τήν βαθεϊάν σου νύ
κτα, καί είς ήμάς έκχύσης τήν πλημμυροϋσάν σε λαμπρότητα. Ναι, 
άν ποτέ ή βάρβιτός σου, μαλασσομένη ύπό τών δακρύων σου, έστένα- 
ζεν ύπό τούς δακτύλους σου τόν ΰμνον τών θλίψεών σου, ή άν, έκ τοϋ 
βαθέος κόλπου τών αιωνίων σκιών, ώς πεπτωκώς άγγελος άνεκίνεις 
τάς πτέρυγάς σου, καί λαμβάνων πρός τήν ήμέραν φωτοβόλον πτήσιν 
ίδοχίμαζες έ’τι σαυτόν έν μέσω τών άγιων χορών, ούδέποτε, ούδέποτε 
ή ήχώ τοϋ ούρανίου θόλου, ούδέποτε αΐ χρυσαΐ κινύραι, ών αύτος δ 
Θεός άκροάται, ούίέποτε τών σεραφείμ οί μελφοικοί χοροί, ήθελον 
θέ,Ιζη ίιά θειοτέρων άπηχήσεων τούς ούρανούς ! Θάρρος, τέκνον έ'κ- 
πτωτον θείας γενεάς ! ’Επί τοϋ μετώπου σου φέρεις τήν ύψηλήν σου 
καταγωγήν. Πας άνθρωπος, βλέπων σε, άναγνωρίζει έν τοΐς όφθαλ- 
μοϊς σου εχΐιπονσάτ τινα άκτΐνα τής λαμπηό'όνος τών ούρανών !

Βασιλεύ τών άθανάτων ήσματων, άναγνώρισον σεαυτόν! Άφες είς 
τούς υιούς τής νυκτός τήν άμφιβολίαν καί τήν βλασφημίαν άπαξίω- 
σον τό ψευδές θυμίαμα, δπερ σοί προσφέρεται εκ τών κατωτατων στρω

μάτων ή $όξα ίέν ^ύναται νά ύπάρχη δπου Αέν ύπάρχει ή άρετή. 
Έλθέ ν’ άναλάβης τήν τάξιν σου έν τή πρώτη λαμπρότητί σου, με
ταξύ τών άγνών έκείνων τέκνων τής ίόξης καί τοϋ φωτός, άτινα <^ιά 
πνοής έκλεκτής δ Θεός ήθέλησε νά έμψυχώση, καί άτινα έποίησεν ΐνα 
ψάλλωσι, πιστεύωσι καί άγαπώσιν !

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Δ. ΒΑΛΒΗΣ

ΚΟΙΜΑΤΑΙ

Ταϊς εύωδιαΐς σας λούλουδα 
Πάψετε νά σκορπάται 
Τώρα ποϋ ή αγάπη μου 
Έπανω σας χοιμαται.

Νυχτερινά μυστήρια
’Αστέρια μή φωταται
Μή μέ τδ φως σας ό έρως μου 
Ξυπνήση όπου χοιμαται.

Πουλιά μου νυχτολάλητα 
Πάφτε νά τραγουδάται
Μήπως ξυπνήσ’ ή αγάπη μου 
Ποϋ αγγελικά χοιμαται.

Αύρες ποϋ μοσχομύριστες 
Άφ’ τά κλαδιά περνάται 
Σταθήτε μή ξυπνήσετε 
τδ φως μου όποΰ χοιμαται.

Ζάκυνθος 1890. Π

Μόνον εσείς ονείρατα
Στδν ύπνον της ελάτε 
Καί πέτε της πώς αγρυπνώ 
Τώρα ποϋ αύτη χοιμαται.
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ
ΕΚ ΤΩΝ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ

ί ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΓΡ ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ

Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΝΤΑΠΤΑΣ

ίσω άπό τό ιερόν της Σωτείρας τοϋ Λυκοδήμου— 
της σημερινής δηλ. 'Ρωσσικής ’Εκκλησίας ό Άγιος 
Νικόδημος—είχε πρό της Έπαναστάσεως τό σχο- 
λεϊόν του — Six τά πτωχόπαιδα της συνοικίας, 
έπειδή ύπήρχον και καλά σχολεία — δ δάσκαλος 
Νταπτάς. 'Ως πάτωμα τό σχολεϊόν του είχε την 
γην και ώς στέγην τόν ουρανόν δηλ. ήτο εις τό 
ύπαιθρον δ δάσκαλος έκάθητο επάνω εις προβιάν 
— ή δασκαλοκαθέδρα του ’σάν νά ’ποϋμε — καί 

γύρω του οΐ μικροί μαθηταί σταυροπόδι.
Είχε καί τάζεις· πρώτην, δευτέραν καί τρίτην, τάς δποιας έχωριζε 

μέ μεγάλας κοτρώνας.
Πριν άρχίση τό μάθημα οΐ μαθηταί τοΰ εμ,άζευαν και τοϋ αδέιαζαν 

είς τό πλευρό του,—κατά διαταγήν του, —λιθαράκια, αν και έγνω- 
ριζαν πώς θά τοϋ χρησιμεύσουν διά τό κεφάλι των. "Υστερα ηρχιζε 
τό μάθημα.

Τά παιδιά έφώναζαν δυναστά: «.στανροβοήθα με αΛφα ! . . »—διότι 
τό άλφαβητάριον είχε πρώτα πρώτα έναν σταυρό καί ύστερα τό αλφα, 
βήτα κτλ.— Ό δάσκαλος έρραβε, καί άπο καμμιά φορά σήκωνε καί 
τά ’μάτια του άπό ’πάνω άπ’ τά ματογιάλια καί έβλεπε τούς μα-

Ό εξαίρετος ημών φίλος κιχί προσφιλής συνεργάτης τής «Ποικί.Ιης Στοάς» 
κ. Δημ. Γρ. Καμπούρογλους ασμένως κατά προτίμησιν δια τον παρόντα τόμον τοϋ 
ήμετέρου έργου, παρεχώρισε πρδ·ς δημοσίευσιν εκ τών χειρογράφων τής αείμνη
στου Μητρδς αύτοϋ τ’ ανωτέρω ωραιότατα σημειώματα αυτής.

(Σημ. Έκδ.) 

θητάς του καί οποίος άπ’ αυτούς δέν έδιάβαζε ή άτακτοϋσε, αμέσως 
έτιμωρεΐτο- δηλ. έπαιρνε δ δάσκαλος μιά πετρίτσα άπό αύτάς ποϋ 
είχε ’ςτό πλευρό του καί τον π! μία ’ςτό κεφάλι τοϋ άτάκτου καί τότε 
ήρχιζαν δλα τά άλλα παιδιά καί φώναζαν δυνατώτερα. Ό τρόπος δέ 
δι’ ού κρατούσαν τήν φυλλάδα τους ήτο πρωτότυπος. Ειχον βαλμένη 
τήν φυλλάδα δλόκληρον μέσα σέ μιά στράτζα σακκοϋλα καί είχον ξη
λωμένο έν τετράγωνον κομμάτι δσο ποϋ νά φαίνεται τό μάθημα τής 
ημέρας· καί διά νά μή κρατοϋνε μέ τό χέρι τους τή σακκοϋλα καί 
λυώση καί μαζί μ’ αύτή καί ή φυλλάδα, είχαν χαραγμένο έ’να κομ
μάτι στρογγυλό καλάμι καί ’ςτό χάραγμα τοϋ καλαμιοϋ περνοϋσαν 
τή φυλλάδα καί έβαστοϋσαν τό καλάμι καί έδιάβαζαν.

"Ενα άπό τά παιδιά τόν σταυρόν τόν έπήρε διά γράμμα καί ήρχισε 
νά συλλαβίζη: <ίοτρά·—αΜρα, στρά». Τούπ! μιά πέτρα ’ςτό κεφάλι 
του. Άλλά δέν κατάλαβε τήν αιτία καί έξηκολούθησε δυνατώτερα: 
αστρά—εύτ,Λον, στρέ». Τούπ! άλλη πέτρα ’ςτό κεφάλι· καί νά μην τά 
πολυλογούμε, κλαίοντας καί φωνάζοντας δ ένας, πετροβολώντας δ άλ
λος, έτελείωνε τό αλφάβητο δλο καί μαζί μ’ αυτό καί ή πέτραις τού 
δασκάλου . . .

Αύτό ήτο τό σχολεϊον τοϋ Νταπτά . . .

ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δύο άντίδικοι έπήγαν ε’ις τόν Κατή. ΙΙρό τής δίκης δμως δ ένας 
είχε στείλει τού Κατή ώς δώοον ένα χαλί άκριβον καί ώραϊον· δ άλ
λος—πειό κατεργάρης—έγέμισε τό στόμα του φλωριά καί τήν ώρα 
ποϋ έδίκαζε δ Κατής εκείνος έφώναζε «άμααάν έφέντημ», δείχνον
τας τό στόμα του άνοιχτό καί γεμάτο άπό τά φλωριά. Ό άλλος 
φώναζε «κύτταζε έφέντημ. τό χάΜ μου — έννοοϋσε τό χαλί ποϋ τοϋ 
έστειλε — καί δός μου τό δίκηο μου» . . Τότε δ Κατής είπε, «μωρέ 
καί τό δικό σου τό χάλι τό βλέπω, άλλά καί αύτοϋ τοϋ κακόμοιρο 
τό στόμα φωτιαίς βγάζει» . . .

ΤΟ ΠΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΓΟΥΝΑΡΗ

Ό ΙΙαναγής Κ. ήτο γούναρης τών αρχόντων καί τών άγάδων καί 
έπήγαινε ελεύθερα εις τά χαρέμικ καί έγούνωνε. Μιά φορά έγούνοισε 
είς τοϋ Μπέη καί έβγήκε ’ςτό παραθύρι νά ιδή ποιος ήτον έκεϊνος ποϋ 
έδαιρναν ’ςτό κονάκι καί έφώναζε μέ φωναίς άπελπιστικαίς· είδε λοι
πόν έ’ναν νοικοκύρι ποϋ τόν έγνώριζε καί τόν έλυπήθη γιατί όχι μόνον 
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τόν έπαιρναν ’ςτόν φάλαγγα άλλά καθότανε καί ένας τοϋρκος ’ςτά 
στήθη του-ζαί κάθε μιά ξυλιά ποϋ έτρωγε καί άνακαθότανε μέ δρ^κν) 
ό τοϋρκος ’ςτό στήθος του τόσο ποϋ ό καϊμένος ό νοικοκύρις έβγαζε 
αίμα άπό τό στάρια του. Ό Παναγής τόν έλυπήθηκε καί έτρεξε ’ςτόν 
Μπέη καί είπε «άμάν έφέντημ, χάρισε μου της δέκα ξυλιαίς ποϋ 
έχουν άκόμα νά τοϋ δώσουν»’ καί εκείνος έφώναξε «χάϊ χάϊ σηκώστε 
τον άπό ’κεϊ καί στρώστε τόν γούναρη». Διαμαρτύρεται ό γούναρης, 
φωνάζει «άσε μπέη μου τά χωρατά» . . κλαίει τοϋ κάκου· τοϋ έδω
σαν καί αύτοϋ δέκα καλαίς ξυλιαίς ’ςτόν φάλαγγα καί τοϋ είπε ύστερα 
δ Μπέης «άλλη φορά νά μάθης νά κυττάζης την δουλειά σου καί νά 
μην άνακατεύεσαι σέ ξέναις δουλειαίς» . . καί έτσι δ καϋμένος δ γού
ναρης ’πήγε κακώς έχοντας ’ςτό σπίτι του.

Η ΚΕΛΛΙΟΤΙΣΣΑ1Σ

Είς τάς ’Αθήνας κανείς άνθρωπος δέν ήτο ποϋ νά μην είχε σπίτι· 
δσο πτωχός καί άν ητο έλεγε : «άς πάω ’ς τό κουρκοϋρι μου» καί 
εννοούσε τό σπητάκι του. Έάν καμμιά γυναίκα έμενε χήρα καί ητο 
ξένη καί δέν είχε κανέναν προστάτη, έφρόντιζαν οί ένορίται και οί 
καλλίτεροι της γειτονιάς καί της έκτιζαν ένα κελλί ’ςτην αύλη της 
έκκλησίας. Διά τοϋτο γύρω γύρω της εκκλησίας ήσαν κελλιά- για 
της πτωχαίς, της κεΛΛιώτισσαις, δπως της έλεγαν, Της έστελναν δέ 
της πτωχής καί φαγητά καί ρούχα οί ένορίται καί χρήματα της έδι
δαν άπό την έκκλησία. Τό είχαν δέ μεγάλο κακό καί ητο προσβολή 
δλης της γειτονιάς νά πεινάη άνθρωπος ’ςτην ένορία τους.

ΕΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΟΛΛΑ ΤΟΥ ΧΑΤΖΗ ΑΛΗ

Ό Χατζή Άλης έβαζε μέ τρόπο δικαίς του γυναίκες ’ςτά λουτρά νά 
τοϋ μαρτυρούν της εύμορφαις. Ό Σταμάτης Σαρρης είχε πάρει ώραι- 
οτάτην γυναίκα- ή γυναίκες τοϋ τό μαρτύρησαν. Δέν χάνει καιρόν δ 
Χατζή Άλης φωνάζει τούς τζοχανταρέους του καί τούς λέει τό βράδυ 
νά παν νά τοϋ την φέρουν δίχως άλλο- άλλά μιά άπό της γυναϊκές 
του ητο ποτέ ψυχοπαϊδά του καί τρέχει άμέσως καί λέγει τοϋ Σαρρη : 
«δ Χατζή Άλης θά στείλη τό βράδυ ν’ άρπάξη την κυρά Έργίνα 
καί ν’ άνοίζης τη γη νά την κρύψης»- τό είπε καί έφυγε νά μην προ- 
δοθη. Ό Σαρρης άμέσως δέν χάνει καιρό την ντύνει τούρκισσα, την 
άνεβάζει σέ άλογο πηδάει κι’ αύτός ’ς ένα μουλάρι καί τραβάει μία 
καί *ςτη Λειβαδιά. Καθώς νύκτο'σε οί τζοχανταρέοι κτυποϋν τη θύρα 

τοϋ Σαρρη πώς κάτι θέλουν νά τοϋ 'ποϋν οί δούλοι είπαν πώς δ άφέν- 
της τους έχει ’μέραις ποϋ έφυγε γιά την Πόλι. «Δέν πειράζει, ’μι
λούμε της κυράς», είπαν εκείνοι. «Καί ή κυρά μας λείπει», είπαν οί 
δούλοι. Οί τζοχανταρέοι δέν έπίστευσαν καί έσπασαν την πόρτα καί 
μπήκαν . . . ψάχνουν δέν βρίσκουν κανένα . . . "Υστερα άπό κάμπο
σον καιρό έγύρισε δ Σαρρης είς την Αθήνα καί άφισε την γυναϊκά του 
είς την Λειβαδιά, καί έπειδή είχε περάσει πολύς καιρός ένόμισεν δτι 
δ Χατζή Άλης είχε λησμονήσει τό πράγμα. Ό Χατζή Άλης δμως 
δέν ξεχνούσε εύκολα, καί άμα έμαθε πώς έγύρισε ’ςτην Άθηνα έστειλε 
καί τόν έφεραν ’ςτό κονάκι καί τόν σακάτεψαν ’ςτό ξύλο, καί άφοϋ 
έπεσε πλέον άναίσθητος, τόν έπηραν μερικοί χριστιανοί καί τόν έπηγαν 
’ςτό σπίτι του πεθαμένον καί άταφον. Τότε έπροσκάλεσαν τούς για
τρούς, οί όποιοι είπαν καί έσφαζαν πρόβατα καί τά έγδαιρναν καί 
καθώς ητο ζεστό τό τομάρι τόν έτύλιγαν μέσα· έπειτα τόν έρριψαν ’ςτό 
κρύο τό νερό καί άνέζησε. Άλλά δλη του τη ζωή έπασχε καί άφοϋ 
έσκότωσαν τόν Χατζή Άλη, τότε μόνον έφερε καί την γυναϊκά 
’ς την Άθηνα.

του

Αί συμβουλαο τής Μετράς μου.

Τόν Νοέμβριον τοϋ 1851, όλίγας ημέρας πριν ύπανδρευθώ, ή μη
τέρα. μου είχε κατέβει ϊνχ πρωί είς τό περιβόλι τού σπιτιού μας καί 
έστέκετο πλησίον της στέρνας καί κάτι έβλεπε. Ύστερα μ.* έφώναξε 
καί κατέβηκα καί έγώ κάτω' μέ έπηρε άπό τό χέρι καί μέ πήγε εις 
την στέρνα καί μοϋ είπε : «βλέπεις, παιδί μου, πόσο πολύ νερό τρέχει 
μέσα ’ςτη στέρνα ; έτσι έτρεχεν δλη τη νύκτα» «Βλέπω», άπεκρίθην, 
χωρίς νά έννοήσω διατί μοϋ έλεγε τοϋτο. «Έ, μοϋ λέγει, τόσο νερό 
έτρεξε καί έν τούτοις δέν έγέμισε ή στέρνα καί τά ψαράκια κοντεύουν 
νά ψωφίσουν. Κύτταξε τώρα καί τό βούλωμα τής στέρνας πώς άνα- 
γλύφει . . . νά, πώς χάνεται τό νερό χωρίς νά τό καταλαβαίνη κανείς. 
Έτσι είναι καί ή γυναίκα δταν δέν είναι καλή νοικοκυρά- δσο καί άν 
κουβαλη δ άνδρας της, άν δέν οίκονομή ή γυναίκα τό σπίτι χάνεται. 
Ό άνδρας άν κουβαλή μέ τό κοφίνι καί ή γυναίκα άν σκορπίζη μέ 
τήν βελόνα προκοπή δέν γίνεται . . . Πρόσεξε νά ήσαι οικονόμα» . . .

f MAPI ΑΝΝΑ ΓΡ. ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΣΙΔ. ΣΚΥΛΙΣΣΗΣ

Ή «ΤΙοικίΛη Σΐοα» άνέμενεν καί πάλ(ν νά ιοη κοσμουμένας περιβλέπτως τάς 
σελίδας τοΰ παρόντος τόμου δι’ έργου τοΰ πεφιλημένου καί διαπρεπούς αύτής 
συνεργάτου, εν ω δέ προσεδόκα ώραίας εντυπώσεις έκ τοΰ τελευταίου ταξειδίου 
τοΰ αείποτε τιμήσαντος την έργασίαν αύτής διά τής σοφής αύτοϋ καθοδηγίας καί 
συμμετοχής, ό θάνατος τοΰ αφήρεσε έν Μόντε-Κάρλω, δπου διέτριβε ταξειδεύων 
χάριν τής πασχούσης υγείας του περί τάς άρχάς τοΰ ’Οκτωβρίου τοΰ λήξαντος 
’έτους την χρησιμωτατην ζωήν του, μακράν τής πατρίδος του, ήν έλάτρευσε κα'ι 
πεφωτισμένως ύπηρέτησε πάντοτε, μακράν τών φιλημάτων τής εύγενοΰς αύτοϋ 
οικογένειας, ής έν μια ημέρα διπλή συμφορά μετέβαλλε τήν γαλήνην και εύδαι- 
μονιαν, τον δε ήλιον τής εύτυχίας διεδέχετο τών μεγάλων συμφορών ή πικρία, 
τοΰ πένθους ή οδύνη καί αλησμόνητος Ολίψις.

Προς το όνομα τοΰ I. Ίσιδ. ΣκνΣσση ή «[Τοικι'^η Στοά» οφείλει ίδια δείγ
ματα συμπάθειας κα'ι τιμής. Δυστυχώς ό ελάχιστος χρόνος, δστις άπέμενε προς 
άποπεράτωσιν τοΰ τόμου τούτου, μόλις έπέτρεψε τήν δημοσίευσιν έπιτυχεστάτης 
αύτοϋ προσωπογραφίας, ολιγίστων βιογραφικών γραμμών και τήν παοάθεσιν τριών 
ανεκδότων ώραίων ποιήσεων τοΰ χαριεστάτου ποιητοΰ καϊ άπαραμίλλου διά τήν 
τέχνην τοΰ ύφους και τήν γραφικήν χάριν λογογράφου τής πατρίδος ημών, εύγενώς 
παραχωρηθέντων ύπό τής διακεκριμένης οικογένειας του.

Κυρίως άπας δ βίος τοϋ Ίωάννον ΣκνΜσση ύπήρξε σειρά φιλολο
γικής έργασίας και πνευματικής ακαταπόνητου δράσεως, αξίας ιδίας 
τιμής καί έκτιμήσεως. Άπό τών πρώτων ήμερων τής ζωής του άφω- 
σιώθη έ'νθα ιδία έ'φεσις τόν είχε προωρίσει. Γεννηθείς έν Σμύρνη τφ 
1819 έκ Χίου πατρός καί Σμυρναίας μητρός, μετά έπιμελή παίδευσιν, 
ήν συνεπλήρωσεν έν τή ευαγγελική σχολή τής Σμύρνης, έτράπη πρός 
τήν δημοσιογραφίαν. Έν Σμύρνη έχρημάτισε τό πρώτον συντάκτης 
τής Μνημοσύνης, τής ΜμαΛΟιΙας τοϋ "Αργόν. Έν ετει 1849 ίδρυσε 
τήν Έφημερίόα της Σμύρνης πολιτικήν καί φιλολογικήν, ύπήρξε δέ 
καί δ ιδρυτής τής Τεργεσταίας Ημέρας. Τό 1867 άπήλθεν είς Παοι- 
σίους, έ'νθα 'ίδρυσε τά Μύρια "Οσα, Εικονογραφημένου λαμπρόν Σύγ
γραμμα, έκδοθέν μέχρι τών παραμονών τοϋ Γαλλογερμανικοϋ πολέιεου.

Έξαιρετικώς άνεδείχθη δ 7. ΣκυΛΙσσης ώς μεταφραστής. Είς τού
τον όφείλομεν τάς καλλίστας μεταφράσεις όνομαστών μυθιστορικών 

καί κοινωνικών έ'ργων τής Γαλλικής Φιλολογίας. Έν τή έποχή έκείνη 
τής μεταφράσεως μυθιστορημάτων έπελαμβάνοντο άνδρες εκ τών κο
ρυφαίων έν τοΐς Γράμμασιν, οΣος δ Σιμός, δ ’Ραγκαβής, δ Ζαλοκως·ας, 
καί άλλοι. Πρώτον μεταφραστικόν έργον τοϋ I. ΣκνΜσση ύπήρζεν 
δ «Ετεοκλής καί Πολυνείκης» τοϋ 'Ρακίνα, καί τά «Καθ’ Ήρώ καί 
Λέανδρον» τοΰ Μουσαίου. Έν ταύτώ καί τό ποίημα τοϋ Λαμαρτίνου 
δ «Θάνατος τοϋ Σωκράτους» μετηνέχθη ύπ’ αύτοϋ έμμέτρως είς τήν 
ήμετέραν γλώσσαν. Πλήθος μεταφράσεων γαλλικών μυθιστοριών εδη- 
μοσίευσεν ε’ις τάς έπιφυλλίδας τών Εφημερίδων τών δποίων ήτο ιδρυ
τής ή συντάκτης. Αί όνομαστότεραι έξ αύτών εϊνεή τών «’Απόκρυφων 
τών Παρισίων» τοϋ Σύη, ή δημοτικωτάτη καί πλείστας εκδόσεις 
άριθμοϋσα τών «Άθλιων» τοϋ Βίκτωρος Ούγγώ, ή τοϋ «Δών Κι- 
χώτου» τοϋ Κερβάντη, καί αί έλεύθεραι παραφράσεις τριών κωμω
διών τοϋ Μολιέρου έμμετροι τοϋ «Ταρτούφου» καί «Μισανθρώπου», 
έν πεζώ δέ λόγω τοϋ «Φιλαργύρου».

*¥ ¥
Μετά τοϋ ονόματος τοϋ ’7. ΣκνΜσση συνδέεται πολλαχώς ή ίστο- 

ςία τής φιλολογίας καί δημοσιογραφίας παρ’ ήμ.ϊν. Άτυχώς δέν είναι 
ποσώς εύκολον, δσφ καί άν παρατρέξη τις έπιφανή γεγονότα, ι'να δι’ 
ολιγίστων γραμμών έκφρασθώσιν οί χαρακτήρες τοσοϋτον ποικίλου 
πνεύματος. Άπό νεαρωτάτης ηλικίας ελαβεν είς χειρας τόν κάλαμον 
τοϋ συγγραφέως, μέχρι δέ τών ύστάτων ημερών αύτοϋ παρέμεινε συγ- 
γράφων δ άοίδιμος άνήρ, άναμιγνύμενος είς άπαντα τά άναφυομενα 
ζητήματα, πολιτικά, φιλολογικά, γλωσσολογικά, κοινωνικά, παρέχων 
είς τ’ άρθρα του ίδιον δλως τύπον μεταξύ τών πεζογράφων καί στιχο
γράφων τής νεωτέρας Ελλάδος. Ό Σκί'.Ιίσσης έκτος άπειρων άρθρων, 
μελετών, διατριβών καί ποιημάτων κατέλιπε μακρόν άνέκδοτον σπου
δαιότατου πόυημα έπιγραφόμευου «Ήμέραι Παθώυ καϊ Άυαστάσεως 
τοϋ Έλληυικοϋ Έθυους».

*¥ ¥
Προχείρως υϋν πλέκουτες δι’ άδραυώυ δακτύλων στέφανον έμπρέ- 

ποντα είς τό εύγενές μέτωπον τοϋ αίμύλου λογίου γέροντος, ρίπτομεν 
ολίγα άνθη, ώχρά καί μεμαραμένα ώς έ'τυχον, άτινα πάντοτε έλπίζο- 
μεν δτι θά δεχθή επιεικώς ή σκιά του, διακρίνουσα έπ’ αύτών στίλ
βοντας ώς άδάμαντας, τά δάκρυα ημών.

Εις τάς μελλούσας γενεάς δ ’7. ΣκνΜσσης κατέλιπεν άθάνατα μνη
μεία διανοίας καί καρδίας φλογέράς. Βίος, έν τώ δποίφ μεγάλαι άνα-
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μνήσεις, και πλήθουσα πνευματική ζωή ενυπάρχει, δέν λησμονεϊται 
ευκόλως. Πόσοι τάχα έκ τών νεωτέρων 'Ελλήνων δύνανται νά καυ- 
χηθώσιν, δτι ύπηρέτησαν τήν πατρίδα των και ύπέρ τών γραμμάτων 
αυτής τοσοϋτον ήγωνίσθησαν ;

Οι "Ελληνες πάντοτε θά τηρώσιν ευλαβή τήν μνήμην τοϋ Ί. Σκν- 
.Ιίσση καί ζωηρότερον έν τή άναμνςτει τοϋ ονόματος του θά έκφρά- 
ζωσι τήν ευγνωμοσύνην των προς τόν τόσον έπιφανώς συνίέσαντα αύτο 
μετά τής ιστορίας τών γραμ.μάτων τής άναγεννηθείσης Ελλάδος, οΐ 
λόγιοι θά ένθυμώνται τόν ποιητήν τοσούτων ωραίων γλαφυρών και 
χαριέντων καλλιτεχνημάτων καί μοναίνκον μεταφραστήν τών λαμ
πρότερων έργων τής γαλλικής φιλολογίας, ή δέ νεότης ευλογούσα τήν 
μνήμην τοϋ μετριοφρονεστέρου τών έργατών τής ’Εθνικής δόξης δέν 
θά λησμονήση ποτέ τόν μετά παραδειγματικής στοργής καί άπλάστου 
γλυκύτητος ύπηρετήσαντα τήν πνευματικήν αύτής πρόοδον, διαθέ- 
σαντα δέ τά φώτα καί τήν πείραν τοϋ γήρατος είς χειραγώγησιν τών 
νεωτέρων.

ΑΝΕΥ ΣΟΥ ΟΥΛΑΜΟΥ

’Εάν είς τόν παράδεισον να έμβω ευτυχούσα 
Κ’ έκεϊ δέν σ’ απαντούσα, 
Ανάγκη τής ψυχής,

Εις τοϋ Θεοΰ τόν άγγελον, δστις θά μέ ώδήγει, 
Θά έλεγα νά φύγη!
Θά ήμην δυστυχής.

Όπίσω θά έπέστρεφα μέ τους εκδιωγμένους, 
Άπό τους ερχομένους 
Πολλούς νά ερωτώ,

Καί φως μου, θά κατέστηνα θρηνώδεις τούς αιθέρας, 
Είς δλους τούς αστέρας 
Νά σέ αναζητώ.

Τ’ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΦΥΛΑΚΤΟΝ

Ένα βράδυ σ’ ενθυμούμαι, 
“Α, τί βράδ’ ήτον εκείνο! 
Στεναγμόν βαθύν άφίνω 
"Οταν τό άναπολώ.

Ολ’ ηνοίχθησαν τά άστρα 
Πολυέλαιοι, μαγεία, 
Κ’ ήλθε μία άνθοσμία 
Μέ τ’ άέρι τ’ απαλό.

Σ’ έβλεπα καί, ώ εκστάσεις 
Καί τρυφαί τού παραδείσου! 
Αρμονίαν μεταξύ σου 
Εΰρισκον καί τής νυκτός. 
Κ’ ή ψυχή μου ευλογούσε 
Τον όημιουργόν τού κόσμου, 
’Άγγελόν του πώς εμπρός μου 
Σ εστειλε να ζώ διττώς.

Μ’ έβλεπες καί σύ ομοίως

Ενθουν πρό τής καλλονής σου 
Κ’ ητον δλη ή ψυχή σου 
Εις αύτήν σου τήν ματιά. 
Οιαν ήρχιζεν ιδέαν 
Η καρδια σου σιωπώσα 

Τήν τελείωνε σκιρτώσα 
Ή δική μου ή καρδιά.

Σκύψαμεν νά στοχασθώμεν 
Τά νερά πού έκοιμώντο, 
Τ’ άστρα πώς άντηνακλώντο 
Μέσα ’ςτήν δεξαμενήν.
Ταις φωτιαίς τής παρειάς σου 
Πλησιέστατα ήσθάνθην, 
Θορυβήθην, έκωφάνθην, 
Έμεινα χωρίς φωνήν.

Τάς στιγμάς έκείνας θέλω 
Κ’ ή λοιπή ζωή άς φύγη. 
Πλούτος, δόξα τις ολίγη 
Δεν ευφραίνουν τήν ζωήν. 
Τήν ευφραίνει ή ταύτότης 
’Ιδεών καί αισθημάτων' 
Έρως ένθερμος φυλάττων 
Έως τέλους τήν αρχήν.
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ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΜΑΡΤΙΝΟΝ
(Διαβάντα εκ Σμύρνης τώ 1851)

Σ’ έχομεν λοιπόν, ώ κύκνε της τών Γάλλων Κασταλίας, 
Άλλ’ άν ρόδα δέν προάξη ή παρούσα εποχή 
Εις τό έδαφος τής γραίας καί ατόνου ’Ιωνίας, 
Μϋρον σπεύδει ν’ άναοώση δια σέ πάσα ψυχή !

ΙΙρόσδεξαι τής ίδικής μου εμπλεων τόν αμφορέα’ 
Στέμμα, βλέπεις, τόν λαιμόν του πεοιβάλλει ταπεινόν, 
Είνε τής πτωχής μου Μούσης ώραιότης στιγμιαία’ 
Σύγκειτ’ όλον έξ άνθέων είς τάς χέρσους σας κοινών.

Πώς σέ ήλθε νά ζητήσης τής άθλιας ταύτης λύρας 

Τό έν παραβύστω δώμα καί νά τό έπισκεφθής, 
Σύ δ χρυσελεφάντινου έφαπτόμενος κινύρας, 
Είς αρμόνικάς μελέτας όταν θέλεις νά δοθής.

«Σ’ ερχεται ό Λαμαρτΐνος» όταν ήκουσε τό ούς μου, 
«Καί τό όνομά σου λέγει έξω, καί σ’ αναζητεί», 
Είπεν ότι όνειρώττει ό έκπεπληγμένος νους μου. 
Ήτο δόξα τής ζωής μου ή έπίσκεψις αυτή.

"Οταν είς τό ταπεινόν μου δώμα προσηνώς έμβήκες 
Καί τό ύψηλόν σου είδα μέτωπον, τό εύγενές,
Τάς ήνίας τής Γαλλίας, κατ’ έμέ, δέν τάς αφήκες,
Τάς έκράτεις, καίτοι στρέφων πρός με βλέμμα ευμενές.

Τάς έκράτεις, κ' ένας κόσμος θεατών πεφρυαγμένων, 
Πέλαγος προσαποστέλλων κύματ’ από κεφαλας,
Σέ θυμήρη παρετήρει μίαν λέξιν περιμένων, 
Λέξιν, ήτις έπιφέρει τοϋ παντός μεταβολάς.

Πόσου αΐματος έφείσθης! Μία έλαφρά πνοή σου 
Τήν άκήν τής λαιμητόμου άπεστόμωσεν ευθύς’ 
Διό αθάνατος κατέστης, μέγας ποιητής, κ’ έξίσου 
Άνήρ σώστης, είς μνημεία κ’ είς καρδίας χαραχθείς.

Κ’ έλαβες τήν τών μεγάλων άνδρών τύχην όλεθρίαν, 
Στιγματίζουσαν τόν βίον σχεδόν όλων τών εθνών 
Θανατώνουν τούς προφήτας, άνταμοίβουν μ’ έξορΐαν 
Τούς δι’ ών είς τάς φρικώδεις^όργάς θέτουν χαλινόν. 

’Ίδε, ποιητά, ή λύρα καί τό πλήκτρον κ’ αί χορδαί της. 
Είς τόν Μέλητα έλούσθην, είν’ ή όχθη ομαλή’ 
Ήλπισα δ άοιδός του νά μοϋ γίνη ποδηγέτης, 
Διαφέρει πλήν τό λοΰτρον τοϋ βαπτίσματος πολύ.

"Ομως λάβε, άφοϋ θέλεις, χάλικας και όχι πλέον 
Έπεα αδαμαντίνης καλλονής τε καί ζωής.
Τούς τορνεύομεν μέ κόπον, κ’ είνε πρός τόν Εΰρωπαϊον 
Μάλλον δείγματα τοϋ πόσον ετι εί'μεθ’ αδαείς.

Άφ’ ού μ’ έπλασεν ό Πλάστης 
Δίχως νά μοϋ ’πή γιά τί, 
Μέ φωνάζει καί μοϋ δίδει 
Είς τό χέο’ ένα κουτί.

Ήτο τυλιγμένο μέσα
Σέ λουλούδια καί κλαδιά
Κ* ειχ’ δλόγυρα γραμμένα 
«Φαντασία καί Καρδιά».

Μέ αύτό λοιπόν τό δώρο 
Προικισμένος, αρχινώ
Τό ταξεΐδι τής ζωής μου 
Τ’ άγνωστο καί σκοτεινό.

’Έξαφνα ή Φαντασία
Μοϋ φωνάζ’ απ’ τό κουτί: 
«"Ο,τι θές νά σοϋ χαρίζω 
Ζήτα κ’ είμαι δυνατή.»

Κ’ ή Καοδιά ’ποϋ επηδοϋσε 
’Σάν χαρούμενο πουλί 
«'Όσο θές αγάπα, μοΰπε, 
"Εχω θησαυρό πολύ».

Αύγουστος 1890.

Βγαίνει πρώτ’ ή Φαντασία
Μέ δλόχρυσα φτερά
Καί μοϋ λέγει : 'Όσον θέλεις 
Πέτα τώρα μέ χαρα».

Βγαίνει κ’ ή Καρδιά κατόπι 
νά ’δή φώς και ούρανόν 
Καί μοϋ δείχνει έν τώ άμα 
Ένα σμήνος καλλονών.

Κ’ έπειδή φιλονεικίαις
Δέν μ’ αρέσουν καί.φωναίς 
Άγαπώ καί μαυρομμάταις 
Άγαπώ καί γαλαναίς.

Τοϋ κακοΰ τά χρόνια τρέχουν 
Καί μ’ ασπρίζουν τα μαλλια, 
Ή καρδιά μου θέλει πάντα 
Γέλοια, χάδια καί φιλιά.

Αύτό δέ άν ήν’ καί πλάνη
Γιά μέ τί ανταμοιβή 
Σύντροφο ’στην πλάνη νάχω 
’Σάν τό γέρω 'Ραγκαβή !

G. L ΑΓΡΟΝ.
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ΠΑΡΑΔΟΞΟΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ

ΠΟΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΙΜΟΠΟΤΩΝ 

έκτάκτου αύστηρότητος. Τό Μωσαϊκόν δίκαιον (Γενέσ. IX. 4) διέτασ- 
σεν «κρέας έν αΐματι ψυχής ού φάγεσθε», έν δέ ταϊς πράξεσι τών 
’Αποστόλων ώρίζετο «άπέχεσθαι είδωλοθύτων καί α'ίματος πνικτοϋ. 
Ό συντάκτης τών άποστολικών κανόνων εχων ύπ’ δψει τάς έντολάς 
ταύτας συνέγραψε τόν 63 κανόνα, ή δ’ έν Τρούλλω Σύνοδος διά τοϋ 
67 κανόνος γενικήν διάταξιν περιέλαβε άπειλοϋσαν καθαίρεσιν τοϊς 
κληρικοϊςκαί άφορισμόν τοϊς λαϊκοϊς τοϊς τολμώσιν αίμα ζώου εσθίειν». 
Φαίνεται δμως δτι αΐ παρακελεύσεις τοϋ έκκλησιαστικοϋ δικαίου δέν 
έ'πεισαν τούς αίμοπότας νά μεταβάλωσι σκέψεις, καί ήναγκάσθη δ 
Λέων νά κανονίση τάς άνωτέρω μνησθείσας δρακόντειους ποινάς, αϊ- 
τινες σήμερον αδικαιολόγητοι καί μωραί ήδύναντο νά θεωρηθώσι. Πώς 
μεταβάλλονται οί καιροί καί τά ήθη !

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΟΜΦΕΡΡΑΤΟΣ

άναδιφών τούς νόμους, οϊτινες διεϊπον τό Βυζαν- 
τιακόν κράτος, συχνάκις εκπλήσσεται άνευρίσκων 
διατάξεις έκδοθείσας προς τόν σκοπόν καταστολής 
πράξεων, αί δποϊαι είς [Μεταγενεστέρους χρόνους 
ούδέν τό έπιλήψιμον ήδύναντο νά περϊλαμβάνωσΓ 
τοϋτο συμβαίνει πολλάκις είς τάς περιστάσεις 
έκείνας ιδίως, καθ’ άς ή εκκλησία παρέσυρε τούς 
νοριοθέτας τοϋ άστικοϋ δικαίου έν τή ψηφίσει τών 

Νόμων. Έν τφ ποινικφ δικαίφ τών βυζαντινών εύρίσκομεν αύστηράς 
ποινάς κατά τών ανθρώπων παρ’ οίς ήδύνατο νά έγερθή ή έπιθυμία 
νά πίωσιν αίμα ζώου, οίον προβάτου ή νά παρασκευάσωσι φαγητόν 
έξ αίματος. Τοιαύτην απέχθειαν οί βυζαντινοί νοριοθέται ήσθάνοντο 
προς τούς τοιούτους άίμοβόρους, ώστε βαρυτάτας ποινάς ήπείλησαν 
κατ’ αύτών. Κατά Λέοντα τόν σοφόν, δστις ειδικήν νεαράν έξέδωκε 
πρός τοϋτο, ού μόνον οί αίμοπόται άλλά και οί πωλοϋντες ή παρα- 
σκευάζοντες τοιαϋτα βρώματα έτιριωροϋντο- όσοι «οί μέν κέρδους 
ένεκα οί δέ το γαστρίριαργον θεραπεύοντες καταφρονοϋσι μέν τοϋ πα
ραγγέλματος, βρώμα δέ ποιούνται τό άπηγορευμένον είς βρώσιν αίμα· 
«άνήνεκται γάρ ταϊς άκοαϊς ήμών, (γράφει δ Λέων), δτι περ ώς χιτώσι 
τοϊς έντέροις τοϋτο διαλαμβάνοντες, καθάπερ τί τών συνήθων βρω- 
μάτων διδόασι τή γαστρί.» — Τό τοιοϋτον άγος θέλων νά άποτρέψη 
δ σοφός Λέων διέταξεν ότι δ φωραθείς παραβάτης καί δ τό αίμα 
βρώμα ποιούμενος, «καν τε πιπράσκων καν -τε ώνούμενος εϊη», ύπο- 
βληθήσεται είς δήμευσιν τής περιουσίας του, καί «μετά τό είς τό 
σώμα πικρώς αίκισθήναι καί έν χρώ κουρείγ άτιμασθήναι φυγή τής 
πατρίδος άϊδίω ζημιωθήσεται», Μαστίγωσις λοιπόν, κουρεία άτιμω- 
τική, δήμευσις περιουσίας καί έξορΐα· οί’α αύστηρότης διότι τις κα- 
τελαμβάνετο ύπό τής όρέξεως νά δοκιμάση τήν γεϋσιν ενός άλλάντος 
έξ αίματος ζώου ! τοϋτο δμως δύναται νά έξηγηθή δταν άναζητηθή 
ή πηγή έξ ής προήλθε. Ή βυζαντινή εκκλησία ένίοτε στενώς έρμη- 
νεύουσα τάς άρχάς τών Γραφών, προέβαινεν είς κανόνας καί δόγματα

ΕΙΣ ΤΟ ΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΣΑΡΔΑΝΑΠΑΛΟΥ
(παράφρασές Λιοάώρου')

Ξέρεις δτι θ’ άπεθάνης !
Τό λοιπόν δσο [Μπορείς 
Τή ζωή σου νά χαρής.

Τίποτε ’ςτό νοΰ μή βάνης, 
"Ερωτας, φαγεϊ καί πιεϊ 
Νά ’νε ή μόνη σου ευχή.

"Οταν σβύση ή [αατιασου, 
Διάφορο μην καρτερής- 
Δέ ματάχεις νά χαρής.

Κύττα εμένα καί στοχάσου 
Παντού ήμουν ξακουστός, 
’Αλλά τώρα... κορνιαχτός.

Μόνον την καλή ζωη [Μου 
"Εχω κέρδος, ζωντανοί, 
Τό λοιπόν παντοτινή

Σάς αφήνω συμβουλή μου, 
"Ερωτας, φαγιά, βιολιά 
Νά ’νε ή μόνη σας δουλειά.

Δ. Μ. ΣΑΡΡΟΣ



ΕΚ ΤΩΝ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΩΝΤΟΥ ΛΟΡΔΟΥ ΒΥΡΩΝΟΣ
Τδ δεύτερον ήδη τιμά τδ ήμέτερον εργον διά τής διαπρεπούς αύτού συμμετοχής 

ό παρ’ ήμΐν έγκριτος αρεοπαγίτης κ. Άχιλλεύς Άγαθόνικος. Πρδς τδν διακεκρι- 
μένον ήμών συνεργάτην και δημοσία όμολογοΰμεν θερμάς χάριτας διά τήν πρδς 
τήν «Ποιχί^ητ Στοάν» προτίμησιν καί έκτίμησιν αύτού.

τε τό πρώτον ό “λόρδος Βύρων ήλθεν είς ’Αθή
νας, διέμεινεν έν τή πόλει ταύτη δύο ή τρεις 
μ.ήνας καθ’ οΰς συνεχώς έπεσκέπτετο τά σε
πτά τής άοχαιότητος μνημεία, άνακαλών τό 
ΙΙνεϋμα παρελθόντων αιώνων έν τώ μέσω τών 
ερειπίων. Πλήν τής μαγείας τών ονομάτων 
καί τών τοποθεσιών, ή πόλις τής Άθηνάς 

είχε καί άλλο θέλγητρον προσελκϋον τόν τε νοϋν καί τήν καρδίαν 
τού ποιητού. Ή ώδή αύτού· «Παρθένε τών ’Αθηνών, πριν άποχωρι- 
σθώμεν, άποδος, ώ άποδος τήν καρδίαν μου !» άπηυθύνετο, λέγεται, 
πρός τήν πρωτότοκον θυγατέρα τής ελληνικός δεσποίνης, παρ’ ή κα- 
τώκησεν. Ή Θεοδώρα Μκκρή, ή οικοδέσποινα αύτού, ήτο χήρα τού 
τελευταίου άγγλου ύποπροζένου καί έζεμίσθου συνήθως είς άγνλους 
περιηγητάς τά δωμάτια, άτινα δ λόρδος Βύρων καί δ φίλος αύτού 
Hobhause κατεϊχον τότε. «Ή κατοικία ήμών σύγκειται έκ μικράς 
αιθούσης καί δύο κοιτώνων, έ'χω δέ τήν θέαν είς αύλήν, περιέχουσαν 
ές ή επτά λεμωνιάς, ών καθ’ έκάστην συλλέγουσι τούς καρπούς, ΐνα 
άρτύσωσι τό .τι.ΐά^ καί άλλα έγχώρια έδέσματα, παρατιθέμενα έπι 
τής λιτής ήμών τραπέζης.»

Ή περιβαλλουσα τόν ποιητήν αίγλη δέν περιορίζεται είς τό πρό
σωπον και τά έ'ργα αύτού, έπεκτεινομένη καί είς παν ο,τι έ'χει καί 
άπω^άτην μετ’ αύτού σχέσιν. Ού μόνον οί περί αύτόν έξευγενίζονται 
διά τής φιλίας τού έ'ρωτος αύτού, άλλά καί οί τόποι, έν οις διέ τρίψε 
ζών διασώζουσι τά λαμπρά τής διαβάσεως αύτού ίχνη. Ή νέα Άτθίς 
ή άμερίμνως άκούουσα τάς φιλοφρονήσεις τού άγγλου ποιητού ούδό-

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΙΣΣΙΔΗΣ
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λως προέβλεπεν δτι τό όνομά της θά έξυμνεΐτο ποτέ σχεδόν δσον και 
τό της πατρίδος αύτής. Είς τών τελευταίων περιηγητών τών έπισκε- 
φθέντων την Ελλάδα, έγραφε.

«Ό προπορευθείς θεράπων ημών πρός ευρεσιν οικήματος, άνέμενεν 
είς την θύραν καί ώδήγησεν ημάς παρά τή Θεοδώρα Μάκρη, τή συ- 
ζύγω τοϋ προξένου, είς ής την οικίαν μένομεν ήδη. Ή δέσποινα αύτη 
έχει τρεις χαριεστάτας θυγατέρας· η πρωτότοκος, εύειδής λίαν, ένέ- 
πνευσε τώ λόρδφ Βύρωνι θεσπεσίας τινας στροφάς.

»Έν Όρχομενφ, δπου ήτο τό ιερόν τών χαρίτων, ώρμήθην νά ανα
φωνήσω. «,ΙΙοϋ αί χάριτες κατέφυγον ;» "Ηκιστα προσεδόκων νά έπα- 
νεύρω αύτάς. Έν τούτοις ή μία τούτων προέβη φέρουσα κυαθίσκους 
χρυσούς καί καφέ· έτέρα έκράτει βιβλίον. Τό βιβλίον τοϋτο περιέχει 
κατάλογον όνοριάτων, ών τινά ε’ισι λίαν γνωστά. Έν αύτοϊς ύπάρχει 
τό τοϋ Βύρωνος καί έπίγραμμά τι διά στίχων. ’Ανώνυμος είχε γράψει 
τό έπόριενον τετράστιχον.

«Ή Άλβιών μειδιώσα βλέπει έ'ν τών τέκνων αύτής απερχόμενον 
είς τήν κοιτίδα τής τέχνης· εύγενεϊς αί προθέσεις αύτοϋ, ένδοξος δ 
σκοπός. ! ΤΗλθεν είς ’Αθήνας καί γράφει... τό όνομά του!»

«Ό λόρδος Βύρων έσημείωσε κάτωθι.
Ό μετρώφρων ούτος βάρδος, ώς πολλοί άλλοι βάρδοι, στιχουργεΐ 

έν γνώσει τών ονομάτων ημών καί συνετώς κρύπτει τό εαυτού- άλλ’ 
δστις δήποτε ούτος, ΐνα μή τι χείρον εϊπω, τό όνομά του θά έτίμα 
αύτόν πλέον ή οί στίχοι του.»

«Ή μνεία τών τριών Άτθίδων χαρίτων θά διεγείρη, προβλέπω, τήν 
περιέργειαν καί έξάψη τήν φαντασίαν ημών. Τά δωμάτιά των είναι 
άντικρύ τών ήμετέρων, καί άν έβλέπετε αύτάς, ώς ήμεϊς ήδη, διά 
τών φυλλωμάτων τών άρωματικών φυτών, άτινα δονοϋνται πρό τών 
παραθύρων, ή καρδία ύμών θά έ'μενεν έν Άθήναις.

»Ή Θηρεσία, ή Κατήγκω καί ή Μαριάνα είναι μέτριου άναστήμα- 
τος" φέρουσιν είς τήν κορυφήν τής κεφαλής μικρόν έρυθροϋν άλβανικον 
κάλυμμα (φέσι) ού δ κυανόχρους μεταξωτός θύσανος έξαπλοϋται έπ’ 
αύτοϋ έν σχήματι άστέρος· γύρωθεν δέ ποικιλόχρωμος κεφαλόδεσμος 
ελίσσεται περί τούς κροτάφους. Ή νεωτέρα έχει την κόμην έκτος τοϋ 
καλύμματος καί κυματίζουσαν είς τούς ώμους, όπισθεν δε οί βόστρυ
χοι διά μεταξωτών ταινιών συμπεπλεγμένοι, πίπτουσι σχεδόν εις το 
μέσον τοϋ σώματος. Αί δύο πρεσβύτεραι κρυπτουσι συνήθως την κόμην 
περίδετον ύπό τόν κεφαλόδεσμον. Ό επενδυτής αυτών περικοσμουμενος 
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διά σισύρας, κατέρχεται χαριέντως μέχρι τών σφυρών- περιστηθιον έκ 
μουσελίνης καλύπτει τά στέρνα- κάτωθεν δέ φέρουσιν έσθάτα μετα
ξωτήν η έκ ραβδωτάς μουσελίνας, ητις χαλαρώς περί τάν όσφύν 
προσαρμοζομένα, έ'χει τι τό άταμέλατον καί χαρίεν- περικνημίδες 
λευκαί καί κίτρινοι έμβάδες συμπληροϋσι τόν καλλωπισμόν αυτών.

Αί δύο πρεσβύτεραι έ'χουσι ταν κόμην καί τούς οφθαλμούς μέλανας, 
τό πρόσωπον ωοειδές, τό χρώμα ϋπωχρον, καί τούς όδόντας λευκότα
τους. Αί παρειαί των είναι στρογγύλαι, ά ρΐζ εύθεϊα η μάλλον ολί
γον έπικαμπης. Ή νεωτέρα, ά Μαριάνα, είναι ώραιοτάτη- καίτοι όλι- 
γώτερον ίσως θελκτικά, είναι όμως αύτη φαιδρότερα τών άλλων αδελ
φών, αϊτινες, οσάκις ά συνδιάλεξις χαλαροϋται, φαίνονται ρεμβάζου- 
σαι. Χαρίεσσαι καί τούς τρόπους εύγενεϊς καί έπαγωγούς έ'χουσαι, έν 
πάση χώρα δύνανται ν’ άρέσωσι. Λαλοϋσι καλώς καί φαίνονται μάλ
λον άνεπτυγμέναι πολλών άλλων έλληνίδων. Κάθηνται κατά τό άνα- 
τολικόν έθος, τάς κνημας έ'χουσαι συνεσπειρωμένας ύπό τάν έσθάτα ά 
πλαγίως, έπί τοϋ διβανίου καί άνυπόδητοι. Διέρχονται δέ τάς ώρας, 
έργαζόμεναι Six τάς βελόνας, άνακρούουσαι εί^ός τι σείστρου ά τυμ
πάνου καί άναγινώσκουσαι.

«Είπον δτι έβλεπον τάς ώραίας ταύτας Έλληνίδας Six τών φυλ
λωμάτων τών φυτών καί τών άνθέων, άτινα κοσμοϋσι τά παράθυρα 
αύτών- τοϋτο δύναται νά έξάψη τάν φαντασίαν ήμών. Θά ©αντάζεσθε 
βεβαίως τάν οικίαν αύτών κοσμουμένην διά πάσας τάς άσιατικάς πο
λυτελείας. Οί χρυσοί κυαθίσκοι θά άναπολώσιν εις τάν μνήμην ύμών 
τούς λαμπρούς τάπητας, τάς έξ ίάσπιδος κρήνας, τούς μυροβόλους πί
δακας, οϋς ά Λαίδη Montague δαψιλώς άναφέρει έν ταϊς έπιστολαϊς 
αύτάς. Ούδέν Γούτων. Ίνα έπανέλθωμεν είς τάν πραγματικότητα, τά 
άρωματικά φυτά ούδέν άλλο είναι ά γεράνια τινα καί ηδύοσμοι, παν- 
ταχοϋ ένταϋθα φυόμενοι. Τά δωμάτια, έν οίς διαμένουσιν αί καλλο- 
ναί αύται, ε’ισίν έστεραμένα έπίπλων- ούτε τοιχογραφίαι, ούτε άλλα 
τις έπ’ αύτών διακόσμησις, ύπό δεξιάς χειρός γενομένα. Καί δμως τά 
δωμάτια ταϋτα έπί τρεις μάνας κατωκηθησαν ύπο τοϋ Βύρωνος, πολλαί 
στροφαί τοϋ Ghihle-HaroM συνετέθησαν έν αύτοϊς, καί αί οΐκοδέ- 
σποιναι αύτοϋ άναμιμνήσκονται καί διηγούνται τά περί τοϋ χαρα- 
κτάρος αύτοϋ δτέ μέν σοβαροϋ, δτέ S’ εύθύμου, τάν λύπην αύτών Six 
τάν άναχώρησίν του καί τούς άποχαιρετισμούς του».

Δέκα έβδομάδες παράλθον ταχέως, δτε άναχωροϋντος άγγλικοϋ πο
λεμικού πλοίου είς Σμύρναν, οί περιηγηταί έπελάβοντο τάς εύκαιρίας, 

καί τη 5 Μαρτίου έγκατέλιπον τάς ’Αθήνας. «Έξελθόντες, λέγει δ 
Hobhause Six ττ,: άγούσης είς Πειραιά πύλης, είσάλθομεν είς τόν 
έλαιώνα έπί τάς οδού Σαλαμϊνος- καί άπό ρυτάρος ήλαύνομεν, ϊνα Six 
τής σπουδής μετριάσωμεν τάν λύπαν τάς άναχωρήσεως. Έστρεφόμεθα 
άκοντες είς τά όπίσω, καθ’ δσον έπλησιάζομεν είς τάν παραλίαν και 
έπί πολλάν ώραν, άφοϋ Stv έβλέπομεν πλέον τάν πόλιν καί τάν Ά- 
κρόπολιν, έξακολουθάσαμεν τούς οφθαλμούς έ'χοντες προσαλωμένους είς 
τό μέρος, δπου τό τελευταϊον εϊδομεν τόν ναόν τοϋ Θησέως καί τά 
έρείπια τοϋ Παρθενώνος Six τοϋ έλαιώνος.»

’Ιδού δέ τίνι τρόπω αύτός δ Βύρων δι’ έπιστολάς τάς 13 ’Οκτωβρίου 
1809 πρός τάν ματέρα αύτοϋ άπευθυνομένας περιγράφει τάν αύλάν τοϋ 
σατράπου τών Ίωανν'ίνων.

«Είμί άπό τίνος έν Τουρκία- ά Πρέβεζα, έξ άς γράφω, κεϊται έπί 
τάς παραλίας, άλλά διάλθον τά ένδότερα τάς ’Αλβανίας, μεταβάς 
είς έπίσκεψιν τοϋ Πασά. Διάνυσα πεντήκοντα μίλια έντεϋθεν είς Τε- 
πελένιον, δπου διέμεινα τρεις άμέρας. Ό πασάς ονομάζεται Άλάς καί 
θεωρείται άνήρ πολυμήχανος- κυβερνά άπασαν τάν ’Αλβανίαν (τήν 
άρχαίαν ’Ιλλυρίαν), τάν "Ηπειρον καί μέρος τάς Μακεδονίας. Ό υιός 
αύτοϋ Βελά Πασάς, πρός δν μοι έ'δωκε συστατικάς έπιστολάς, διοικεί 
τό > Μωρέαν, καί έ'χει μεγάλην δύναμιν έν Αίγύπτω. Ένί λόγφ, δ 
’Αλάς είναι έκ τών κραταιοτάτων τάς ’Οθωμανικής αύτοκρατορίας. 
Άφικόμενος είς ’Ιωάννινα, τάν πρωτεύουσαν αύτοϋ, μετά τριήμερον διά 
τών όρέων δδοιπορίαν είς χώραν άγριας καλλονής, έπληροφορήθην δτι 
ητο είς ’Ιλλυρίαν μετά τοϋ στρατού, πολιορκών τόν Ίβραχάμ-Πασά 
εις τό φρούριον τοϋ Βερατίου. Μαθών ούτος δτι άγγλος έπιφανάς 
έ”μελλε νά περιέλθη τό κράτος αύτοϋ, διέταξε νά μοι έτοιμάσωσι κα
τάλυμα καί μοι παράσχωσι δωρεάν πάντα τά άναγκαϊα. "Εδωκα 
δώρά τινα είς τούς δούλους, άλλά δέν έδέχθησαν νά πληρώσω τι διά 
τάς γενομένας δαπάνας.

’Επέβην τών'ίππων τοϋ βεζύρου καί έπεσκέφθην τά άνάκτορα αύτοϋ 
ώς καί τά τών έγγόνων του. Είναι ταϋτα λαμπρά, άλλά κατάφορτα εκ 
χρυσού καί μετάξης. Μετέβην επίσης διά τών όρέων είς Ζίτζαν, χωρίον 
έχον μοναστηριον ελληνικόν έπί τάς καλλίστης τοποθεσίας, εξ όσων 
ποτέ είδον, πλάν τάς Κίντρας έν Πορτογαλλίη. Μετά έννέα ημέρας 
έ'φθασα είς Τεπελένιον. Ή δδοιπορία ημών παρετάθη, διότι αί δδοι 
ησαν βεβλαμμέναι ένεκα τών χείμαρρων, τών καταπιπτόντων έκ τών
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όρέων. Ούδέποτε θά λησμονήσω τήν παράδοξον σκηνήν, ήτις έξετυ- 
λίχθη ένώπιον ημών εισερχομένων είς τήν αυλήν τοϋ σεραγίου τήν 
πέμπτην ώραν μετά μεσημβρίαν, έν ω δ ήλιος έκλινε πρός δύσιν.

Πλήν διαφοράς τίνος τοϋ ενδύματος, τό θέαμα τοϋτο μοι άνέμνησε 
δλόκληρον τό φεουδαλικόν σύστημα καί τήν περιγραφήν τοϋ Οΰάλτερ 
Σκώτ έν τφ Άσματι τοϋ τελευταίου άοιδοϋ τοϋ πύργου τοϋ Bran- 
ksome. Οί άλβανοί περιβεβλημένοι τήν πολυτελεστάτην αύτών εν
δυμασίαν, συνισταμένην έκ μακροϋ λευκοϋ χιτώνος, έκ χρυσοκεντήτου 
περιβλήματος, έξ ύπενδύτου καί κολοβίου έκ βελούδου βυσινόχρου, 
διά χρυσών κεκοσμημένου παρυφών, μετά πολλής φιλοκαλίας διατε
θειμένων και παντοϊα σχηματιζουσών αραβουργήματα και σχέδια 
ποικίλα, καί τά έπηργυρωμένα φέροντες πιστόλια καί έγχειρίδια αυ
τών οί Τάρταροι μέ τούς ύψηλούς προμήκεις πίλους· οι Τοϋρκοι μέ 
τάς εύρείας μηλωτάς καί τάς κιδάρεις· οί στρατιώται καί οί αίθίοπες 
κρατούντες τούς ίππους" οί μέν πρώτοι τεταγμένοε είς ύπερμεγέθη άνοι- 
κτήν στοάν, σχηματίζουσαν τό πρόσωπόν τοϋ σεραγίου, οί δέ συμ- 
πεπυκνωμένοι έντός περιφράγματος κάτωθεν διακόσιοι ίπποι έπισεσαγ- 
μένοι, έτοιμοι πρός άναχώρησιν είς πρώτον νεϋμα- ταχυδρόμοι εισερ
χόμενοι καί έξερχόμενοε μετ’ έγγράφων δ ήχος τών κυμβάλων, ή 
φωνή τών άναγγελλόντων τήν ώραν έκ τοϋ ύψους τοϋ μινκρέ έφήβων, 
τοϋ παλατιού αύτοϋ ή παράδοξος όψις, πάντα ταϋτα άπετέλουν είς 
τά όμματα ξένου τό κάλλιστον καί γραφεκώτατον σύμπλεγμα. .

Εισήχθην εις δώματα περικαλλή, δ δέ γραμματεύς τοϋ πασά έλ- 
θών με ήρώτησεν περί τής υγείας μου, ώς εϊθισται παρά Τούρκοις. Ό 
Άλής μ’ έδέχθη τήν έπιοϋσαν. Ειχον πλήρη στολήν άξιωματικοϋ τών 
επιτελών καί λαμπρόν ξίφος. Ή αίθουσα ήτο μαρμαρόστρωτος, κρήνη 
άνέβρυεν είς τό μέσον, δ δέ θάλαμος περιεκοσμεϊτο δι’ άλουργοϋφών 
άνακλιντήρων. Ό Βεζύρης μέ ύπεδέχθη όρθιος, δπερ ήτο μεγάλη τιμή 
έκ μέρους μουσουλμάνου καί μοι έδωζε θέσιν δεξιόθεν αύτοϋ. Ειχον 
λάβει πρός ιδιαιτέραν μου χρήσιν έλληνα διερμηνέα, άλλ’ έν τή συνεν- 
τεύξει ταύτη, ιατρός τις τοϋ Άλή, Φεμλάριος όνόματι, γινώσκων τήν 
λατινικήν, έξετέλεσε τό έ'ργον τοϋτο. Ή πρώτη τοϋ Πασά έρώτησις 
ήτο, διατί τόσφ νέος άπεμακρύνθην τής πατρίδος μου. (Οί Τοϋρκοι 
ούδεμίαν έννοιαν έχουσιν αποδημιών πρός απλήν τέρψιν γενομένων). 
Προσέθηκεν έπειτα ότι δ άγγλος συνταγματάρχης Leake είπεν αύτώ 
οτι κατηγόμην έκ μεγάλης οικογένειας καί μ’ έπεφόρτισε νά διαβι
βάσω τά σεβάσματά αύτοϋ είς τήν μητέρα μου, άτινα πέμπω ύμϊν έξ 

ονόματος τοϋ Άλή πασά. Έξέφρασε τήν πεποίθησιν αύτοϋ περί τής 
εύγενοϋς καταγωγής μου, διότι ειχον τά ώτα μικρά, τήν κόμην ουλήν 
καί τάς χεΐρας μικράς καί λεύκάς. Δέν άπέκρυψεν ότι τό σχήμα καί 
ή στολή μου τώ ήρεσκον. Μέ παρεζαλεσε νά θεωρώ αύτόν ώς πατέρα, 
έφ’ δσον εμενον έν Τουρκίγ, διαβεβαιών δτι θά μ’ έθεώρει ώς ίδιον 
τέκνον. Πράγματι δέ προσηνέχθη πρός έμέ ώς είς παιδίον, πέμπων μοι 
πλειστάκις τής ημέρας αμύγδαλα, μελίκρατας, καρπούς καί γλυκύ- 
σματα. Μέ παρεκάλεσε νά έπισκέπτωμαι αύτόν συνεχώς καί κατά 
προτίμησιν τό έσπέρας, διότι είχε περισσοτέραν άνεσιν. Άπεσύρθην, 
άφοϋ προσήνεγκον ήμΐν καφέ καί καπνοσύριγγας. Έπανεϊδον δ’ αύτόν 
τρις έτι. Είνε παράδοζον δτι οί Τοϋρκοι, παρ’ οίς ούτε αξιώματα κλη
ρονομικά, ούτε μεγάλαι οίκογένειαι ύπάρχουσι, πλήν τών σουλτανι- 
κών, έκτιμώσι τοσοϋτον τό γένος, δεότι παρετήρησα ότι ή γενεαλογία 
προηγείτο τοϋ τίτλου μου. . . . ».

Ότε δ Βύρων μετέβαινεν έξ Ίωαννίνων είς Ζίτζαν συνέβη αύτφ τό 
εξής άνέκδοτον. Ή δδός διά τών όρέων διήκουσα, δτέ μέν διήρχετο 
έπί άποτόυ.ων βράχων, δτέ δέ έξετείνετο παρά τό χείλος βαράθρων. 
Ό Hobhouse καί δ γραμματεύς τοϋ Άλή, συνοδευόμενοι ύφ’ ενός τών 
ύπηρετών, προηγήθησαν καί έφθασαν είς τό χωρίον περί τό έσπέρας. 
Ό καιρός ήτο συννεφώδης καί ήκούοντο ήδη βρονταί μεμαζρυσμέναι. 
Άφ’ ού ένεκατέστησαν έντός καλύβης, έν ή έμελλον νά διανυκτερεύ- 
σωσιν, δ Hobhouse έπεμψε τόν Βασίλειον είς τό χωρίον, ίνα προμη- 
θευθή ώά καί όρνιθας καί παρασκευάση αύτάς διά τούς κατόπιν έρχομέ- 
νους. Άλλά μία ώρα παρήλθε καί ούδείς έφάνη. «Ήτο έβδομη ώρα, 
λέγει, καί ή θύελλα έξερράγη μετά τηλικαύτης βίας, οίαν ούδέποτε 
πρότερον ούτε ύστερον είδον. Ή στέγη τής καλύβης ημών έσείετο ύπό 
χειμάρρους ύετοϋ καί ύπό τήν δρμήν τοϋ άνέμου. Έβρόντα άδιακό- 
πως διότι αί ήχοι τών όρέων πριν ή έπαναλάβωσι τούς τελευταίους 
κρότους, άλλεπάλληλοε άλλοι κεραυνοί έξερρήγνυντο έπί τών κεφαλών 
ημών μετά τρομερού πατάγου, έν φ αί κοιλάδες καί οί μεμακρυσμένοι 
λόφοι (δρατοί διά τών ραγάδων τής καλύβης) έφαίνοντο καημένοι. Ή 
θύελλα ήτο τρομακτικωτάτη καί άνταξία τοϋ Διός τής Ελλάδος. Οί 
χωρικοί, ούχ’ ήττον δεισιδαίμονες τών προγόνων, ώμολόγουν τόν τρό
μον αύτών. Αί γυναίκες ε’κλαιον, οί άνδρες έπεκαλοϋντο τήν Θείαν 
άντίληψιν, καί πάντες έποίουν το σημεϊον τοϋ σταυρού εις πάσαν νέαν 
έκρηξιν τοϋ κεραυνού.

»Είμεθα άνήσυχοι λίαν, ένεκα τής μή έλεύσεως τών συνοδοιπόρων
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■ή[Λών. Άλλ’ δ γραμματεύς μ’ έβεβαίωσεν, δτι οί δδηγοί έγίνωσκον 
κάλλιστα τόν τόπον, ώς καί δ μετ’ αύτών μείνας ύπηρέτης αύτοϋ, καί 
οτι βεβαίως κατέφυγον είς χωρίον τι, άπέχον μίαν ώραν της Ζίτζας. 
Μη αρκεσθεις είς την διαβεβαίωσιν ταύτην, διέταξα ν’ άνάψωσι πυρά 
έπι τοϋ υψηλότερου τών πέριξ λόφου καί ρίψωσι πυροβολισμούς τινας. 
Ήτο ενδέκατη. Ή καταιγίς έμαίνετο έ’τι. Κατεκλίθην περιτυλιχθείς 

ια του ευρεος μανδυου μου, άλλά περί ύπνου ούδεις λόγος. Τά μικρά 
διαλείμματα των κρότων τών έκρηγνυμένων κεραυνών έπληροϋντο διά 
τών ύλακών τών κυνών καί τών κραυγών τών ποιμένων τών πέριξ 
ορέων. Γ

»Μικρον μετά τό μεσονύκτιον, άνήρ πνευστιών, ώχρός καί διάβροχος 
ώρμησεν είς την καλύβην, καί κραυγαζων, ωρυόμενος καί βιαίως χει- 
ρονομών άνεκοίνωσέ τι τώ γραμματεϊ, έξ ού ένόησα δτι πάντες έδε
σαν. Εν τούτοις δέν συνέβη τι άπευκταίον μόνον οί φορτηγοί ίπποι 
πεσοντες εκινδυνευσαν νά φονευθώσιν άπεπλανήθησαν καί άνέμενον 
νεαρούς ίππους καί οδηγούς. Έπέμψαμεν άμέσως δέκα ίππους καί πολ
λούς ανθρώπους φέροντας δάδας έκ ρητίνης· άλλά μόλις την δευτέραν 
της πρωίαςήκούσαμεν αύτούς πλησιάζοντας, δ δέ φίλος μου μετά τοϋ 
ελληνος ιερεως καί τών ύπηρετών δέν έφθασεν είς καλύβην πρό 
της τρίτης ώρας. r

» Ο Λορδος Βύρων μοί διηγήθη τότε δτι άπώλεσαν την δδόν άπό 
της άρχης έν φ
ου δ^περιεπλανηθησαν τήδε κακεϊσε, έν παντελεϊ άγνοια της θέσεως 

εν η ησαν έστησαν πλησίον τουρκικών τινων τύμβων παοά χείμαρ
ρον δν ειδογις την λάμψιν τών άστραπών. Ούτω έξετέθη^αν είς τήν 
θύελλαν επι εννέα ώρας, καί οί δδηγοί αύτών άντί νά φανώσι χρήσι
μοι, ηυζησαν την συγχυσιν, φεύγοντες, άφοϋ ήπειλήθησαν ύπό τοϋ δι- 
ερμηνεως Γεωργίου. Καθωργισμένος ούτος καί περιδεής έπυοοβόλησε δι’ 
αμφοτερων των πιστολίων έξαίφνης, έξ ού πτοηθείς δ άγγλος ύπηρέ- 
της ερρηξε κραυγήν τρόμου, νομίσας δτι προσεβλήθη ύπό ληστών.»' 

, ν μεσφ του γενικού τούτου θορύβου δ Λόρδος Βύρων είς την γω
νίαν ερειδομενος βράχου, έθεάτο τήν καταιγίδα. «Ή σύγκρουσις τών 
στοιχείων εζηπτε την φαντασίαν αύτοϋ», καί καθ’ δσον δ κεραυνός άν- 
τηχει περιξ αυτού, ήρέσκετο νά περιγραφή «τήν λάμψιν της αστραπή- 
την όιατεμνουσαν τον ουρανόν καί τό ο’ρος καί τόν άφρόεντα χείμαρ
ρον». Εν τοις μελφδικωτάτοις στίχοις, οΰς συνέθεσε τήν νύκτα ‘ταύ
την, μεταβαίνει εκ τής ζοφεράς καί φρικαλέας ταύτης νυκτός «ίς τήν

άνάμνησιν τής Μάλτας καί τών εύαρίθμων στιγμών, ας είχεν αφιε
ρώσει είς τήν ηδονήν. Άναμιμνήσκεται τούς ήχους τής μουσικής, την 
περίσσειαν τής χαράς, τούς ιλαρούς οφθαλμούς, τά μειδιάματα της 
έρωμένης αύτοϋ, παρ’ ής ζητεί ένα μόνον πόθον, ένα στεναγμόν. . Την 
επιούσαν έγραψεν έκ μνήμης, άπάσας τάς στροφάς τής ωδής της απευ- 
θυνομένης είς τήν Φλωρεντίαν. «Ώμιλήσαμεν έπι πολυν χρονον, λεγει 
δ Hobhause περί τής νυκτός τής Ζίτζας». , ,

Περί τά μέσα Νοεμβρίου δ νέος περιηγητής κατέλιπε την Πρί
ζαν καί μετά συνοδείας τεσσαράκοντα ή πεντήκοντα ’Αλβανών όιηλθε 
τήν ’Ακαρνανίαν καί Αιτωλίαν, κατευθυνόμενος είς τον Μωρεαν Εις 
Ούτραίκεη, μικρόν χωρίον, κείμενον είς τινα τών μυχών του Αμ6?α- 
κικοϋ κόλπου κατέλυσε τήν νύκτα τήν τόσφ ποιητικήν είς τας ανα

μνήσεις αύτοϋ.
‘ «Τά κεκμηκότα κύματα άποσύρονται, καί μαρμαιρουσιν ηρεμουντα· 
τό φύλλωμα τοϋ δάσους τοϋ χλοερού λόφου διαγράφεται ζοφερόν το 
μεσονύκτιον είς τόν μυχόν τοϋ γαληνιώντος κολπου, εν ω η αύρα εκ 
δυσμών προσπνέει ήδέως μορμυρίζουσα, καί θωπεύει μη ρυτιδουσα την 

κυανήν έπιφάνειαν τής άβύσσου ....
»Έπί τής παραλίας αί νυκτερινά! πυραί έσπινθήριζον λαμπυριζου- 

σαι· τό δεϊπνον έτελείωσε καί δ οίνος περιεφέρετο κύκλω. Ό ίστάμενος 
νά ϊδη τήν νέαν ταύτην σκηνήν θά έσκίρτα έξ έκπλήξεως και τρομου· 
διότι ποό τοϋ μεσονυκτίου, πριν ή ώρα τής γαλήνης παρελθη, ηρςαντο 
αί τέρψεις τοϋ θορυβώδους πλήθους. Έκαστον παληκαριον μακραν 
έρριψε τό ξίφος καί άλληλοκρατούμενοι έτόνισαν τό άγριον αυτών 

άσμα όρχούμενοι έπι μακρόν ... , , «
‘ »Καί δέν ήτο κοινόν θέαμα ή άχαλίνωτος και σχεδόν αγρια αυτή 
χαρά ή ούδέν έχουσα τό άπρετίές. Αί φλόγες έφώτι^ον τα πρόσωπα, 
τάί εύστροφους κινήσεις, τούς έξ έλευθερίας λάμποντας μέλανας οφ
θαλμούς καί τήν μακράν μέχρι τοϋ ζωστήρος κυματίζουσαν αυτών 
κόμην, έν ω έν χορω έψαλλον θρηνώδες θούριον ασμα.»

Ή άπλή τών γεγονότων άφήγησις έχει ούτω. «Το εσπερας, αφ ου 
αί πύλαι τοϋ χωρίου έκλείσθησαν, ήσχολήθημεν είς την παρασκευήν 
τοϋ δείπνου τών ’Αλβανών ήμών. Α’ίξ έσφάγη και ωπτηθη δλοκληρος, 

, , , it οί στοατιώται έκάθήσαν καθ ομι-τέσσαρες πυραι ανηφθησαν, περί ας οι στρα .
■,. Αφ’ ·-■. W ρ^ρό, Am «I

τί; |αγΛ..τίρ.« ™ρ«, «“ »
,^ί. οίτοί, ί« τώ, χ..ρώ, «ρατονρ..,·», »ρχ·»τ« π.ρ.
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τάς φλόγας καί ήδον μετά πολλής ζωηρότητος. Ύπόθεσιν είχον τά 
άσματα ταϋτα τά άνδραγαθτματα τών Κλεπτών. "Εν έξ αυτών διήρ- 
κεσε πλέον της ώρας, εχον την έπομένην έπωδήν;

Κλέφταις άπ’ τήν ΙΙάργα, 
Κλέφταις απ’ τήν Πάργα.

»Καί οτε έτόνιζον τήν στροφήν ταύτην Six πάσης της δυνάμεως τών 
πνευμόνων, έστρέφοντο ταχέως γύρω της πυράς, εκαριπτον τό γόνυ 
άνωρθοϋντο καί ήρχιζον αύθις,νά στρέφωνται, έπαναλαμβάνοντες έν 
χορώ τήν έπωδήν. Ό φλοίσβος τών κυμάτων πληττόντων τούς χάλι- 
κας της παραλίας, δπου έκαθήμεθα, έπλήρου τά διαλείμματα τοϋ 
άσματος διά μουσικής ήδυτέρας καί ούχ’ ήττον μονοτόνου. Ή νύξ 
ήτο ζοφερωτάτη- άλλ’ εις τήν λάμψιν τών φλογών, έβλέπομεν τά 
δάση, τούς βράχους, τήν λίμνην, καί ή άγρια δψις τών χορευτών 
προσέδιδεν είς τήν ήμιφώτιστον τοποθεσίαν παράδοξόν τι καί μυστη
ριώδες.»

Έν Άθήναις κατά Νοέμβριον τοϋ 1890.

ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΑΓΑΘΟΝΙΚΟΣ

Ο ΗΛΙΟΣ Κ’ Η ΝΥΚΤΑ

Ώ
Τή φιλοσοφώ κυρία 
Εύγενιοι Γ. Σωτηριάδου.

ρώτα 'ςτην Πλάση απλώνονταν σκοτάδι πέρα—πέρα.

Τον Κάτον-Κόσρου βασιληά ροναχογιός ό "Ηλιος, 
Με πλούσια ολόχρυσα ραλλιά, ρ'ε γαλανά τά ράτια, 
Μέ περηφάνεια κ’ εΰρορφιά καί λεβεντιά περίσσια, 
Πήρε ριά ανγοΰλα τ' άρρατα καί τά λαγωνικά τον, 
Καί για κυνήγι έπρόβαλε 'ςτόν Κόσρο τόν Άπάνον. 
Βγήκε, κι ό Κόσρος έλαρψε. Κι’ όπου διαβαίνει ό "Ηλιος, 
"Οπου προβάλλει άπόπερα, λαρποχοποϋν τά βράχια,

Σημ. Π. Σ. Το ποίημα τοϋτο ανήκει είς ανέκδοτον λυρικήν συλλογήν ιιΆγρο- 
τιχα» τοϋ συμπαθοϋς ποιητοΰ, τυχοΰσαν τοϋ πρώτου έπαίνου κατά τόν Φιλαδέλ- 
φειον ποιητικόν αγώνα τοϋ 1890.

Καθάριος, καταγάλανος ό ουρανός γελάει,
Κάρποι, βουνά χρνσόνονται, ανοίγουν τά λουλούδια, 
Τά πλάγια χορταριάζουνε, φυσάει γλυχά τ’ αγέρι, 
Φέγγουν, αστράφτουν τά νερά, φουντώνουνε τά δέντρα, 
Λαλούν 'ςτά φύλλα τά πουλιά χ' οί πιστικοί ςτά πλάγια. 
Κι ό Κόσρος τόν θιαραίνεται χαί τόν καλοτυχίζει: 
—Χαρά 'ςτόν όπου έγέννησε τέτοιο παιδί 'ςτόν Κόσρο, 
Χαρά 'ςταίς χώραις που πέρνα, 'ςτούς τόπους ποϋ διαβαίνει!. .

*
* ♦

"Ολον τόν Κόσρο έγύρισε ό "Ηλιος όλη ρέρα. 
Περνάει κάρπους χαί βουνά χαί δάση χαί ποτάρια. 
Κι όσα θεριά τόν έβλεπαν τον κυνηγιού, κι’ άγρίρια, 
Απ' την πολλή τη λάρψι του καί τόν βαρύ τό βρόντο 
Τροράζανε κι όλόφοβα κρύβονταν 'ςταίς σπηλιαίς των, 
Καί ροναχά 'σαν πήρανε ρέσ 'ςτά ζερβά τ’ απόσκια 
"Ενα ζαρκάδι έσκότωσε σε κρουσταλλένιο αυλάκι.... 
Τον Κόσρον ή άκρη ήτον έκεϊ καί τά στερνά βουνά του. 
'Σ ένα σιαδάκι τοϋ βουνού, άνάρεσα 'ςτά δέντρα, 
Βρυσούλα ολόδροση 'έχυνε τό κρύο τό νερό της· 
'Σ τά πέτρινα πεζούλια της, πονχαν φυτρώσει χόρτα, 
Έκίιθονταν ριά λυγερή ρέ τό σταρνί 'ςτά χέρια,

Άρίλητη κυττάζει
Τον Κόσρον τό ζηρέρωρα, δίχως οντ’ ένα γέλοιο 
Γλυκό 'ςτά κοραλλένια της τά χείλη νά χαράζη. 
Λες κ’ 'έτσι ατελείωτο όνειρο τήνε κρατεί δερένη .... 
Ό "Ηλιος βγήκε 'ςτην κορφή. Τοϋ Κόσρον είδε τήν άκρη, 
Καί πήρε τόν κατήφορο 'ςτά δέντρα άγάλια-άγάλια, 
Σέρνοντας τά σκυλλιά ρπροστά, ςτόν ώρο τό ζαρκάδι. 
'Λποσταρένος κάθεται νά πιή νερό 'ςτή βρύσι.
Ή κόρη πονταν ντροπαλή ζυπνάει απ' τ’ όνειρό της, 
Καί ρ'ε τήν οάι κόκκινη, ρ'ε χαρηλά τά ράτια 
Άπό τά πόδια ώς 'ςτήν κορφή τόνε κυττάζει ρ' έγνοια, 
Κι όσο ποϋ τόν θιαραίνεται δέν τόν ζηλεύει τόσο.

- 'Στο πρόσωπο, 'ςτήν εΰρορφιά καί 'ςτή φεγγοβολιά του 
Έννοιωσε πονταν βασιληά παιδί τό παλληκάρι. 
Γυρεύει αυτός λίγο νερό. Τά χέρια ή κόρη άπλώνει, 
Παίρνει νερό 'ςτά χέρια της καί τον τό πάει ςτό στόρα.
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Ο "ΗΛιος πίνει, καί γΛυχά 'ςτά μάτια την τηρίιει.
Ή κόρη ήταν μεΛαχροινή, ήταν χαι μαυρομμάτα, 
Είχε χαι φρύδια όΛόμαυρα γραμμένα μέ κοντύΛι, 
Είχε χι όΛόμαυρα μαΛΛιά, καί φορεσιά είχε μαύρη. 
Ό "ΗΛιος πίνει χαί γΛυκά ’ςτά μάτια τήν τηράει. 
Κι άντ'ις εχεϊνο το νερό, τό χρύο, τό βουνίσιο, 
Νά τον δροσιά// τήν καρδιά, γΛυχά ν' άναγαΛΛιάσι/, 
Τοϋ χύνει φΛόγα αχόρταγη, τά σωθικά τοϋ άνάφτει, 
Κι’ όταν νά φύγρ έκίνησε ’ςτά δέντρα ροβοΛωντας, 
Βαθηά-βαθηά αναστέναξε και πήρε ένα τραγούδι, 
Τραγούδι όχι κυνηγιού, . . . τραγούδι τής αγάπης!

*
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Πέρασε κάμποσος καιρός. Συχνά τόν "ΗΛιο τώρα 
“Οχι ό χαϋμός τού κυνηγιού, άΛΛος χαϋμός τόν φέρει 
Στον Άπάνου-Κόσμου τά βουνά. Κάθε Λαγκάδι τώρα 

Καί κάθε δάσος ποΰ περνά δέν τά 'ρωτά γιά αγρίμια, 
'Ρωτά γιά τήν αγάπη του, τήν μαυρομμάτα κόρη. 
Κι'όταν 'ςτόν τόπο της περνά και ροό’οΛά ’ςτή βρύσι, 
Πάντα τή βρίσκει μοναχή, καί κάθηται σιμά της, 
Καί πίνει άπό τά χέρια της τό κρύο νερό τής βρύσης. 
Πέρασαν μήνες, πέρασαν. Κάθε βραδούΛα τώρα 
Οί δυό τους άνταμόνονται. Τήν άγαπάει ό "ΗΛιος' 
Ή κόρη τόν θιαμαίνεται μονάχα, κ’ ή καρδιά της 
Νοιώθει καμάρι άπάντεχο, χαρά 'ψηΛή, ουράνια, 
Ποϋ δίνει με τά χέρια της νερό ’ς άρχοντοπαϊδι. 
Ό "ΗΛιος όσο τήν τηρϊί, τόσο ό χαϋμός του άνάφτει 
Ποϋ μέσ' 'ςτά φυΛΛοκάρδια του κρνμμένον τόν φυΛάει. 
Σκιάζεται γιά νά τής τόν ’πή' σκιιιζεται, χαί δέν ξέρει, 
Πώς φαρμακόύνει τήν καρδιά ό πόνος ό κρυμμένος ! . .

*
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Μιά μέρα τήν έκύτταξε ποϋ έμάζευε ΛουΛούδια, 
Κ’ έστόΛιζε τά στήθηα της καί τά μαΛΛιά της γύρω' 
Κι όταν αύτή ξεμάκρυνε καί πήγε ’ςτό χωριό της, 
Ό "ΗΛιος έπερπάτησε όΛον αύτόν τόν τόπο, 
Κι όσα ΛουΛούδια εύρε μπροστά κι’ όσα καΛά βοτάνια, 
Τά ράντισε μέ δάκρυα καί μέ θερμά φιΛιά του. 
Ηρθε τήν αΛΛη τή βραδειά ή Λυγερή νά μάσιγ

Κ’ έκεϊ ποϋ γύρω 'ςτά μαΛΛιά, ’ςτά στήθηα, ’ςτό κορμί της 
Τά κάρφωνε ένα ένα, 

διαμάντια γίνονται μέ μιας, καί Λάμπουν σάν άστέρια, 
Κ’ ένα μεγάΛο κ’ εύμορφο πούχε 'ςτό μέτωπό της 
Χύνει περίσσιο γύρω φως καί Λάμπει σάν φεγγάρι. 
Καί παίρνει ή φήμη τά χωριά, καί παν νά τήν ίδοϋνε· 
Κι όσοι τήν βΛέπουν, νηοί καί νηαίς, μαραίνονται άπό ζή.Ιεια . . . 
Κι’ ό "ΗΛιος,—σάν τήν κύτταξε ντυμένη μέ τ’ άστέρια,— 
Τόν άποπήρε ό πόνος του κ' ή φΛόγα τής καρδιάς του 
Κι άπΛωσε χέρι άπάνου της καί τσ είπε Λόγια άγάπης . . .
Ή κόρη, ποϋταν φρόνιμη καί καΛοαναθρεμμένη, 
Τόν μάΛωσε βαρηά βαρηά καί τούπε μέ φοβέρα, 
Νά μήν άπΛώση άπάνου της, νά τραβηχτή μακρυά της, 
Τί μαραγκιάζει ό κόρφος της, χαΛάει ή εύμορφιά της, 
Καί σάν τό μάθι/ ή μάνα της, θέ νά τόν καταριέται . . . 
Καί φεύγει μ' άδειο τό σταμνί. Ο "ΗΛιος άπ' άΛάργα 
Τήν άκΛουθάει μέ τή ματιά, καί μέ καϋμό τής Λέγει, 
Πώς θά τόν κάμη ή άγάπη της βαρηά άρρωστος νά πέστ/, 
Καί σάν τό μάθη ή μάνα του, ή μάγισσα ή μεγάΛη 
Καί ξακουστή βασίΛισσα, θέ νά τής κάμρ μάγια.

★
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Γυρίζει ή κόρη 'ςτό χωριό, τής μάνας της τό Λέγει: 
—ΓΛυκειά μανούΛιι, γιά νερό ’ςτή βρύσι ποϋ μέ στέΛνεις 
Κίιθε βραδειά πεντάμορφος Λεβέντης μ’ άνταμώνει, 
Ποϋ ροβοΛάει άπ’ τά βουνά άΛαφοκυνηγώντας.
Είδες; σάν βγαίνει ’ςταίς κορφαίς όΛος ό Κοσμος Λάμπει, 
Καί σάν παρθένα νηόνυμφη ή ΠΛάση ξημερώνει
Μ' άνθούς, μέ χόρτα, μέ δροσιαίς, μ’ άηδόνια στοΛισμένη' 
Κι αύτός σάν φεύγει, μάνα μου, ό Κόσμος σκοταδιάζει. . . 
Μούπε πώς είνε βασιΛηα καί μάγισσας ιιγόρι . . . 
Άποσταμένος κάθονταν ’ςτή βρύσι ’Λίγην ώρα" 
Νερό μονάχα έγύρευε' τοΰ έδινα έγώ ’ςτά χέρια, 
Έπινε μέ χαμόγεΛο, κ’ έχάνονταν ’ςτά δέντρα..........
Απόψε έπαραθάρρεψε καί μούπε. . . Λόγια άγάπης. 
Έγώ τόν μάΛωσα βαρηά, κι’ αύτός μ’ άποΛογήθη 
Καί μούπε μέ παράπονο, πώς άρρωστος θά πέση. 
Καί σάν τό μάθη ή μάνα του, θά νά μοϋ κάμΐ) μάγια. . .
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Κρύψε με, μάνα μου, βαθηά χαί πρόΛαβε τά μάγια. 
—Κατηραμένο τό νερό ποϋ τώδινες, παιδί μου, 
Κάθε βραδυά ! . . . Τά στήθηα του άντίς νά τοϋ δροσίζτ), 
Τόν εχαιγε χατάχαρδα, χ' ήταν ή φΛόγα. . . άγάπη ! 
Είνε τής μάγισσας παιδί, χ’ είν' άχουστός ό "ΙΙΛιος, 
Ποϋ τόπον άπερπάτητο τή μέρα δέν άφίνει. . .
"Οπου χρυφτής θέ νά σέ βρή. . . . Θέ μου! . . νεράιδα χάμ' την, 
Νάχη τή μέρα ’ςτά νερά-χατά6αθα παΛάτια, 
Κι’ όταν αυτός θά χάνεται, νά βγαίντ) αυτή 'ςτήν ΠΛάση!. . .

’Ετσι νεράιδα γίνεται τοϋ "ΗΛιου ή άγάπη.
*

* *
Ό "ΗΛιος είχε χαί ταχυά χάποια χρυφή έ.Ιπίδα, 
Κ' έρχεται, τρέχει 'ςτά βουνά ψηΛά τοϋ Άπάνου-Κόσμου, 
Γιά ναΰρτι τήν άγάπη του, νά τής μιΛήση πάΛι.
Και σάν τόν Κόσμο όΛον γυρνά, χαί σάν διαβαίνει όΛοϋθε, 
Και δέν τήν βρίσχει πουθενά, ούτε σιμά 'ςτή βρύσι, 
Καρδοχαμένος ροθοΛά ’ςτό έρμο του βασίΛειο- 
Κ' ή Λύπη του σάν σύγνεφο πέρνα 'ςτό μέτωπό του . . . 
Κι' όταν ό "ΗΛιος χάνεται άπ' τόν Άπάνου-Κόσμο, 
ΠροβάΛΛει ή Νύχτα άπ’ τά νερά μυριοχαμαρωμένη 
Καί περπατεϊ τά ρέμματα, ταϊς ποταμιαίς, τά πΛάγια .. . 
Λαμποχοπάν 'ςτά στήθηα της χαί 'ςτό χορμί της γύρω 
Τά μαγευμένα ΛοΰΛουδα, χρυσά χιΛιάδες άστρα- 
Καί μέσ' ςτό μέτωπο ψηΛά, σάν βασιΛίσσης στέμμα, 
Τό π.Ιειό μεγά.Ιο ΛούΛουδο, τώμορφο τό φεγγάρι. 
"Οπου περνοϋν τά πόδια της τά ΛούΛουδα άνασαίνουν, 
Κ' έχεΐνοι οί μοσχοανασασμοί μυρώνουνε τ' αγέρια, 
Οποϋ πετοϋν άνάΛαφρα χαί τήν φιΛοϋν 'ςτό στόμα. 

"Οπου περνά, γΛυχά-γΛυχά τήν χαιρετά τ' άηδόνι 
Κρυμμένο μέσα 'ςτά χΛαδιά, τήν χαιρετά τ’ ανΛάχι, 
Τήν χαιρετά ό πιστιχός 'ςτή Λυγερή φΛογέρα, 
Τήν γαιρετά χι όποιος πονεϊ χαί ζαγρυπνα, γιά άγάπη.

Κ. Δ. ΚΡΥΣΤΑΑΛΗΣ

Αθήνα·, τή 25η Νοεμβρίου 1890.
Φίλτατε κύριε ’Ιωάννη Άρσένη.

Προθύμως διά τήν «ΙΙοικίλην Στοάν» τοϋ 1891 σοι πέμπω έκ τοϋ ήδη επεξ- · 
εργαζομένου πεντατόμου συγγράμματος μου ό «Διάβολος έν Έλλάδι», δύο πλήρη 
ΐκανώς ένδιαφέροντα κεφάλαια.Ή επιγραφή τής ξενοτρόπου αύτής συγγραφής είνε 

ό ΔιάβοΛος er ’ ΕΛ.ίάδι ήτοι ή νάη χαί το αϋ,έοτ, άάάηγοριχή χαί παραδοάιχη 
είχων τής παρούσης χαταστάσεως τής ΈΛ-Ιάδος.

Τό θέμα τής συγγραφής τό ακόλουθον.
Διατάσσονται "Arutier άφ’ ένός ό Άρχιδιάβολος Άχριμάν, άφ’ έτέρου ή Αύτο- 

κράτειρα τής γής Ευρώπη, κοινώς καλουμένη κυρά Ευρώπη, 'Ελληνίς τήν κατα
γωγήν, θυγάτηρ τοϋ Άγήνορος καί τής Τηλεφάσσης και αδελφή τοϋ Κάδμου, μετά 
τών δύο τής Αυλής αύτής δεσποινίδων, δηλαδή τής δεσποινίδος 'Ιστορίας καί τής 
δεσποινίδος ’Αλήθειας, καί μετά τοϋ Στρατηγού Καλλέργη καί ’Αλεξάνδρου Σού- 
τσου καί άλλων,όπως έπισκεφθώσι τήν Ελλάδα καί έξετάσωσι τήν αληθή κατάστα- 
σιν αύτής καί τοϋ συντάγματος της, διότι ό Διάβολος άνέφερε πρός τόν Κύριον, ότι 
ή Ελλάς δέν σώζεται άνευ μιας έπαναστάσεως ολοκλήρου τοϋ Πανελληνίου, ότι 
δέ τό Σύνταγμα τοϋ ’Αλεξάνδρου Σούτσου καί τοϋ στρατηγού Καλλέργη εφερον 

τήν 'Ελλάδα είς τόν παρόντα όλεθρόν της.
Κατά συνέπειαν ό Διάβολος, καί ή Αύτοκοάτειρα Εύρώπη μετά τών ακολούθων 

της εισέρχονται έντός τών 'Υπουργείων, εντός τών δικαστηρίων, εντός τής Αυλής 
εντός τών πτωχών καί πλουσίων οικογενειών, δ δέ Διάβολος αποκαλύπτει πρός αύ- 
τούς τήν διαφθοράν τών επιφανών καί τάς άρετάς τών αφανών, καί διά τών γεγο
νότων καί επιχειρημάτων τοσοϋτον θορυβεϋ τόν εγκέφαλον τής Αύτοκρατείρας, 
ώστε αύτη, δπως αποφύγη ν’ αποφανθή, καταφεύγει είς τό νά επισκεφθή τόν πρώην 
σύζυγόν της Δία, καί τινας τών πρωταγωνιστών καί κυβερνησάντων τήν 'Ελλάδα, 
καθώς καί τόν "Οθωνα καί τήν ’Αμαλίαν, και ζητήση παρ’ αύτοϋ καί τών ’Ολυμ
πίων καί τών σοφών τής Άρχαιότητος τήν συμβουλήν των, α®οΰ πιστώς θέση 
ενώπιον των τήν άληθή τής Έλλαδος κατάστασιν, τίνι τρόπω δύναται να προληφθή 
ή έπανάστασις. Τό θέμα μετά τήν έπιστροφήν τής κυρά Εύρώπης είς ’Αθήνας, 
συνοδευομένης παρά διαφόρων τής αρχαιότητος επισήμων άνδρών καί γυναικών, 
λαυ,βάνει άλλην φοβερωτέραν φάσιν, τήν όποιαν ένταΰθα δέν δύναμαι νά είπω.

’Εν τούτοις, τά δύο ταϋτα κεφάλαια δίδουσιν ιδέαν τινα τής πρωτοτύπου ταύ
της συγγραφής μου, έξ ής ό αναγνώστης εχει πολλά νά διδαχθή, συγχρόνως έν- 

τρυφών έν τή πραγματικότητι, ήτις ένταΰθα ύπερβαίνει τήν φαντασίαν.

Διατελώ πρόθυμος φίλος σας.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΞΕΝΟΣ
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Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ
Έμπαΐζων τας κατ’ αύτοϋ κα\ νπέρ αύτοϋ δοξασίας τών Θεο

λόγων, τών σοφών καϊ τών φιλοσόφων, άποδεικννων δέ, 
ότι εινε πνεϋμά αγαθοεργόν, κα'ι άνώτερον τών αγγέλων.

ταν -ή Αύτοκράτειρα της γης έπέστρεψεν, έφαί- 
νετο μάλλον ευχαριστημένη, ώς δ νους αύτής 
νά διείπετο έξ ευτυχέστερων ιδεών. ’Αποτει
νόμενη πρδς τδν Διάβολον, έρωτά, βεβαίως 
έμπνεομένη έκ της έπιθυμίας νά τόν περιπλέξη, 

— Δαϊμον της κολάσεως, έπιθυμώ νά γνω
ρίζω, πρίν προβώμεν είς τά έπίλοιπα κοινω

νικά καί πολιτικά θεάματα τών ’Αθηνών, ποιος είνε δ μεγαλείτερος 
άριθμός, έκεΐνος τών Παναγάθων άγγέλων, η δ τών κατηραμένων 
ταγμάτων σου ;

— Πώς, Μεγαλειοτάτη ; Άφοϋ οί πατέρες της ’Εκκλησίας καί οί 
πλεΐστοι τών φιλοσόφων έ'γραψαν τόσα περί τούτου, ήμεϊς έρωτάτε 
έμέ; Έλησμονήσατε, δτι δ Πλάτων καί δ Πυθαγόρας έδόξαζον, δτι 
έκαστος θνητόο συνοδεύεται παρ’ ενός άγαθοϋ καί παρ’ ενός κακοϋ πνεύ
ματος ; "Ηγουν ένδς άγγέλου καί ένός Διαβόλου ; Ό δέ Θαλής δ Πυ
θαγόρας, δ 'Ηράκλειτος καθώς καί δ Ησίοδος καί οί Αιγύπτιοι ιερείς 
έδόξαζον, δτι δ άήρ είνε καταπεπληρωμένος διαειρίων πνευμάτων, 
δτι δέ τά πνεύματα ταϋτα ήσαν άκατάληπτα διά τάς αισθήσεις τών 
θνητών, τουτέστιν άόρατα, άνέπαφα, άοσμα, άγευστα, άηχα. Καί οί 
άνόητοι ούτοι έπρέσβευον, δτι οΐτε άνθρωποι καί τά ζώα έδημιουρ- 
γοϋντο έκ τών πνευμάτων τούτων. . . . Δύνασθε νά φαντασθήτε μεγα- 
λειτέραν βλασφημίαν κατά τοϋ Κυρίου ήμών; Οί περιπατητικοί Φι
λόσοφοι καί οί Έπικούριοι, πλέον έπιπσλαιοι, ήρνοϋντο τήν ΰπαρξιν 
ήμών, τών άΰλων πνευμάτων, έν τή άτμοσφαίρα, πρεσβεύοντες, δτι δ 
κόσμος δέν περιέχει κανέν άλλο έκτος ύλης. Ό δέ σοφός σας ’Αριστο
τέλης, είς τήν μεταφυσικήν του δοξάζει, δτι ύπήρχον κατωτέρας τάξεως 
θεότητες, έπιτηροϋσαι έκάστη ιδιαιτέρως τήν κίνησιν τών πλανητών,

κυβερνώσαι δέ τοϋ σύμπαντος τά κυριώτερα κέντρα. Ό άνόητος Δη
μόκριτος άρνεΐται τήν ύπαρξιν ήμών καί μάς ονομάζει παραμύθια. Ό 
Άγιος Γρηγόριος θεωρεί τούς άγγέλους πνεύματα άυλα, άλλ’ άμα 
τά συγκρίνης μετά τοϋ Κυρίου, λέ γει εινε ύλη. Ό Τερτουλλιανός, δ 
Ωριγένης καί δ Λακτάνσιος, καθώς καί δ "Αγιος Αυγουστίνος καί δ 
Άγιος Βερνάρδος, έδόξαζον, δτι έκτος τοϋ Κυρίου, δστις είνε άϋλος, 
πάντες ήμεϊς ειμεθα ύλη. Ό άγιος Θωμάς δμολογει, δτι ήμεϊς οί δαί
μονες γνωρίζομεν τά μέλλοντα, άλλά κατά τρεις διαφόρους τρόπους. 
Διά τής πονηριάς μας, τής άποκαλύψεως, ή τής πείρας ήμών. Ό 
Τερτουλλιανος δοξάζει, δτι άμφότεροι, άγγελοι καί διάβολοι, διετρέ- 
χοντες δι’ άνυπολογίστου ταχύτητος καί έλαφρότητος τό σύμπαν, έ'- 
χουσι γνώσιν τών μελλόντων. Ό δέ Λακτάνσιος δμολογεϊ, δτι αί γνώ
σεις ήμών τών Διαβόλων είνε άπειροι, άλλ’ δτι άγνοοϋντες τά σχέδια 
τοϋ Κυρίου, έξαπατώμεν τούς θνητούς διά χρησμών ή λοξών άπαντή- 
σεων, ώς τών τής Πυθίας καί τοϋ ’Απόλλωνος, δστις έπωνομάσθη καί 
Λοξίας. Ό δέ άγιος Αυγουστίνος λέγει, δτι δ Θεός μάς έπιτρέπει ένίο
τε νά διορώμεν τά μέλλοντα, δπως τιμωρή τήν περιέργειαν τών πα- 
ρακολουθούντων ταϋτα θνητών. Ό ’Ιωάννης Wier εις τό σύγγραμ
μά του αί γοητεϊαι, διαβεβαιοϊ, δτι ήμεϊς οί Διάβολοι άνερχόμεθα 
είς επτά εκατομμύρια εκατόν πέντε χιλιάδας έννεακοσίους είκοσιέξ, 
δτι δέ έγώ έχω έπι κεφαλής αύτών έβδομήκοντα ήγεμόνας, τών 
δποίων δίδει τά ονόματα καί έπώνυμα, περιγράφων συγχρόνως τήν 
ποιότητα ήμών καί τά προτερήματα ήμών........Ό ματαιολόγος
ούτος ποϋ μάς έμέτρησεν........Καί ποϋ νά άριθμήσω, κυρά Εύρώπη,
δσα έγραψαν καί έδόξαζον οί σοφοί τών ’Ασιατικών, ’Αφρικανικών καί 
’Αμερικανικών λαών : Ποϋ δσα οί Ραββϊνοι; Οί τελευταίοι ούτοι έδό
ξαζον δτι ειμεθα άρρενες καί θήλεις, πράγμα, τό δποϊον δ Κύριος έν 
τή άπείρφ σοφία του προέλαβεν, ΐνα μή καταπληρωθή εκ διαβόλων 
δ κόσμος δλος. Ταϋτα πάντα ύμεϊς ή πεπαιδευμένη, ή πολυμαθής, ή 
πολυεπιστήμων Αύτοκράτειρα τής γής δέν τά γνωρίζει καλ-
λίτερον έμοϋ ; Πώς λοιπόν έρωτάτε τίς είνε δ μεγαλείτερος άριθμός, 
δ τών άγγέλων ή τών διαβόλων ; . . . . Δέν δύνασθε νά μαντεύσητε, 
νά είκάσητε ;
—μαιμάκτα Δαϊμον, άποστρέφομαι τάς εικασίας καί τά δόγ

ματα, ώ προαιώνιε Σατάν. Άλλά σύ βεβαίως γνωρίζεις τήν άλήθειαν 
καλλίτερον έμοϋ, δυό καί έπιθυμώ νά τήν πληροφορηθώ έκ τοϋ στό
ματός σου. Συγχρόνως έπιθυμώ νά πληροφορηθώ έάν ποτέ ένεφανίσθης 
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εις τούς παρελθόντας αιώνας προς άλλους θνητούς καί συνδιελέχθης 
ριετ’ αυτών.

— ΤΩ προαιώνιε Σατάν ! Άνασπών τούς ώμους, γελών και θεωρών 
την δεσποινίδα ’Ιστορίαν είπεν δ Άχριμάν. Άποστρέφεται τά δόγμα- 
τα ! χά I χά ! είρωνικώς προσέθεσε. Μετά ταύτα λαριβάνων σοβαρόν 
ύφος λέγει. Ένεφανίσθην εις τον Βρούτον μέ ήρώτησε τις είμαι καί 
τι έπεθύμουν- τώ άπεκρίθην, επειδή έβλεπον την δυσπιστίαν του καί το 
άκράδαντόν του:

— Θά έπανίδη δ εις τον έτερον εις τό πεδίον Φίλιπποι της Μακε
δονίας, καί τον έγκατέλειψα. Την προτεραίαν της μάχης παρουσιά- 
σθην αύθις εις αύτόν καί τφ προεΐπα την ήτταν του. Δεν ήθέλησε 
νά μέ πιστεύση, έπολέμησεν άνδρείως, άλλ’ ένικήθη. Έκ τών εξή
κοντα συνομωτών κατά τού ’Ιουλίου Καίσαρος δεν έπέτρεψα ούτε εις 
ένα μόνον νά άποθάνη επί τής κλίνης του. ΙΊαρουσιάσθην εις τον 
Κάσσιον καί άλλους, καί τοΐς είπον την τύχην των. Δεν είμαι εγώ 
τό δαιμόνιον τού Σωκράτους, τό παρακίνησαν αυτόν, μετά την ήτταν 
τών Αθηναίων νά μη παρακολούθηση την αυτήν οδόν μετά τών άλλων, 
ούτω δέ άποφύγη τον θάνατον ; . . . , Τί ; Μήπως φρονείς ότι δ Κύριος 
ήτο τό δαιμόνιον; 'Ο Κύριος κάθηται πολύ, πολύ ύψηλά.......... Ζητείς
νά σοί άπαριθμήσω, Μεγαλειοτάτη, τούς θνητούς εις ούς παρουσιά- 
σθην άπό τής άρχής τής δημιουργίας· άλλ* ούτοι είνε άναρίθμητοι. 
’Απώλεια χρόνου- τούς γνωρίζεις καί τούς γνωρίζει ή δεσποινίς 'Ιστο
ρία. Σοί ύπενθυμίζω ποσάκις ή Παλαιά Γραφή άναφέρει ότι παρου- 
σιάσθην εις θνητούς. Άφίνω, ότι έν τώ Βιβλίω τού Ένώχ μέ εύρί- 
σκεις μεταξύ τών άποστατησάντων αγγέλων, τών καταβάντων επί 
τής γής καί άσωτευσάντων μέ τάς καλλονάς αυτής. ’Αλλά μέ εύρί— 
σκεις εις παν μέρος τής μεγάλης αυτοκρατορίας σου, λαμβάνοντα 
μέρος ε’ις τά κοινωνικά του, καταβάντα καί συνδιαλεχθέντα καί συ- 
ζητήσαντα μετά πολλών θνητών, άφ’ δτου ύπήρξαν καί ύπάρχουσιν 
εις τον κόσμον έκατομμύρια θνητών, οϊτινες μέ προτιμώσι καί λατρεύ - 
ουσι.

— Λοιπόν, τις έκ τών σοφών τούς όποιους προανέφερες, ώ Πάνσοφε 
Διάβολε, προσεγγίζει τήν άλήθειαν ; Ποιος δ άριθμός τών άγαθών καί 
τις δ άριθμός τών κακών πνευμάτων ; Έκ τής γνώσεως ταύτης θά 
βεβαιωθώ, κατά πόσον ή ύπεροχή, ή ισχύς καί επιρροή σου δύνανται 
νά προξενήσωσι μίαν επανάσταση, εις τήν χώραν ταύτην, καί εάν τά 
άποτελέσματα μιας έπαναστάσεως δύνανται νά φέρωσιν, ώς λέγεις,
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αγαθοεργίας καί ευάρεστους συνέπειας οΰ μόνον έν Έλλάδι, αλλά 
καί εις πολλά της επικράτειας μου μέρη.

— Ουρείς δλων αυτών τών σοφών, κυρά Ευρώπη, Θεολόγων, εκκλη
σιαστικών, φιλοσόφων καί μεγάλων άνδρών, καν προσεγγίζει την αλή
θειαν Ή δε αλήθεια εινε τόσον σαφής, ώστε, επαναλαμβάνω δ,τι 

προεΐπον : Πάντες ούτοι οί σοφοί είνε πολύ περιωρισμένα πνεύματα, 
πολύ μικροί άνδρες ενώπιον μου, δπως λάβω ύπό σημείωσιν τά γραφό
μενα των. Άλλ’ οί βλάκες λαοί, οί λατρεύσαντες είδωλα, ζώα, καί 
παντοειδή ανθρώπινα καθάρματα ώς θεότητας η μεγάλους άντρας, δι* 
εσφαλμένης η πεπλανημένης κοινής γνώμης, άπέδωκαν προς τούς πυγ
μαίους αυτούς δτι δέν ήξιζον. Ή αλήθεια είνε σαφής. Εις τό σόμπαν, 
εις δλην την κτίσιν, ύπάρχουσι μόνον δύο δυνάμεις- ή τοϋ άγαθοϋ καί 
ή τοϋ κακού, ώς καί δύο στοιχεία, ή-ύ'λη καί τό άϋλον, Ό αύτοουής 
Κύριός μου είνε Δημιουργός καί τών τεσσάρων. Άλλα έν τή άπείρφ 
σοφία του επλασεν έκαστον έκ τών τεσσάρων λειτουργοϋντα ύπό άλαν- 
θάστους ορούς καί πρός ευδαιμονίαν, θαυμασμόν καί τελεεοποίησιν τών 
έργων του. ’Εμέ ώνόμασεν αμετάβλητον, καί αδιαίρετον, καί αιώνιον 
αύτοκράτορα πάντων τών στοιχείων καί τών κλάδων τής κακίας. Έκ 
δετών συνεπειών τών πράξεών μου, τών κατορθωμάτων μου καί αυτών 
τών κακουργημάτων μου προσδοκά ρυάκια, ποταμούς, λίμνας, ώκεανούς 
αγαθοεργιών, ευεργετημάτων, εύτυχιών καί ευδαιμονιών τοϋ κόσμου. 
Κατανοείτε τούτο, κυρά Εύρώπη ; "Αλλως, πώς δύναται νά ήνε δ 
πάνσοφος, δ σελαηγενέτης, δ δίκαιος, καί δ άκεραιότατος κριτής τού 
Σύμπαντος, δ Πανόπτης πανηγεμών, δ Παντοδύναμος, δ ΓΙαναρμόνιος,. 
δ Πολυεύσπλαγχνος, δ Πανάγαθος, δ σελασφόρος καί δ Πανάγιος Θεός, 
έάν μόνον πρός χαράν καί τέρψιν του είχε λεγεώνας διαβόλων άσκό- 
πως διαπραττόντων παντοειδείς κακίας, βασανίζοντας, καταπιέζοντας, 
τυραννοϋντας, αίματοκυλίοντας ή πυρπολοϋντας έν φωτί, έν σκότει και 
άμαθεία τό ανθρώπινον γένος, ή τούς κατοίκους τών τόσων άλλων κό
σμων ; Τά τοιαϋτα πράγματα είνε άσυμβίβαστα μέ τήν πανάγαθον 
φύσιν τοϋ 'Γψίστου, μέ τά πραγματικά συστατικά τοϋ μεγαθύμου, με- 
γαλόορονος, μεγαλουργού καί μεγαλοψύχου 'θεού. Έπλασε λοιπον εμε, 
διότι έγνώριζεν, δτι δσον εντελής καί άν ύπήρξεν ή πρώτη πλάσις του, 
τοϋ Άδάμ καί τής Εύας, διά τοϋ πολλαπλασιασμού τοϋ άνθρωπίνου 
γένους καί τοϋ αυτεξουσίου αύτοϋ, τό ανθρώπινον γένος ήτο άδύνατον, 
κατά τούς νόμους τής φύσεως, κατά τούς νόμους τής φθοράς τής ύλης, 
νά μή έκφυλισθή καί μή παράξη θνητούς μεστούς κακίας, μή παράξη 
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φύσεις και διαθέσεις δύστροπούς, δυσδιαγώγους, άναλγήτους, εμπαθείς, 
σκληράς, δύσκολους, τραχείας, τάς οποίας ούτε ή ανατροφή ούτε ή 
έκπαίδευσις, ούτε αί τέχναι και έπιστήμαι, ούτε δ ριζικότερος πολι
τισμός, ούτε αύτά τά πλούτη, δ ανεκτικός καί διασκεδαστικός βίος, 
ούτε έ'τι ή έλλειψις καί απουσία τής ανάγκης δύνανται νά κατακρα- 
τήσωσιν άπό τοϋ νά μή άμαρτήσουν, έγκληματίσουν, πταίσουν, κακουρ
γήσουν. Τί λοιπόν ήθελε γίνει δ κόσμος, εάν δέν εύρισκόμην εγώ μετά 
τών ταγμάτων μου, νά προλαμβάνωμεν, παρακολουθοϋντες τά δια- 
βήμ ατα αυτών, καί ώθοϋμεν μάλιστα τάς τοιαύτας φύσεις πρός τά 
φοβερά εκείνα εγκλήματα, έξ ών θά πηγάση μετά ταϋτα τό καλόν ; 
Δεν σάς απέδειξα μέχρι τοϋδε, κυρά Εύρώπη, καλά καί άγαθοεργίας, 
άπορρευσάσας έκ τών έν Έλλάδι κακουργημάτων ; περιμένεται δ’ έ'τι 
πόσα άλλα θέλω σάς δείξει έν Άθήναις, Ύπόθες, κυρά Εύρώπη, δτι 
εχεις έν τώ κήπω σου μέγαν άριθμόν φυτών ή δένδρων παραγόντων 
δηλητηριώδεις καρπούς, καί ότι ούδεμία πρόνοια λαμβάνεται. Ούδένα 
κηπουρόν έχεις διά νά τά έξαγάγη καί εξάλειψη έκ τοϋ κήπου. Τί 
τότε προσδοκάς · Δύνασαι δέ νά αίτιασαι τόν κηπουρόν δτι έξωράϊσε 
τόν κήπον σου, έςορίζων έξ αύτοϋ τά τοιαϋτα ; Διότι έξετέλεσε τό 
καθήκον του δραστηρίως, προνοητικώς καί πιστώς πρός τόν κύριόν 
ίου ; . . . . Πριν προχοιρήσω, έπιθυμώ, Μεγαλειοτάτη, νά μοί εϊπητε 
έάν ή λογική μου σάς άοέση, είπεν δ Διάβολος, ούτινος τό πρόσωπον 
έλαβεν έκτακτον ίλαρότητα, άν καί οί άστραπτοντες οφθαλμοί του 
έρριπτον τούς φαιψάλους τοϋ άρχοντος τοϋ πυρός, προδίδοντες, δτι ή 
μεγαλειότης του, τοϋ "Αδου, δ βασιλεύς τής ειρωνείας, μικρόν έφρόντιζε 
περί τής γνώμης τής κυρά Εύρώπης. Φιλοφρονητικώς μόνον ήρώτα 
αυτήν, δπως ζυγίση το λογικόν αύτής, έάν ήτο άρκούντως ισχυρόν, 
"να προσέγγιση τής δημιουργίας τά άπόκρυοα.

— ’Εγώ έπείσθην, ώ ήγεμών τών δαιμόνιων στοχασμών, είς δσα 
λέγεις .... Είνε τόσον λογικά. Δέν είσαι πλέον ένώπιον τών οφθαλ
μών μου δ μισάγαθος Διάβολος. Άλλά τίς δ άριθμος τών Διαβόλων ;

— Μη διπλωματίαν, κυρά Εύρώπη, μή διπλωματίαν, είμαι καρ
διογνώστης, καί μηδέν έτερον,ή ταπεινός δούλος τοϋ Κυρίου μου,πιστός 
εκτελεστής τών καθηκόντων μου. Έκ τών δσων σοι είπον έννοεϊς, δτι 
είσάπαξ άμετάβλητος καί αιώνιος, έγενόμην αυτουργός, αυτόνομος, 
αύτοκέλευστος, αύτενέργητος, αύτοφρούρητος. Διοργάνωσα λοιπόν, καί 
εξακολουθώ νά διοργανίζω διά τήν γήν εκατομμύρια Διαβόλων, δλων 
τών βαθμών καί τάξεων, άναλόγως τής αύξήσεως καί πολλαπλασιά- 

σεως τής κακίας, καί άναλόγως τής άναξιότητος, άνικανότητος και 
ολιγωρίας τών ’Αγγέλων διότι μία νίκη μου κατ’ αύτών έγκαταστοι- 
χοϋται έν τή Βίβλφ τής δικαιοσύνης πρός δφελός μου καί είς βάρος 
των. Ή άποστολή ήμών άμφοτέρων, ’Αγγέλων τε καί Διαβόλων, καί 
αί διαταγαί τής άπειρου δικαιοσύνης τοϋ Κυρίου πρός άμφοτέρουςήμάς 
είνε έκ τών έργων άμφοτέρων αί συνέπειαι νά είνε άγαθοεργοί, τά ά - 
ποτελέσματα ευεργετικά. Ούαί δστις ήμών παραβή, ή άποτύχη είς 
τόν σκοπόν αυτόν. Ή ζημία έγκαταγράφεται πρός βάρος του. Ό άριθ- 
μος λοιπόν τών τε Διαβόλων καί ’Αγγέλων είνε άπροσδιόριστος, κατά 
τάς άνάγκας τής Οικουμένης. Έχω δμως εγώ άπειρίαν στελέχεων, 
δπως κατά τό πνεύμα τοϋ Ελληνικού στρατού, στελεχοτομήσω, στε- 
λεχιαίως, δσους έπιθυμώ διαβόλους, άνοίγων τάς φυλακάς τής κολά- 
σεώς μου καί έκ τούτων λαμβάνων όσους έχω άνάγκην ευπαλαίστους 
κακούργους. Είς έκαστον έ’θνος έ'χομεν καλώς ώργανωμενους και πει- 
θαρχοϋντας λεγεώνας διαβόλων, φέροντας κατά τήν θρησκείαν τοϋ 
έθνους, τήν γλώσσαν του, τήν ιστορίαν του, άνάλογα ονόματα, διοι- 
κουμένους δέ παρ’ ένός ήγεμόνος ύποτελοϋς μου, καί ύποτελών άνω- 
τέρων καί κατωτέρων αξιωματικών, οΐτινες δμοίως συνεργάζονται μετά 
τών άγγέλων, έάν καί άντιθέτως έκαστος, ύπέρ τοϋ άγαθοϋ σκοπού. 
Άοα δ αύξων άριθμός τών Διαβόλων έξαρτάται έκ τών άγγέλων, καί 
ούχί έξ ήμών. Ούτοι πρέπει νά αύξάνωσι τόν άριθμόν των, δπως, δια- 
γρηγρροϋντες, μάς προλαμβάνωσι, μάς έμποδίζωσι, μάς παρακολου- 
θώσι, καί ούχί ήμεϊς αύτούς. Άρα, πρέπει, Μεγαλειοτάτη, νά θέσητε 
τήν έρώτησίν σας πρός τούς άγγέλους. "Οταν ούτοι άρκούντως εύχα- 
ριστήσουν τήν περιέργειάν σας καί σάς είπωσι τόν άριθμόν τών άγγέ
λων, τότε καί έγώ θά σάς εϊπω, πόσα συντάγματα, μεραρχίας καί 
μοιραρχίας δύναμαι νά παρατάξω άπέναντι αύτών. Διότι, ώς είπον, 
έχων τά στελέχη, δέν έχω δέ ή νά άνοίξω τόν Άδην μου καί νά στε
λεχοτομήσω δσους έπιθυμώ νεοσυλλέκτους διαβόλους, ένώ οί άγγελοι 
δέν δύνανται νά κάμουν τοιοϋτον τί, διότι, ούτε την δύναμιν έχουν 
νά φέρωσιν έκ τών Ήλυσίων τούς μάκαρας, ούτε οί μάκαρες θά άφή- 
σουν τόν παράδεισον δπως έλθωσι καί αύθις είς τον κόσμον τούτον, 
καί μάλιστα, δπως περιπλεχθώσιν ούχί μέ τούς άνθρώπους, άλλκ με 
ήυ-άς τούς Διαβόλους. ’Ελπίζω, κυρά Εύρώπη, νά ικανοποίησα εύα- 
ρέστως τήν περιέργειαν ύμών, άποδείξας, δτι δσα είπον οί έκκλησια- 
στικοί, οί φιλόσοφοι, οί θεολόγοι, οί σοφοί καί οί πεπαιδευμένοι τής 
Αύτοκρατορίας σου περί ήμών καί τών άγγέλων, ήσαν κοροφεξαλα 
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y.x't άσυνάρτητα πράγματα, ίνχ μή εϊπω βλασφηυ.ίαι κατά τοϋ Κυ
ρίου. . . .

Ελπίζω, αρκούντως άπέδειξα, οτι ή έπανάστασις έν Έλλάδι, έχει 
σκοπον μεγάλων αγαθοεργιών καί λαμπρών μελλόντων, κυρίως διότι 
τοιαύτη έπανάστασις, καθώς έγώ τήν ώργάνο)σα έντός τοϋ διαβολικού 
νοϋ μου, θά έπηρεάση όλόκληρον τήν αύτοκρατοοίαν σου. Θά φέρη 
γενικόν πόλεμον μεταξύ τών διαφόρων φυλών σου, και θά ξεμουχλιάσγ 
το μέρος έκεΐνο της χώρας σου, είς τό όποιον έδωκες τό όνομά σου, τό 
όποιον ονομάζεις κέντρον τοϋ πολιτισμού, ένώ δέν είνε η προαιώνιον 
κέντρον της τυραννίας, πενίας, καί κακουχιών εκατομμυρίων ψυχών. 
Κέντρον, ναι, κυρά Ευρώπη, πάσης κακίας καί πονηριάς, άεννάως άπαι- 
τοϋν την παρουσίαν μου. Έχυθησαν ένεκα τούτου ποταμοί αιμάτων, 
και έχυθησαν τά αίματα ταϋτα ένεκα θρησκευτικών η πολιτικών 
διενέξεων τών γελοίων σοφών σου, διαπραχθέντων εις βάρος σου, 
κυοα Ευρώπη. Ίο περιφημον τοϋτο κέντρον σου, κυρά Ευρώπη, εκρά— 
τησεν εντός αγριας και βάρβαρου καταστάσεως δι’ αιώνας δλην την 
έπίλοιπον γην. Μάλιστα, κυρά Ευρώπη. Χώραι καρποφόροι καί εύδαί- 
μ.ονες τών άλλων ηπείρων, λαοί αγαθοί καί εύπόληπτοι, έθνη ύπερη- 
φανα με χριστιανικήν καρδίαν προσδοκώντα παρά σοϋ, έλησμονήθη- 
σαν. Μία μεγάλη έπανάστασις της Ελληνικής φυλής, όλου τοϋ Πανελ
ληνίου, πρώτον κατά τών φαύλων τών ’Αθηνών, έπειτα κατά τών 
Τούρκων καί Τουρκοφίλων, θά φέρη εις τέρμα τό ΛονργαπχοΓ της ’Α
νατολής ζήτημα. Τώρα έπίτρεψον, ώ πότνια καί γεοαρά καί πολυ- 
στεφανος Αύτοκράτειρα, νά προχωρήσωμεν είς τά τών ’Αθηνών . . . 
Τά αύλα θά εννοήσητε καλλίτερον όταν άναβήτε είς τόν ούρανόν πρός 
επισκεψιν τοϋ άϋλούλου συζύγου ύμ.ών Διός, καί πρός έπίσκεφιν τών 
άνδρών εκείνων, οϊτινες έφερον τήν 'Ελλάδα είς τον παρόντα όλε
θρόν της.

Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

Πώς ό Διάδολος μεταβάλλει είς Πανόραμα τάς ’Αθήνας.

Όταν οί δύο αρχάγγελοι, καθώς καί ή Άγια Παρασκευή καί ή 
'Αγία Κυριακή μάς έγκατέλειψαν, δ Διάβολος άναπνέων μακράν άνα
πνοήν, έκραξε :

-—Ουφ! Ήλαφρώθημεν. Μάς παρεζάλισαν καί ούτοι μέ τήν παρου
σίαν των. ΤΗλθαν τάχατες άπεσταλμένοι “Ανωθεν διά τον Καλλερ- 
γην καί Σοϋτσον, καί έδραζαν τήν εύκαιρίαν νά έκφράσωσι τάς προ
φητείας των, αϊτινες είνε άλλα τών άλλων, ώς νά δύναταί τις να εμ- 
ποδίση τόν άφθαρτον έμέ, τόν ήγεμ,όνα τής φθοράς καί τής καταστρο
φής έμέ, νά έκτελέσω τό καθήκον μου. Τινα λοιπόν θά πιστεύσής καλ
λίτερου, κυρά Εύρώπη, έμέ ή τούς δύο άρχαγγέλους ; είπε·’ ό Διάβο
λος λαμβάνων τήν προτέραν εύθυμίαν του, άπτόητος καί αύθαδέστα- 
τος ώς πάντοτε. ΤΑ ! κυρά Εύρώπη, ούδέν παράδοζον νά άπατηθής 
καί πιστεδσης τά δύο αύτά άσπροπούλια, οί όποιοι δέν είνε ή δύο 
άπλοι δούλοι έκ τών μυριάδων τοϋ Κυρίου.

— Καθόσον ένθυμοϋμαι, είς τάς Γραφάς, παμπόνηρε Σατανά, οί 
άοχάγγελοι ούτοι κατέχουσι παρά τώ Κυρίω τάς έμπιστευτικωτέρας 
θέσεις έν τώ ούρανώ. Καί σύ οΰτω όμιλεϊς διά τάς ύψηλότητάς των ;

Ό ’Αρχάγγελος Γαβριήλ εμφαίνει τό σθένος τοϋ Κυρίου, δ Μιχαήλ 
τήν παντοδυναμίαν του. Ό Ραφαήλ τήν συνδρομήν του. Ό Ούριέλ 
τό πϋρ τοϋ Κυρίου, τά χερουβείμ, τό πλήθος τών έπιστημών του, καί 
ό Σεραφείμ τήν ίσχύν τής άγάπης του. Πώς λοιπόν σύ, θεωρείς έαυ
τόν άνώτερον τούτων Σατανά, καί άπαιτεϊς έγώ νά σέ πιστεύσω καλ
λίτερον αύτών;

_  Τοιαύτη, σοφολογιωτάτη κυρά Εύρώπη, είνε ή έρμ.ηνεία τών 
καββαλιστών, ή μυστική θεωρία τών ’Ιουδαίων, βασιζόμενη έπι παρα
δόσεων καί όχι γεγονότων’ ή διδάσκουσα, ν’άνακαλύπτης έν τή πα
λαιό: Γραφή μυστηριώδεις καί άλληγοοικάς έννοιας, κρυπτομένας, κατά 
τούς ραββίνους, έντός τών λέξεων, καί συχνά έντός τών ψηφίων τής 
Παλαιάς Γραφής. Λοιπόν, ύμεϊς, κυρά Εύρώπη, πιστεύετε είς τόν 
καββαλισμόν, δστις εινε μία πεπερασμένη άγυρτική έπιστήμη, δι’ ής 
οί θνητοί συνδιαλέγονται άπό τήν γήν μέχρι τοϋ άλλου κοσμου μετά 
τών ριαζάρων, ώς δ άλ"λος ζοσ[χος να εζειτο επι ττίς γίς, 7) εγγύς 
αυτής, Ύ) νά ·ηίύναντο να συγζοινωνονν ιχε ? αυτού οια ττο^εγραοων Ύ) 
τηλεφώνων, ή ώς έάν οί μάκαρε; νά ήδύναντο νά έγκαταλείψουν τήν 
θέσιν των καί έπανέλθωσιν έπι τής γής. Όποια, παραμύθια ! Τοιοϋτοι 
είνε καί οί σημερινοί σου πνευμ.ατισταί. “Λφες τον καββαλισμόν και τά 
παραμύθια τοϋ παρελθόντος, κυρά Εύρώπη, καί άς έλθωμεν εις τά πα
ρόντα, έμέ θά πιστεύσης καί όσα σοί έδειξα μέχρι τοϋδε πραγματικά 
έν Έλλάδι, ή τούς δύο τούτους άρχαγγέλους ; Έγώ είμαι στεμματίας 
ήγεμών, άψευδέστατος, δεύτερος μετά τόν Κύριον είς την ίσχύν. Ο
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Πλάτων σας δέν είπε, παν τό δαιμόνιον μεταξύ έστί Θεού τε καί θνη
τού; Είμαι κυρίαρχης άφλόγιστος τοϋ πυράς, τών κεραυνών καί αστρα
πών, αυτοκίνητος έντός τοϋ χάους, καί εντός δλων τών ουρανών, καί 
επι τήςεπιφανειας της γης, καί εντός τών σπλάγχνων της γης, καί επί 
της επιφάνειας της θαλάσσης καί εις τούς πυθμένας τών Ωκεανών. 
Είμαι αυθύπαρκτος, αυτενέργητος, αύθερμήνευτος, αύτόδικος. Δύναμαι, 
ώς δ πατήρ τών θεών Ζευς, νά λάβω δλας τάς μορφάς τών ζώων, πτη
νών, ιχθύων και ερπετών, δλων τών άνδρών καί γυναικών πασών τών 
ηλικιών ενώ οί £ύο ούτοι αρχάγγελοι δέν δύνανται, ούτε τολμοϋν κα^ 
νά παρουσιασθώσιν άπτεροι εις τόν κόσμον, η μέ μίαν μόνην πτέρυγα . . . 
Τίνα λοιπόν θά πιστεύσης, αύτούς ή εμέ τόν Παντοδύναμον, κυρά 
Ευρώπη ; Εις ποιον έχεις καλλιτέραν ύπόληψιν, εις αύτούς η εις εμέ ; 
Αύτούς, οϊτινες έτόλμησαν νά σοι είπουν κατά πρόσωπον, δτι ή παοα- 
λελυμένη καί έξηρθρωμένη αυτή χώρα θά λάβη πρόνοιαν της πα
ρακμής καί τών γηρατειών σου ;

Εις τό ύφος καί την έρώτησιν τοϋ Διαβόλου ή κυρά Εύρώπη, ώς νά 
εύρίσκετο εις άμηχανίαν άερίζετο σφοδρότερα διά της ριπίδος της, όταν 
δ Διάβολος, δρώναύτην διστάζουσαν, έρωτα άναιδέστερον, έπανειλημ- 
αένως.

— Ποιον ; Ποιον, θά πιστεύσης καλλίτερα, κυρά Εύρώπη, εμέ η 
τούς δύο άρχαγγέλους ;

— Δεσποινίδες μου, ποιον πρέπει νά πιστεύσω καλλίτερα; Ήρώτησε 
χαμηλοφώνως ή κυρά Εύρώπη, άπολέσασα δλην την παρουσίαν τοϋ 
πνεύματός της εις την σωρείαν τών επιχειρημάτων καί την ίσχύν της 
ρητορικής τοϋ Διαβόλου.

— Δέσποινα της Γης, άπεκρίθη ή δεσποινίς ’Αλήθεια· έπιστεύσατε 
μέχρι τοϋδε τοσάκις τόν Διάβολον, ώστε οίανδήποτε σάς δώσωμεν 
νουθεσίαν, ή Μεγαλειότης Σας θά άκολουθήση πάν-οτε την ίδιαν αύ- 
της γνώμην, πιστεύουσα οτι είσθε θεοφώτιστος, θεοχαοίτωτος, θεόπεμ
πτος. Έγώ, καθώς καί ή δεσποινίς 'Ιστορία, ούδέποτε εΰρομεν άκρόασιν 
επί τοϋ θέματος τούτου. Προσεφερθητε τοσάκις τυραννικώς καί άντι- 
χριστιανικώς πρός τούς χριστιανούς καί τά μικρά Κράτη της Γης, κα- 
τεπιεσατε αντιχριστιανικώς αύτά, έπετρέψατε τάς σφαγάς τών βαρ
βάρων και τών τυράννων των, παρακολουθούσα τάς συμβουλάς τοϋ 
Διαβόλου, η τάς επιθυμίας του, η τά συμφέροντά σας, ώστε, Σάς έξε- 
λαβομεν μάλλον θεομάχον καί σύμμαχον τοϋ Σατανά, η την θεοφιλή 

Εύρώπην. Τώρα βέβαια διστάζομεν νά έκφράσωμεν γνώμην, άγνοοϋσαι 
ποϋ κλίνει ή καρδία ύμών.

Ή γραιά Εύρώπη την στιγμήν εκείνην εθεσε μαστίχην εις τό στόμα 
αύτης, διπλωματικώς προσποιουμένη την άφηοημένην, η δτι δέν ηκου- 
σεν, η έπρόσεξεν εις τούς τελευταίους λόγους της δεσποινίδας ’Αλήθειας. 
Άποτόμως δέ στρέφουσα τά νώτα πρός τάς δύο δεσποινίδας Αλήθειαν 
καί 'Ιστορίαν, εύτόλμως ερωτρέ τον Διάβολον.

_ Εΐπέ μοι’Α/ριμάν, σέ ήκολούθησάν ποτέ έντιμοι καί ενάρετοι άν
θρωποι; Σέ έλάτρευσαν, άνεγνώρισαν τήν κυριαρχίαν σου ύψηλοφρονες, 
μεγάλο’ι άνδρες καί μή αμαρτωλοί; Ύπετάχθη ποτέ τό, είμαρμένον εις 
σέ; ’Εάν μοι φέρης τινάς αποδείξεις τών τοιούτων, και έγώ δύναμαι 
νά πιστεύσω, δτι έκ τών κακοπραγιών σου, καί εκ τής έπαναστάσεως 
τήν δποίαν προτείνεις, δυνατόν νά πηγάσουν αί ύποσχόμεναι παρά σου 
εύεργετικαί συνέπειαι προς την κοινωνίαν.

— Τί λέγεις, κυρά Εύρώπη ; Χά! χά! χά! Έκάγχασεν ύψηλοφώνως 
καί σαρκαστικώς δ Διάβολος. ’Ιδού μία χρυσή έρώτησις, ήτις μόνον έκ 
τοϋ χρυσού στόματός σου ήδύνατο νά έξέλθη, καί πάλ<ν γελών τρανώς 
προσέθηκεν δ ήγεμών τής ειρωνείας. Είτα λαμβάνων ύφος σοβαρόν, έξα- 
κολουθεϊ. ’Εάν ύπετάχθη τό είμαρμένον ε’ις εμέ; .... Έγώ είμαι τό 
είμαρμένον καί τό πεπρωμένον! Ό θνητός ε'χει νά παλαίση μεταξύ εμού 
καί τοϋ Κυρίου. Ή νίκη μου η ή ήττά μου είνε το είμαρμένον η τό πε
πρωμένον. Έκ τών ερ . ων μου πηγάζει ή αγαθή ή ή κακή τύχη τών 
θνητών· άρα είμαι τόσον άπολύτως άναγκαϊος πρός τό άνθρώπινον γέ
νος, γενικώς εις δλον τόν κόσμον, οσον καί εις τόν Κύριον. Είμαι δ σο
φός τών σοφών καί θά επιπτον πολύ τής άξίας μου είχον οπαδούς έν
τιμους καί έναρέτους, ώς λέγετε, ή έάν εδιδον τήν έλαχίστην σημασίαν 
ή προσοχήν εις τάς περί είμαρμένου φλυαρίας καί άνοησίας τών σοφών 
τής γης. Ό Πυθαγόρας καί πλεϊστοι άλλοι σάς λέγουν φρασεολογικως, 
δτι τό είμαρμένον είναι ή άνυπέρβατος τής άνάγκης δύναμις. Καί ποια 
άλλη είναι ή άνυπέρβατος τής άνάγκης δύναμις ή έγώ; Δύναται δ 
Κόσυ,ος, δύναται δ Κύριος νά κάμουν άνευ έμοϋ; Ό Όράτιος είχε πε- 
οισσότερον νούν ζωγραφίζει τήν άνάγκην ώς θεότητα άσπλαγχνον, 
κρατούσαν εις τήν σιδηράν της χεϊρα νομίσματα καί μεγάλα καρφιά. 
Ποια άλλη είναι ή θεότης αυτή, ή έγώ, δ έξαγοράζων τας ψήφους 
καί τάς συνειδήσεις, τήν ύπόληψιν καί τήν επιρροήν, διά νομισμάτων; 
έγώ δ καοφόνων τόν ένάρετον εις τήν πτωχείαν και έπί τής κλίνης τών 
άσθενειών, δπως μή δύναται νά κινηθη, όπως ζη, ώς δ Προμηθεύς, έν 
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αγανακτήσει, μέ άεί άνανεούμενον ήπαρ; Έρώτησον, κυρά Ευρώπη, τον 
σύζυγόν σου Δία, δταν θά συναπαντηθήτε, έάν ήδυνήθη ποτέ νά κάμψη 
τό είμαρμένον, καί τί πράγμα είνε τό είμαρμένον. Θέλεις άκροασθή έκ 
τοϋ στόματός του τόν ορισμόν τών Στωϊκών, ότι είμαρμένον καί δαί
μων είναι έν καί τό αύτό πράγμα. Ό δέ Σενέκας ξεκαθαρίζει σαφέ
στερα τήν θέσιν μου, λέγων: Ό θεός έ'πλασε τό είμαρμένον, καί δ ίδιος 
πλέον δέν δύναται ν’ άνατρέψη δ,τι έκαμε. Λοιπόν, κυρά Ευρώπη, δ 
Θεός μέ έ'πλασε, και όχι μόνον μέ ανέχεται, άλλά καί δέν δύνατα1 
νά κάμη άνευ έμοϋ. Δύναται νά διαλύση συντάγματα δλόκληρα τών 
άγγέλων του, νά άποπέμψη δλους τούς αρχαγγέλους του καί τά Σε
ραφείμ, χωρίς δ Κόσμος νά τό αίσθανθή, άλλ’ ούχί καί νά έκβάληέμέ 
έκ τοϋ μέσου, διότι τότε δλόκληρον τό άνθρώπινον γένος θά μετα- 
βληθή εις έλος ήλιθιότατος, είς Ειρηνικόν ’Ωκεανόν βλακείας . . . · 
Λάβε τώρα, κυρά Εύρώπη, ένα σωρόν φιλοσόφων, αρχαίων καί νέων 
Οΐαέν άονοϋνται τήνθείαν Πρόνοιαν, οί 3ε παραδέχονται μίαν θεότητα 
τοϋ ολέθρου, έξ ής πηγάζουσιν αί φυσικαί αίτίαι, άλλ’ ήτις έγκαταλεί" 
πει είς τόν άνθρωπον τό αυτεξούσιον. Καί ποια άλλη είνε αυτή ήθεό- 
της τοϋ ολέθρου ή έγώ, κυρά Εύρώπη ; Είμαι έγώ τάχα δ άρπακτήρ 
τών αμαρτωλών; όχι ! Είμαι δ άρπαξίβιος αύτών ; όχι! Ούτοιέκουσίως 
έρχονται και πίπτουσιν είς τάς άγκάλας μου άρπαλιζόμενοι μεταξύ των. 
Έπειτα, μέ έρωτας άν άνεγνώρισαν τήν κυριαρχίαν μου, έάν μέ έλά- 
τρευσαν καί μέ ήκολούθησαν μεγάλοι άνδρες καί μή αμαρτωλοί ! Είνε 
ούτοι οί προσερχόμενοι είς έμέ, μεγάλοι ή μικροί, αμαρτωλοί οί δέν 
είνε ; Καί τί έτερον ήσαν πάντες ούτοι οί φιλόσοφοι, οί διδάσκαλοι τών 
κοινωνιών, οί μεγάλοι άνδρες ή αμαρτωλοί έπαγγελλόμενοι τούς έναρέ- 
τους ; Οί μή άναγνωρίζοντες τό είμαρμένον ήσαν δ Επίκουρος, δ ’Αναξα
γόρας, καί οί οπαδοί των. Τό αύτό μεταγενεστέρως, καί δ Καρνεάδης 
καί δ Γρότιος, προφασιζόμενοι δτι τοϋτο ανατρέπει τά θεαέλια τής ηθι
κής, αίρει τήν έλευθερίαν τοϋ ένεργεϊν, καί άποδίδει πρός τόν Θεόν πάν
τα τά έγκλήματα. Είνε ούτοι οί προφέοοντες τοιαύτας ανοησίας κα- 
βλακείας αμαρτωλοί, ή δέν είνε αμαρτωλοί, κυρά Εύρώπη ; Μεγάλοι 
άνδρες, Μεγαλειοτάτη μου, άλλά μέ πολύ στενόν νοϋν. Μεγάλαι φρένες, 
άλλά μέ στρεβλήν λογικήν. Έάν ποτέ τοϋ δημίου έκτελεστοϋ τοϋ Νό
μου τά καθήκοντα δύνανται νά όνομασθώσι κακουργήματα τοϋ νομο- 
θέτου ή τοϋ άνευθύνου ήγεμόνος, άλλο τόσον πάντα τά έγκλήματα ά- 
ποδίδ ονται πρός τον Θεόν. Τοϋτο άκριβώς σάς άποδεικνύει, δτι ούτε δ 
Κύριος δύναται νά κάμη άνευ έμοϋ, ούτε αί πράξεις μου εύθύνουσι τόν 

Κύριον, ούτε έκτελών τά καθήκοντα μου πράττω έγκλήματα, άλλά 
τουναντίον είμαι ευεργέτης τής κοινωνίας, άποσπών έκ τών σπλάγχνων 
της τούς κατασπαράττοντας αύτήν τούς έχθρούς τής προόδου, τούς αι
τίους τής όπισθοδρομήσεως τών αιώνων, έστω καί τινες τούτων είναι 
περιβεβλημένοι τόν χιτώνα τής άρετής. ’Απαιτώ λοιπόν, Μεγαλείο- 
τάτη μου, νά μέ πιστεύσης καλλίτερον τών δύο αρχαγγέλων, απλών 
ύπηρετών τοϋ Κυρίου, καί νά πιστεύσης, δτι δέν ήλθον έν Έλλάδι 
νά έγείρω μίαν έπανάστασιν, άνευ τής προθέσεως τοϋ νά φέρω τά πλέον 
εύάρεστα άποτελέσματα διά τόν Κύριον καί απολαύσω τήν άμοιβήν 
μου διά τήν πλήρη έκτέλεσιν τών καθηκόντων μου. Έγώ είμαι, κυρά 
Εύρώπη, δ ήγεμών τής φθοράς, δ μεταπλάττοιν, μεταλλάζων. μετα- 
βάλλων, μεταγυρίζων, μετασχημα-ίζων,μεταμορφώνων καί τελειοποιών 
τήν ύλην. Καταστρέφω δπως τελειοποιήσω. . . . Έγώ είμαι τό είμαρ
μένον σου, τό πεπρωμένον σου, ή ειρήνη σου, ή ησυχία σου. Ένώ θά 
λάβω πρόνοιαν τής παρακμής καί τών σεβαστών γηρατειών σου. Πί- 
στευσον έμέ, καί όχι τούς αρχαγγέλους θά καταπληρώσω τούς έγκε- 
φάλους τών τέκνων σου, τών ύπηκόων σου, δι’ άπειρίας έφευρέσεων τής 
φθοράς καί τής καταστροφής, καί άς τάς έμποδίσουν, έάν δύνανται, οί 
άγγελοι’ αύτά τά άνεμοφυσήματα, ούτοι οί άνεμοσκορπισμένοι. Θά 
διατηρώ τόν κόσμον έν πολέμιο ειρήνης, έν έφοπλισμφ χρεωκοπίας, έν 
φιλοφρονττικώ δόλω. έν κρυφίφ τρόμω, έν κατακτητική έπιθυμία, καί 
έν σκοτεινώ μέλλοντι. Οί άγγελοι δέν δύνανται νά έμποδίσουν ταϋτα. 
Δέν δύνανται νά προφητεύσουν τά μέλλοντα, δύνανται μόνον νά δια- 
κοινώσιν ώς διαγγελείς τάς διαταγάς τοϋ Κυρίου, δταν διαταχθώσι. 
’Αλλ’ έγώ δύναμαι νά προφητεύσω τά μέλλοντα, διότι είμαι δ πρώτος 
παράγων τών μελλόντων, τό δέ καθήκον μου άπαιτεϊ νά τά στρέψω 
κατά τήν έπιθυν.ίαν μου .... Λοιπόν τίνα θά πιστεύσης κυρά Εύρώπη, 
έμέ ή τούς δύο αρχαγγέλους, τούς έλθόντας ένταΰθα νά σέ έξαπατή- 
σουν μέ τάς άνακοιβεϊς προφητείας των ;

Ή Αύτοκράτειρα Εύρώπη εμεινε χαίνουσα, περιπεπλεγμένη δέ περ- 
ρισσότερον παρά πρότερον. Έβλετεν άτενώς τόν Διάβολον καί έσίγα. 
Ή λογική του κατεπόντισε τήν κρίσιν της.

— Μεγαλειοτάτη ! πρός τί νά περιερχώμεθα περισσότερον τάς ’Α
θήνας ; Πρός τί νά σοι δεικνύω τά παράδοξα καί τερατώδη αύτών, 
άν δέν μέ πιστεύης ; Πιθανόν νά λέγης έντός σου, δτι δσα σάς έ'δειξα 
είνε όπτασίαι, δράματα, μαγεϊαι, καί δτι σάς έξηπάτησα.

— Ή Μεγαλειότης της δικαιούται νά πιστεύη καί τοϋτο, πολύτροπε
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Σατανά, λαβοϋσα τόν λόγον, ή δεσποινίς 'Ιστορία είπεν. Δύναται νά 
πιστεύση, οτι μάς πλανάς μέ δράματα καί μαγείας. Μήπως δ μέγας 
φιλόσοφος Βάκων, δ μέγας έπιστήμων της έπογής του, δέν κατηγοοήθη 
διά μαγείαν, ότι κατεσκεύασεν ανθρώπινον κεφαλήν όαιλοϋσαν; Ό ίδιος 
επιστήμων Βάκων δέν έδίδασκεν, δτι έκαστος άνθοωπος δύναται νά 
γίνη προφήτης καί προείπη τά μέλλοντα δι’ ενός κατόπτρου κατεσκευ- 
ασμένου διά τών κανόνων της περιγραφικής Γεωμετρίας, έντός ούτι
νος νά κατοπτρίζηται δ κατάλληλος αστερισμός; Πόσοι καί πόσοι τόν 
έπίστευσαν; Καί δμως τί άλλο ήσαν πάντα ταϋτα, η γελοϊαι επι
στημονικά! μαγεϊαι; Διατί λοιπόν νά μη πιστεύσωμεν καί ήυ.εϊς, δτι 
δέν είσαι άλλο, η άπλοϋς μάγος; Ό άγιος Αυγουστίνος δέν βέβαιοί, δτι 
τινές γυναίκες της ’Ιταλίας εΐχον την ίσχύν νά μεταμορφώνουν τούς 
ανθρώπους εις ίππους διά τίνος ποτοϋ, καί πάλιν είς ανθρώπους, άφοϋ 
έ'καμναν την εργασίαν τοϋ 'ίππου; Δέν ήσαν ταϋτα μαγεϊαι; Δύναμαι 
νά σοι άναφέρω χιλίας καταπληκτικωτέρας ίστορικάς μαγείας, ώ άρ- 
χημάγε Σατανά, έπιβεβαιωθείσας παρά τών έπισημοτέρων άνδρών τής 
γής ώς θαύματα, έάν καί δέν ήσαν ή άπατηλαί άγυρτεΐαι, δι’ ών έξη- 
πατήθησαν οί μάλλον άνεπτυγμένοι λαοί. ΤΑρα ή Αύτοκράτειρα Εύ
ρώπη δέν δύναται νά δώση πίστιν εις δσα μάς δεικνύεις, δτι δέν είναι 
πλάναι, μαγεϊαι, όπτασίαι καί δχι πραγματικότητες. Πρέπει λοιπόν, 
ώ τερατολόγε δαϊμον, νά μάς δώσης ψηλαφητάς άποδείξεις τών δια- 
πραττομένων έν Άθήναις, προσέθεσεν ή δεσποινίς 'Ιστορία έντόνως, 
άπαλλάττουσα τήν Κυρίαν της έκ τής μεγάλης ευθύνης τοϋ νά. δυ.ολο- 
γήση, δτι πιστεύει καλλίτερον τόν Διάβολον ή τούς δύο άρχαγγέλους.

— Μέ τό δίκαιον ύμών, δεσποινίς Ιστορία. Άλλά βέβαια δέν θά 
γίνητε σοφισταί, δπως ζητήσητε πλέον ψηλαφητάς άποδείζεις διά τήν 
διαφθοράν τών δσων σάς έ’δειξα ήδη δικαστών, δικηγόρων καί ύπουρ- 
γών, τών ύπό τήν στέγην αύτήν .... Δέν μέ πιστεύετε; Άκροασθήτε 
τόν ήχον τοϋ χουσοϋ, τής δωροδοκίας, ψηλαφήσατε τά νομίσματα 
καί τούς θνητούς αυτούς, δπως πληοοφορηθήτε έάν είνε έμψυχα όντα, 
έάν είνε κρέατα, οστά, σάρκες άληθιναί, ή σκιαί καί μαγεϊαι, είπεν δ 
Διάβολος μετά τής χαρακτηριστικής ειρωνικής οίκειότητος, έμφαινού- 
σης δτι έθεώρει περιφρονητικώς πάντας τούς θνητούς ώς κατωτέρους του.

— "Οσα βλέπομεν έντός τοϋ δωματίου εινε άληθή, είπεν ή δεσποι
νίς Αλήθεια. Ούδεις λόγος δυσπιστίας περί τής διαφθοράς τών ένώ- 
πιον ήμών δικαστών, καί τής έξαχρειώσεως τών ενώπιον ήμών δικη
γόρων· διότι αί πράξεις των μας έπεβεβαιώθησαν καί άπό τήν Αγίαν 

Παρασκευήν καί άπό τήν Αγίαν Κυριακήν, καί ύπό τών δύο άρχαγ- 
γέλων Γαβριήλ καί Ραφαήλ. Τό αύτό καί δι’ δσα είδομεν είς Φάλη- 
ρον διότι καί αύτά μάς διεβεβαιώθησαν έκ τής παρουσίας τών άγγέ
λων. Έννοοϋμεν διά τά έπιλοςπα, δσα θά ίδωμεν είς τάς Αθήνας.

— Μέ τό δίκαιόν σας, μέ τό δίκαιόν σας, δεσποινίδες μου. Βλέπω 
δτι καταγίνεσθε νά μέ ύπερβήτε είς τό προφυλακτικόν, ’Επιθυμείτε νά 
βασανίσητε διά τής ιδίας μεθόδου σας τάς άληθείας καί τά 'Ιστορικά ; 
Τόσον τό καλλίτερον. Τοϋτο καί έγώ έπιθυμώ. Μή λησμονήσητε δμως, 
δτι διά τής μεθόδου αύτής οί οπαδοί μου τοσάκις σάς ένέπαιξαν καί 
διέψευσαν. Άλλά διά νά κατορθώσω, δεσποινίδες μου, δτι υ οί ζητείτε, 
πρέπει νά μεταβάλω τάς Αθήνας είς πανόραμα. Μ’ έννοεϊτε. Άντί 
νά περιερχώμεθα τάς Αθήνας, θά κάμω αί Άθήναι, δπως μή άπαυ- 
δάτε, χωρίς νά κινηθώμεν, νά διέρχονται ένώπιόν σας . . . Προσοχή ! 
’Ιδού ήμεϊς έντός τοϋ μικροϋ τούτου οίκου τοϋ Κολωνακίου, οδός Δε
ξαμενής, κατοικία ένός Πρωτοδίκου, είπεν ό Διάβολος, δστις ποππΐζων 
τά χείλη καί σφυρίζων, πριν ή δώση καιρόν λαλιάς είς τινα ήμών, 

ήλλαξε τήν σκηνήν. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΞΕΝΟΣ

ΣΚΛΗΡΟΙ ΣΤΙΧΟΙ

Ζητιάνος άπό μέρη μακρυνά
Μ' era οργανέτο κρεμαστό άπ’ τόν ώμο 
Κυττάει και κοντοστέκει και γυρνά
Μεσ 'ςτόν π.ίατύ μέ τ' άσπρα σπίτια άρόμο.

Τό πρόσωπό του ευγενικό, ζανάό,
Τό βλέπεις, καί μιά γνώμη σοϋ άνεβαίνει ; 
Ή ςρΰσις τό επ.Ιασε 'σάν τόν ίινθό, 
Σάν τόν άνθό κ' ή φτώχια τό μαραίνει.

Κνττάει 'σάν νά προσμένη κάτι τι, 
Ψη.Ιά, άεζά, ζερβά, 'ς ό.Ια τά μέρη, 
Κ' ενώ ζτυχη όέν β.Ιέπει, αυτός κρατεί 
Τό σκοϋφό του μ' εΰ.Ιάβεια 'ς τό χέρι.
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Λές, τρέμει μή τόκ διώζουκ απ' έκεϊ, 
Τρέμει τά σπίτια τ' άψυχα, ώς κ' έκεϊνα' 
Κακή κι ar ήκε ή φτώχια, είκε κακή 
Για τήκ ταπείκωσι, όχι για τήκ πείνα ...

Τ’ άσπρα τά σπίτια πέρκει άραδαριά' 
Το έκα μέ τ' ά.Ι.Ιο υψώνονται μπροστά τον 
Κατάκάειστ’ άπό κάθε μιά μεριά, 
Τά παραθύρια, άπάκον, ή θύραις κάτον.

Κ’ έ.Ιπίζει άπό τά σπίτια τά κ.Ιειστά ...
— 'Στο δρόμο ή Λαύρα καίει, τνφΛώκ’ ή σκοκι·— 
Σέ κάθε σπίτι στέκεται μπροστά
Καί τ’οργακο απ’ τόκ ωμο του σηκώνει,

Και τ’ άκουμπάει 'ςτό στήθος και 'ςτό γόνα,
Και παίζει, ακούραστος ζαναρχικα,
Καί μέ βαρύ Λαχάνιασμα καί άγώκα 
Γοργά το χέρι του, γοργά κικα.

ΟΑ

Λέκ σάς τό παίρνω δίχως πΛηρωμή' 
“Εχω τραγούδια γιά κά τό πΛηρώσω.

Καί τ’ 'οργανέτο μέ βραχνή φωνή 
Σκορπάει παΛτ/ά, παράςεκα κομμάτια' 
“Οποιος το νοιώθει 'ςτήκ καρδιά, ποκεϊ, 
Ποκεϊ, τώρχοκται δάκρυα 'ςτά μάτια.

Τ' αυτιά ζεσχίζει, άΛΛά καί τήκ ψυχή 
Ή μουσική του όΛόπκιχτη 'ςτο θρήνο... 
Καί Λές : ποιος είσαι τάχα, δυστυχή, 
ΙΙοϋ δέρκεσαι κρυφτός μέσα ς έκεϊκο ;

Θαρρείς πώς τ’ οργακέτο έχει μυαΛό, 
Πώς διακονεύει αυτό γιά τό ζητιάνο, 
Καί κράζει: «"ΕΛεος, παρακα.Ιώι, 
έΛεημοσύκη,. δόστε, πριν πεθάκω !

ΈΛεημοσύκη ! δόστε μου ψωμί, 
Κι’ αυτό ποϋ θά μου δώσετε, τό τόσο,

Κι άκ βρίσκετε τήκ τέχνη μου κακή, 
Κι’ οΛα μου τά τραγούδια Λαθεμένα, 
Λέν φταίγ’ ή τέχκη μου κ’ ή μουσική, 
’Π διακονιά κ’ ή φτώχια φταίνε, ώΐμέκα ! »

Κι ό ζέκος άπ’ τό βράδυ ώς τό πρωί 
Άπό έκα σπίτι 'ς άΛΛο φεύγει, τρέχει, 
ΆΛΛά κακέκας δέκ τόκ έΛεεϊ· 
Καθείς αυτιά, κανείς καρδιά δέκ έχει.

Καί μόκο έκα παράθυρο κΛειστό 
Ανοίγεται, κόρη ζακθή προθάΛΛει, 
Τόκ έΛεεϊ, τοϋ δίκει. «.Ευχαριστώ..» 
Γοργά τό παραθύρι κΛειέται πάΛι.

Καί χαιρετάει εκείνος, κι’ ό σκοπός 
Τοϋ οργανέτου άΛΛάζει ευθύς, γεΛάει, 
Καί παύει. Κι ό ζητιάνος χαροπός 
Μακρύκεται' εχει σήμερα κά φάη !

—Ξέκε ποϋ ζής άπ’-όΛους μακρυά 
Καί δουΛευτής δέκ είσαι όπως οί άΛΛοι,
Κ’ έκώ γερά τά χέρια, στερεά
Τά πόδια, καί σωστό έχεις τό κεφάΛι,

Άκτί τεχνίτης μέσ τό μαγαζί,
"Η ςτό γραφείο γραμματικός κά γύρης. 
Κι’ άκτί κά ήσαι φρόνιμος, μαζί 
Λ ’ εσύ μέ τόσους άΛΛους νοικοκύρης,

Νά ζής μέ τά τραγούδια προτιμάς, 
Νά διακοκεύης μέ τήκ άρμονία, 
Ξέκε ζητιάνε, έσ είσαι ’σάν κ’ έμίϊ· ' 
“ίδια μας δέρνει αγιάτρευτη μανία
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'Σάν χ' εμάς, ναι! σερνόμαστ’ έόώ πέρα 
Οί χαταφρονεμένοι ποιηταί,
Κι' άν μάς ρρ^Ιογίζν/ ό πόθος νύχτα μέρα, 
Μοίρα όέν μάς έμοίρανε ποτέ !

Ά.ΙΛού εχ’ ή Μοϋσα τάνθη τά χΛωρά 
Γιά τούς πιστούς, τά όΛύμπια μεγα.Ιεϊα' 
Γιά μάς ό'εν έχει ό Πήγασος φτερά, 
Γιά μάς νερό ό'εν εχ’ ή ΚασταΜα !

Κι αντί με Λύρα έφτάχορόη χρυσή
“Η με θείχή φΛογέρα,—γνώριζέ το— 
Κ’έμεΐς γυρνούμε όπως γυρνάς έσύ 
Μ’ ένα βαρύ βραχνόφωνο οργανέτο !

ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ

ΚΑΙ ΤΑΧΕΙΑΝ ΣΤΕΨ1Ν

εταξύ τών πολλών πραγμ.άτων, ών τήν άκριβή 
σημασίαν ή άτελώς μόνον γινώσκομεν ή καί παν
τελώς άγνοούμεν, είναι καί τινες ίίτγβί, συνήθεις 
ριέν καταστάσαι, καί απαραίτητοι έν τώ καθ’ 
ήμέραν βίω, άλλ’ ανεξήγητοι διατελούσαι.

Ή σημασία τών ευχών έξαρτάται έκ τοϋ 
χαρακτήρος καί τής ιδιοσυγκρασίας έκαστου τών 
εύχομένων, ώς καί έκ τοϋ τρόπου, καθ’ δν πάσα 

έξ αύτών άπαγγέλλεται. Μία καί ή αύτη εύχή δύναται νά έκληφθή 
καθ’ δλως άντίθετον πολλάκις σημασίαν διαφόρως άπαγγελλομένη. 
Παραδείγματος χάριν, εύχεται τις είς νεονύμφους ιιΚαΛά υστερνά». 
Τίς ώραιοτέρα ταύτης εύχή ; Ό εύχόμενος εύχεται προδήλως τώ 
νεωστί συνδεθέντι ζεύγει νά διέλθη έν πάση άπολαύσει καί εύδαιμο- 
νία τόν νέον βίον, εξακολουθούν να άγαπάται άμοιβαίως καί νά εύτυχή
μέχρι τέλους δπως κατά τάς πρώτας ημέρας τής ποθητής ένώσεως 
αύτών. Καί δμως ή αύτη εύχή, ολίγον διαφόρως άπαγγελλομένη καί 

ύπό έλαφράς τής κεφαλής σείσεως παρακολουθουμένη, δέν είναι πλέον 
εύχή, είναι άρά, καί μάλιστα άρά δεινή. Έν τοιαύτη περιπτώσει δ 
εύχόμενος, ή, όρθότερον, καταρώμενος λέγει μετά τίνος κακίας πρός οΰς 
άποτείνεται.

«Καλά! Καλά! Μή βλέπετε τό παρόν. Μή Έ,ιππάζεσθε άπό τήν 
παρούσαν εύτυχίαν σας. “Εστω· σήμερον, τίς τό άρνεϊται ; είσθε εύτυ- 
χεϊς, άλλά τίς μάς έγγυάται δτι καί αύριον ομοίως θά εύρίσκησθε έν 
τή αύτή Οέσ^ι ; Σήμερον ή Χαρά καί ή Εύδαιμονία έναλλάξ στέφουσι 
τά μέτωπα σας καί ή ψυχή σας κολυμβα μεθ’ηδονής έν θεσπεσία θα
λάσση άρρήτου άγαλλιασεως. Έχει καλώς. Ούτως έ'χει τό πράγμα. 
’Αλλά τό μέλλον ; Τό μέλλον είναι άδηλον. Ούχί σπανίως ύπό τό 
ώραΐον άνθος κρύπτεται οξεία άκανθκ, κάτωθι τοϋ μυροβόλου θάμνου 
ένεδρεύει ιοβόλος έ'χιδνα, ή δέ θάλασσα, έν ή πλησίστιοι πλέετε, είναι 
δυνατόν, ταλαίπωροι, νά διατηρή διηνεκώς τήν παρούσαν γαλήνην 
της ; Καί ή Νεκρά Θάλασσα δέν μένει αιωνίως άταραχος. Το μέλλον 
είναι άδηλον. Είδομεν πολύ ύμών εύτυχεστέρους άνθρώπους, ύπό πάντων 
ζηλοτύπως μακαριζομένους, καί δμως, οί δύσμοιροι, μόλις έψαυσαν τά 
χείλη αύτών τό ποτήριον τής κατ’ αύτούς Εύτυχίας, καί πάραυτα 
ήσθάνθησαν τάς άλγηδόνας τοϋ τρομερού δηλητηρίου, μετ’ άκαταλή- 
πτου ταχύτητος διατρέχοντος τάς φλέβας αύτών. Μή έναβρύνεσθε διά 
τήν αιθρίαν τοϋ παρόντος- μάλλον φοβήθητε τό άγνωστον, τό θυελλώ
δες μέλλον. Τά μέλανα νέφη, τά έγκυμονοϋντα έν έαυτοις τήν καται
γίδα, καί άν δέν φαίνωνται, καί άν τό βλέμμα ύμών, έξασθενήσαν ύπό 
τής ηδονής τής παρούσης καί άποβαλόν τήν οξυδέρκειαν αύτοϋ, άδυ- 
νατή νά ϊδη αύτά συσσωρευόμενα είς τό βάθος τού δρίζοντος βαθμη
δόν καί ύπούλως, δέν είναι δμως καί άδύνατον νά συμπυκνωθώσιν έν 
ριπή οφθαλμού και νά άναστατώσωσιν άρδην τό περί ύμάς Σύμπαν».

W **
Αί εύχαί είναι τό άλάνθαστον μέτρον τού πολιτισμού τών μετα- 

χειριζομένων αύτάς λαών, Πάντες γινώσκουσι τούς άπειρους τρόπους 
τών προςαγορεύσεων, άς μεταχειρίζονται τά διάφορα έπί τής γής έ'θνη. 
"Οθεν παραλείπομεν νά μνημονεύσωμεν ένταΰθα, φέρ’ ε’ιπεΐν, τών “Αγ
γλων, οΐτινες, θέλοντες νά έκδηλώσωσιν άβρότητα ή φιλίαν, σείουσι 
σφοδρότατα, μέ/pt έξαρθρώσεως, τόν βραχίονα τού χαιρετιζομένου- 
δίΛοίως παοαλείπομεν καί τούς κατοίκους τής νήσου τού 'Αγίου Λαυ
ρέντιου, οϊτινες πτύουσιν είς τήν παλάμην καί είτα περιαγουσιν αύτήν 
έπιχαοίτως έπί τό πρόςωπον τού άλλου, εύμενώς, ίσιος καί εύγνωμό-
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νως, άποίεχομένου την έν^ειξιν της μεγάλης άφοσιώσεως καί άγάπης. 
Έπ’ ίσης ούδεις ενταύθα γενήσεται λόγος κα'ι περί τοϋ άκαταλήπτου 
είδους τοϋ χαιρετισμού τών Ευρωπαίων, τών άποκαλυπτομένων την 
κεφαλήν. "Ισως όμως οί αρχαίοι Έλληνες έγίνωσκον νά χαιρετίζωσιν 
έπιτυχέστερον ό'ιά τοϋ «Χαΐρε !», λαμβάνοντες εις άπάντησιν τό «Νή 
καί σύ γε !» ή άλλο τι τοιοϋτο.

★* *

• ΚΖ'. 28—30.

Αί εύχαί τών άσιατικών λαών είναι, ώς καί τά κυοιαρχοϋντα αύ
τών αισθήματα, μεσταί ύπερβολών. Ό ’Ασιανός ή άγαπα ή μισεί ή 
άίιαφορεϊ. Καί έν ταϊς τρισί ταύταις περιστάσεσιν είναι ύπερβολικός. 
Ίίία όταν άγαπα. Ό ύπό τοϋ μεγίστου τής Αγγλίας τραγικού γρα
φείς χαρακτήο τοϋ 'ΟθέΛΛου είναι πιστόν εκμαγμα, άμ.έσως άπό τοϋ 
φυσικού πρωτοτύπου ληφθέν. Ό ’Ασιανός είναι εραστής; Έρα μανιωάώς. 
Είναι ζηλότυπος ; Ζηλοτυπεϊ λυσσωίώς. Καί έν τή πρώτη καί έν τή 
Δευτέρα περιπτώσει ή καρίία, τό συναίσθημα, ύπερτερεΐ τοϋ λογικού, 
κατισχύει αύτοϋ. Εντεύθεν αί έκφράσεις αύτοϋ είναι ή ουράνιοι ή κα
ταχθόνιο», θεϊαι ή σατανικαί. ’Επίγειόν τι, άνθρώπινόν τι <ϊέν μεσο
λαβεί. "Η κοσμεί τήν ερωμένην αυτού Six κοσμημάτων, τερατω^ώς 
φανταστικών, ή άπειλεΐ αύτήν, ίυςπιστών Six τόν ερωτά της, Six λέ
ξεων ώςαύτως φοβερών, Διά τον Άσιάτην τό «Παν μέτριον άριστον» 
είναι άκατάληπτον ώς ή θεότης, και τό «Μη^έν άγαν» άνόητος ξυνω- 
ρίς λέξεων μηίέν <ίηλουσών. Αύτός λέγει· «’Ή τό παν ή τίποτε !» ή, 
έπι τό λατινικώτερον, «Aut Caesar aut nihil!»

Θέλετε νά βεβαιωθήτε έ’τι μάλλον τί έστι κατά τόν Άσιάτην 
είχή πατρός πρός υιόν ; Άναγνωτε έν τή «Γενέσει»1 τήν ευχήν τοϋ 
’Ισαάκ πρός τόν υιόν αύτοϋ ’Ιακώβ καί ίέν έχετε άνάγκην άλλης 
άπο^είξεωε. «Καί ίφη σοι ό Θεός άπό τής δρόσου τοϋ ουρανού άνω
θεν, καί άπό τής πιότητος τής γής, καί πλήθος σίτου καί οίνου' καί 
ίουλευσάτωσάν σοι έθνη, καί προςκυνήσουσί σοι άρχοντες- καί γίνου 
κύριος τοϋ ά^ελφοϋ σου, καί προςκυνήσουσί σε οί υιοί τοϋ πατρός σου· 
δ καταρώμενός σε, έπικατάρατος· δ St ευλογών σε, ευλογημένος».

Άν ένταϋθα δ εύχόμενος Stv ήτο έξ ’Ασίας, θά ήρκειτο είς τό εκα
τοστόν τώ« ύπό τοϋ Ί»αάκ λεγομένων· άν ήτο κάτοικος τών βορειό
τερων τής Ευρώπης χωρών, θά έθεώρει ύπερβολικόν καί τό χιλιοστόν 
αύτών.

* *

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΙΩΑΝΝΟΥ

Νικόλαος ΦανδρίδηςΚωνστ. Ντκολαΐδης' Γποστοάττ,γο:
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Άλλ’ ό Έλλην, μεταξύ τούτων καί εκείνων εύρισκόμενος, συνδυ
άζει τούς χαρακτήρας άμφοτέρων1· μετέχει καί εκείνων καί τούτων· 
τέμνει την μέσην, την καί βασι.Ιεκήν, οδόν. Διά τούτο αί εύχαί τού 
ελληνικού λαού είναε αί άληθέστεραι, αί ψυχολογικώτεραι τών ευχών, 
άς έν δμοίαις περιστάσεσι μεταχειρίζονται άλλοι, διότι στηρίζονται επί 
παρατηρήσεων βαθειών καί πείρας πολυετούς. Ό Έλλην, άφ’ούσυγ- 
χαρή, ώς έκαστος οίκειότητος η άγαθότητος έχει, άρτι μεμνηστευμέ- 
νον τινά, επιφέρει ταχύς· «Καί καΛά στέφαναν,Ύ}, επί το δημοσιογρα- 
φικώτερον νύν, εύχεται τοϊς μνηστευθεΐσι «Καί ταχεΐαν σΐέψιν».

Έκ πρώτης όψεως οΰδέν γελοιότερον της εύχής ταύτης. Τί σημαίνει, 
τί δύναται νά σημαίνη το «Καί ταχεΐαν στέψτν» ; Δέν συμφωνούσι πάν· 
τες, τουλάχιστον οί εχοντες πείραν τού πράγματος, ότι κάλλιστος χρό
νος τού άνθρωπίνου βίου, ο γλυκύτατος, δ ποιητικώτατος, είναι δ τών 
άρραβώνων; Τότε πρός τί δ "Ελλην είναι τόσον φθονερός καί χαιρέκα
κος, ώςτε, μόλις μαθών την μνηστείαν φίλου τινός, σπεύδει νά στέ
ρηση αυτόν της ευτυχίας ταύτης καί νά τόν περιδέση διά τού νυμ
φικού στεφάνου, δςτις δέν είναι πάντοτε έκ ρόδων μυροβόλων, άλλ’ άπ’ 
έναντίας πολλάκις καί ακάνθινος μαρτυρίου στέφανος; Διά τί σπεύ
δει, μόλις δ φίλος του άκροις τοΐς χείλεσιν έγεύσατο τού ύπό τού Έρω
τος—ΰποθέσωμεν—προςενεχθέντος αύτώ ποτού, μετά καταφανούς μο- 
χθηρίας έπιθυμεϊ νά ροφήση ούτος μέχρι τρυγός την κύλικα της ποι- 
ήσεως καί νά αίσθανθή εις τάς φλέβας αύτού κυκλοφορούν τόν έν αύτη 
τυχόν καθιζήσαντα ιόν; Άφ’ ού δύναται νά ζήση έν έλπίδι καί προς- 
δοκίγ όνειροπολών, διά τί νά άνανήψη καί νά πλήξη αύτόν αμείλικτος 
τής Συμφοράς ή βαρεία πυγμή ; Ή παράτασις τού ονείρου — άφ’ ού 
δέν είναι ε<ρι,ά.1της — πρός τίνα λόγον νά μή ήναι μείζων;

Καί όμως ολίγον βαθυτέρα σκέψις καί έπιμελεστέρα δπωςούν μελέτη 
καί έρευνα πείθει άδιστάκτως καί τόν τά μάλιστα εύαίσθητον φιλό
σοφον οτι δέν είναι τόσον χαιρέκακος δ εύχόμενος «ταχεϊαν τήν στέψιν 
τοϊς μεμνηστευμένοις», ούδ'εύχαριστεΐται άφυπνίζων αύτόν άπό τού 
ήδέος ονείρου, έν ω ευδαίμων τρυφα έν ταϊς άγκάλαις τού Μορφέως καί 
ύπό τάς τερψιθύμους θωπείας τού άγλαού τής ’Αφροδίτης υιού.

Πιθανωτατα— κατά τάς διαβεβαιώσεις πάντοτε τών πεπειραμένων, 
οΰς άναμφιβόλως άδυνατεϊ τις νά άντικρούση εύχερώς—δ χρόνος τής 
μνηστείας είναι δ γλυκύτατος τού άνθρωπίνου βίου, καί τό πράγμα δέν

’ «Τδ δέ τών 'Ελλήνων γένος, ώςπερ μεσεύει κατά τούς τόπους, ούτως άμφοιν 
μετέχει» (Άριστοτ. Πολιτ. Ε’, 7).

ΙίΙΑΝΝΟΤ ΑΡΣΕΝΗ ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ 24
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φαίνεται δυςεξήγητον. Κατ’αυτά τοϋ χρόνου τό ώραϊον τρίμμα κυριαρ
χεί εν τώ άνθρώπω ή προσόοχία, ήτις είναι άναντιρρήτως άπολαυστι- 
κωτερα καί αύτής τής άποΛανσεως, ύφ’ οΐαν δήποτε σηυ,ασίαν καί άν 
έκλάβωμεν την 'λέξιν. Τήν κυρίως λεγομένην εντυχίαχ δζν δυνάμεθα 
νά άντιληφθώμεν καί παρέρχεται αύτη πρό ήμών σχεδόν ακατάληπτος, 
ταϊς αίσθήσεσιν ήμών καθ’ ολοκληρίαν άληπτος. Μετά τήν πάροδον 
αύτής αίσθανόμεθα τήν διάβασίν της καί τότε προςπαθοϋμεν, έκτεί- 
νοντες είς τό κενόν τάς χεϊρας, νά συλλάβωμεν αύτήν άπο τής κόμης 
ή τών κρασπέδων, άλλά πάντοτε τότε είναι άργά καί ή δράξ ήμών 
κλείεται σφίγγουσα στερρώς τόν άέρα. Άφ’ ού δέ βεβαιωθώμεν οτι 
άδύνατος ή σύλληψις τής διαφυγούσης τήν οξυδέρκειαν ήμών δραπε- 
τιδος, περιαλγεϊς έπαναπίπτομεν είς τούς κόλπους τής Άναμνήσεοις, 
ήτις κατά τό ένόν καί ανακουφίζει τούς δυςμοίρους ήμάς βροτούς. 
Ή Άνάμνησις δμως χαιρεκάκως πολλάκις διά μεγεθυντικού φακού 
μεγαλοποιεί τό φάσμα τής άπελθούσης Εύδαιμονίας, καί άμείλικτος 
τότε ή Άπόγνωσις δάκνει τήν καρδίαν ήμών. Καί ταϋτα ρεέν περί 
τής εύτυχίας, όπως δήποτε καί άν έκλάβη τις αύτήν, είτε ώς έκπλή- 
ρωσιν πνευματικού ή καί ύλικοϋ τίνος πόθου.Ή άναλαρεπή,ή προηγου- 
μένη τής Εύτυχίας, είναι τό φωτεινόν αύτής σημεϊον, δπερ ρεόνον δύ
ναται νά άνέχηται δ άσθενης τοϋ ανθρώπου οφθαλμός, διότι τό επα
κολουθούν αύτη φώς, ένεκα τής ρεεγίστης, φαίνεται, έντάσεως αύτοϋ, 
προςβαλλει δεινώς τήν ήμετεραν δρασιν καί άδυνατεϊ νά ενατένιση 
αύτό. Τίς άγνοεϊ τό φρικαλέον πάθημα τής δυςμοίρου Σεμέλης, ο’ικτρώς 
καταφλεγείσης ύπό τών λάμψεων του άστρζπηβόλου έραστού αύτής 
Διός ; "Ωςτε, φαίνεται, ή εύτυχία είναι τι, δπερ μόνον μακοόθεν επι
τρέπεται νά προςβλέπη δ δυςτυχής θνητός. Δέν υποπίπτει είς τά ασθε
νή αισθητήρια όργανα αύτοϋ έκ τοϋ πλησίον καί δέον έξ άπόπτου 
μόνον νά έντρυφφ εις αύτήν. Δύναται νά παραβληθή πρός τούς χλοε
ρούς καί καταφύτους λόφους, οϊτινες, μακρόθεν δρώμενοι, παρέχουσι 
τοΐς θεωμένοις αύτούς ηδονήν άνέκφραστον καί διεγείρουσι πόθους 
γλυκείς- δταν δμως προχωρήσωμεν καί άνέλθωμεν τόν «ορθιον οίμον» 
τής τέως ώραιοτάτης καί χλοοσκεποϋς κορυφής τοϋ λόφου, ούδέν τών 
πρό ολίγου προςβαλόντων τήν δρασιν ήμών βλέπομεν, διότι αί λε- 
πτομέρειαι ύπερτεροϋσι καί τό συνολον καταπνίγεται ύπό τών καθ 
έκαστον. "Εκθαμβοι τότε παρατηροΰμεν δτι ήτο άκαταληπτος φαντα
σμαγορία, απατηλή φρεναπάτη τό συμβαϊνον διότι, προκειμένου περί 
τοιαύτης τοποθεσίας, ήτο πολύ προτιμότερον καί άουγκρίτως ώραιό- 

τερον τό μέρος, ένθα πρότερον ηύρισκόμεθα. Άποροϋμεν δέ πώς έτυ- 
φλώθημεν έπι τοσοϋτον καί δέν έξετιμήσαμεν δεόντως καί έν καιρώ τήν 
προτέραν κατάστασίν καί παντελώς παρασυρθέντες ύπό τής έξημμένης 
φαντασίας ήμών καί άπατηθέντες έγκατελίπομεν τοιοϋτον ούράνιον 
ένδιαίτημα καί έντρύφημα. ’Εντεύθεν έξηγοϋνται πολλά ζητήματα 
τοϋ ανθρωπίνου βίου. 'Ριπτόμεθα ακράτητοι δπου φαντασία έξαλλος 
καί αχαλίνωτος μάς φέρει, άκρίτως καί άπερισκέπτως καταλείποντες 
τό ύπάρχον, τό είς τάς αισθήσεις ύποπϊπτον, τό ψηλαφητόν αγαθόν, 
καί ζητοϋντες έν τώ κενφ τό άνύπαρκτον, άδηλον, φαντασιώδες. Ό 
περί τοϋ κυνός καί τής έν τώ ύδατι φαινομένης σκιάς τοϋ κρέατος μύ
θος δέν έπενοήθη τυχαίως καί άνευ προηγουμένης βαθείας ψυχολογικής 
μελέτης ύπό τοϋ δαιμόνιου φρυγός μυθοποιοϋ. Όρμώμεν άβούλως είς 
τήν σκιάν, άνοίγομεν αύτη όργυιαίας τάς άγκάλας καί δέν παρατη
ροϋμεν δτι τό κατεχόμενον, τό πραγματικόν, διαφεύγει άνεπαισθήτως 
άπό τών τρεμουσών χειρών ήμών, διολεσθαϊνον άνεπιστρεπτεί εις τάς 
άβύσσους τής ανυπαρξίας.

* *
¥

Παραδεχόμεθα δτι δ χρόνος τής μνηστείας είναι ώς ανωτέρω διε- 
τυπώθη· φαίνεται δμως δτι ή πέρα τοϋ δέοντος διάρκεια αύτής θά 
έξήντλει τήν τοϋ σώματος ρώμην καί θά κατέστρεφε πάσαν τοϋ πνεύ
ματος ήρεμίαν, άνευ τών δποίων έπαισθητώς θά συνετέμνετο ή καί 
άλλως ούχί λίαν μακροχρόνιος ζωή ήμών.

Τοϋτο καλώς μελετήσας καί έκ πείρας άπταιστου μαθών δ άνθρω
πος, εύχεται «Καί ταχεϊαν στέψιν», ήτοι εύχεται ΐνα διαρκέστερον 
άπολαύη δ μεμνηστευμένος τών άγαθών τοϋ οικογενειακού βίου, έστω 
καί έν ήττονι βαθμώ. Ό μεμνηστευμένος άπασαν τήν προσοχήν αύτοϋ 
έχει έστοαμμένην καί είναι προςηλωμένος έπι τοϋ προςφιλοϋς αύτώ ον- 
τος, παραμελών δέ καθ’ δλοκληρίαν πάσαν άλλην ένασχόλησιν, άπο- 
φεύγει μετά πεισμονής οΐαν δήποτε άπόλαυσιν. Ή τοιαύτη έκτρο- 
χίασις άπό τής συνήθους διαίτης βλάπτει ούσιωδώς τήν τε παρούσαν 
καί τήν μέλλουσαν έν τφ βίφ πορείαν αύτοϋ, ούδέν δ’ άλλο φάρμακον 
δύναται νά θεραπεύση αύτόν οΰτω πάσχοντα ή δ γάμος, ή στέψις.

Τούτων ένεκα οί φίλοι καί οικείοι εύχονται «Καί ταχεϊαν τήν 
στέψιν», ήτοι έν άλλοις λόγοις λέγουσι τοΐς μεμνηστευμένοις· «Μάς 
παρασκοτίσατε μέ τόν έρωτά σας, κύριοι. Κάμετε δ,τι θά κάμετε, νά 
μάς ξεφορτωθήτε. ’Ορίστε ! δοκιμάσατε καί σεϊς τήν γλύκα τής ύπαν- 
δρείας. Καί καλά στέφανα, νά γλυτόνωμε καί ήμεϊς καί σεϊς. Ήμεϊς 
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μέν, διότι δέν ύποφέρομεν πλέον νά σάς βλέπωμεν άφηρημένους καί 
ωχρούς, ζώντας έν μέθη καί διηνεκεϊ ονειροπολήσει της μελλούσης ευ
τυχίας, ην θεωρείτε άνοικταϊς ταϊς άγκάλαις άναμένουσαν ύμάς· σείς 
δέ, διότι θά βεβαιωθήτε έξ ιδίας άντιλήψεως δτι ή προςδοκωμένη όλ- 
βιότης είναι χίμαιρα, οτι άσυγκρίτως πλείονες είναι αί λϋπαι καί αί 
πικρίαι έν τώ μέλλοντι η αί ευχαριστήσεις, καί καθ’ ολοκληρίαν θά 
έξομοιωθήτε πρός τούς καλώς την νομιζομένην ηδονήν ταύτην δοκιμά- 
σαντας, δπερ έπ’ ίσης ού μικρόν δι’ ημάς καλόν. Λοιπόν «καί ταχεϊαν 
στέψιν», φίλοι, νά ήσυχάσωμεν πάντες».

’Αληθώς ένταΰθα δ εύχόμενος εύχεται μετ’ όπισθοβουλίας, μετά 
©θόνου, σκέπτεται περί έαυτοϋ μάλλον η περί τών φίλων του.

Ώςτε ή εύχή τοϋ ουτω εύχομένου άντανακλα έπ' αύτοϋ τοϋ ίδιου, 
διότι γίνεται έπ’ ώφελεία τούτου καί ούχί διά τούς μεμνηστευμένους. 
Πνίγει τόν άνθρωπον ή εύτυχία, τόν στενοχωρεϊ καί δταν μετ’ αύτοϋ 
εύρίσκηται καί δταν μετ’ άλλου συνοική.

Ά ★
¥

Άλλά δέν είναι βεβαίως πάντες οί άνθρωποι κακοί, οί δέ εύχόμενοι 
πράττουσι τυπικώς καθήκον, ώς νομίζουσιν, άναπόφευκτον, Άλλά 
βαθύτερον έξεταζομένη ή εύχη «Καί ταχεϊαν στέψιν» παρέχει άλλους 
λόγους, κοινωνικωτέρους, τους επομένους.

Όταν τό μετά την μνηστείαν διάστημα γναι μακοόν, δύνανται 
πολλά έν τώ μεταξύ πράγματα νά συμβώσιν, έπιφεροντα πολλάκις 
αποτελέσματα δυςάρεστα δι’ άμφότερα τά μέρη. ’Επειδή είναι άδύ- 
νατον νά ποοΐδη τις «τί τέξεται ή έπιοϋσα», φρονεί δτι δέον νά έπι- 
σπευσθή σύνδεσμος δπως δήποτε ύπό αισίους δεθείς οιωνούς. Πιθανόν 
άσθένειά τις έν τή έτέρ^ τών οικογενειών νά έπενέγκη θλιβερόν τι 
γεγονός, δπερ έξ άνάγκης θά συμμερισθώσι καί οί μεμνηστευμένοι. Άφ’ 
ού δέ, κατά την δημώδη παροιμίαν,

«Τα γέλια μέ τά κλάμματα, ή χαρά μέ τήν πίκραν 
είς μίαν ώραν σπάρΟηκαν, μαζί εγεννηθήκαν»,

ή άνθρωπίνη φύσις είς μυρίας καί άπροόπτους ύπόκειται, συμφοράς, 
αΐτινες δύνανται κακώς νά έπιδράσωσιν έπί τοϋ μέλλοντος τών μεμνη- 
στευμένων. Θάνατος συγγενοϋς τής νύμφης έπιβάλλει τήν άναβολήν, 
έτερος θάνατος συγγενοϋς τοϋ γαμβρού παρατείνει ένεκα τοϋ πένθους 
τήν άναβολήν, έπέρχονται πολλάκις καί άλλοι λόγοι άόρατοι μέν είς 
τον πολύν κόσμον, ορατότατοι δμως τοϊς άμέσως διαφερομένοις, οϊ - 

τινες ψυχραίνουσι τό τέως θερμότατον αίσθημα, δ ύπό τής θερμουργοϋ 
καρδίας άφαρπασθείς νοϋς, πρός στιγμήν έκτροχιασθείς, άναλαμβάνει 
τά έκφυγόντα άπό τών χειρών αύτοϋ ηνία- ή πρός στιγμήν καταπνι- 
γεϊσα φωνή τοϋ Συμφέροντος άναλαμβάνει τό πρότερον σθένος καί 
αύθαδες έγείρει τό μέτωπον, ή 'Ραδιουργία έντέχνω; ύφαίνει έν τώ 
μεταξύ τόν ιστόν αύτής καί άνύποπτα πίπτουσιν έν ταϊς πλεκτάναις 
αύτής τά άτυχή θύματα. Ή άναβολή γεννιή άναβολήν, πολλαπλα- 
σεαζομένην άπ’ άπειρον, μέχρι ού έπέλθη άνεπανόρθωτον τό κακόν, 
δ χωρισμός, διαζεύγνυτται, δηλαδή πρό τοϋ συζευχθωσιν! Ό έν τή 
κοινωνίοι ζών λίαν εύκόλως πείθεται καί έξ ιδίας πείρας περί τής άλη- 
θείας τούτων πάντων δι’ δ δ φιλόσοφος έλληνικός λαός άνευ περι
στροφών εύχεται «ταχεϊαν τήν στέψιν», έλπίζων δι’ αύτής τήν άπαλ- 
λαγήν άπό πάντων τούτων τών κακών.

ΙΩΑΚΕΙΜ ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΤΣΟΣ*

ήν 16ην τοϋ μηνύς Μαρτίου ή ’Ελληνική Πο- 
λιτ'ία άπέδιδε τάς ύστάτας τιμάς είς ένα τών 
τελευταίων καί ύψίστων έθνικών τύπων τοϋ νεω- 
τέρου 'Ελληνισμού, ένώ ή ’Επιστήμη έθρήνει 
τήν έπιστημονικωτέραν μορφήν, έν συγκινήσει δέ 
πάσα ελληνική καρδία άπεχαιρέτα τόν άγνό- 

τερον άντιπρόσωπον θεμελιουργοϋ τάξεως άνδρών, τόν άπαράμιλλον 
μύστην τής ’Επιστήμης τοϋ Δικαίου, τόν πρύτανιν τής έπιστήμης τής 
καθ’ ημάς ’Ελλάδος, τόν θέσαντα εύρέα τά θεμέλια τής έπιστημο- 
νικής έργασίας τοϋ μέλλοντος, άνδρα πρώτης πνευματικής δυνάμεως, 
ή έπίδρασις τής οποίας είσέτι είς άπαν τό ελληνικόν δημόσιον παρείχε 
περιφανείς έκδουλεύσεις.

Ό άνήρ, ούτινος δ θάνατος τοϋ έλληνισμοϋ δλοκλήοου άπέσπασε τά 
δάκρυα, άνήκει είς τήν χορείαν τών μεγάλων άνδρών, οΐτινες διά τής 
αρετής καί τών έξοχων αύτών ύπηρεσιών καί τήν πόλιν έν ή γεννών— 
ται άνυψοϋσι, καί τό έθνος, έν ω άνήκουσι, κλεϊζουσι καί τήν ανθρω
πότητα ύπηρετοϋσιν.

* ’Απόσπασμα ες ανεκδότου Μελέτης.
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"Ανδρες, ώς δ Σοϋτσος δέν έ"χουσιν ανάγκην τών συνήθων νεκρο
λογιών, ε’ν αίς ώς έπί τό πολύ ή ματαιότης πλέκει τό έγκώμιον οί 
τοιοϋτοι συνεπάγονται μεθ’ εαυτών τά έργα καί άφίνουσιν ϊχνη τής έκ 
τοϋ κόσμου διαβάσεώς των, έφ’ ών μετ’ εύλαβείας προσέρχονται αί 
έπερχόμεναι γενεαί. * *

Ό I. Σοϋτσος έγεννήθη έξ ηγεμόνων. Ό πατήρ του ’Αλέξανδρος 
άνήλθε τρίς τόν ηγεμονικόν θρόνον, δίς μέν τόν τής Βλαχίας, άπαξ 
δ’ ηνωμένος τόν τής Μολδοβλαχίας, Ή μήτηρ του Ευφροσύνη ήν θυ- 
γάτηρ τοϋ ήγεμόνος τής Μολδαβίας Ίωάννου Καλλιμάχη καί άδελφή 
τοϋ έπίσης τόν αύτόν θρόνον άνελθόντος Σκαρλάτου Καλλιμάχη. Ό 
ήγεμών Αλέξανδρος, άνήρ μεγάλης παιδείας καί έγκυκλοπαιδικής 
μορφώσεως, θεωρούμενος ώς αρχηγός τοϋ έν Κωνσταντινουπόλει Γαλ- 
λοφρονοϋντος πολιτικού κύκλου, άπέθανε τόν Φεβρουάριον τοϋ 1821, 
άφείς τόν I. Σοϋτσον δεκαεπταετή μόλις νεανίαν. Τότε δ μέν πρωτό
τοκος υιός τοϋ ήγεμόνος Άλεξ. Σού’-σου, Νικόλαος, έν τή ακμή τής 
ηλικίας του, μέ τόν θάνατον τοϋ μεγάλου πατρός του, άφοσιώθη μετά 
ζήλου εις τήν χώραν, ής ήγεμόνευσεν εκείνος καί άνήλθεν ε’ις τά ΰψι- 
στα κυβερνητικά άξιώματα, άνθηγεμονεύσας μάλιστα κατά τήν γνω
στήν τοϋ 1848 μεσοβασιλείαν έν Βλαχίςρ, καί εις μελέτας πολιτικά; 
ήσχολήθη, έκδούς γαλλιστί περισπούδαστον έν Ίασίφ τώ 1849 εο- 
γον «Στατιστικά! Σημειώσεις περί τής Μολδαβίας», δ δέ ’/aarrqc 
Σοϋτσος κατέφευγεν εις τήν Ευρώπην, άφ’ ού πλησίον τοϋ πατοός του 
έν τή άκμαζούση εις τήν πρωτεύουσάν του έλληνική σχολή, τοϊς έν 
Βουκουρεστίω δημοσίοις έκπαιδευτηρίοις καί έν Κωνσταντινουπόλει 
ύπο τούς μάλλον πεφημισμένους διδασκάλους τοϋ Γένους είχε προσ- 
κτήσει έςόχως τάς πρώτας πρός τά έλληνικά γράμματα βάσεις.

Είκοσιπενταετής τώ 1829 άπήρχετο εις Γενεύην, όπως έπιδοθή 
εις την σπουδήν τών Πελιτιαών Επιστημών. Έκεϊ έδίδασκεν δ διά
σημος ίταλος Ρόσσης, άλνθής μεγαλοφυια, περίφημος συγγραφεύς. 
Τουτου μαθητής ύπήρξεν δ I. Σοϋτσος, ύπό τούτου έμυήθη εις τάς 
οικονομικάς επιστήμας έπί τριετίαν δλόκληρον, ύπό τοιοϋτον δέ σοφόν 
άνδρα προσηκόντως παιδευθείς καί τών άρχών τής έπιστήμης μετά 
θερμουργοϋ εφεσεως έμφορηθείς, πάλιν έπανήρχετο εις Παρισιού;, έπιζη- 
τών μείζονα καταρτισμόν, τελειοτέραν παρασκευήν. Έκεϊ συνεδέθη πρός 
άλλην ε'κλαμπρον ηγεμονικήν οικογένειαν. Ό πρώην ήγεμών τής Μολ
δαβίας Μιχαήλ Σοϋτσος, όστις το ηγεμονικόν αύτοϋ καθήκον άκρι-
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βώς γινώσκων, έθυσίασε τό στέμμα του ύπέρ τοϋ Έθνους του, διέμε- 
νεν αυτόθι μετά τής οικογένειας του ώς πρέσβυς τής Ελλάδος. Τοϋ 
αοιδίμου τούτου άνδρός, ένός τών ιδρυτών τής Ελληνικής έλευθερίας, 
δ I. Σοντσος, τήν θυγατέρα ’Ελένην, τόν ώραιότερον τύπον τής έκ- 
θειαζομένης έλληνικής καλλονής, τήν έν τή καλλονή τοϋ σώματος 
t-ην κατέχουσαν καλλονήν κρίσεως καί αισθήματος, άληθή Έλληνίδα 
τών χρόνων τοϋ Περικλέους, νυμφεύεται, συνδεόμενος οΰτω πρός δμώ- 
νυμον οίκον, κέντρον τοϋ άνθους τής νεαράς τότε κοινωνίας, οίκον, 
περ·φανώς καταδείξαντα εις τούς ξένους, έπισκέπτας έκ φιλομαθείας ή 
άλλης ύπηρεσίας, ότι ή νεωτέρα 'Ελλάς καίτοι έν μέσω έρειπίων, καί- 
τοι έξερχομένη τυραννικής κατακτήσεως, διέσωζεν άκόμη άκμαϊα τά 
σπέρματα τοϋ Πολιτισμού.

Αί πρώται άναμνήσεις, αί πρώται εντυπώσεις τής ζωής τοϋ I. Σού- 
τσου ύπήρξαν τοσοϋτον έ’ξοχοι, τοσοϋτον μεγάλαι. Έν Εύρώπη κατα
φυγών, ύπεχρεοϋτο νά παρακολουθή μετά παλμών καρδίας τάς διαφό
ρους τοϋ έλληνικοϋ άγώνος τύχας. Ή πατρίς ήμών άνεγεννάτο έκ τής 
τέφρας αύτής, δ ήρωϊσμός καί ή καρδία παοέδιδον "Έθνος ελεύθερον, ή 
απαράμιλλος έθελοθυσία καί ή αύταπάονησις, έδημιούργουν έκ τοϋ μι^· 
δενός τήν ελληνικήν ιδέαν, καθίδρυαν τό Ελληνικόν Έθνος, ώς τόν 
πρώτον σ-αθμόν τής Εθνική: σταδιοδρομία; καί άνεστήλωνον περίδο- 
ξον τήν ελληνικήν έντολήν. Τά τιμαλφέστερα αισθήματα, αί ίερώτε- 
ραι αναμνήσεις, ποικίλα συναισθήματα φόβων καί έλπίδων έπλήρουν 
πάσαν καρδίαν, ή δέ ιδέα τής πατρίδος προσήλου τόν λαμπρότερον 
άδάσ.αντα εις τό στέμμα έκεϊνο, ούτινος τόν περιφανή στολισμόν έπό- 
θουν τά τήδε κάκεϊσε διεσπαρμένα τέκνα τοϋ έθνους.

Διηνοίγετο νέος αγών ύπέρ τής επιστήμη:, άγων ύπέρ τής πατρί- 
δο:, άγων ύπέρ τής άνθρωπότητο:. Ό άγων ούτος έπεβάλλετο εις τούς 
άνδρας τών έποχών εκείνων, ώς κληρονομική ύποχρέωσις ύπό τής οι
κογένειας, ύπό τής πατρίδος, ύπό τών χρόνων καθ’ οΰς έγεννήθησαν. 
Άνέθρωσκον νέοι άνθρωποι, δ έθνικός βίος ένέφαινε βαθύτα^ον πρός τά 
πρόσω οργασμόν, ύπό τά γενικά δ’ αισθήματα έκόχλαζεν εις τήν ψυ
χήν τοϋ λαού πόθος ιερός πρός τήν πρόοδον.

Άνεφάνησαν τοιοϋτοι, διά τών χειρών τών δποίων θα εκαλλιερ— 
γοϋντο αί γλυκύτεραι έθνικαί ελπίδες, εν μεσω δε τών νεοών και τών 
άχλύων τών έθνικών δυσπραγιών ήοχιζε ν’ άκτινοβολή τό πνεύμα τής 
προόδου, πανταχόθεν δ’ εκαλούντο οί νέοι άνδρες, οϊτινες έμ.ελλον νά 
θέσωσι τάς βάσεις τής παρ’ ήμϊν επιστημονικής παιδεύσεως, συνεχί-
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σωσι τό έ'ργον τών μεγάλων διδασκάλων, δσοι έχειραγώγησαν αυτό 
πνευματικός, καί μεταδώσωσιν είς τούς νεωτέρους τόν ενθουσιασμόν καί 
την άμετάτρεπτον πρός τό έργον προσήλωσιν εκείνων, οϋς τό Έλλην. 
Έθνος, άφ’ ού άπέβαλλε τάς άλύσεις μακράς δουλείας, είχε πλέον ά- 
πολέσει, η δ θάνατος είχεν άφαιρέσει έκ της ύπηρεσίας της πατρίδος. 
Καί τί δύναται τις νά θαυμάση έν τή μεγάλη έκείνη έποχή, καθ’ 
ην καί τά είδωλα τών πατραγαθιών καί ή άτομικη ευημερία έθυσιά- 
ζοντο πρό τοϋ γενικού άγαθοϋ, πρό της έφέσεως της νέας έργασίας, έδη- 
μιουργεϊτο δέ πανταχόθεν ή αυτοθυσία ύπό την άληθή εκείνην έννοιαν, 
ύπό την έπίδρασιν της όποιας ό βίος τών Εθνών, άτινα πρέπει νά ζή- 
σωσιν, άνυψοϋται είς κοσμοϊστορικην περιωπήν, οί δέ λαοί, αισθανό
μενοι τάς παραδόσεις των, τό μέγα αύτών παρελθόν, άνασύρωσι μόνοι 
των τάς πύλας τοϋ μέλλοντος.

Τέκνον περίβλεπτον τών εποχών τούτων ύπήρξεν δ I. Σοϋτσος, πε
ριφανής πρωτεργάτης τών χρόνων εκείνων, ύπέρμαχος τών έλευθεριών 
καί καλλιεργητής δεξιός της ’Εθνικής ήμών γλώσσης, έχων συνεργά- 
τας διαπρεπείς άλλους άνδρας, άπό τών χειλέων τών όποιων ήκούοντο 
οί εντονότεροι πατριωτικοί φθόγγοι καί είς τά στήθη τών όποιων έ- 
παλλον μεγάλαι καί γεναϊαι καρδίαι. ’Εν τή πρώτη πάλη τών έθνι- 
κωτέρων ιδεών, εις τά πρώτα βήματα τοϋ Έθνους άνευρίσκομεν τούς 
άγώνας του, θαυμάζομεν τήν άρετήν του.

* ★
*

Έν μέσφ έρειπίων, άχνιζόντων έτι έξ αίματος καί έκ πυρός, άνα- 
κύψασα έζ επιθανάτιου άγώνος ή Ελλάς έσκέφθη περί ίδρύσεως Πανε
πιστημίου. "Ηθελον διαψευσθή αί προσδοκίαι καί αί παραδόσεις τοϋ 
"Εθνους, εί τοϋτο άμέσως δέν κατήρχετο τής έργασίας διά τής ίδρύ
σεως τοϋ πρώτου πνευματικού κέντρου, γενικού διδασκαλείου τών’Επι
στημών. Ό α' βασιλεύς τής Ελλάδος, ό άληθώς φιλόμουσος καί πλή
ρης καρδίας ήγεμών έκεΐνος, θελήσας νά συνδέση τήν άναγέννησιν τής 
Ελλάδος εν τή έλευθερίφ, μετά τής άναγεννήσεως αύτής έν τή επι
στήμη καί τοΐς γράμμασιν, ΐ’δρυεν έν έτει 1837 τό ’Εθνικόν Πανεπι- 
στήμιον. Μετά τών πρόιτων λογιών καί έπιστηαόνων άνδοών, τών 
θεωρηθέντων ικανών, όπως θέσωσι τάς βάσεις τής δημιουργίας τοϋ 
νέου μέλλοντος καί μορφώσωσι τήν γλώσσαν τής έπιστήμης, άναφαίνε- 
ται επίσημος πρωτεργάτης ό /. Σοϋτσος, σπεύδων νά παράσχη είς 
τήν ύπο τήν ζείδωρςν αύραν τής έλευθερίας καί τής εύνομίας άνα- 

πτυσσομένην, μετά παρέλευσιν τεσσάρων σκοτεινών αιώνων δουλείας, 
νεότητα τής Ελλάδος, τόν πρώτον έπιστημονικόν άρτον.

Όπόσον μεγάλη, άλλά καί όπόσον δυσέκβολος, βαρεία ή στιγμή 
τής πρώτης αύτής έντολής, ήν άνελάμβανε μετ’ άλλων έπιφανών άν
δρών, τών κορυφών τής άρτιπαγοϋς τότε έλληνικής κοινωνίας, ό I. 
Σοϋτσος, έκ τών δυσχερειών άντλών δυναμιν καί σθένος ισχυρόν πρός 
τήν έργασίαν τοϋ μετέπειτα μεστού πόνων βίου του, δι’ ού έμελλε νά 
γαλουχηθώσι καί καταφωτισθώσιν αί ψυχαί τής νεότητος μέ τήν αίω- 
νίαν λάμψιν καί τήν λαμπρότητα τών ήθικών ιδεών, μέ τό βάθος τών 
πρώτων πνευματικών γνώσεων. Εύδαίμων ή πατρίς, περικλείουσα είς 
τούς κόλπους αύτής τοιαϋτα τέκνα. Ό I. Σοϋτσος παρορών οίανδήποτε 
άλλην σκέψιν άποδύσεως αύτοϋ είς έτερον στάδιον, παρέχει εύθύς έξ 
άρχής σπανιώτατον παράδειγμα αύταπαρνησίας καί μεγαλοφροσύνης. 
Ή γέννησις αύτοϋ, δέν τόν προόριζε διά τό έ'ργον τής μ,υσταγωγήσεως 
τής Έλληνικής νεολαίας είς τήν έπιστήμην, καί όμως μετά ζηλευτής 
θελήσεως άποδύεται είς αύτήν, καί άναδείκνυται άληθής. άριστεύς. 
Γεννηθείς παρά τάς βαθμίδας ηγεμονικού θρόνου προώριστο νά περι- 
βληθή καί ούτος, ώς οί πατέρες του, τήν ηγεμονικήν άλουργίδα, εύτυ- 
χεΐς δμως διά τό ήμέτερον Έθνος άφορμαί, άλλως άπεφασισαν καί 
ό αβρός ήγεμονίδης μεταβάλλεται είς κρατερόν άθλητήν έν τώ σταδίφ 
τών πνευματικών άγώνων, ένθα καί προώριστο νά διαπρέψη, συνδυά- 
ζων τοσοϋτον έναρμονίως καί τοσοϋτον έπιχαρίτως έπιστημονικήν μόρ- 
φωσιν, έγκυκλοπαιδικήν μαθησιν, μετ’ ήθους χρηστού καί άριστοκρα- 
τικής εύγενείας.

Ό I. Σοϋτσος, πάρεδρος ών έν τφ συμβουλίφ τής Επικράτειας, 
διωρίζεται τό πρώτον έκτακτος καθηγητής τής Πολιτικής Οικονομίας, 
μετ’ αύτοϋ δέ συνδιορίζοντο έν τή Νομική Σχολή ώς έπίτιμοι μέν 
καθηγηταί δ πρόεδρος τοϋ Άρείου Πάγου Κΐονάρης, ό είσαγγελεύς 
αύτοϋ Ράλλης, ό ύπουογικός σύμβουλος καί εισηγητής έν τφ Συμ
βουλίφ τής Επικράτειας ΓΙροβε>έγγιος, ό άρειοπαγήτης Φέδερ, ό άν- 
τεισαγγελεύς τοϋ Άρ. Πάγου Μελάς. έκτακτοι δέ ό Μαυροκορδάτος 
και Άργυρόπουλος.· Τοιοϋτοι οί άνδρες τής νέας τότε έποχής, ής τό 
πνευματικόν στερέωμα έμελλον νά φωτίσωσι φαεινοί τής έπιστήμης 
άστέοες. Μετά πενταετίαν, τήν 9ην Νοεμβρίου τοϋ 1842 ό I. Σοϋτσος 
διορίζεται τακτικός καθηγητής, τό 1860 έπίτιμος, έκ νέου δέ τακ
τικός τόν Φεβρουάριον τοϋ 1862 Τώ 1864, έκλήθη ώς Σύμβουλος 
τής Επικράτειας, διαλυθέντος δμως ταχέως τούτου, έπανήλθεν ό άνήρ 
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εις τάς πεφιλτ,μένας αύτφ άσχολίας τφ 1867, διορισθείς καί αύθις 
τακτικός καθηγητής.

Έκτοτε παραμένει δ επιφανής έπιστήμων, παράδειγμα θρησκευτι
κής άφοσιώσεως καί προσηλώσεως πρός τό καθήκον, έκτοτε προωρίσθη 
έπί ήμισυ αιώνα διδασκαλίας ανελλιπούς καί επιστημονικής δραστη- 
ριότητος ακαταπόνητου ύπό τής θείας ΙΙρονοίας, αληθής τής άνθρω· 
πότητος ευεργέτης, καλούμενος να χειραγωρήση είς τάς δύσβατους 
τρίβους τής επιστήμης δλόκληρον κόσμον, καί νά παραμείνη δ άλη- 
θέστερος άθλητής έν τώ νέω σταδίω τού έθνικού ήμών βίου. Ό άρ- 
χαιότερος τού Έλλην. Πανεπιστημίου καθηγητής, ύπήρξε τής 'Ελ
ληνικής νεότητος είδωλον λατρείας καί σεβασμού, έδίδαξε δ’ είς αύτήν 
μετά τής Νομικής έπιστήμης καί τάς εύγενεστέρας καί πατριωτικω- 
τέρας ιδέας, έγκρατέστατος τών κλασικότερων ιστοριών, πάντοτε δέ 
άπό τής καθηγητικής έδρας, μέ βαθύπλουτον καί άκμαίαν καρδίαν, 
μέ διαρκή καί άμετάπτωτον ένθουσιασμόν, μέ θαυμασίαν σαφήνειαν, 
έ- δοθείς εις τήν άληθή τής έ ειστήμης ύπηρεσίαν, έγένετο μυσταγωγός 
τής πολιτικωτατης καί κοινωνικωτάτης τών έπιστημών, δ πνευμα
τικός πατήρ τών νεωτέρων γενεών, καταλιπών νέα ένδοξα ύστερό- 
γραφα, άτινα έχάραξε διά τής ιδίας αύτού χειρός έπί τών οικογενει
ακών περγαμηνών.

★ **
Τόν ’Απρίλιον τού 1887 δμόθυμον τό "Εθνος, δπερ ηύτύχησε ν’ άριθ- 

μήση τόν /. ΣοΰτσοΓ έν τοϊς πρωτεύουσι τών διδασκάλων καί πνευ
ματικών αύτού δδηγιών, μετείχε μοναδικής έορτής. Ό γηραιός έλλην 
σοφός μόνος αύτός έκ τών διορισθέντων άμα τή συστάσει τού Πανε
πιστημίου καθηγητών, ηύτύχησε νά πανηγυρίση τήν πεντηκοστήν έπέ- 
τειον τού διορισμού του καί νά ϊδη παρερχομένας τάς μορφάς τών είς 
δύο γενεάς άνηκόντων άκροατών του, οΰς διά χειρός ίσχυράς καί άσφα- 
λούς έποδηγέτησε, έσκίρτησε δέ ή καρδία του έκ χαράς καί συγκι
νήσεις, άπεικονισθείσης έξόχως έπί τής μειλιχίου καί εύγενούς αύτού 
μορφής. Ώς εις εύλαβές προσκύνημα, πολυπληθείς κύκλος έξεδήλουν 
τήν χαράν αύτών, μετά σεβασκού τά συγχαρητήρια καί τάς έγκαρδι- 
ωτέρας ένδείξεις τιμής έκφράζοντες πρός τόν έπί 54 δλόκληρα έτη μετ’ 
άληθούς πίστεως παραμείναντα πιστόν στρατιώτην έπί τών επάλξεων 
τού ελληνικού φάρου, ούδ’ έπί στιγμήν δ’ έγκαταλείψαντα τήν θέσιν, 
έν ή έκ νεότητος έτάχθη.

"Αν τό ’Εθνικόν Πανεπιστήμιον ήνε δ Παρθένων τών Έλλην. γραμ
μάτων, δ I. Σοϋτσος αχώριστος αύτού σύντροφος, άφ* ής έποχής τούτο 
καθιδρύθ·,., ύπήρξεν δ Περικλής αύτού, οστις έλάμπρυνεν αύτό καί 
έθετο τάς βάσεις τού μέλλοντος τού Πανελληνίου καθιδρύματος.

★ *
¥

Τοιούτος έ'ξοχος ηθικός όγκος, τοιαύτη μεγαλοπρεπής καί σεπτή 
προσωπικότηο ύπήρξεν έν τώ έν γένει έπιστημονικώ καί κοινωνικώ 
κόσμω δ 1. Σοϋτσος. Σοφός τού Έθνους διδάσκαλος, βαθύς τών γραμ
μάτων έπιστήμων, διαπρεπής συγγραφεύς, πραγμάτων εύμοιρών πλου- 
σιωτάτην καί εύρυτάτην πείραν, έν αύτη τή ψυχή έχων τήν άλήθειαν, 
άκαταγώνιστος πρόμαχος τού καθήκοντος, δίκαιος καί τίμιος, τύπος 
ιδιωτικής καί δημοσίας άρετής, άγκυρα έν πάσι πεποιθήσεως καί άλη- 
θής έγγύησις, μεγάλη έπισ~ημονική αύθεντία, άνήο μοναδικού πατρι
ωτισμού καί έξοχου ήθικότητος, αληθώς φιλελεύθερος, ευθύτατος μέχρι 
τών ύστάτων στιγμών του τής άλτθείας τομεύς, ύπό τήν χάριτα τού 
λόγου, κρύπτων βάθος διάνοιας, Πατήρ “έλος άγαθώτατος, πραότατος 
καί μειλίχιος, ύπό τήν ώραιοτέραν εικόνα οικογενειακής εύδαιμονίας, 
πηγαζούσης έξ άγωγής χριστιανικής καί αγαθών διδαγμάτων, κατα
λιπών τέκνα, έφάμιλλα πρός τήν αρετήν έκείνου άναδειχθέντα.

Πού τάχα δύναται ν’ άναζητήση πλέον δ νεώτερος Έλλην τοιού- 
τους χαρακτήρας, τοσούτον ποικίλου πνεύματος, τοεούτους άστέρας, 
τοιούτους μαργαρίτας, κοσμούντας τό διάδημα τοσούτον μακράς, εύ- 
συνειδήτου καί εύεργετικωτάτης ζωής ;

βίος τοιούτος, πολυτίμως συντελέσας καί μεγαθύμως συντείνας είς 
τόν πνευματικόν φωτισμόν τού Έθνους, άναμφιλέκτως κατέλιπε φωτί- 
ζοντα ίχνη, μέλλοντα νά έπιδράσωσιν έπί τού νεωτέρου ήμών βίου 
καί νά δημεουργήσωσι νέας έννοιας, νέα συναισθήματα. Ουτω άς πι- 
στεύου,εν δτι δ βίος καί τά έπιστημονικά έργα τού I. Σούτσον, έν οίς 
πολυτίμως άπετυπώθη τό πνεύμα αύτού, άποτελούντα τά θεμέλια τής 
άληθεστέρας έπιστήμης, προϊόντα τής δποίας άπομένουσιν αί άγαθαί 
πάνΙων ήμών πράξεις έν τώ ένεργώ βίω, άείποτε θά μελετώνται, ώς 
έκπροσωπούντα δλόκληρον περίοδον κοινωνικής άναπτύξεως καί έπι- 
στημονικής γενέσεως έν Έλλάδι, ένδοξον μορφήν έν τή ίστοοία τής 
νεωτέρας ελληνικής έπιστήμης.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΣΕΝΗΣ
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ΓΝΩΜΑΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΟΥΤΣΟΥ

Ό επιφανής έπιστήμων καί διά τών τελευταίων αύτοΰ σκεψεων τούτων κατε- 
λιπεν έκ τής μακρας καί ώραίας αύτοΰ ζωής έξοχα πορίσματα μακρας και πεφω
τισμένης πείρας, ών ή άπλή άνάγνωσις διεγείρει καί αληθή λατρείαν, περίβλεπτον 

έν τώ βίω τοϋ ατόμου δδηγόν, βαρύτιμον έγκόλπιον παντός Έλληνος.

ιιΜεΛετήσατε ε.Ιεγεν ό σοφός γέρων αυτά καί έργάσθητε οί νεώ- 
τεροι πρός θεραπείαν κακοϋ, όπερ οί πρεσβύτεροι δεν ήδυνήθημεν νά 
προΛάβωμενυ.

— “Αλλοτε άπεδίδομεν τον προσήκοντα σεβασμόν εις τούς άνδρας τους προσε- 
νεγκόντας έξοχους υπηρεσίας τή πατρίδι. Σήμερον έκεϊνοι μέν έξέλιπον, έξοχοι δέ 

καί περίβλεπτοι είνε οί πλούσιοι.
— “Αλλοτε οί λόγιοι, οί διδάσκαλοι, ήσαν όνομαστοί καί εύδιάκριτοι. Σήμερον 

πλεονάζουσιν οί εύπαίδευτοι, άλλα καί οί ημιμαθείς.
— “Αλλοτε τά τέκνα έσέβοντο τούς γονείς. Σήμερον γενόμενα εύμαθέστερα αύ- 

τών, καταφρονοϋσι τά έπιτηδεύματα τών γεννητόρων καί αί κομψευόμεναι θυγα
τέρες προτρέχουσι καθ’ οδόν τών απόρων μητέρων αύτών, όπως επιδειξωσιν οτι η 
όπίσω των έρχομένη ύπηρετικήν έκτελεϊ” λειτουργίαν.

— “Αλλοτε δι* ολίγων συνετηρεΐτο σεανή καί λιτοδίαιτος οικογένεια, αλλά σή
μερον, οτε κατέστη δυσχερέστερος ό βίος ένεκεν πολυτελέστερων έξεων καί ιδίως 
ένεκα τής άνατιμήσεως τών έκ τής αλλοδαπής είσκομιζομένων άναλωμάτων, ή 
κατάχρησις καί ή διαφθορά είσέδυσαν εις άπαντα τά στρώματα τής κοινωνίας' ή 
κλοπή, ή ύπεξαίρεσις, καί ή καταδολίευσις τοϋ δημοσίου, δίκην μικροβίων λυμαί

νονται τό σώαα τής Πολιτείας.
— “Αλλοτε τό ήμέτερον “Εθνος ένεφορεΐτο ύπό ζωηρών έλπίδων καί προσδοκιών

περί τοϋ μέλλοντος. Σήμερον τάς έλπίδας καί προσδοκίας διεδέχθη ή απογοήτευσις. 
Τάς ιεράς αναμνήσεις τοϋ 1821, τά ιερά ονόματα «'Αγία Σοφία» «Κωνσταντίνος» 
προφέρουσι τά χείλη ημών, άλλ’ ή θλιβερά πραγματικότης μαραίνει καί εμαρανε 
τάς ψυχάς, καθόσον μάλιστα τήν προπατορικήν κληρονομιάν ημών τήν περιπε- 

σοϋσαν εις χεΐρας βαρβάρων κατακτητών έποφθαλμίζουσι σήμερον Κράτη κραταια 
καί φιλοκτήμονα, καθ’ ών δυσχερεστάτη ή άντίστασις. |

— “Αλλοτε τό ψυχικόν καί σωματικόν κάλλος ειλκυον τήν καρδϊαν τών νέων, 
άλλα σήμεοον οί νέοι άποβλέπουσι κυρίως εις τό βαλάντιον τοϋ πατρός, τοϋ θείου, ή τής μητοός· ώστε ή μέλλουσα συμβία είναι τό παρεπόμενον τών εν τώ βα- 
λαντίω, τό κύριον δέ σκοπούμενον είναι ή προίξ.

— “Αλλοτε έπί τριάκοντα έτη, αί δημόσιαι δαπάναι έκανονίζοντο κατά λόγον 

τών πιθανών δημοσίων έσόδων, καί ή οικονομική δ'.οίκησις τοϋ Κράτους παριστα 
τήν εικόνα εύκοσμου οικίας, διοικουμένης ύπό συνετοϋ καί σώφρονος οίκογενειαρ- 

χου. Άλλ’ έκτοτε νέα τις πηγή ποριστική χρημάτων έπεφάνη παρ’ ήμΐν, ή πίστις, 
ήν άπερισκέπτως έξηντλήσαμεν έντός εικοσαετίας μέχρι πυθμένος, καί μόλις ανα- 
νήψαντες ήδη έκ μακροΰ λήθαργου, αναγνωρίζομεν άπέλπιδες τήν δεινήν ημών 
αμηχανίαν.

ΕΚ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΤΟΥ
Είθε ό "Υψιστος φυλάττοι ύπό τήν σκέπην του τήν περιώνυμον ημών πατρίδα, 

ής ή πρόοδος, ή εύκλεια καί τό μεγαλειόν ύπήρξαν ή κυριωτέρα μέριμνα καί ό 
διακαέστερος πόθος τοϋ βίου μου.

Έν Άθήναις τή 20η Μαίου 1887.
ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΣΟΫΤΣΟΣ.

Ο ΠΟΘΟΣ ΤΟΥ ΤΑΞΕΙΔΕΥΕΙΝ

Τώ οντι είν ό άνθρωπος ύπό Θεόν πΛαιμένος,
Να. ήνε ό κυρίαρχος επί τον κόσμου όάον 
Καί εις την γην, ποϋ κατοικεί είνε προωρισμένος,
Νά κατοική έκ τοϋ ένός μέχρι τον ά.ΙΛου πόΛου.

Κ' εις όΛα της τά κΛίματα, κ’ εις όΛας της τάς ζώνας, 
Παντού ευρίσκει την ζωήν εΰάρεστον, γ.Ιυκεΐαν, 
Καί έπί ορη δύσβατα χ' εις μαΛακοΰς Λειμώνας 
Καί εις ζηράν κ’ εις νδατα πηγνύει την οίχίαν.

Κ’ εις τοϋ ήΛίου την δεινήν θερμότητα αντέχει" 
Καί υποφέρει τους σχ.Ιηρονς χαί φρικαΛέους πάγους" 
Τής ατμόσφαιρας προσβοΛάς εΰτόΛμως διατρέχει, 
Καί τούς συχνάχις φοβερούς κινδύνους τοϋ πεΛάγους.

Καί διά τοϋτο μέσα του είν' έμφυτος ό πόθος
Τοϋ κατά γην καί θάΛασσαν άπαύστου ταζειδίου.
Λέν τόν τρομάζει καταιγίς, τοϋ κύματος ό ρόθος, 
Ούδ'ε τόν έΛκει ούρανοϋ ή καΛΛονή εύδίου.

Θέρος, χειμώνα, άνοιζιν, ποθεί νά τάζει δεύη, 
Εις τον αυτόν βαρύνεται νά διαμένη τόπον.
Και όσον άναπτύσσεται, τόσον τόν κυριεύει
’Επιθυμία όζτεως άγνωστων χωρών, τόπων
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Kai δι αύτό νυχθημερόν επινοεί και τρόπους 
Ταχέως γην και θάλασσαν διά να διατρέχρ.
Και διά νά συνομι.έή με τούς μακράν ανθρώπους
Τόν κεραυνόν κατώρθωσε συμβοηθόν νά εχη.

Νέος πυρφόρος Προμηθεύς, τό πΰρ καταβιβάσας 
Έζ ούρανοϋ, μήκη όδοϋ καί χρόνου συντομεύει.
Κι' άντί ανέμου, έζ άτμοϋ πτερά κατασκευάσας, 
Εις παν τής γής τό πρόσωπον άπΛήστως ταζειδεύει.

Και όμως 'ς τήν ταχύτητα αύτήν του δέν άρκεΐται· 
Φθονεί τά νέφη 'ποϋ πετοϋν έκεϊ 'ς τήν ατμόσφαιραν, 
Κι’ αύτός νά γείνη όμοιος μ’ αύτά διανοείται, 
Ποθεί νά τρέχτ/ ώς αύτά κι’ αύτός μίαν ήμέραν.

Και τών πτηνών τάς πτέρυγας τάς έ,Ιαφράς ζηίεύει, 
Ποθεί κι αύτός ’ς τούς πόδας του τοιαύτας νά κοά.Ιήσρ, 
Κι' είς τόν αέρα πτερωτός έκεϊ νά ταζειδεύρ, 
Κι’ ούδέν νά έχρ πρόςκομμα νά τόν παρακωΛύση.

ΟύδόΛως τήν Ίκάρειον φοβεΐτ' εκείνην πτώσιν, 
Λαβύρινθος ό βίος του είν’ άνευ ταζειδίου.
Στον τόπον, όπου κατοικεί εύδαιμονίαν όσην, 
Κι’ άν έχυ), πάντοτε ποθεί τήν άΛ.έαγήν τοπείου.

Λεν εινε δένδρον είς τής γής τούς κόλπους ριζωμένον, 
"Ωστε νά ην’ αδύνατος ή μετατόπισίς του.
Λεν είνε πέτρα, μέταΛΛον στο χώμα βυθισμένον, 
Νά γίνεται έπίπονος και ή άνόρυζίς του.

Α Λ Η Θ Ε I A I

Είνε τοϋ κόσμου πάντεχνος, περίφρων διαβάτης, 
"Ος μ’ άνεμόεν φρόνημα τά πάντα κατοπτεύει, 
Πρός όν ή φύσις άπασα .Ιέγει τά μυστικά της, 
Κι’ άκαταπαύστως δι αύτό ποθεί νά ταζειδεύγ.

ΣΑΠΦΩ ΛΕΟΝΤΙΑΣ

Λέγουσι «Νυμφεύθητι, θά πράξης καλώς». Κα'ι δμως άν νυμφευθής θά κάμης 
κακά, άν δχι θά πράξης καλλίτερα.

— Είς τόπον ένθα δ τύηοζ είναι μονοπώλιον τής έξουσίας καί ούχΐ όργανον, 
διά τοϋ όποιου έκαστος δύναται νά δημοσιεύη τάς ιδέας αυτού επί τών οιαφορων 
έν γένει πολιτικών καί κοινωνικών ζητημάτων, ούδέν δύναται τις ν’ αναμένη ση- 

μεϊον προόδου καί βελτιώσεως.
— Τδ νά ήνέ τις μισητός δέν αποκλείει νά ηνε καί μεγαλοφυής. Ύπάρχουσ1 

μεγάλοι άνδρες αγαπητοί καί έτεροι τοιοΰτοι μισητοί Ό Βίσμαρκ, δ Ναπολέων, ό 
Γρόμβελ, ό Λύσσανδρος, δ Διονύσιος, ό Πεισίττρατος, δ Φίλιππος, δ Καϊσαρ πολύ 
ολίγον ήγαπήθησαν. Τουναντίον δ όχλος, τδ πλήθος ηγαπα τον Αλκιβιαδην πλειο_ 
τερον του Περικλέους, τδν Κλέωνα πλειότερον τοϋ Θεμιστοκλέους, τδν Εύριπίδην 
πλειότερον τοϋ Αισχύλου. Ό όχλος άγαπα όσους γαργαλίζουσι τά πάθη του, όσους 
μέ στιγμιαία φάρμακα, μέ γλυκέα καταπλάσματα ανακουφιζουσι τας αλγηδονας. 
Τά παιδία άγαπώσιν δμοίως τους ιατρούς δσοι, ενόιδουσιν εις τας ικεσίας και τους 

κλαυθμοιρισμούς, μισοΰσι δέ θανασίμως τους χειρουργούς.
— Ούδέποτε έν κόμμα, οίαδήποτε πολίτικη μερίς εινε καλόν νά μενη επί μακρον 

έν τή έξουσία. Ή μεταβολή είναι απαραίτητος. Καί αυτοί οί θεοί μεταβαΛ- 
Λοτται...

— Πολλάκις ή ψυχή άποθανούσης προσφιλούς ύπαρξεως βασιλεύει εν ημιν και 
κατευθύνει παν βήμα ήμών πολύ έναργέστερον καί ζωηρότερον ή δτε εζη.

— Ή τιμιότης ούδέποτε φοβείται τήν δημοσίαν επαγρυπνησιν.
— «Έάν θέλητε νά γνωρίσητε τήν τιμήν τοϋ χρήματος, δανεισθήτε» λεγει δ 

ΦραγκλΓνος.
— Ό 'Ρουσσώ προτάσσει τοϋ προλόγου αύτοϋ είς τήν Ίουάίαν του τα εξής : 

«Χρειάζονται θεάματα διά τάς μεγάλας πόλεις κα'ι μυθιστορήματα διά τούς διεφ

θαρμένους Λαούς».
— Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Ζήτημα αιώνιον, άλυτον, άτελεύτητον. Οί άτ- 

τικισταΐ άφ’ ένδς καί οί χιδαϊσταί αφ ετερου. Αμ.φοτεροι, κατα τούτο ε'χουσιν άδι
κον, ότι επίασαν τά άκρα, εν ω ή γλώσσα εύρισκετο εν τω μεσω. Η γλωσσά ακο
λουθεί τούς ανθρώπους και όχι οι άνθρωποι την γλώσσαν. Η γλωσσά ητο ευγενης 
καί θαυμασία κατά τδν Δ’, αιώνα Μ. X. αλλ εν Βυςαντιω παρα Λαω μιξοβαρ- 
βάρω, ήλιθίω, διεφθαραένω κατήντησεν ή αφόρητος, νέκρα, αχρους. Μήπως η Γαλ
λική ήτο γλώσσα τελείως μεμορφωμένη επι Λουδοβίκου ΙΔ : Αλλ ύπο την γρα
φίδα τοϋ δαιμόνιου Μολιέρου, τοϋ ελληνομαθούς Ρακίνα καί τοϋ Κορνηλίου εμα- 
λάχθη, έκαρικεύθη, έξωραίσθη, έξευγενίσθη. Σήμερον παρ’ ήμϊν, δσοι είναι καλλι- 
τέχναι, δσοι αισθάνονται, αυτοί γράφουσι θαυμασία την γλώσσαν. Είτε απλή είτε 
καθαρεύουσα, δταν χειρίζεται ταύτην επιοεξιως ο γραφών, καθίσταται γλυκεία, γλα
φυρά, αρμονική, μελίρρυτος. Άσκοπωτέρα πάλη δέν δύναται νά γείνη άπό τήν 
συναπτομένην, δπως εν τή ποιήσει ύπερισχυση η δημοτική η η καθαρεύουσα. Αμ-
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φότεραι είναι έξοχοι καί ώραίαι δταν δ ποιητής είνε καλλιτέχνης, μέ ηβικόν πυ

ρήνα γνήσιον, παρθενικόν, παιδικόν. Ό Σοϋτσος, ό Ζαλοκώστας, ό Βηλλαράς, ό 
Χριστόπουλος, δ Βαλαωρίτης, δ Μαρτινέλης έγραψαν δλως διαφόρους γλώσσας. 
Οί μέν τήν δημώδη, οί δέ τήν καθαρεύουσαν. Ή γλώσσα εις τάς χεΓρας άμφοτέ
ρων είνε δργανον καί ούχί σκοπός. Όπόσον πρωτοφανής άγων θά ήτο, έάν ήρχι- 

ζεν δ κόσμος νά συζητή ποια χρώματα πρέπει να μεταχειρίζωνται οί ζωγράφοι! 
Ποιος ποτέ άπέβλεψεν είς τήν πινακίδα τοΰ Ρούβενς ή του Μάκαρτ, εν ποίμ ιστο
ρία τής τέχνης άνέγνωτε τόν κατάλογον τών χρωμάτων, ών έχρείτο δ Ραφαήλ. . .

Ή μίξις, δ συνδυασμός τών χρωμάτων. Ό Μιχαήλ “Αγγελος έζωγράφιζε μό
νον μέ άνθρακα, δ Βέμβρανδ μόνον μέ φώς καί σκιάν, δ Μάκαρτ μέ μύρια χρώ
ματα, δσα πωλοϋσι σχεδόν οί χρωματοπώλαι, δ Gustave Dore μόνον μέ τήν πέν- 

ναν . . .
Δύνασθε νά γράψητε; Κατέχετε τό μυστήριον τής λογογραφίας ; "Εχετε τήν 

σπάνιάν εκείνην φλέβαν τοϋ χειρίζεσθαι τήν πένναν; Είσθε κύριοι αύτής, τήν εξου
σιάζετε, δύνασθε νά διαχύσητε τάς πλημμυρούσας τήν κεφαλήν σας ιδέας καί έν
νοιας; Μή ανησυχείτε ποσώς διά τήν γλώσσαν αϋτη είνε ζήτημα άκριβώς αισθή
ματος καί έμπνεύσεως. Αί λέξεις έρχονται μόναι των, δταν ύπάρχη εμπνευσις. Οι 
μεγάλοι συγγραφείς είνε Πυθίαι. Εύρίσκονται είς μίαν νευρικήν παραζάλην, δταν 
γράφωσιν. Ό Alfred Musset ποτέ δέν ητον είς τά σωστά του δταν εγοαφεν. Ήτο 
πάντοτε ζαλισμένος έξ οίνοπνευματοποσίας. Πολλοί άλλοι έγραφον πάντοτε μέθυσοι. 
"Απαντες έπί τέλους γράφουσι καλλίτερου μετά έν κύπελλον καφφέ ή τείου. Δέν 
είνε αί λέξεις, οί τόνοι, τα χρώματα, ουδέ αί γραμμαί. Είνε ή μαθηματική, ή λαν- 
θάνουσα καί μυστηριώδης έκείνη σχέσις τών μερών πρός άλληλα καί ή αρμονική 
αύτών πλοκή καθώς καί ή εύφυής χρήσις, ήτις χαρακτηρίζει τόν μεγάλον λο
γογράφον ή μουσικόν ή ζωγράφον ή αρχιτέκτονα. Θέλετε παραδείγματα; "Εχετε 
δλους τούς από κτίσεως κόσμου διδασκάλους κα'ι γραμματικούς. Αύτοί, οΐτινες 
γνωρίζουσιν ύπέρ πάντας τούς άλλους καλλίτερου τήν γλώσσαν, αύτοί την γράφουσι 

χείριστον πάντων.
— Άπό τας ίστορικάς μανίας, αιτινες ώς έπί τό πολύ διακρίνουσι τούς έξοχους 

συγγραφείς, είνε καί ή μανία τής συνεχούς διορθωσεως καί επιδ ιορθωσεως τών 

έργων αύτών.
— Ή δάφνη είνε τό άθλον τών τίμιων νικών.
— Άθλιέστεροι άνθρωποι καί μάλλον δυστυχείς άπό τούς δύσπιστούς είναι αδύ

νατον νά ύπάρξωσιν. Δέν πιστεύουν είς δ,τι βλέπουν, δέν πιστεύουν είς δ,τι ακούουν. 
Είς πάσαν αύτών χαράν έπικάθηται ή αμφιβολία, ώς έπί τοϋ άνθους ή κάμπη· πά
σαν εύτυχίαν των δέν τήν απολαμβάνουν, άλλά τήν έξετάζουν, τήν ανατέμνουν, 
θέλουν νά ίδουν άν ήναι πράγματι εύτυχία ή μήπως κρύπτεται έτερόν τι ύπ’ αύ
τήν. Είς έν ώραίον ρόδον τοΰ Μαΐου διαβλέπουν τούς στήμονας, είς μίαν περικαλ- 
λεστάτην καί γοητευτικήν γυναίκα, ύπό τήν άβράν σάρκα, διαβλέπουν ύφέρποντα 
τόν σκελετόν. Είναι πολλής συμπάθειας καί λύπης άξιοι οί δύσπιστοι.

— Όποια τις θυμηδία ύπερχειλεί τάς καρδίας δύο εραστών συναντωμένων. Οί 
πόδες των πατώσιν έπί τής γής, άλλ’ ή ψυχή των έχει άποπτή έκ τοΰ σώματος 
καί πέτα πρός τόν ούρανόν. Πόσον ύψηλός ό έρως. "Ερως τό μειδίαμα τοΰ Θεοΰ.

— Ούδέποτε εύρίσκει τις νά φάγη είς οικίαν έν ή έρίζουν.
— Ό βίος τοΰ ανθρώπου τοΰ ζώντος άνευ σκοποΰ τίνος, ώς καί κοινώς λέγουσι 

’ςτην τύχην, είνε θλιβερός. Είς τήν ήθικήν ζωήν, ίνα αίσθάνηταί τις εύχαρίστη- 
σιν, δέον να θέση εν τώ νώ αύτοϋ ιδέαν ή σκοπόν τινα, ούτινος τήν επιτυχίαν να 
έπιδιώκη δλαις δυνάμεσιν.

— ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ—ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ. Ή πιστή άπεικόνισις τών ανθρωπίνων 
προσώπων, είνε έν τών εύγενεστέρων καί δυσκολωτέρων έργων, άφ’ δσα καλλιτέ
χνης δύναται νά επιχείρηση. Πρόκειται νά δώση ζωήν έπί τής αψύχου όθώνης είς 
τήν βαθείαν καί οικείαν έκφρασιν τής φυσιογνωμίας, νά φωτίση τό βλέμμα διά τοΰ 

εσωτερικού φωτός τής σκέψεως, νά δώση τήν δύναμιν, τόν τύπον τής φύσεως οΰ 
τως, ώστε νά λέγη τις βλέπων αύτό: «’Εκείνος εζησε και ητο οϋτω». Τοϋτο 
λέγεται αριστοτέχνημα.

— Τά λογικώτερα καί σοφώτερα τών αξιωμάτων παράγονται έξ εκείνων, οΐτι
νες έξάγουσι ταϋτα έξ ίδιας πείρας ατομικής.

— "Εχει καί ό ήλιος τάς κηλϊδάς του, καί πάσα ανθρώπινη δόξα εινε αδύνατον 
νά λάμψη έπί μακρόν αίγλήεσσα καί ασκίαστος.

— Αί γυναίκες δέν είνε διόλου καταδεδικασμέναι είς τήν άσημότητα, άλλ’ έν 
παντί πρέπει νά μή λησμονώσιν δτι είνε γυναίκες. Ή γυνή δύναται νά κατέχη 
ύπέροχον θέσιν έν τή Κοινωνία, άλλ’ ώς γυνή· άμα δμως θελήση νά συναμιλληθή 
πρός τόν άνδρα γίνεται πίθηκος.

— Ή ανάμνησις διατηρείται κάλλιον έν τή καρδίμ ή έφ’ ένός φύλλου χάρτου.
— Ή γυνή δέν είνε πράγματι τοιαύτη είμή άπό τοΰ 20—30 έτους. Πρό τοΰ 20 

είνε νεαρά κόρη, μετά τό 30 ρυτιδοΰται καί παρέρχεται. Συνήθως αί γυναίκες 
ύπανδρεύονται μεταξύ τού 20—30 έτους. Τότε αύται άνθοΰσι φυσικώς, ήθικώς, 
διανοητικώς καί κοινωνικώς. Φυσικές, διότι κέκτηνται πάσαν τήν ζωήν τών δυ
νάμεων τοΰ οργανισμού· ηθικώς, διότι έχουσι συναίσθησιν έαυτών διανοητικές, 
διότι παρ’ αυταίς πλέον ή καρδία καί ό νοΰς ένεργοΰσι συγχρόνως, οδηγούμενοι ύπό 
τής ρυθμιζομένης καλώς φιλαρεσκείας καί τών απαιτήσεων κοινωνικές τέλος, 
διότι εν τή ηλικία ταύτη εΰρηται το μεταίχμιον, ό Γάμος.

ΑΝΤΙ ΠΟΛΛΩΝ

— Έαν ήσαι εύπιστος—καταγελάσαι.
— ’Εάν δεσποτικός—μισείσαι.
— ’Ασθενής τόν χαρακτήρα—παραβλέπεςαι, — περιφρονεϊσαι.
— Πολύ φιλοφρονητικός—προκαλεϊς κόρον.
— Έάν δεικνύεσαι αδιάφορος—δυσαρεστεΐς.
— Πολύ αισθηματικός—φαίνεσαι γελοίος.
— ’Άπιστος—κινδυνεύεις νά ύποστής αντίποινα.
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ!

Πηγή Μ, Καλλιφρονδί. Διεκρίθη έπί άρετή, ήν χληροδοτήσασα έχ τών δύο 
πρωτευόντων αθηναϊκών οίκων, σεβαστών καί διακεκριμένων, οίτινες διά τοΰ γά
μου αυτής συνεδέθησαν, ήσκησεν άθορύβως καθ’ όλον αύτής τον βίον. ’Ακριβώς ή 

Πηγη KaJJtypora καί έκ γεννήσεως καί έκ γάμου ανήκεν εις δύο διαπρεπείς 
οικογένειας τών Αθηνών, ών ό μέν εις συνέδεσε τό όνομα αύτοΰ άρρήκτως μετά 
τοϋ αγώνος ύπερ τής απελευθερώσεως τής πόλεως ταύτης, ό δέ μετά τής μορφώ- 

σεως καί τής άναπτύξεως αυτής. Ό "Αγγελος Γέροντας, ό πατήρ τής Π. KaJJi- 
φροτα ύπήρξεν αληθώς ήρως, έν πεποιθήσει δέ πληρεστάτγ, δύναται τις ν’ άπο- 
δώση είς τόν άνδρα εκείνον τόν τίτλον τούτον. Πράγματι ήρωες ένδοξοι είσίν οί 
πίπτοντες έπί τοΰ πεδίου τής μάχης ύπέρ μεγάλης τινός έθνικής ή κοινωνικής 
ιδέας· άλλ’ ούτοι έχουσι τούλάχιστον τήν εύχαρίστησιν, ότι πίπτουσιν εν τή ακμή 
τοϋ ενθουσιασμού, τόν θάνατον δέν αισθάνονται, έκπνέουσι πανηγυρικώς έν μια 
στιγμή. Άναμφισβητήτως δμ,ως άρμοδιώτερον ύπό τής αδεκάστου ιστορίας κρινό- 
μενοι, έάν μή πράγματι ανώτεροι, βεβαίως όμως εφάμιλλοι τούτων είσίν οί πα- 
ραδίδοντες έαυτους είς βέβαιον, άλλ’ έν βασανιστηρίοις βραδέως επερχόμενον θά

νατον, ύπέρ τής σωτηρίας τών έπ’ αύτούς άτενιζόντων. Ό πατήρ τής Π. ΚαΛ- 
Jiypora μετά τών έτέρων δύο άξιων αύτώ συναρχόντων Δημογερόντων τών ’Α
θηνών, τού Παλαιολόγου Βενιζέλου καί τοΰ Προκοπίου Βενιζέλου συγγενών του, 
προέβη, όπως σώση τήν πόλιν τών ’Αθηνών από τής σφαγής, ήν ηπείλησε τών 
κατοίκων αύτών ή έξαγριωθεϊσα λύσσα τών καταχτητών έπί τή έθνική έξεγέρσει 
κατά τό 1821 καί παρέδωκεν έαυτόν όμηρον είς αιμοχαρείς βαρβάρους. Έπί επτά 
μήνας, άνά πάσαν στιγμήν τής ημέρας χαί τής νυκτός, έν σκοτειναΐς φυλαχαϊς 
κρατούμενος, είδε τόν θάνατον άπειλοΰντα αύτόν καί πολλάκις, ίσως τόν έπόθη- 

σεν, ώς απαλλαγήν έπί τέλει αφορητών βασανιστηρίων.
Τήν σωτηρίαν αύτοΰ οφείλει είς φυγήν, ήν προύστάτευσε μόνη ή Θεία Πρό

νοια. Τοιοϋτοι άνδρες άναμοισβητήτως είσίν αντάξιοι τού στεφάνου τών ηρώων. 
Τοιούτου πατρός κόρη ή Π. KaJJcgipora καί 0ta τοΰ συζύγου αύτής επίσης 
δικαιούται εις τήν εύγνώμονα άνάμνησιν τής πόλεως τών ’Αθηνών. Ό Μιχαήλ 
Καλλιφρονάς αφιλοκερδώς καί πατριωτιχώτατα έκ τών ίδιων πολλάκις δαπανών, 
έπί μακρά έτη ύπηρέτησε τω Δήμω ’Αθηναίων ώς Δημοτικός Σύμβουλος, ώς ’Εκ
κλησιαστικός Σύμβουλος καί ώς μέλος τών Διοικητικών Συμβουλίων Φιλανθρω
πικών Ιδρυμάτων. Άπέθανεν έν Άθήναις τή 7 ’Ιανουάριου 1890.

Ελένη S. Βλάχου. Γυνή κατ’ έξοχήν ένάρετος καί πεπροικισμένη δι’ δλων 
τών χριστιανικών αρετών. Μήτηρ πεφιλημένη τού έν Κερκύρα έξαιρέτου πολίτου 

καί διακεκοιμένου τής «Ποικί-Ιης Στοάς» φίλου κ. Λεωνίδου Βλάχου, γεννη- 
θεΐσα καί ζήσασα έν ήμέραις, καθ’ ας ή πρός τόν Θεόν πίστις καί ή έκπλήρωσις 

τού καθήκοντος απετέλουν τό πρώτιστον καί κυριώτατον μέλημα τής αφελούς 
εκείνης γενεάς, μέχρι δέ τών τελευταίων αύτής στιγμών άπαραβάτως συνεχίσασα 
τα μεγαλα αύτής παραδείγματα, άπέβη άφ’ ένός μέν πρότυπον μητρός έμφο- 
ρουμενης ύπο τών ευγενεστέρων καί ύψηλοτέρων όμοΰ αισθημάτων, άφ’ έτέρου 
δέ ύπόδειγμα μιμήσεως άξιέραστον. Τήν χοιστιανικωτάτην δέσποιναν 'Ε2ε'νητ 
ΒΛάχον δέν έχαρακτήριζεν ή παράσημος μόρφωσις τών ημερών μας, άλλ’ άπέ- 

ραντος αρετή- ην αληθώς λείψανον τής όλονέν έκλιπούσης τάξεως τών παλαιών 
μητέρων συγκαταριθμεϊται μεταξύ έκείνων τών γυναικών, αίτινες ούδέποτε μέν 
ύπήρξαν ίκαναι νά έπιδεικνύωνται, έξεπλήρωσαν όμως μετά θρησκευτικής καί 
παραδειγματικής αφοσιώσεως καί εύστοχίας τά έν τή ζωή καθήκοντα αύτών. 
Απλή, άνευ προσποιήσεων καί κόμπου ένεΐχεν χρυσήν καρδίαν καί χειρα άνοι- 
κτήν, μετ’ εύαγγελικής όντως μυστικότητος χορταίνουσα πολλούς έξ έκείνων, 
πρός ους ή μέν τύχη έδείχθη σκληρά, ή δέ κοινωνία άνάλγητος. Κατέχουσα έν 
έαυτή θερμόν τό πΰρ τής εύαγγελικής διδασκαλίας, καίτοι σειρά πικρών συμφο
ρών έπλησσε τήν καρδίαν αύτής, άείποτε μετά καρτερίας παρείχε διδάγματα 
σπάνιάς ύπομονής καί ακραιφνούς έκπληρώσεως τών άληθεστέρων όρων, είς ους 
τάσσει τήν γυναίκα ή έν τώ κόσμω μεγάλη αύτής άποστολή.

Έαν όντως δεν ύπαρχει ύψηλότερος καί εύγενέστερος προορισμός τοϋ τής συ
ζύγου καί τής μητρός έν τή διττή ύποστάσει .τής γυναικός, ήτις άνυψοϊ αύτήν 
είς τούς επιφθονωτέρους βαθμούς τής άνθρωπίνης άξίας καί χρησιμ-ότητος, ήτις 
περιβάλλει αύτήν διά τών ίερωτέρων εύθυνών καί δΓ ής ή γυνή καθίσταται ή 
κρηπίς καί ζωή τής οικογένειας, τής κοινωνίας, τής άνθρωπότητος αύτής, πράγ
ματι έν τή παραδειγματική ταύτη, πιστή καί τελεία έκπληρώσει τού υψηλού 
τούτου προορισμού διά τής άσκήσεως τών ιερών άρετών τής οικογενειακής φιλο
στοργίας, τοΰ άγαθοποιού βίου καί τής έπιμελοΰς άνατροφής τών τέκνων, ή 
ΈΛε'νη ΒΛάχον κατέλιπε διά τής μακράς αύτής ζωής άνεκτίμητα διδάγματα, 
έκ τής μελέτης τών όποιων απομένει άγαπητή καί εύλογημένη ή ανάμ,νησις τού 
ονόματος της. Πλήρης ημερών άπεβίωσεν έν Κερκύρα τήν 20 ’Ιανουάριου 1890

Παναγιωτίτσα Γ. Ρετζίνα. ’Ενώ είνε άληθές ότι ό θάνατος ούδέν έτερον είνε 
είμή πλήρωσις αμετατρέπτου νόμου τής φύσεως, ωτινι πάντες ύποκείμεθα, ούχί 
όμως διά τούτο καί δέν είνε λυπηρός, όταν μάλιστα άποτόμως αποχωρίζη εξαί
ρετα τέκνα έναρέτου και άξίας μητρός, όταν στερή τήν κοινωνίαν λαμπρού μη

τρικού παραδείγματος. Τοιαύτην άκριβώς ένέχει έννοιαν ό θάνατος τής Π. Ρε- 
τζίτα. Γινώσκουσα όπόσον ύώηλός καί μέγας είνε δ προορισμός τής γυναικός, 
τί δέ κυρίως όφείλει ή μόρφωσις καί ή ανάπτυξις τών κοινωνιών έκ τής ακρι
βούς καί άποτελεσματικής αύτοΰ εκπληρώσεως, καί ώς σύζυγος καί ώς μητηρ, 
ένσταλάζουσα άπό τής βρεφικής ηλικίας τά νάματα τών ωφελίμων διδαγμάτων 
είς τά τέκνα της καί σπουδαίως έπενεργούσα πρός πλήρη αύτών καταρτισμόν, 
καί ώς μέλος τής Κοινωνίας, θρησκευτικώς καί άπαρεγκλίτως, ύπηρέτησε καθ’ 
άπαταν την μακράν ζωήν της, τήν έν τώ κόσμω άποστολήν αύτής. Γεννηθεϊσα εξ 
έγκριτου οίκου τοΰ Αίγιου, ύποφωσκούσης τής ήοΰς τής έθνικής έξεγέρσεως τοΰ 
1821, έγκατέ-τη εϊτα μετά τής πατρικής αύτής οικογένειας, ώς έκ τών τότε κλυ- 
δωνισμών είς "Υδραν, είς τούς έκλαμπρους τής όποιας κατά θάλασσαν αγώνας 
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μετέσχε καί ή οικογένεια της, άφθόνως θυσιάσασα καί δια. μεγάλων εκδουλεύσεων 
παρακολουθήσασα πάσαν εθνικήν εργασίαν. "Αμα τή εθνική αποκαταστασει συ- 
ζευχθεΐσα έν Ναυπλίω μετά τοϋ μεγάλου έπιχειρηματίου αειμνήστου Γ. Ρετζινα, 
διέμεινεν άπό τοϋ 1835 έν Πειραιει, σέμνωμα μέν καί ό'λβος τού συζυγικού οικου, 
αγλάισμα δ’ άληθές τοϋ πυρήνος τής άρτιπαγοΰς τότε πειραϊκής κοινωνίας κατα- 
στάσα καί άπολαύσασα τοϋ γενικού σεβασμού, απτής μαρτυρίας τής προς τας 
ύπερόχους αυτής άρετάς κοινής έκτιμήσεως.

"Ο,τι καί άν άναγράψη τις παρά τό έπιβάλλον καί διακεκριμένον όνομα τής 
σεβαστής ταύτης γυναικός, δέν υπερβαίνει τήν άλήθειαν, δέν ώχριμ δε οΐαδήποτε 
έξύμνησις πρό τού έκλεκτοΰ τούτου προτύπου, τής συζύγου τού έκ τών πρώτων 
οικιστών τού Πειραιώς, καί μητρός τών γνωστών αδελφών, τέκνων πολυτίμως 
συνεχιζόντων τάς τών γεννητόρων άρετάς. Πλήρης ημερών η Παυαγιωτίτσα Γ. 
Ρετζίνα άπεβίωσεν έν Πειραιει τήν 31 ’Ιουλίου 1890.

'Ελένη Βάσσου. Ή «Ποικίλη Στοάν περιβλέπτως κοσμεί-τάς σελίδας αύτής 
διά τής βιογραφίας έπιφανούς γυναικός, ής ή όλη ζωή είναι αληθης ιστορία. Πλει- 

στα γεγονότα τού βίου τής ' Ελε'νης Βάσσου έν τή περιπετειώδες εποχή τής εθνε
γερσίας καί παρ’ άνδρί τών μαχών καί τού πολέμου περιτρανως όεικνύουσιν όποια 
αληθώς ύπήρξεν ή κατά τήν 7 ’Ιανουάριου ε. ε. κηδευθεισα σεβάσμια και διαπρε

πής πρεσβΰτις.
Διακριθεϊσα έπι έκτάκτω καλλονή, νοημοσύνη καί μεγαλεία» φρονήματος, πλεο

νεκτήματα, άπερ προσείλκυσαν τήν ζηλοτυπίαν τού μαυροβουνιώτου στρατηγού 
Βάσσου, μόλις έπανελθόντος τότε είς Κέαν έκ τής παραδόξου εκείνης εις Βηρυτ- 
τόν έκστρατείας τού 1826. Ό ατρόμητος ήρως περιπαθώς την ηρασθη· νυμφευθεις 
δ’ αύτήν είχε σύντροφον κατά τήν λύσιν τής πολιορκίας τής Καρύστου και καθ 
δλας τάς έπιλοίπους μάχας, άς κατά τοϋ Κιουταχή είχε διοργανώσει. Η σύγχρο
νος αυτή ποίησις ένεπνεύσθη πολλούς στίχους εκ τοϋ θαυμάσιου κάλλους της, τής 
πρωτοφανούς τόλμης της καί τής εκτάκτου ευφυΐας της. Ο Σο^τωβριανδος, εις 

τόν οίκον αύτής ξενισθείς έν Κέα, τήν έθαύμασε κόρην, ό δε ποιητης Π. Σοϋτσος 
■ηγι έθαύμασε γυναίκα. Ή δράσίς της κατά τήν μεγάλην ήμών έπανάστασιν και 
έν στρατοπέδοις καί έν νοσοκομείοις ύπήρξε μεγίστη, αυτή δε μόνη εκρατει τήν 
αλληλογραφίαν μεταξύ τού τρομερού Κιουταχή και τού στρατηγού Βάσσου, διεςα- 
γουσα μετά σπάνιάς λεπτότητας πνεύματος πάσαν διαπραγμάτευσή, πάσαν 

συνεννόησιν.
Ή ' Ελένη Βάσσου έγεννήθη έν Ήπείρω περί τάς άρχάς τού αίώνος. Κατα- 

διωχθείσης τής οικογένειας της, νήπιον έτι, μετώκησεν εις Κέαν, εις την όποιαν 
διέμεινε μέχρι τής ένηλικιώσεώς της. Ό στρατηγός Βασσος περί το τέλος τής 
έπαναστάσεως μεταβαίνων μετά στρατού είς Συρίαν πρός έπανάστασιν τών αύτόθι 
ύποδούλων καί άποβιβασθείς είς Κέαν, ήράσθη τής ώραίας Ελένης, ήν, άρνουμε- 
νων τών γονέων της, ΐνα τήν νυμφευθή, άπήγαγεν εις ’Άνδρον και αφήκεν ύπό 
φρουράν έν τώ ϊστορικώ πύργω Γιαννούλη. Έν τώ πύργω τούτω ώς ήρωί'ς μεσαιω
νικού μυθιστορήματος έμεινε κεκλεισμένη έπι πολλούς μήνας, μέ τήν θύραν τού 
πύργου έκτισμένην ύπό τού στρατηγού, μέ φρουράν κάτωθεν τής θύρας, λαμβά- 
νουσα τάς τοοιοάς έκ τού παραθύρου διά σχοινιού καί μέ τήν συνοδείαν μιας μόνης 

γυναικός. Μετά τινας μήνας ό στρατηγός έπανερχόμενος, τήν μετέφερεν είς Πει
ραιά, εντεΰθεν δ’ άρχεται ή εύγενής δράσις τής έξοχου γυναικός.

Κρίσιμος ύπήρξεν ή στιγμή, καθ’ ήν πιεζόμενος ύπό τού Βούρβαχη άπεφάσισε 
παρατόλμως νά δώση τήν έν Καματερώ μάχην ό άρειμάνιος Βάσσος. Ό ήρως 
μάτην ήγωνίσατο καί άπώλεσεν 900 άνδρας· μόλις αύτός καί τινες άλλοι κατώρ- 
θωσαν νά σωθώσιν, ή δέ Ελένη ήτο νοσοκόμος τών πολεμιστών του. Έν τή μάχη 
εκείνη ή άμαζών σύζυγός του έσχιζε τά ένδύματά της καί προσέδενε τάς πληγάς 
τών τετραυματισμένων, αληθής ιατρός καί νοσοκόμος, στρατιώτης καί σύζυγος 
συγχρόνως.

Βραδύτερου, δτε ή έλευθερία τής Ελλάδος άνεγνωρίσθη, ή πολιτεία τού Καπο- 
διστρίου ύπέστη άπασαν τήν άντίδρασίν της. Εγκατεστημένη ή ’Ελένη Βάσσου 
έν Σαλαμϊνι, είργάζετο μετά ζέσεως πρός άνατροπήν τοϋ γηραιού έκείνου Κυβερ
νήτου, διακηρύττουσα, δτι τό έδαφος τής Ελλάδος ήτο ήκιστα πρόσφορον, δπως 
έγκλιματισθώσιν αί άπολυταρχικαί τής 'Ρωσσίας έξεις. Ό οϊκός της εϊχε καταστή 
τό κέντρον δλης έκείνης τής άντιπολιτεύσεως, καί πάσα κατά τού Καποδιστρίου 
αντίδρασις έξήλθε κατά τό πλεΐστον έκ τής κεφαλής τής γυναικός ταύτης. Μετά 
τήν έντελή άποκατάστασιν τών πραγμάτων καί τήν έλευσιν τού Βασιλέως ’Όθω- 

νος, ή ’Ελένη Βάσσου, έγκατασταθεΐσα μετά τού συζύγου της είς ’Αθήνας, κατέ
στη μία τών εύγενεστέρων καί φιλοξενωτέρων δεσποινών, αϊτινες έκόσμουν τάς 
’Αθήνας κατά τήν έποχήν έκείνην. Εις χειμερινούς χορούς τής οικίας Βάσσου 
συνέρρεε κατ’ έτος μετά τών Βασιλέων δ,τι έκλεκτόν, δ,τι έξοχον, δ,τι σπάνιον 
περιεΐχον τότε αί Άθήναι. Ή Ελένη Βάσσου, άποθανούσα έν θαλερώ γήρατι έκ 
τών πολλών τέκνων της, κατέλιπε ζώντας δύο υιούς διακεκριμένους, άμφοτέρους 
ανωτέρους αξιωματικούς τού έλληνικοΰ στρατού, συνεχίζοντας ήδη λαμπρώς τό 
σταδιον εκείνο, δια τού όποιου δ πατήρ των άνέδειξε τοσοϋτον περιφανές τό ό'νοαα 
τής οικογένειας Βάσσου.

'Ραλν,οϋ Γ. Λεβέντη. Αδελφή τών επιφανών καθηγητών τού Εθνικού Πανε
πιστημίου κκ. Πέτρου, καί Κωνσταντίνου Παπαρρηγοπούλου, μήτηρ τού έν Σύοω 
διευθυντού τής Εθνικής Τραπέζης άξιολόγου άνδρός κ. ’Όθωνος Λεβέντη, ύπήρξε 
γόνος τών πρώτων ύπέρ τής ανεξαρτησίας τού ’Έθνους ήμών πεσόντων. Γεννη- 
θεϊσα έν Κωνσταντινουπόλει έν έτει 1802 έσχε τήν σκληράν τύχην κατά τό 1821 
νά ίδη τόν θάνατον τού πατρός της Δημ. Παπαρρηγοπούλου, διακεκριμένου τρα
πεζίτου, τού αδελφού της Μιχαήλ καί τού γαμβρού αύτής Σκαναβή, μαρτυρησάν- 
των μιά καί τή αύτη ήμερα μετά τού Πατριάρχου Γρηγορίου Ε', τού μέν έπι τής 
αγχόνης, τών δέ επί τού ικριώματος, ένεκα τών ύπέρ τής Έλληνικής Έπαναστά
σεως ενεργειών των. Άπροσδοκήτως μόνη αύτη μετά τών λοιπών αδελφών της 
διασωθεϊσα, κατέφυγεν εις .’Οδησσόν, ένθα παραμείνασα, έτυχε μορφώσεως καί 
σπουδής ού τής τυχούσης, δαπάναις τοϋ Αύτοκράτορος τής 'Ρωσσίας. Μετά τήν 
απελευθέρωσιν τοϋ ’Έθνους έλθοΰσα είς τήν Ελλάδα κατά τό 1832 μετά τών έγ
κριτων αύτής άδελφών, συνήντησεν έν Ναυπλίω ένα τών άρχηγών τής Φιλικής 

Εταιρίας, τόν αείμνηστον Γεώργιον Λεβέντην, άνδρα μέγιστα ποσά διαθέσαντα 
ύπέρ τής αναγεννήσεως τού ’Έθνους καί διά τών φώτων καί τής νοημοσύνης αύτού 
έργασθέντα σπουδαίως ύπέρ τής απελευθερώσεως αύτού, δν καί ένυμφεύθη τώ
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1833. Ό Γ. Λεβε'ντης άκριβώς έγένετο είς τών σημαντικωτέρων αρχηγών τής 
Φιλικής Εταιρείας, περί αύτοϋ δέ δ αλλοδαπός ιστορικός Γερβίνος γράφει, ότι 
ύπήρξεν ό μοχλός αύτής.

Ή Ρ. Λεβε'ττη, πρεσβεύουσα ότι τό αληθές μυστήριον τής προόδου καί ακμής 
τών κοινωνιών, ούτε είς τάς χεϊρας τών βασιλέων ύπάρχει, ούτε είς τάς χεΐρας 
τών νομοθετών, αλλ’ εν τή οικιακή έστία, αναγνωρίζουσα δέ ότι καλώς εχοντος 
τοϋ οίκου καί ή κοινωνία προάγεται καί εύημερεΓ, τούναντίον δέ δυσπραγεΓ καί 
μαραίνεται, ώς γυνή, έπακριβώς άφοσιωθεϊσα είς τήν έκπλήρωσιν τοΰ μεγάλου 
αύτής προορισμού, εύτυχήσασα νά γεννηθή έν οϊκω διακριθέντι έπί άρετή καί 
αύστηρότητι ηθών, κατέλιπε τελείαν τήν εικόνα ζωής, άξίας τής υψηλής αύτής 
κλήσεως καί άποστολής. Διδάξασα πάντοτε τά πρός τήν πατρίδα καθήκοντα, έν οίς 
περικλείονται άπαντα τα ηθικά διδαγματα, κυρίως δ’ εμπνεομένη έκ τής ιστορίας 
τών μεγάλων αγώνων τής οικογένειας της, διηνυσε μέν τόν Βίον έν κύκλω αθο- 
ρύβω, έξεπλήρωσεν δμως πιστώς τήν ϊεράν αύτής έπί γής άποστολήν καί έγένετο 
οΰτω κυρίως είς την κοινωνίαν απείρως χρησιμωτέρα πολλών έξ έκείνων, ών τα 
ονόματα συνήθως μετ’ έλαφράς συνειδήσεως φέρονται ώς πρότυπα άρετής καί εύ- 
γενοϋς έργασίας.

Έν τή μνημη τών οπωσδήποτε εύτυνησάντων νά γνωρίσωσι τήν Ρ Λεβε'ντη 
θά διαμείνη βαθέως έγκεχαραγμένη ή είκών αύτής ώς τύπος τέλειος Έλληνίδος, 
κατ’ επίγνωσιν και ανυπόκριτου εύσεβείας χοιστιανής καί μητρός χρηστότατης. 
Τό ό’νομα της εσεται προσφιλές πάντοτε, άμείωτος δέ ό γλυκύθυμος πόθος τής 
σεμνής, γλυκείας καί έλληνικής τωόντι φυσιογνωμίας αύτής. Άπέθανε καί έτάφη 
έν Σύρω περί τά τέλη τοϋ μηνός Μαοτίου τοΰ έτους 1890.

Ιουλία Π. Ψΰχα. Μία πρός μίαν αποσπά δ θάνατος άπό τών θερμών κόλ
πων διακεκριμένων οικογενειών τάς όλίγας έναπομεινάσας γνήσιας έλληνίδας δέ
σποινας, τά τελευταία λείψανα γενεάς ένδοξου, τιμησάσης καί πατρίδα καί άν- 
θρωπότητα. Δεδοξασμένη έποχή, περίδοςος γενεά. Ή Ελληνική Έπανάστασις 
ειχεν άκουσθή άνά τά πέρατα τής ύφηλίου. Τίς δέν είχε συγκινηθή τότε ; Τίς 
δεν είχε θαυμάσει την φιλοπατρίαν τών νεωτέρων Ελλήνων και τόν ύπερφυά 
ηρωισμόν αυτών ; Τό σάλπισμα τής έπαναστάσεως, δπου ήκούσθη, συνήρπασεν 
αμέσως τας καρδιάς τών λαών καί πανταχοΰ μετά ζωηρού ένθουσιασμοΰ παρη- 
κολουθείτο ή άνισος καί λυσσώδης πάλη μεταξύ δεσπότου βαρβάρου καί λαού 

ευγενοΰς, εις το στήθος τοΰ δποίου δέν είχον πνιγή οί ιεροί παλμοί πρός άνάκτη- 
σιν τής ελευθερίας, καίτοι τετρακοσίων χρόνων βαρεϊαι άλύσεις έπίεζον αύτόν. 
Ή 'ΙονΑία Π. Ψύχα, ανήκουσα είς διαπρεπή οίκον, συγκαταριθμεϊται μεταξύ 
τών εκ Χίου διακεκριμένων γυναικών τών χρόνων έκείνων, πολλά ίδοΰσα καί πα- 
θοΰσα κατά τήν έπανάστασιν τοΰ 1821. “Αλλων έποχών γυνή, κατώοθωσε νά 
διανύση τόν βίον της, έν τή ασφυκτική ατμόσφαιρα τών συγχρόνων καιρών, 
αγνόν, ευγενή, αναζωογονούσα έκάστοτε τά χριστιανικά καί πατριωτικά αισθή
ματα της εις τά γλυκέα νάματα τών πατροπαραδότων αρετών, ήθών καί έθίμων 
και τής πρός τόν θεόν χριστιανικής πίστεως καί εύσεβείας. Μήτηρ αγαθή καί 
σύζυγος ενάρετος έν τή εύγενεστάτη τής λεξεως σημασία. Τό έν τή ψυχή αύτής 
μητρικόν φίλτρον διαφαίνεται ώς έν διαυγεί κατόπτρω έν τή ηθική τών τέκνων
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αύτής μορφώσει. Αΰτη διέπλασε τό ήθος, τό φρόνημα και τήν καρδίαν υιών τι
μωμένων έν τή έλληνική κοινωνίςι. Γεννηθείσα είς οίκον, πολυειδώς ύπηρετή- 
σαντα το Ελληνικόν Εθνος κατά τούς μεγάλους αύτού αγώνας, έφερεν έν τώ 
βίφ αύτής ώς ϊεράν παρακαταθήκην, ώς πολύτιμον κληρονομιάν, τήν πρός τήν 
πατρίδα αγαπην, μετά θερμής ηδονής καί ζωηρού ένθουσιασμοΰ πανηγυρίζουσα 
πάντοτε τάς άγιας διά τόν Βίον τοϋ Ελληνισμού ημέρας, καί τήν αληθή αύτα- 

πάρνησιν, τήν έξοχον ταύτην τών μεγάλων καρδιών αρετήν.
Ή έπίλεκτος τής πρωτευούσης ήμών κοινωνία έκήδευσε τήν ύπερόχων αισθη

μάτων καί έν χριστιανικωτάταις άρεταΐς βιώσασαν σεζασμίαν πολίτιδα ΊονΛίαν 

II. Ψΰχα τήν 25 ’Ιουνίου.
Νικόλαος Μυκώνιος. Τήν 21ην Μαρτίου τοϋ πρό μικροΰ λήξαντος έτους ή 

πόλις τών ’Αθηνών προέπεμπεν άνταξίως τής ανδρείας και φιλοπατρίας του τόν 

Ν cxo.laor Mvxiirior, τόν τελευταϊον σχεδόν τών αγωνιστών, τόν δι’ ήρωϊκω- 
τάτης πράξεως, σπανιωτάτης έν τή ίστορίφ, σώσαντα τόν Φαβιέρον μετά τοΰ 
ύπ’ αύτόν στρατού έν Χίω, τοσάκις δ’ άνδραγαθήσαντα κατα τόν αγώνα καί το- 
σούτον λαμπρώς καί εύόοκως έξυπηρετήσαντα τό έθνος, ώς στρατιώτης, ώς πολί
της, ώς πατήρ. ’Ανήκει είς τήν παρελθοϋσαν γενεάν τών ένδοξων μαχητών τών 
μεγάλων έποχών τής έλληνικΐς παλιγγενεσίας, συνδέεται δ’ έξόχως καί μετά τής 
παρούσης, διότι τά μέν πρώτα τής νεότητος αύτού έτη κατηνάλωσεν έν τοϊς πε- 
δίοις τών μαχών, τόν ίεοόν άγωνισάμενος αγώνα, εν μέσω κακουχιών καί στερή
σεων, τάς δ’ έπιλοίπους τοΰ βίου του ημέρας μέχρις τής είς αποστρατείαν μετα- 
θέσεώς του διέθεσεν είς τήν ύπηρεσίαν τοϋ στρατού καί τής πατρίδος. Τό ήθικόν 
μεγαλεϊον καί ή ήρωϊκή τοΰ χαρακτήρος δύναμις, άτινα χαοακτηρίζουσι τήν θαυ
μαστήν καί μεγαλουργόν τοΰ άγώνος γενεάν, ύπήρξαν έρριζωμένα έν τή ψυχή το» 
έπιφανοΰς άγωνιστού, ού μόνον δ’ έξεδηλώθησαν διά τών ένδοξων και ηρωικών αύ- 
τοΰ κατορθωμάτων, άλλά καί είς τόν μετά ταϋτα χρόνον διά τής βχθείας ouvat- 
σθήσεως τοϋ καθήκοντος καί τής μετά θερμουργοΰ ενθουσιασμού αφιερώσεως εν 
τή έν γένει προόδω τοΰ έθνους, έν ω έπί μακράν σειράν έτών ύπηρέτησεν.

’Ενώπιον τοΰ διαπρεπούς ονόματος τοΰ .V Μυχωνίου διανοίγεται ακριβώς δλό- 
κληρος ή ιστορία ενός σχεδόν αίώνος. Γεννηθείς τήν 6 Νοεμβρίου τού 1803 είς 
Κορωνίδα τής Νάξου, νεώτατος άμα τή ένάρξει τής Έλληνικής Έπαναστάσεως, 
ώς άνήκων είς ναυτικήν νήσον, ύπηρέτησε κατ’ άρχάς είς τό ναυτικόν, κατα δε 
τό 1825 κατετά/θη είς τό τότε σχτ,ματιζόμενον τακτικόν σώμα τοϋ Ελληνικού 
στρατού είς Ναύπλιον, μετέπειτα δέ ύπό τόν αοίδιμον στρατηγόν Φαβιέρον μετε- 
σχεν είς άπάσας τάς ύπ’ αύτόν έκστρατείας καί μάχας. Τόν Αύγουστον τοΰ 1826 
είς τήν έν Χαϊδαρίω μάχην, ότε δ στρατηγός Καραϊσκάκης ίππεύων ίππον μέ- 
λανα, έμάχετο πρός ιππείς, οϊτινες είχον έξέλθει τοΰ έλαιώνος, τοσούτον πλησίον 
συνεπλάκη ποός αύτούς, ώστε καί ένεκα τοΰ παραδόξου καλύμματος τής κεφαλής 
του καί ένεκα τής χροιάς τοΰ προσώπου του, οί ακροβολισταί τοϋ τακτικού στρα
τού, μή γνωρίζοντες τόν στρατηγόν, μικρού δειν να φονεύσωσιν αυτόν, αν δεν ήμ- 

ποδίζοντο ύπό τινων ύπαξιωματικών τού 4ου λόχου τοϋ 1ου τάγματος, οιτινες 
τόν έγνώριζον εκ τών προτέρων μεταξύ τών ύπκςιωματικών εκείνων ητο και ο 
If. Μνχώνεος, δστις καί έπληγώθη κατά τήν μάχην, προαχθείς μετέπειτα ύπό
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τοϋ Φαβιέρου εις λοχίαν. 'Ετέραν πληγήν έλαβε κατά τήν ένδοξον ιστορίαν τής 
Καρύστου, είς δέ τούς Μύλους τοϋ Ναυπλίου πρώτος έξήλθε τών πλοίων καί ώς 
έπιλοχίας μετά τοϋ λόχου του ύπό τόν φιλέλληνα λοχαγόν Γερμανόν Δουζουρδουί, 
έπέπεσε κατά τών Τουρκικών στρατευμάτων τών πολιορκούντων τόν αοίδιμον 
Μακρυγιάννην, οΰτω δ’ έλύθη ή πολιορκία.

Ποια ιστορία τών πολέμων τών τελευταίων χρόνων ανέφερε γεγονός σοβαρώτε- 
ρον καί πράξιν ήρωίκωτέραν εκείνης, τήν όποιαν μετά θαυμασμού ανέγραψαν οί 
τήν ιστορίαν τής Ελληνικής Έπαναστάσεως συγγράψαντες, τήν πράξιν εκείνην 
τοΰ jV. Μυχωτίου, ήν έξετέλεσε τόν Μάρτιον τοΰ 1828 έν Χίω; Διαταγή τοΰ αει
μνήστου Φαβιέρου καί μετά ήρωϊκήν απόφασιν ριφθεϊς εις τήν θάλασσαν έξεπεραι- 
ώθη είς τάς απέναντι τής Χίου νήσους, έπί τρεις ώρας κολυμβών καί παλαιών 
πρός τόν θάνατον, οΰτω δέ διά τής έκεϊθεν αποστολής είς Χίον πλοιαρίων, έσωσεν 
άπαντα τόν έπί τής νήσου τακτικόν στρατόν ύπό τόν Φαβιέρον άπό δεβαίας κα
ταστροφής. Οΰχ ήττον ηρωική ύπήρξεν ή μετ’ άλλων 536 ηρώων, ηγουμένου τοΰ 
αύτοΰ εΰγενοΰς φιλέλληνος είς την ύπό τοΰ Κιουταχή πολιοοκουμένην Άκρόπολιν 
τών Αθηνών είσοδος. Ό Ν. Μνκωηοΐ απέμενεν ό τελευταίος, ίσως καί δ μόνος 
έπιζήσας έκ τών αθανάτων έκείνων ανδρών, οΐτινες διέσχισαν τήν πολυάοιθμον 
στρατιάν τοΰ Κιουταχή πολιορκοΰντος τούς εν τή Άκροπόλει.

Τοιοΰτος έν πάση δυνατή συντομία ό βίος τοΰ γεραροΰ προμάχου τής έλευθερίας 
τοΰ 'Ελληνικού έθνους TV. Μνχωνίον, βίος πλήρης ιστορίας άληθοΰς και ένδοξου 
σταδιοδοομίας, έξ ής πολλά παρέχονται διδάγματα τής έννοιας τοΰ καθήκοντος 
καί τοΰ πρός τήν πατρίδα αισθήματος. Τ’ ονομά του αείποτε θά έξασκή παρά πάση 
ελληνική καρδία αληθή γοητείαν, ή δέ μνήμη του θά περιβάλληται δι’ ιερού σε
βασμού καί θρησκευτικής λατρείας.

Φραγκίσκος Ααμασκηνός. Μόνη ή ΠοιχίΛη Στοά έκ τών Ελληνικών έογων 
περιβλέπτως στολίζει τάς σελίδας αύτής δια τής Είχόνος τοΰ περιφανούς έπιστή- 
μονος, αδελφού τοΰ εν τω Έθνικώ Πανεπιστήμια» διαπρεπούς καθηγητοΰ καί έγ
κριτου παρ’ ήμϊν νομομαθούς κ. Ν. Δαμασκηνού.

Κατά τόν Δεκέμβριον τοΰ 1889 έν τω προσώπω τοΰ Φρ. Δαμασχητοΰ, ή Ελ
λάς απώλεσεν αντιπρόσωπον κρατερόν και τετιμημένον έν τή παγκοσμίω έπι- 
στήμη, άνδρα έξοχον, διαπρέψαντα μεταξύ τών 'Ελλήνων έπιστημόνων ιατρών, 
τιαήσαντα δέ τό Ελληνικόν όνομα μεγάλως, διότι ή εύφυϊζ καί ή μάθησις αύ
τοΰ έγένοντο σεβασταΐ είς τόν ύψηλότατον κέντρον τής παγκοσμίου συνελεύσεως 
πάντων τών πεπαιδευμένων έν Παρισίοις, είς τήν πρωτεύουσαν τών φώτων καί 
τοσοϋτον, ώστε ού μόνον παρακινηθείς εμεινεν έν τή μεγαλοπόλει έκείνη καί ήσκει 
τό έπάγγελμα τού ιατρού, εφάμιλλος τών κοατίστων συγχρόνων του, αλλά καί 
ύπό τοΰ Πανεπιστημίου τών ΙΙαρισίων έβραβεύθη κατ’ έπανάληψιν κ’ έτιμήθη 
διά τής απονομής έδρας καθηγητικής είς αύτόν.

Σπανίως τό 'Ελληνικόν ’Έθνος έθρήνησε τήν απώλειαν τέκνου έφαμίλλου τών 
σοφών τού έν τώ πολιτισμώ προηγμένου κόσμου, όσον τήν απώλειαν τού Φρ. 

Δαμασκηνόν, έκτακτου έν τή νεωτέρα. 'Ελληνική ’Επιστήμη προσωπικότητος.
Τό έπιστημονικόν τοϋ άνδρός σταδιον ύπήρξε πράγματι λαμπρόν, έκλέϊσε δ’ έν 

Γρςλλίφε τό 'Ελληνικόν όνομα. Κατά τό διάστημα τής ένασκήσεως τοΰ έπαγγέλ- 

ματος αύτοΰ, έδημοσίευσεν έξοχους συγγραφάς και έπιστημονικάς πραγματείας, 
πλήρεις πολυτίμων παρατηρήσεων, δτε διαγωνισθείς έγένετο δεκτός ώς ύφηγη- 
τής τοΰ μαθήματος τής έσωτερικής παθολογίας έν τή ιατρική σχολή τών Πα- 
ρισίων, τό δέ 1882 κατέλαβε τήν έδραν ταύτην ώς όριστικός καθηγητής. "Εκ
τατέ ή ’Ιατρική ’Ακαδημία τών Παρισίων. θελουσα νά τιμήση εν τω Δαμασκηνό» 
τόν άοκνον καί ζηλωτήν τής έπιστήμης έργάτην έξελέξατο αύτόν διά σημαντικής 
πλειοψηφίας ’Ακαδημαϊκόν, είς έπίστεψιν περιφανούς έπιστημονικοΰ σταδίου, 

μεστού δραστηριότητος καί φιλεργίας.
Διά τής απώλειας τοΰ Φ. δαμασκηνοί» ή ’Επιστήμη απώλεσεν επιφανή μύ

στην, δαιμόνιον άνδρα καί έν τω ύπέρ αύτής άγώνι πανίσχυρον αθλητήν, σχόντα 
τήν δόξαν ν’ αύξήση τήν κληρονομιάν αύτής, τό δ’ ήμέτερον έθνος φυσικόν επι
στημονικόν αντιπρόσωπον, ζήσαντα έν μέσω μεγάλου εύρωπαϊκοΰ κέντρου, αληθή 
αντιπρόσωπον τής ’Εθνικής ζωτικότητος καί τής ύπεροχής τοΰ 'Ελληνικού πνεύ
ματος. Πρός τό όνομα τοΰ άνδρός αείποτε θά προσφέρη λατρείαν ειλικρινή ό κύ
κλος τών νεωτέρων 'Ελλήνων έπιστημόνων.

Λημήτριο? Σ Στροΰμπος. Έγεννήθη τώ 1806 εν τή κώμη τοΰ Ζαγορίου τής 
’Ηπείρου Κακουλίω έκ γονέων τά πρώτα φερόντων επί έαπορία καί πλούτω. "Γπό 
διδάσκαλον τόν ’Αναστάσιον Σακελλαρίου, τόν επικληθέντα διδάσκαλον τής δού
λης Ελλάδος, έδιδάχθη τά έγκύκλια μαθήματα έν τή ιδιαιτέρμ αύτοΰ πατρίδι καί 
έν Ίωαννίνοις, είτα δέ μετέβη εις Κέρκυραν πρός έξακολούθησιν τών σπουδών του 
είς τήν Ίόνιον ’Ακαδημίαν Περατώσας ταύτας καί οργών είς εΰρυτέραν μάθησιν 
μετέβη είς Γενεύην τής ’Ελβετίας και κατετάχθη είς τήν αύτόθι ’Ακαδημίαν τών 
’Επιστημών πρός άρμο ιωτέραν μελέτην τών Φυσικών ’Επιστημών. Διακούσας 
έν αύτή μετά μοναδικής επιμελείας τα μαθήματα τοΰ φυσικού τμήματος, ηξιώθη 
τοΰ πτυχίου τής σγολής τών φυσικών επιστημών. Μετέπειτα απελθών είς Πα- 
ρισίους έφοίτησεν εν τή ανωτέρμ σχολή τών μηχανικών και έν τή πολυτεχνική 
άνεδείχθη άξιος πτυχίου, έν ω χαρακτηρίζεται ώς είς τών άριστων μαθητών. 
ΚατελθΑν είς ’Αθήνας οΰτω τελείως κατηρτισμένος, διωρίσθη τώ 1838 καθη
γητής τής Φυσικής είς τήν Στρατιωτικήν Σχολήν τών Εύελπίδων, ένθα έξηκο- 

λούθησε διδάσκων έπί ολόκληρον είκοσιτετραετίαν. ’Εντεύθεν άμέσως δ Δ. Στροϋμ- 
πος έγένετο ύφηγητής έν τω Έθν. Πανεπιστήμια», μετ’ ολίγον έκτακτος καθη
γητής καί είτα τακτικός τοΰ μαθήαατος τής Φυσικής, έπί πεντηκονταετίαν δέ 
διδάξας έν τώ ανωτάτφ καθιδρύματι, απέβη άληθές ύπόδειγμα λαμπράς διδα
σκαλίας, μύστου τής έπιστήμης άφιερωμένου, είς τό καθήκον αύτοΰ. ’Αγαπών 
ό Δ. Στροΐϊμπος τήν έπιστήμην του, ύπέρ τής όποιας κατηνάλωσεν ολόκληρον 
αύτοΰ τόν βίον, συνέγραψε καί έδημοσίευσεν έλληνιστί καί γαλλιστί είς έπιστη- 
μονικά περιοδικά περί διαφόρων πολυτίμων έπιστημονικών ζητημάτων, ένώ διά 
τής έφευρέσεως νέων οργάνων καί νέων θεωριών έπροίκισε τήν Φυσικήν. ’Ιδιαι
τέρας εύφημου μνείας έν τοϊς επιστημον. τής 'Εσπερίας συγγράμμασιν έτυχον 
πολλάκις διάφοροι πειραματικαί μέθοδοι τοΰ Δ. Στρούμπον. Τό έξοχον μέρος 
τής διδασκαλίας τοΰ άνδρός απεικονίζεται άριστά έν ταϊς ύπ’ αύτοΰ έκπονηθεί- 
σαις έπιστημονικαϊς διατριβαϊς, αληθώς δέ ό θάνατος αύτοΰ κατέλιπε μέγα κενόν, 
τό δ’ έπιφανες ονομά του θά περιβάλλη πάντοτε ή ευγνωμοσύνη τών ύπ’ αύτοΰ 
διδαχθέντων. Άπεβίωσεν έν Άθήναις τήν 24 ’Ιανουάριου 1890.
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Νικόλαος Π. Δηλιγιίννης. Γεννηθείς έξ ενδόξου οίκου έν ήμέραις, καθ’ άς 
ή 'Ελλάς άνεγεννάτο ύπο τους καπνούς τής πυρίτιδος, άνεφάνη είς τών σεμνότε
ρων καί έπιφανεστέρων τής Θέμιδος λειτουργών.

Ό βίος τοΰ άνδρός ύπήρξεν ευκλεής σταδιοδρομία έν μεγάλοις άξιώμασιν, είς 
ά τό μέν ή πολιτεία άνεβίβζσεν αύτόν, τό δέ αύτός έαυτόν άνύψωσεν, πραγματο
ποιούν μεγάλας ιδέας ύπέρ τοϋ Λαοϋ, πρός άς ακράτητος καί χαίρουσα ή όντως 
εύγενής ψυχή του έτεινε. Άτυχώς ζωή, παρέχουσα κόσμον άφθονον άμαράντων 
ανθέων, ών ή έντεχνος πλοκή ανήκει εις τήν δεξιότητα χειρός δεδοκισμένης, δέν 
δύναται νά διαγραφή έν ταϊς όλιγίσταις γραμμαϊς ταύταις.

Γόνος μεγαλωνύμου τοΰ μεγάλου άγώνος γενεάς, άπό τής νεότητάς του κατέ
γινε καί κατέστησεν αύτόν άξιον τής εύκλειας τής οικογένειας αύτοϋ καί τών 
προσδοκιών τοϋ Έθνους. Υιός τοΰ Πανάγου Δηλιγιάννη, εγγονος τοΰ Μωραγιάννη 
Ίωάννου, τοΰ επί τής κλίνης τοΰ ύπνου ύπό τών Τούρκων σφαγέντος, ανήκει είς 
τήν περίβλεπτον οικογένειαν τών Δηλιγιανναίων, ής τά μέλη άπαντα διεκρίθζσαν 
έν τοΐς προμάχοις, στρατιωτικώς καί πολιτικώς άγωνισθέντα, έξηκολούθησαν δέ 
καί μετά τήν άποκατάστασιν τής έλευθερίας μετά τοΰ αύτοϋ ζήλου ύπηρετοΰντα 
τήν Πατρίδα.

Ό Ν. Π Δηλιγιάννης ώρφανεύθη άγων τό όγδοον έτος τής ηλικίας. Σπουδά- 
σας έν Άθήναις καί άνακηρυχθείς διδάκτωρ τής νομικής, είσήχθη έν νεαρωτάτη 
ήλικίφς. είς τήν δημοσίαν ύπηρεσίαν ώς γραμματεύς τών Έφετών. 'Αποσυρθείς 
τής θέσεως ταύτης άπήλθεν είς Ναύπλιον, όπου έπιτυχώς εξήσκησε τό δικηγο
ρικόν έπάγγελμα, διορισθείς έν ηλικία είκοσι τριών ετών Πρωτόδικης εν Άθήναις. 
Αυτή ήτον ή άρχή τοΰ δικαστικοΰ σταδίου, δπερ διήνυσε μέχρι τής άνωτάτης 

βαθμίδος τής δικαστικής ιεραρχίας. ’Επί οκταετίαν διατελέσας Πρωτόδικης, τώ 
1862 προεβιβάσθη ώς Έφέτης έν Άθήναις, ώς τοιοϋτος δ’ ύπηρέτησεν ένδεκαε- 
τίαν όλόκληρον τώ 1873, προαχθείς είς τήν προεδρείαν τοΰ έν Πάτραις Έφετείου, 
έξ ού μετετέθη είς τό έν Άθήναις τώ 1876. Ύποστάς διαφόρους μεταθέσεις, 
ένεκα κομματικών λόγων, κατά τόν Ιούνιον τοΰ 1885 προεβιβάσθη είς τήν προε
δρείαν τοΰ Άρείου Πά Όυ, έν ή διέμεινε μέχρι τέλους τοΰ βίου του ύπηρετών 
τιμίως καί συνετώς. Ό if Π ΔηΙιγιάττηζ διά τοΰ μακροχρο ίου δικαστικοΰ βίου 
του άπό τής κατωτέρα; μέχοι τής άνωτέρας βαθμίδος έτίμησεν άκριβώς τό Πανε- 
πιστήμιον καί έδικαίωσε τάς προσδοκίας τής νεωτέρας Ελλάδος, ζηλωτής δ* έν 
ταύτώ τής προόδου, καρτερικώς ύπερεμάχησεν έν τοΐς χρόνοις τοΰ νεωτέρου βίου 
τής πατρίδος ήμών ύπέρ τής πνευματικής αναπτύξεως τών έργατικών τάξεων, 
πρώτος δρέψας τό κλέος τοΰ ΐδρυτοϋ καί εύεργέτου τοΰ παρ’ ήμΐν άριστα λει- 
τουργοΰντος χρησιμωτάτου σωματείου τής έταιρείας τών ΦΙΑωτ τοΰ Ααοΰ, ύπέρ 
ής έξόχως έπι είκοσιπενταετίαν ήργάσθη. Άπεβίωσεν έν Άθήναις τήν 14ην 
’Οκτωβρίου 1890.

Νεχόλαος Μπαίρας. Ή όλη ε’ικών τής ζωής τοΰ τίμιου γέροντος στρατιώτου 
καί διακεκριμένου αγωνιστοΰ ένθυμίζει ήμΐν τήν ήρωϊκωτέοαν έποχήν τοΰ ήμε- 
τέοου έθνους, τήν έποχήν, καθ’ ήν ή έν τώ έθνει βράζουσα εύγενής δομή παρή- 
γαγε τούς τιμωρούς τών Τουρκικών άδικιών και τούς ίδρυτάς τής έθνικής άπο- 
καταστάσεως.

Έκ τών γενναίων άθλητών τής όσημέραι έξαφανιζομένης ένδοξου γενεάς, τέ- 
κνον μεγάλου και επιφανούς οίκου τών Κυδωνιών, έγεννήθη τήν 15 Αύγούστου 
τοΰ 1807. Αΐ πρώταί του έντυπώσεις άνήκουσιν είς τάς έκλαμπρους έποχάς τοΰ 
αγώνος τοΰ ελληνικού έθνους, είς τούς παρεεχομένους τελείως πλέον καί άνεπι- 
στρεπτεΐ μεγαλουργούς έκείνους χρόνους, οϊτινες παρελαύνοντες μετά τών άνδρα- 
γαθηματων των πρό τών νυσταλέων καί χαύνων ήμών οφθαλμών, φαίνονται ακρι
βώς μυθεύματα άπίθανα. Πριν ή ήχήση ό θούριος παιάν τής Άναστάσεως τοΰ 

Γένους, νεώτατος ό 7F. Μπαιρας κατέλιπε τήν πατοώαν γήν πολλά δ’ ύποστάς 
κατα τον πλοΰν καί απογυμνωθείς μετά τών συμπλωτήρων παρά πειρατών άγριων, 
έφθασεν είς τάς αίμασσούσας άγκάλας τής μητρός 'Ελλάδος, παρά τό πλευρόν τής 
όποιας είδε φονευόμενον τόν πατέρα του Παταγιωτητ ’ Αποστόλου Ζαχαρία ή 
Μπαίραν, τήν ιδίαν ήμέραν καθ’ ήν άπέθνησκε καί ό Καραϊσκάκης, αύτός δέ 
μετά τήν ΐεράν ταύτην προσφοράν είς τόν βωμόν τής έθνικής παλιγγενεσίας, ήγω- 
νίσατο έπι έτη μακρά κατά τε τόν μέγαν ύπέρ άνεξαρτησίας άγώνα καί μετ’ αύ
τόν. Μετασχών ύπό τάς διαταγάς τοΰ πατρός του άπ’ αρχής τής Ελληνικής 
Έπαναστασεως τών διαφόρων μαχών, εφερεν ένδοξους πληγάς, ας έλαβε μαχό- 
μενος καί αίχμαλωτισθείς κατά τήν έν Φαλήρω πανωλεθρίαν, καθ’ ήν μετά σειράν 
ανήκουστων μαρτυρίων ήδυνήθη ν’ άπαλλαγή σκληροΰ δεσπότου.

Μετά τήν απελευθέρωσιν τής μικράς ταύτης γωνίας τοΰ Έλληνισαοΰ ό Ν. 
Μπαΐρας, οσάκις ή δούλη πατρίς έκάλει τά τέκνα αύτής, πρώτος έν ταϊς τάξεσι 
τών μαχομενων επορεύετο, συντηρών πολλάκις δΓ ιδίων του δαπανών πλήρη σώ
ματα καί αναλαμβάνων τήν οδηγίαν έκστρατειών, ή διαθέτων ύπέρ τής εύημε- 
ρίας τής πατρίδος του ικανά ποσά έκ τών σμικρών αύτοϋ πόρων, έν πάσι κατα
λοίπων τα τέκνα αύτοϋ είς τό έλεος τοΰ Θεοΰ. Οΰτω κατά τήν έποχήν τοΰ 1854 
έκ τών πρώτων απελθών εις τά Θεσσαλικά πεδία, κρατερώς ήγωνίσατο καί πα- 
τριωτικώτατα επετέλεσε τό καθήκον αύτοϋ.

’Εντεύθεν μετά τήν τελείαν άποκατάστασιν τοΰ έθνους άρχεται τό έντιμον 
στρατιωτικόν σταδιον τοΰ χρηστοΰ καί πολιοΰ στρατιώτου, ή άληθής στρατιωτική 
προς αυτό ύπηοεσία του. Έν ταϊς τάξεσι τοΰ στρατοΰ, ό> τοσοϋτον ήγάπησεν, 
ύπερ ού τοσοϋτον εμόχθησεν και όστις τοσοϋτον έίετίμα καί έσέβετο αύτόν, παρέ· 
μείνε πιστός καί εύορκος είς τήν σηυαίαν καί τήν νέαν εύέλπιδα βασιλείαν, μετά 
πιστεως καί τιμής ύτηρετών αύτήν καί τήν πολιτείαν, καθόσον άμφοτέρας είχε 
συμπλέξει άλύτως έν τή συνειδήσει αύτοϋ, είς αύτάς δέ διέβλεπε τήν εύδαιμονίαν 
και τήν προαγωγήν τής Ελλάδος Διαδοχικώς προαχθείς μέχρις άνωτέρου βαθ- 
μοΰ, κατόπιν πολυτίμων ύπηοεσιών καί έκπληρώσας μετά θρησκευτικής εύλαβείας 
οΐανδηποτε, καί τήν βαρυτέραν ύποχρέωσιν, έγένετο τύπος στρατιώτου εύσυνειδή- 
του καί πιστοΰ εις το καθήκον του, τύπος έξ έκείνων, οΰς πάς πολίτης εύχεται νά 
συναντξί συνεχώς έν τή πατρίδι αύτοϋ. Εύτυχής διότι θανών αίφνης έν Άθήναις 
τήν 23ην Μαρτίου τοΰ 1890, έκληροδότησεν είς τά έξαίρετα αύτοϋ τέκνα ώς αίώ- 
vtov τίτλον τιμής, όνομα έντιμον καί διακεκριμένον.

Παντολέων θεολόγος. Τό όνομα τοΰ άνδρός τούτου τάσσεται δικαίως είς 
μίαν τών ευγενεστέρων βαθμιδών τής μεγάλης τών μεγάλων τοΰ Έθνους εύεργε- 
τών κλίμακος, ήν κατακτώσιν ούχί δ όλβος, ούχί τά περιφανή έκ καταγωγής 
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ονόματα ή αί ύψηλαι κοινωνικά! θέσεις, άλλ’ αί μεγάλαι θυσίαι τής διανοίας τοϋ 
πλούτου ή τοϋ αίματος, αί περιφανείς άγαθοεργίαι καί αί έθελοθυσίαι ποός τινα 
ύψηλόν γενικόν ή κοινωφελή σκοπόν. Ουτω δέ ά> ήνε άληθές, ότι ούδείς ποτέ άν
θρωπος δύναται ν’ άξιωθή τοϋ άμαοάντου στεφάνου τής αίωνιότητος, παρά εκεί
νος μόνος τοΰ όποιου καί ή καρδια καί ό νούς ούδέν άλλο έσκιφθη καί ήσθάνθη 
καί επεθύμησε ποτέ, ή μή τήν εύποιίαν τοΰ πλησίον, τήν άνακούφισιν τών ξένων 
θλίψ εων καί τήν θεραπείαν τών άλλοτρίων συμφορών καί άναγκών, βεβαίως ό 
τάφος τών τοιούτων τής άνθρωπότητος ευεργετών, δύναται νά θεωοηθή πάντοτε 
ώς ή μόνη θριαμβευτική τής άθανασίας πύλη, τήν όποιαν προλυαίνουσι μέν τά 
δακρυα τών πενήτων, έξασφαλίζουσι δέ αί καρδίαι πάσης τής πασχούσης καί εύ- 
εργετουμένης τοΰ άνθρωπίνου γένους μερίδος.

Ο Π. θεοΛογος ακριβώς έτέλεσε τάς θυσίας ταύτας καί τόν διττόν αύτών σκο
πόν ύπηοέτησεν. Έκ Φιλαδέλφειας τής Μ. ’Ασίας καταγόμενος, νεαρότατος με- 
τέβη εις ’Αγγλίαν, ένθα διά τής έκτακτου δραστηριότητός του καί εύφυίας και 
τοΰ εξόχου εμπορικοΰ πνεύματος, έν συνεργασία μετά τών άδελφών του, άνέδειξε 
καί εμεγάλυνε τόν εμπορικόν οίκον Θεολόγου, χαίροντα άνέκαθεν έν τή ’Ανατολή 
καί τή Ευρώπη μεγίστης καί όλως ίδιαζούσης ύπολήψεως. Είς έκ τών παλαιών 
πλουσίων οικιστών τών ’Αθηνών, κατελθών έξ ’Αγγλίας πρό τριάκοντα περίπου 
ετών, εύηργέτησε πολλα/ώς καί άθορύβως τόν τόπον, έγένετο δ’ εύεργετικώτα- 
τος τή πόλει έν πολλαίς φιλανθρωπικαίς καί Έθνικαϊς περιστάσεσι. Ή Βιομηχα
νική Τραπεζα, ής ύπήρξεν ό ιδρυτής καί ήν μέχρις εσχάτων διηύθυνε σωφρόνως 
καί ασφαλώς καί ούχί μετ’ έπικινδύνου επιχειρηματικής τόλμης, πρόκειται εΰ- 
γλωττον δείγμα τής κοινωφελείας του. Εις πλείστας άλλας μεγάλας επιχειρή
σεις προσήλθεν ισχυρός άρωγός, ένθαρρύνων ουτω τήν βιομηχανικήν πρόοδον τής 

χωράς, αναδεικνύμενος δ’ ό Π. θεοϊόγος έκ τών σπανίων έκείνων άνδρών τής ερ
γασίας, τών δσημέραι έκλειπόντων, οί'τινες άπαράβατον σύμβολον έχωσι καθ’ 
άπαντα τόν βίον αύτών τήν διά πάσης θυσίας καί άτομικής ζημίας εύθύτητα 
τών παλαιών έμπορικών καί τραπεζιτικών οίκων καί τήν όλως έκτακτον καί χρι- 
στιανικωτατην χρηστότητα έν ταϊς έπιχειρήσεσι, ποοασπιζόμενοι τά συμφέροντα 
τών άλλων πλειότερον ή τά έαυτών.

Η πόλις τών ’Αθηνών εν τώ προσόπω τοΰ Ζ7. ΘεοΛογον έστερήθη ενός χρη- 
σιμωτατου καί πολλαχώς εύεργετήσχντος αύτήν πολίτου, ό τραπεζιτικός έλληνι- 
κός κόσμος σπουδαίας δυνάμεως καί ισχυρού παράγοντος ένεργείας, ή δέ ιδία πα- 
τρίς του Φιλαδέλφεια γενναίου καί φιλομούσου προστάτου, άνεγείραντος έν αύτή 
καί συντηρήσαντος σχολεία, έν οις μορφοΰται έλληνοπρεπώς ή νεότης τής πα- 
τρίδος του.

Δείγμα περιφανές τής θερμής φιλοπατρίας τοΰ άειμνήστου Π. θεοΛόγου, ήτις 
τόν ενέπνεε ζώντα, ύπήρξεν ή διαθήκη του, δι’ ής εύηργετήθησαν άπαντα τά έν 
Έλλάδι εύεργετικά καθιδρύματα. Τά κληροδοτήματα ταϋτα, καθιστώντα έπαι- 
σθητοτέραν τήν απώλειαν τοΰ άνδρός έκ τοΰ μέσου τής προόδου τής ήμετέρας 
πατρίδος, ένεχάοαξαν τό όνομα τοΰ Π. θεο,Ιογου δι’ άνεξαλείπτων χαρακτήρων 
μεταξύ τών αεγάλων έθνικών εύεργετών. Άπεβίωσεν έν Άθήναις τήν 26ην 
Μαίου 1890.

Κωνσταντίνος Ν. Νικολαΐδης. Έγεννήθη έν Κωνσταντινουπόλει τήν 18 Φε
βρουάριου 180α. Ό πατήρ του, έμπορος ών κ J μόλις έκ θαύματος σωθείς χάριν 
τών σχέσεων τής συζύγου του μετά τοΰ χαρεμιού Πασά τίνος, εκ της μεγάλης 
σπανής, ήτις έπηκολούθησε τήν άπαγχόνισιν τοΰ μεγαλομάρτυρος τής έλευθερίας 
Γρηγορίου τοΰ Ε', κατέφυγεν είς ’Οδησσόν τής 'Ρωσσίας, όπου προηγουμένως εϊ- 
χεν έξαποστείλει τά τρία τέκνα του, Κωνσταντίνον, Ίωάννην καί ’Αλέξανδρον, 
φυγαδεύσας αύτά, μετημφιεσμένα είς γυναίκας, νύκτωρ εκ Κωνσταντινουπόλεως 
έπί πλοίου Κεφαλλήνός τίνος, ύπό Ίονικήν σημαίαν. ’Εκεί, εισαχθείς δ αείμνη
στος Κ. ΝιχοΛαΐδηζ είς 'Ρωσσικήν σχολήν, παοέμεινε σπουδάζων μέχρι τοΰ τέ
λους τοΰ 1822, δτε φλέγόμενος ύπό τοΰ θείου έρωτος τής πατρίδος, έδοαπέτευσεν 
έκ τής σχολής κ’ έπιβιβασθείς, έν αγνοια τών γονέων του, επι τίνος εκ Κεφαλλη
νίας πλοίου, ένώ ώς έκ τής τελείας μορφώσεώς του καί τής άκριβοΰς γνώσεως 
τής Γαλλικής, προσελήφθη ώς λογιστής, έφθασε μετά ένός έτους θαλασσοπορίαν 
καί παντοδαπούς κινδύνους εις Ναύπλιον καί κατετάχθη τήν 20 ’Ιουλίου 1824 
ώς έθελοντής εις τόν τότε σχηματιζόμενον τακτικόν στρατόν, τοποθετηθείς εις τόν 
Α’ λόχον, τόν διοικούμενον ύπό τοΰ φιλέλληνος Γερμανού Δουζουρδουί.

Κάτοχος τών τριών κυριωτέρων αρετών, ανδρείας, λεπτότατης συμπεριφοράς 
καί τελείας πνευματικής μορφώσεώς, συμμετέσχεν όλων τών μαχών τοΰ τακτικού 
στρατού, καί προήχθη ίεραρχικώς έν τώ πεδίω τών μαχών μέχρι τοΰ βαθμού τοΰ 
λοχαγού. Μετά δέ τήν άποκατάστασιν τών πραγμάτων παραμεινας έν τώ στρατώ, 
έξηκολούθει νά ύπηρετή πιστώς τήν πατρίδα του, άγαπώμενος καί τιμώμενος ώς 
τύπος άρετής καί φρονήσεως, προσκληθείς εις διάφορους εμπιστευτικας θεσεις, 
διατελέσας πλειστάκις διοικητής τάγματος καί Πρόεδρος Στρατοδικείου, άπαξ 
’Αρχηγός τής Χωροφυλακής καί δϊς Φρούραρχος τών ’Αθηνών, δτε τέλος κατά τό 
1866 διατελών φρούραρχος Κερκύρας καί συναισθανόμενος δτι έξεπλήρωσε πλέον 
τό ποός τήν πατρίδα χρέος του, έζήτησε τήν άποστράτευσίν του καί άπεσύρθη 
έκ τής ενεργού ύπηρεσίας μέ τόν βαθμόν τού ύποστρατήγου. Τόν Δεκέμβριον τοΰ 
1886 <? ειμήθη έπί τοΰ στήθους του τό παράσημον τών Άνωτέρων Ταξιαρχών!

Τοιοϋτος έν άτελεστάτη σκιαγραφία δ κατά τήν 8 Μαρτίου 1890 άποβιώσας 
ύποστράτηγος Κωνσταντίνος Νικολαίδης. Διά τοΰ θανάτου του έξέλιπε μία έτι 
σελίς, άν όχι ή τελευταία, τής ζώσης ιστορίας μας, τήν δποίαν δυστυχώς ημείς 
οί νεότεροι "Ελληνες τών καφφενείων καί τών πολιτικών διαδηλώσεων ουτ εσκε- 

Φθημεν κάν νά έπανακτήσωμεν.
Νικόλαος Ίωαννίδης. Κατά τό έτος τοϋτο τό άνώτατον τής ήμετέρας πα- 

τοίδος δικαστήριον άπώλεσε τά έπιφανέστερα αύτού μέλη. Τ’ όνομα τοΰ Α. ’Ζω- 
arriSov Ιδία καταλέγεται έν τώ καταλόγω τών διαπρεπών δικαστών, οΐτινες ηύ- 
τύχησαν νά διανύσωσι μακρόν διάστημα τού άνθρωπίνου βίου, ύπερμαχοΰντες τής 
δικαιοσύνης καί τής άληθείας καί καθιστάμενοι άξιοι τγίς ειλικρινούς εύγνωμοσύ- 
νης τοΰ "Εθνους, έν ω άπέβνσαν πολύτιμοι παράγοντες προόδου καί χρησιμότη- 
τος. Ή "Ηπειρος, ή καί δι’ άλλους αύτής άνδρας σεμνυνομένη, καυχάται καί 
διά τόν Ν. ’ Ιωαντίδην. Έγεννήθη τώ 1819 έν Ζαγορίω τής ’Ηπείρου, ένθα δι
δαχθείς τά πρώτα γράμματα, πρός συμπλήρωσιν τών έγκυκλίων σπουδών του με- 
τέβη νεότατος εις Κέρκυραν, ήτις παρείχεν άσυλον είς τούς φεύγοντας τήν αί- 
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μοχαρή αγριότητα τών κρατούντων, πνευματικήν ο’ ωφέλειαν εις τούς προθυ- 
μουμένους νά μετάσχωσιν εγκυκλίου παιδείας καί διδαχθώσιν έπιστήμας, συντε- 
λέσωσι δ’ ουτω εις τήν πνευματικήν τοϋ “Εθνους πρόοδον. Έκεϊ, ποθών ν’ άσχο- 
ληθή ιδία είς τήν νομικήν έπιστήνην, παρέμεινεν έν τή ίδρυθείση τώ 1823 Ίο- 
νίω ’Ακαδημία, τή πληρωσάση σπουδαιοτάτην εθνικήν ανάγκην και συνεπλήρωσε 
τήν επιστημονικήν αύτοΰ παίδευσιν, δτε άπήλθεν είς Ναύπλιον τώ 1832 κατά 
τήν ευτυχή τής πατρίδος ημών εποχήν τής ανεξαρτησίας, φλέγόμενος ύπό τής 

επιθυμίας νά προσενέγκη τήν ύπηρεσίαν αύτοΰ είς το έλευθερωθέν “Εθνος. Ή 
Κυβέρνησις εσπευσε διά τής συστάσεως δικαστηρίων νά ίδρύση έν Έλλάδι τήν 
εννομον τάξιν συμφώνως προς τούς ύπό τοΰ “Εθνους έκφρασθέντας πόθους καί τάς 
γενομένας θυσίας· έν τή εποχή εκείνη παραυτα ό Ν. Ίωαντίδηο τό ποώτον διω- 
ρίσθη τώ 1833 γραμυατεύς εν τώ ύπουργείω τής Δικαιοσύνης ύπό τοΰ ύπουρ- 
γοΰ Γενατα, καταλιπών πολύτιμα δείγματα ίκανότητος καί άμεροληψίας. Έξό- 
χως έκτιμηθείσης τής άξίας τοΰ άνδρός, έκλήθη είς τήν θέσιν τοΰ άντεισαγγε- 
λέως τών Πρωτοδικών έν Άθήναις τώ 1837. Είτα ποοεβιβάσθη είς θέσιν πρωτο
δίκου, είσαγγελέως, έφέτου έπί πενταετίαν, άρειοπαγίτου, αξιωθείς τελευταϊον 
καί τής αντιπροεδρείας τοΰ Άρείου Πάγου.

“Εχει καί ό άγων τής ειρήνης τούς μεγάλους αύτοΰ άθλητάς. ’Εν τοϊς πρώτοις 

δικαίως θά τιμηθή τό όνομα τοΰ Ύ. Ίωατνίδον, διαφυλάξαντος τάς παραδόσεις, 
καί τάς έλπίδας τών πατέρων αύτοΰ, εύεργετήσαντος τήν κοινωνίαν καί κυρίως κα- 
θωραΐσαντος τήν δικαιοσύνην. Έκ τών πρώτων λειτουργών αύτής, ανήκει εις τήν 
τάξιν τών επιφανών εκείνων ανδρών, οιτινες φιλοτίμως καί ακριβώς έπετέλεσαν 
τό καθήκον αύτών, διότι δι’ούδέν άλλο ήγωνίζοντο, είμή διά τήν ευστοχον απο
νομήν τής Δικαιοσύνης, καί μίαν μόνον εύχήν, ένα κοινόν πόθον είχον, τόν ύπέρ 

τής εύημερίας τής Πατρίδος έν τή ίσχύϊ τών νόμων. Εντεύθεν ό Ν. Ίωαννίδης 
παρέσχεν έξοχους έκδουλεύσεις είς τούς καταγινομένους περί τήν έφαρμογήν τών 

νόμων, δημοσιεύσας τώ 1837 εις δύο τόμους ΝομοΛογίατ, τώ δέ
1846 μέχρι τοΰ 1866 Εύρετήριον Νομολογίας, περιλαμβάνον αποφάσεις τών Έφε- 
τείων καί τοΰ Άρείου Πάγου, είτα δ’ έξέδοτο τήν Πτΐραν, ήτοι νέον Εύοετήοιον, 
περιλαμβάνον μόνον πολιτικός τοΰ Άρείου Πάγου αποφάσεις. Έν τή έπιμόχθω 
ταύτη έργασίμ, τή πληρωσάση σπουδαιοτάτην ανάγκην ό Ν. Ίωαννίδης κατέ- 
γεινε μετά παραδειγματικού ζήλου καί ζηλωτής αιοσιώσεως, περιφανώς συντε- 
λέσας διά τής φιλοπόνου δικαστικής ύπηρεσίας αύτοΰ καί τών χρησιμωτάτων συγ
γραφών του είς τόν μέγαν καί αληθή προορισμόν τών Δικαστηρίων.

Ή tlloixi.li) Στοάν μή δυνηθεϊσα ένεκεν έλλείψεως καταλλήλου φωτογραφή
ματος τοΰ σεβαστού άνδρός νά κοσμήση τάς σελίδας τοΰ παρόντος τόμου διά τής 
tixoroc αύτοΰ, εύγνωμόνως παρέχει σύντομο/ βιογραφικήν σελίδα, είς δικαίαν 
αμοιβήν τών μακροχρονίων έκδουλεύσεων τοΰ Ν. ’ Ιωαννίδου. Άπέθανεν εν Άθή
ναις τήν 7 ’Οκτωβρίου 1890.

’Ιωάννης Γ. Ίωάννου. Έν τώ πρόσώπω τοΰ φΛοπατριδος άνδρός τούτου ή 
έπιστήμη άπώλεσε διακεκριμένο/ καί πολύτιμον αύτής θεράποντα, ή πολιτεία 
έγκριτον μέλος, καί ή ιδιαιτέρα πατρίς αύτοΰ Κορινθία έντιμον πολιτευτήν, έπα- 
ξίως άντιπροσωπεύσαντα αύτήν είς δύο περιόδους, αγαπητόν τέκνον, αληθή καί 

αγαθόν αύτής εύεργέτην. Ό /. Ίωάννον και ώς έπιιγήμων καί ώς πολιτευτής και 
ώς έργάτης πάσης αρετής καί φιλανθρωπίας, παρέσχε πολλάκις αφορμήν νά μνη- 
μονευθή ό γεννήτωρ καί ή θρέψασα αύτόν ιδιαιτέρα πατρίς. Έγεννήθη έν Τρικ- 
κάλοις τής Κορινθίας τώ 1836 έξ έπιφανοΰς τοΰ τόπου οικογένειας. Έκ μητρός 
ή οικογένεια τοΰ άνδρός συνδέεται στενώς πρός τάς μεγάλας έκείνας οικογένειας 
τοΰ “Εθνους, όσαι συνετέλεσαν κατά τόν μέγαν ιερόν αγώνα έκ τών πρώτων εις 
τήν έθ-νεκήν ημών παλιγγενεσίαν. Ή οικογένεια Χατζή Ρήγα έκ τής ιστορικής 
τοΰ Πηλίου κωμοπόλεως Μακρυνίτσης, ή πρώτη έν τή τάξει τών Φιλικών τεταγ- 
μένη καί ακμής οικογενειακής εύδαιμονίας άπολαύουσα, ανεπέτασσε τήν σημαίαν 
τής έλευθερίας μετά πολλών άλλων άρματωλών τοΰ τόπου εν ταϊς κορυφαϊς τοΰ 
Πηλίου. Τέκνον τής γεραρας ταύτης οίκογε.είας ή μήτηρ τοΰ /. Ίωάννον ενέ- 
πνευσεν είς τόν νεαρόν αύτής βλαστόν τά αισθήματα έκεϊνα, άτινα αί μητέρες 
τών χρόνων έκείνων ένεστάλαζον είς τήν καρδίαν τών τέκνων των, τον πατριω
τισμόν καί τήν φιλανθρωπίαν. Περαιώσας τάς σπουδας του έν τώ Έθνικώ Πανε- 
πιστημίω, μετεβη τό πρώτον είς Παρισίους καί είτα είς Μόναχον τής Βαυαρίας, 
ένθα έτελειοποίησεν αύτάς, έπιδούς ιδιαιτέρως εις τήν σπουδήν τής Χημείας. Έ- 
πανακάμψας είς τήν Ελλάδα άριστα κατηρτισμένος, έγένετο ύφηγητής τής Χη
μείας, μετά ζήλου διδάξας τό μάθημα τούτο καί φιλοτίμως δημοσιεύσας διάφορα 
έργα περί τοΰ κλάδου τούτου τής έπιστήμης. Άποσυρθεΐς μετέπειτα τής επιστη
μονικής ταύτης έργασίας, έπεδόθη είς τήν ένάσκησιν τοΰ ίατρικοΰ έπαγγέλματος, 
κεκτημένος δέ ύπόληψιν έν τώ έπιστημονικώ κόσμω τής πατρίδος ημών, απε- 
ποιήθη έν τώ Έθνικώ Πανεπιστήμιο» προταθεϊσαν αύτώ έδραν τής ιατρικής.

Ό I. Ίωάννου δέν ήτο μόνον έπιστήμων. Γόνος έγκριτου οικογένειας τών Tpta- 
κάλων τής Κορινθίας, άντιπροσωπευσάσης μετ’ αύταπαρνησίας έν χαλεποϊς και- 
ροΐς τάς Λαϊκάς ιδέας έν Κορινθία ένωρίς κατήλθεν καί είς τήν πολιτικήν παλαί- 
στραν. Είς τάς πρώτας μετά τήν μεταπολίτευσιν τώ 18ϋϊ> ένεργηθείσας έκλογάς 

έξελέγη πανδήμως βουλευτής, ύπηρετήσας ύπό τάς άρχάς τοΰ αειμνήστου Έπ. 
Δε,ίηγτώργη, έκ νέου δ’έκλεχθείς βουλευτής Κορινθίας έν έτει 1872. Ένωρίτατα 
όμως άπογοητευθείς καί κυρίως κατανοήσας ότι δέν ήδύνατο νά παλαίση απέ

ναντι τής πολιτικής έξαχρειώσεως, ούδέ νά φανή χρήσιμος είς τήν πατρίδα του, 
άπέσχε τής πολιτικής δράσεως καί άφοσιώθη είς τήν έπιστήμην του, έν ή άνε- 
δείχθη άνήρ άριστος χαί έπιστήμων εύεργετικώτατος. Ύπέρ τής ίδιας αύτοΰ πα
τρίδος, έν ή είδε τό γλυκύ τής ζωής φώς ό /. Γ. Ίωάννου ποικίλα παρέσχεν εύ- 
εργετήματα. Άποθανών έν Τεργέστη τά τέλη τοΰ μηνός ’Ιουνίου, έτάφη έν Ά

θήναις τή 3 ’Ιουλίου 1890,
Ευθύμιος Χατζηπέτρος. Ανήκει είς έποχήν τοΰ “Εθνους, ήτις ούδέν έτερον 

δύναται νά έπιδειξη ή την προπαρασκευαστικήν έργασίαν διά τό μέλλον, έργα- 
σίαν έκλαμπρον αληθώς, μή έχουσαν ίσως ν’ άναγράψη μεγαλουργήματα, αλλά 
δυναμένην ούχ ήττον νά καυχηθή ότι ίδρυσε τά θεμεθλα, έφ’,ών θελει έρεισθή τό 
έθνικόν οικοδόμημα εν μέλλοντι χρόνω. Τοιαύτης έποχής ανήρ, δεν δύναται νά 
παρέξη ΰλην πρός μεγαληγορίαν ιστορικήν, μάλιστα, δταν, ώς έκ τής θέσέως κάί 
τών ειδικών καθηκόντων αύτοΰ, δέν ήτο δυνατό, έπισήμως ν’ άναμιγή έν τή 
διεξαγόμενη πάλη, τή συμπαροιααρτούση τή έθνική άναπλάσει μόνον δέ δόνα- 
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ται να επίδειξη τήν είς πάντας τούς συγχρόνους καταφανή δρασιν αύτοϋ, επί τών 
συγχρόνων γεγονότων. ’Όντως δ Ε. Χαζζηπε'τρος κατέχων πρακτικόν καί συν
διαλλακτικόν κατ’ εξοχήν π^εΰμα, δεξιότητα καί ικανότητα ού τήν τυχοΰσαν, 
έπεορασεν ώφελίμως κατά, τάς ανωμάλους πολιτικάς καί κοινωνικάς περιστάσεις 
τής Πατρίδος ήμών.

Ό Ε. Χαΐζι/πετρος καταγεται εκ τής ιστορικής οικογένειας τοϋ Άσπροπο- 
τάμου. Ό πατήρ του νυμφευθείς κόρην τής οικογένειας Στουρνάρα, ήτο διοικη
τής τάγματος έν Ναυπλίω κατά τήν ελευσιν τοΰ ’Όθωνος, έγεννήθη δέ καθ’ ήν 

στιγμήν ακριβώς δ αείμνηστος βασιλεύς άπεβιβάζετο εις τήν παλαιάν πρωτεύου
σαν τοΰ βασιλείου, ύπο τούς ήχους τών τηλεβόλων, ήτοι τήν 16 ’Ιανουάριου τοΰ 
1833. Περατώσας τάς έγκυκλίους σπουδάς του κατετάχθη είς τήν σχολήν τών 
Εύελπίδων, ότε τώ 1853 έξήλθεν είς τον στρατόν, προαχθείς δέ ταχέως εις αν- 
θυπολοχαγόν τοΰ πυροβολικοΰ, μετέβη είς Γαλλίαν προς τελειοποίησιν τών σπου
δών του. Έπανελθών είς ’Αθήνας προήχθη είς ύπολοχαγόν, προσληφθεΐς είς τήν 
Αύλήν ώς Διαγγελεύς τοΰ “Οθωνος, ού δ πατήρ του, έχων βαθμόν στρατηγοΰ, 
διετέλει ύπασπιστής. 'Υπηρετών παρά τώ “Οθωνι δ Χαεζηπε'τρος μέχρι τής εξώ- 
σεώς του, συνώδευσεν αύτόν είς Βαυαρίαν μετά τοΰ Διαγγελέως Δράκου. Κατα- 
στάντος δριστικοΰ τοΰ έκθρονισμοΰ τοΰ ’Όθωνος, επανήλθε καί έπανέλαβεν ύπη
ρεσίαν έν τώ στρατώ. Τώ 1875 διετέλεσεν έπι τινα χρόνον διευθυντής τής αστυ
νομίας, καταλιπών αναμνήσεις άρίστης και διακεκριμένης διοικήσεως. Τώ 1878, 
έχων πλέον βαθμόν ταγματάρχου, διωρίσθη ύπασπιστής τοΰ βασιλέως Γεωργίου, 
έν τή θέσει δέ ταύτη διετέλεσε μέχρι τελευταίων ήμεοών τοΰ βίου του, προαχθείς 
μέχρι τοΰ βαθμοΰ τοΰ συνταγματάρχου, μέ μικρόν τι διάλειμμα υ,όνον, επι τής 
πρωθυπουργείας τοΰ κ. Θ. Δηλιγιάννη, καθ’ δ διετέλεσε φρούραρχος Ναυπλίου. 
Άποσυρθέντος έκ τής θέσεως τοΰ αύλαοχου τοΰ κ. 'Ροδοστάμου καί κατόπιν απο- 
θανόντος τοΰ ναυάρχου Δ. Σαχίνη, δ Χαεςηπετρος εξεπλήρωσε δίς τα καθή
κοντα τοΰ αύλαρχευοντος, κληθείς είς τήν θέσιν ταύτην ύπό τής έμ,πιστοσύνης τοΰ 
Βασιλέως, ιδιαζόντως εύνοοΰντος και άγαπώντος αύτόν. Τιμ.ηθε!ς δι’ απάντων 
σχεδόν τών εύρωπαϊκών παρασήμων δ συνταγματάρχης Ε. Χατζηπετρος, απε- 
θανεν έν πλήρει είσέτι ακμή ζωής χρησιμωτάτης τήν 6 ’Ιανουάριου 1890.

Δημήτριος Μουτζόπουλος. Ύπήρξεν έκ τών έργατικωτέρων καί προοδευτι- 
κωτέρων άνδρών, διά τής έργασίας προαχθείς καί άνελθών είς έπίζηλα αξιώματα, 
πολλάκις δέ τιμηθείς διά τής ψήφου τών έκλογέων Πειραιώς, ώς Δήμαρχος καί 
διά τής ψήφου τών έκλογέων ’Αττικής ώς βουλευτής. Γεννηθείς έν Στεμνίτση 
τής Γόρτυνος κατά τό 1812, έγκατεστάθη μετά τοΰ αδελφοΰ αύτοϋ κ Τρύφωνος 
Μουτζοπούλου έν Πειοαιεϊ κατά τό 1838, δτε ούτος ηοίθμει όλιγίστας οικίας καί 
εκατοντάδας τινων κατοίκων. ’Ακριβώς δ βίος τοΰ Λ. ΜοντζοαοΰΛου είναι ύπό 
τινας επόψεις δ βίος τοΰ άναγεννηθέντος Πειραιώς, δύναται δέ νά χρησιμεύση ώς 
ύψηλή σκοπιά, άφ’ ής καθοράται έν φαεινή έξελίξει τό θριαμβευτικόν εν τοΐς έρ- 
γοις τής ειρήνης στάδιον, δπερ μετ’ άεί αύξομένης ταχύτητος διήνυσεν ή πόλις 
τοΰ Πειραιώς άπό τής άρχής τοΰ συνοικισμοΰ μέχρι σήμερον. Μεταξύ τών άπαν- 
ταχόθεν τοΰ 'Ελληνικού συορευσάντων, τών πρώτων οικιστών καί ευγενών σκα
πανέων τής προόδου, τής πρό μιας εξηκονταετίας έρημικής παραλίας, ήσαν καί 

ύπέροχοί τινες ύπάρξεις, φύσεις μεγαλουργοί, πνεύματα προόδου, δΓ ών μετά μα- 
κρούς άγώνας καί διαρκείς μόχθους διεκοσμήθη, συνεπήχθη, ώργανώθη, ή νεοπα

γής κοινωνία Πειραιώς. ’Εν τή τότε μικρή πολίχνη ήρξατο έμπορευόμενος δ Δ. 
ΜοντζόπουΧος, συντελών έξόχως είς πρόοδον τοΰ Πειραιώς, βραδύτερον δέ άπο- 
βαίνων μία τών έπιφανεστέρων δυνάμεων, τών ίσχυροτέρων παραγόντων, είς ους 
οφείλεται ή εύημερία καί προαγωγή αύτοϋ. Τιμή είς τούς άνδρας, τούς άποκο- 
ρυφοΰντας τό πνεΰμα δλοκλήρου έποχής, τούς έν προσωπο'ια συμπαθέστατη άνα- 
παριστώντας τας περιπέτειας πόλεως εκ τοΰ μηδενός δημιουργηθείσης είς πόλιν 
πληρη ζωής καί μέλλοντος, τούς αναπετάσαντας διά τοΰ εαυτών παοαδείγματος 
καί τής διοικητικής αύτών ίκανότητος τάς πύλας τής προόδου είς τόν νεώτερον 
Πειραιά.

Τήν έποχήν έκείνην έξελέγη δημοτικός σύμβουλος, εις τό άξίωμα δέ τοϋτο διε- 
τελεσεν έπι δλοκληρον δεκαπενταετίαν, ίκανάς παρασχών ύπηρεσίας τή πόλει ώς 
πρόεδρος τής λιμενικής έπιτροπής, έπι εικοσαετίαν διατελέσας τοιοϋτος. Τώ 1865 
ή εμπιστοσύνη τών συμπολιτών του τόν εφερεν είς τήν δημοτικήν άοχήν, ήν 
κατείχε μέχρι τής έποχής έκείνης έτερος πολύτιμος πολίτης, δ αείμνηστος Λου
κάς ΡάΧΧης. Είς τήν δημοτικήν άρχην διέμεινεν έπι οκταετίαν δλοκληρον, τά 
μαλα καρποφόρως εργασθείς ύπερ τών πρωτίστων καί χρησιμωτάτων έργων και 
καθιδρυμάτων, τής ίδρύσεως άγοράς, δημαρχείου, έν πασι δράσας έπι σειράν έτών 
καί συντελέσας ύπερ τοΰ μεγαλείου καί τής άναπτύξεως τοΰ Πειραιώς. Τώ 1882 

δ Δ. ΜουΐζόπουΧος έξελέγη βουλευτής ’Αττικής καί τοιοϋτος διετέλεσε μέχρι τοΰ 
1886, πάντοτε τασσόμενος είς τήν πολιτικήν μερίδα τοΰ κ. X. Τρικούπη. Άλλά 
καί ώς δήμαρχος καί ώς βουλευτής δ σεβαστός άνήρ δέν έπαυσεν έργαζόμενος, 
ώς είς τών σπουδαιότερων έπιχειρηματιών, καί διϊδών τό μέλλον τών έμπορικών 
έπιχειρήσεων εν 'Ρωσσία, συνέστησεν έμπορικόν γραφειον έν Ταϊγανίω, έξ ού 
πολλοί πλούσιοι έμποροι έξήλθον, τιμήσαντες τό έλληνικόν όνομα έν τή πόλει 
έκείνη, έν 'Ελλάδι δέ ύπήρξε μέλος διαφόρων έταιριών καί πρόεδρος τών Μεταλ
λουργείων Λαυρίου.

Έν τώ προσώπω τοΰ Δ. ΜουτζοπούΧον τήν 7 ’Ιουνίου τοΰ έτους τούτου ή 
πόλις τοΰ Πειραιώς άπώλεσε μίαν σπάνιάν έμπορικήν φιλοπονίαν, άληθώς φιλο- 
πόλιδα άνδρα και εύεργετικώτατον άρχοντα, άρκετά έτη τής ζωής του άφιερώ- 
σαντα είς τήν ανύψωσιν αύτοϋ μετ’ άρχαϊκής δ’ άφοσιώσεως θυσιάσαντα τά κάλ- 
λιστα καί δημιουργιτικώτατα έτη τοΰ μακροΰ βίου του.

Νικόλαος Μελισσείδης. Τόν βίον άνδρός τοιούτου οίος δ Νικόλαος Μελισσεί- 
δης δέν δυνάμεθα νά περιγράψωμεν λεπτομερώς ένεκα τοΰ πολυκυμάντου αύτοϋ, 
αλλ’ άπλώς καί συντόμως νά σκιαγραφήσωμεν. Λείψανον τοϋ ΐεροΰ ύπέο έλευθε
ρίας αγώνος τοΰ 1821 δ Ν. ΜεΧισσείδης, έγεννήθη έν τή νήσω Κρήτη, καθ’ ήν 
εποχήν> τή ένεργεία τής Φιλικής Εταιρίας, ύπεσκάπτοντο τά θεμέλια τοΰ τότε 
κραταιοΰ Οθωμανικοΰ ’’Εθνους. Διδαχθείς άπό τής παιδικής του ηλικίας, ύπό 
τοΰ πατρός αυτοΰ, εκ τών κληρικών τής έποχής έκείνης, οϊτινες συνέδεον τόσον 
θερμώς τήν θρησκείαν καί τήν πατρίδα, τόν πρός τά δύο ταϋτα άγαθά έρωτα, 
έσπευσεν, δτε μετ’ ολίγον έξερράγη δ ύπέρ άνεξαρτησίας άγών, καίπερ νεώτατος 
ών, να παρακολουθήση τόν πατέρα του είς τάς τής άτυχοΰς πατρίδος του μά- 
χας. Μετά τεσσάρων ετών διαμονήν έν Κρήτη, μετέβη κατά τό πέμπτον τής
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έπαναστάσεως έτος εις Πελοπόννησον, ένθα έξηχολούθησεν άγωνιζόμενος μέχρι 
τέλους αύτής, συγκαταλέγεις χαί μεταξύ τών χαταδιωχθέντων ύπό τοϋ Ίβραήμ 
Πασά, ί>ν ούδ’ αΐ άπειλαι, ούδ’ αί διαμαρτυρία! συμπάσης τής Εύρώπης θά ήδύ
ναντο νά άναχαιτίσωσιν άπό τοϋ καταστρεπτικού αύτοϋ έργου, έάν μή έπήρ- 
χετο το εν Ναυαρίνω μέγιστον θαλάσσιον κατόρθωμα τής πυρπολήσεως τοϋ Αι
γυπτιακού στόλου ύπό τών ήνωμένων στόλων τών τριών Μεγάλων Δυνάμεων. 
Περί το πέρας τής έπαναστάσεως δ 77. Μελισσείδης έπανήλθεν εις Κρήτην, ένθα 
έγραψεν έπιστολήν τινα προς τήν τότε προσωρινήν έπαναστατικήν κυβέρνησιν τής 
νήσου, δπως άναζωπυρήση τό έν αύτή έκπνέον θάρρος- συνεπείς δμως τής έπι- 
στολής ταύτης κατεδιώχθη σφοδρώς ύπό τής τουρκικής αρχής καί ήδυνήθη νά 
σωθή μόνον τή παρεμβάσει τοΰ άγγλου προξένου, τή βοήθεια τοϋ όποιου' έδρα— 
πέτευσεν είς Σύρον, ένθα, αφού αποπεράτωσε τάς γυμνασιακός αύτοϋ σπουδάς, 
έπηγγέλλετο τόν καθηγητήν. Κατά τόν αύτόν χρόνον έτιμήθη ύπό τής Κυβερνή- 
σεως καί ύπό τοΰ άργυροΰ μεταλλίου τοΰ Άγώνος διά τάς πρός τήν πατρίδα 
ύπηρεσίας του. Μετά τινα δ’ έτη ήλθεν είς Αθήνας, ένθα έξασκών τό αύτό έπάγ- 
γελμα έσχε πολυαρίθμους μαθητάς, μεταξύ τών όποιων καί δύο έσχάτως άπο- 
βιώσαντας ύποδιοικητάς τής ’Εθνικής Τραπέζης, ύφ’ ών προσκληθείς άνέλαβεν 
ύπηρεσίαν έν αύτή, διανύσας δλην τεσσαρακονταετίαν, καθ’ήν διεκρίθη έπ! έξόχω 
ίκανότητι, διαπρέψας μεταξύ τών δεξιωτέρων άνωτέρων υπαλλήλων αύτής.

Ώς οικογενειάρχης δ Ν. Μελισσείδης ύπήρξε τύπος φιλοστόργου πατρός με- 
γάλως πονήσαντος ύπέρ τής μελλούσης εύημερίας τών τέκνων του, διέκρινεν δ’ 
αύτόν ή μετριοφροσύνη καί ή φιλανθρωπία. Έν τή χρησίμω ζωή τοΰ γέροντος 
πατριώτου ή χρήστς τοΰ πλούτου ύπήρξεν δλως εύεργετική καί ή διαχείρισις έν 
γένει φιλάνθρωπος καί αθόρυβος. Εντεύθεν, άν ύπελείφθησαν άγνωστοι είς τούς 
πολλούς αϊ συνεχείς εύεργεσίαι του, αί αδιάλειπτοι καί αληθείς αύτοϋ παροχαί 
πρός τ’ άριστα τών έν τή ήμετέρα κοινωνίςι φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, αί είς 
τά έν τή ιδιαίτεροι του πατρίδι σχολεία τακτικαί χρηματικά! αρωγαΐ καί άφθο
νοι ύποστηρίξεις πρός απόρους ύπάρξεις, αί συνεχείς πάντοτε πρός ώρισμένον 
άριθμόν μαθητών βοήθειαι πρός άποπεράτωσιν τών σπουδών των, ούχ ήττον 
αύται ένέχουσιν έν τή άφανεία αύτών τήν εύγενή έκείνην δημοτικότητα, ήτις 
πρό παντός εύεργετικωτάτη αποβαίνουσα, δημιουργεί αμείωτον, αθαπτον τήν 
εύγνωμοσύνην τοΰ πολίτου, τοϋ πένητος, τής χήρας, τοΰ σπουδαστοΰ. Τελευ- 
ταίον άποσυρθείς τής έν τή ’Εθνική Τραπέζη ύπηρεσίας,άπέθανε τόν Νοε'μβριου 
τοΰ 1889.

Γεώργιος Φιλιππίδης. Τ’ ονομα τοΰ άνδρός τούτου, μή συνδεθέν μέν πρός με
γάλα γεγονότα ή τήν ιστορίαν άξιομνημονεύτων έποχών, παρέχει εν τούτοις εν 
τώ ήρέμω βίω μακρών έτών ώραία ύποδείγματα ζωής, πλήρους φιλότιμου εργα
σίας, έν άμεταπτώτω καί άνωμολογημένη αρετή διελθούσης.

Γεννηθείς τώ 1825, ανήκει έκ μητρός είς τήν περίβλεπτον οικογένειαν τών 
Βενιζέλων, ής έν μέλος, δ αδελφός άκριβώς τής μητρός του, κατεκρεουργήθη κατα 
τήν έπανάστασιν, τήν δέ κεφαλήν αύτοϋ, στήσαντες έπί οβελού οί Τούρκοι, πε- 
ριέφερον έπιδεικτικώς. Έν γένει πρός τάς μεγάλας ύπηρεσίας έκείνων, δέν ύστε- 

ρησεν ή οικογένεια τοΰ Γ. Φιλιππίδου, διότι καί ό πατήρ του ηύτύχησε να 
ζήση καί νά ύπηρετήση τήν μεγάλην έποχήν έκείνην, ήτις άνέδειξε γενεάν εν- 

δοξον, καί έθετο τάς αιωνίους βάσεις τοΰ έλευθέοου βίου, καί μέλη αύτής διά 
πραγματικών θυσιών καί αγώνων ένεχάραξαν τά εύγενή αύτών ονόματα χρυσοίς 
γράμμασιν είς τάς δέλτους τής ιστορίας τοΰ ήμετέρου έθνους.

Ό Γ. Φιλιππίδης ύπήρξεν έκ τών εύαρίθμων εκείνων καί έπιζήλων παρα
δειγμάτων άνδρός διαμορφωθέντος έν τώ πρακτικώ βίω καί δημιουργήσαντος 
στάδιον εύρείας και κοινωφελούς ένεργείας έξ οικείας καί αύθορμήτου πρωτοβου
λίας. Κατά τό 1851 άναγορευθείς διδάκτωρ τής νομικής, και τυχών μοοοώσεως, 
όποιαν παρείχον οί τότε καιροί, κατέχων δ’ ικανήν εύφυίαν, έπί μακρά έτη έξή- 
σκησεν έν μετριοφροσύνη καί αγαστή προθυμία τό έπάγγελμά αύτοϋ, άναπτύξας 
νομικήν ικανότητα καί νομικήν ύπόληψιν, ηύνοήθη δ’ ίκανώς καί ύπό τής τύχης, 
δπως μετέπειτα ένθουσιωδώς ένισχύση καί εύεργετήση πάσαν χρήσιμον έν τή 
κοινωνία ύπαρξιν. Ή εύσυνειδησία, ήτις είς τόν έργάτην τοΰ Δικαίου αποτελεί" 
τήν κυριωτέραν βάσιν τής έξασκήσεως τοΰ ιερού αύτοϋ έργου, ήτο ό συνέκδημος 
τοΰ έξαιρέτου άνδρός, είτε ύπηρετοΰντος είτε συνηγοροΰντος.

Άποχωρισθείς δ Γ. Φιλιππίδης πάσης έπιστημονικής έργασίας τώ 1875 μετά 
φιλότιμον ύπηρεσίαν καί ύπέρ τής προόδου τοΰ Δήμου Αθηνών, ού κατά τό 1865 
διετέλεσεν είς τών ΐκανοτέρων καί χρηστοτέρων Συμβούλων, κατέδειξεν ώς ιδιώτης 
αξιοζήλους αρετάς, άνδρός είς άκρον φιλανθρώπου. Ή ήσυχος φιλανθρωπία τοϋ 
Γ. Φιλιππίδη, ενασκηθεΐσα πάντοτε αθορύβως, απετέλεσε τό λαμπρότερον κε- 
φάλαιον τής μακράς αϋτοΰ ζωής. Μή έρωτών τίς δ αναξιοπαθών πλησίον του, 
έτεινε τήν άρωγόν χείρά του. ’Ήρκει νά ήτο έρμαιον τής δυστυχίας ή πενίας, 
καί αδιαφορών περί παντός άλλου, έσπόγγιζε τά πικρά δάκουά του, μή έρωτών 
τίνι έθνει ή πατρίδι άνήκεν δ άπορος καί φιλομαθής νεανίας, άλλ’ έν τή στερή
σει τή ύλική αύτοϋ διακοίνων μίαν ικανότητα, δυναμένην ν’ άναφανή, δι’ έπι- 
μεμελημένης εκπαιδεύσεως, έχειραγώγει τήν διανοητικήν μόρφωσίν του.

Όλίγιστοι διέγνωσαν την ζωήν τοΰ Γ. Φιλιππίδη, ίν ή έπεχύθη ή άγαθω- 
τέρα έκφρασις τοΰ άγαθοΰ, διετέθησαν είς αληθή αγαθοεργίας ένέργειαν αί κα
λώς έννοούμεναι άρεταί, δ δέ γλυκύς αύτοϋ βίος άπέβη ήλιος φιλανθρωπίας, δια- 
σκορπίζων εύεργετικόν τό θάλπος είς τής πτωχείας τόν παγερόν κόσμον. "Οστις 
άνέγνωσε και τάς μικροτέρας διατάξεις τής διαθήκης τοΰ άνδρός, άνεγνώρισεν 
εν τή ψυχή τοΰ άγαθοΰ πολίτου, καί τοΰ φιλανθρώπου τήν γενναιοτάτην καρ
διάν, περί δέ τών ύπέρ τάς δυνάμεις τών εύεργετικών αύτοϋ πράξεων, εύγλωτ- 
τότερον τών γραμμών τούτων, αποφαίνονται τά είς χείρας τών έναρέτων τέκνων 
του εύχαριστήρια καί εύγνώμονα γράμματα Συμβουλίων καί Εφορειών διαφόρων 
φιλανθρωπικών καί αρίστων καθιδρυμάτων, ών δ ανήρ γενναίως καί συνεχώς 
ένεψύχωσε τούς κοινωφελείς σκοπούς.

Αίφνης άπέθανε τόν Δεκέμβριον τοΰ 1889, καταλιπών είς τά πεφιλημένα 
τέκνα αύτοϋ, τήν κ. Μαρίαν Τομαροπούλου, σύζυγον τοΰ πολυτίμου ιοίλου τής 
ιΙΊοικίλης Στοάς» καί καλλίστου επιστήμονος κ. Δημητρίου, δέσποιναν φιλάν
θρωπον καί άρίστην, καί τόν εύέλπιδα υιόν κ. Στυλιανόν, τήν άνάμνησιν χρηστών 
αρετών, ώς τήν πολυτιμοτέραν κληρονομιάν καί τήν συμπαθεστέραν τής λύπης 
ανακούφισιν καί τοΰ πένθους παραμυθίαν.

Νικόλαος Φανδρίδης. Ήγωνίσθη εν τώ ύπέρ ελευθερίας εύγενεί άγώνι, εν τώ 
άληθεΓ τής τιμής καί τοΰ καθήκοντος πεδίω, συγκαταοιθμεϊται δέ μεταξύ τών άν-
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δρών τών παραδοσάντων ήμΐν έλευθέραν τήν μικράν ταύτην γωνίαν τής μεγάλης 
πατρίδος ήμών, έ.ώπιον τών περιφανών πράξεων τών όποιων ώχριά καί ή ίσχυρο- 
τάτη αύτή ποιητική φαντασία. Νεανίας χατά τήν έκρηξιν τής μεγάλης Έπανα- 
στάσεως xa't άνήκων εις οικογένειαν έκ τών προεχουσών κατήρτισε μικρόν σώμα 
έκ συνεπαρχιωτών του, καί ήκολούθησε καί ούτος τόν ιερόν αγώνα ταλαιπωρού
μενος καί μαχόμενος διαρκώς άπό τοϋ 1821 μέχρι τοΰ 1829, είς δλας τάς τής 
έποχής έκείνης ήρωϊκάς μάχας κατά τών Τούρκων ώς τήν τοϋ Νταράτσου κλπ. 
καί λαβών τρεις έκ σφαιρών πληγάς, ών ή μία μέχρι τοΰ γήοατός του τόν κατεβα- 
σάνιζεν. "Ενεκα αύτών κατήλθε μετά τής οικογένειας του εις Κύθηρα καί "Αρ
γος, δτε συνεστήθη ή τών άγωνιστών έπιτοοπή έβαθμολόγησε δέ τόν Φανδρίδην 
ταγματάρχην τής φάλαγγος τοΰθ’ δπερ δέν έδέχθη ούτος. Δέν ύπήρχε τότε πρό
χειρος ή περίθαλψις τών προσφύγων καί έπειδή ή γυμνητεύουσα καί πολυμελής 
πατρική οικογένεια του είχεν άνάγκην τροφής, ήτο δ’ έκ τών όλιγίστων πεπαι

δευμένων τής εποχής εκείνης, δ .V. Φανδρίδης συνέστησε τό πρώτον έν Έλλάδι 
σχολειον τοΰ "Αργους, επινεύοντος τοΰ αειμνήστου Κυβεονήτου, είς δ έκοίτων ού 
μόνον πάντες οί τών άριστων μ,ετοικουσών έν "Αργεί, τότε πρωτευούση, οικογε
νειών, αλλά καί πάντες οΐ τό σώμα τοΰ ίππικοΰ άποτελοΰντες άξιωματικοί καί 
λοιποί άνδρες. Ό Κυβερνήτης έκτιμήσας τότε τόν Ν. Φανδρίδην, διότι δις τής 
έβοομάδος πάντοτε μετέβαινεν είς τό σχολειον του, καί έγγοάφως, ώς προκύπτει 
έκ τών ιδιοχείρων βεβαιώσεών του, επίστωνε τήν εύαρέσκειάν του έν τώ σχετικώ 
βιβλίω, τώ έπέβαλε νά δεχθή βαθμόν ύπολοχαγοΰ, διότι ήτον άκμαιότατος νεα
νίας, ήρνήθη δμως καί τοϋτο δ Φανδρίδης, έπι τή έλπίδι τής ταχείας άπελευθε- 
ρώσεως τής Κρήτης, ήν καί ό Κυβερνήτης έπρέσβευεν. Είτα ένυμφεύθη τήν θυγα
τέρα τοΰ τότε Συνταγματάρχου Β. Χάλη, δν ή έξ δλων τών άγωνιστών, στρατη
γών καί γερουσιαστών συστηθεϊσα έπιτροπή άνεγνώρισεν έγγράφως ώς (πραγμα
τικόν) πεντακοσίαρχον μέχρι τοΰ 1824 καί είτα στρατάρχην τών τεσσάρων δυ
τικών επαρχιών τής Κρήτης μέχρι τέλους τοΰ άγώνος Ποοικισμένος διά σπανίων 
προτερημάτων δ Φανδρίδης, ετιματο πάντοτε καί ήγαπάτο ύπό τών γνωρισάντων. 
Ποεσβεύων τάς ύγειεΐς τής προόδου κα'ι τοΰ καθήκοντος άρχάς, έποαττεν ήρέμα 
καί άθορύβως τό καλόν, χωρίς νά διασαλπίζη τοϋτο.

Ώς αγωνιστής αληθης ετιμηθη δια τοΰ Σταυροΰ τοΰ Άγώνος, δστις φειδωλώς 
διενέμετο τότε καί κατόπιν ίδιοχείρως δ Βασιλεύς "Οθων έκτιμών αύτόν τώ ένε- 
χείρησε τόν Άργυροΰν Σταυρόν, είτα δ’ ύπό τοΰ Βασιλέως Γεωργίου έτιμήθη 
διά τοΰ Χρυσοΰ Σταυροΰ τοΰ Σωτήρος1 είχε δέ καί έν ξένον παράσημον. Θανών 
έγκατέλειψεν αρίστους υιούς τιμώντας την μνήμην του Άπέθανεν έν βαθυτάτω 
γήρατι είς Χανία τής Κρήτης την 14 Νοεμβρίου τοΰ 1889.

Κωνσταντίνος Πάλλης. Ή εΰανδρος "Ηπειρος ύπήρξεν ή πατοίς τοΰ άρτι 
άποβιώσαντος Συνταγματάρχου Κ. ΠάΛΛη. Έγεννήθη εί; τά ’Ιωάννινα τό 1810, 
άνήκει δέ είς άρχαίαν καί έπίσημον οικογένειαν, γνωστός καί διακρινόμενος κλά
δος τής όποιας περισώζεται σήμερον εν ’Ιταλία. Την πρώτην παίδευσίν του έλα- 
βεν έν Κερκύρα, ’ένθα έντρομος απήλθεν ή οικογένεια του, φεύγουσα τούς διωγμούς 
τοΰ Άλή Πασά. Την μάθησιν αύτοϋ ετελειοποίησεν έν ’Ιταλία, έν τή οιλοξένω 
έκείνη χώρα, ήτις διήνοιξε τό φώς τών παιδευτηρίων αύτής καί τήν συμπαθή καρ
δίαν είς τόσους πρόσφυγας "Ελληνας. Ότε δρίστικώς έγκατέστη έν τή έλευθερω- 

θείση Έλλάδι δ Κ. ΙΙάΛΛης, προσελήφθη είς τό ιδιαίτερον γραφειον τής ύπηρεσίας 
τοΰ Καποδιστρίου, δστις συνδεόμενος διά φιλίας πρός τήν οικογένειαν αύτοϋ, έτί- 
κ,ησε διά τής εύνοιας αύτοϋ καί τής ύποστηρίξεως τόν νεαρόν Πάλλην. Ή στρα
τιωτική ύπηρεσία τοΰ άνδρός άρχεται ήδη. Καταταχθείς είς τόν έπ'ι Καποδιστρίου 
συστηθέντα λόχον τών άκολούθων, ύπηρέτησεν έν αύτώ μέ τόν βαθμόν τοΰ Λοχίου, 
προαχθείς βραδύτερον είς τόν βαθμόν τοΰ άνθυπολοχαγοΰ, δν έλαβεν ένεκεν τής 
μαθήσεως καί τών τρόπων του, πλεονεκτήματα, άτινα ήσφάλισαν αύτώ θέσιν 
διακεκριμένην παρά τώ Γάλλω στρατηγώ Τρεζέλ, ύπό τάς διαταγάς τοΰ όποιου 
ύπηρέτει. Ή νύξ τής Γ’ Σεπτεμβρίου εύρε τόν Πάλλην άξιωματικόν τής φρουρμς 
τών ’Ανακτόρων. Προσληφθεΐς ώς Διαγγελεύς τοΰ άειμνήστου "Οθωνος, έπεδείξατο 
παραδειγματικήν εύλάβειαν εις επιτέλεσιν τοΰ καθήκοντος αύτοϋ, διακινδυνεύσας 
τήν ζωήν αύτοϋ χάριν τοΰ αειμνήστου ήγεμόνος. Ή δυσμένεια τής Μεταπολιτεύ- 
σεως παρέσυρε καί τόν Πάλλην, έξορισθέντα τότε ένεκα τής πρός τόν Θρόνον άφο- 
σιώσεώς του. "Οτε δμως παρήλθεν ή πρώτη δρμή τής λαϊκής έκείνης έξάψεως, 
έπανήλθεν είς τάς τάξεις τοΰ στρατοΰ δ Κ. ΠάΛΛης, είς δν ύπηρέτησεν έπι μα
κρύ. ετη, έπιδείξας άκραν αύταπάρνησιν, θερμήν φιλοπατρίαν καί άξιόζηλον έρωτα 
πρός τήν έργασίαν καί τήν καθαράν στρατιωτικήν αύτοϋ έντολήν. Άπέθανεν έν 

Άθήναις τήν 14ην Νοεμβρίου 1890.
Νικόλαος Δίκαιος. Μία έκ τών πρώτων αρχαιότατων καί ιστορικών οικογε

νειών έν Πελοποννήσω ήν ή τών Δικαίων έν τή κωμοπόλει Πολιανή (Αρκαδίας) 
εχουσα τήν τοπαρχίαν Λιονταριού καί Καρνταίνης έπι αιώνα, κληρονομικώς, 
άπό τοΰ ΙΙαναγιώτου Δικαίου. Τόν δεύτερον τοΰτον βαθμόν μετά τόν Πασαν άπέ- 
κτησεν ή οικογένεια τών Δικαίων ένεκεν τών μεγάλων αύτής θυσιών καί έκδου- 
λούσεων, τοΰ γενναίου καί φιλελευθέρου χαρακτήρός της. Έντεΰθεν καί ή στρατι
ωτική άνατροφή δλων τών Δικαίων μηδ’ αύτοϋ τοΰ Γρηγορίου Δικαίου ή Παπα- 
φλέσσα έξαιρουμένου, δστις ήρωϊκώς έν τή έν Μανιακίω μάχη (1826) Υπουργός 
ών τής ύπό τόν Κουντουριώτην Κυβερνήσεως έδρευούσης έν Ναυπλίω, έπεσε μετά 
δεκατεσσάρων άδελφών και έξαδέλφων του Δικαίων, άφέντων άγήρω δόξαν τοΐς 

άπογόνοις των.
Υιός δ Ν. Διχα~ος τοΰ Νικήτα Δικαίου ύποστρατήγου, πρός δν δ Θ. Κολοκο- 

τρώνης είχε δώσει είς γάμον τήν μόνην θυγατέρα του Ελένην, έγεννήθη τήν 13ην 
Αύγούστου 1822, έγγονος δύο μεγάλων οικογενειών τής Πελοποννήσου. Έλθών έν 
Άθήναις τώ 1832, ορφανός μητρός και πατρός καί διαμένων πλησίον τοΰ πάπου 
του Θ. Κολοκοτρώνη, διήνυσε τας έγκυκλίους σπουδάς του, μορφωθείς καταλλήλως, 
οργών δ’ έκ φύσεως πρός τελειοτέραν εκπαίδευσιν. Ύπηρετήσας έπι διετίαν μετά 
πολλής άφοσιώσεως έν τώ Συμβουλίω τής ’Επικράτειας, κατετάχθη είς τόν στρα
τόν τώ 1842, έξ ού μετά πενταετή ύπηρεσίαν, βλέπων τελείως ματαιουμένην πά
σαν ελπίδα στρατιωτικής δράσεως τής Ελλάδος, άπεχώρησε φέρων τόν βαθμόν 
τοΰ έπιτίμου άνθυπασπιστοΰ. Εισελθών εις την δημοσίαν ύπηρεσίαν τόν Δεκέμβριον 
τοΰ 1847 τό πρώτον ώς ύπουργικος γραμματεύς τοΰ ύπουργείου τής Δικαιοσύνης 
είτα δέ τοΰ τών Οικονομικών μέχρι τοΰ 1859, έξελέγη τώ 1860 βουλευτής Μεγα- 
λουπόλεως, έξ έγκαρδίου έκτιμησεως τών συμπολιτών του, έν τώ προσώπω αύτοϋ 
έκδηλωσάντων τήν πρός τάς ύπηρεσίας τής οικογένειας του εύγνωμοσύνην των. 
Έν τή Βουλή έτάχθη είς τούς 62 καί είργάσθη ύπέρ τής έξώσεως τοΰ "Οθωνος,
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πολέμων κα'ι πολεμούμενος ύπό τοϋ έκ μητρός θείου του Γενναίου Θ. Κολοκοτρώνη. 
Τω 1862 δια θεσπίσματος τής προσωρινής Κυβερνήσεως διωρίσθη Γενικός Πρόξε
νος εν Βουκουρεστίω. Τω 1865 διωρίσθη Διευθυντής τοϋ Έθν. Τυπογραφείου καί 
Σφραγιστηρίου, τώ 1866 Πάρεδρος τοϋ ’Ελεγκτικού Συνεδρίου, είτα δέ ύπό τοϋ 
Ε. Σίμου Υπουργού τών Οικονομικών Οικονομικός Επιθεωρητής α' τάξεως. 
Έπί μακράν ετών σειράν αφιλοκερδώς καί έντίμως ύπηρετήσας τήν πατρίδα του 
καί ώς Νομάρχης Εύβοιας, Ζακύνθου καί Αίτολωακαρνανίας, προσήνεγκεν θε- 
τικάς ευεργεσίας, δύναται τις είπεΐν πρός τήν δημοσίαν τής πατρίδος του ύπηρε- 
σίαν. ΙΙεπροικισμένος ό Ν. Δίκαιος δι’ ικανής μαθήσεως, κεκτημένος δ’ ευφυΐαν καί 
ικανότητα, διέπρεψεν είς οίονδήποτε άνήλθεν αξίωμα, καίτοι δέ ποικίλαι περι
στάσεις καί εποχαί παρέσχον αύτώ ευκαιρίαν πρός ασυνείδητον πλουτισμόν, έν 
όλω τώ ήθικώ μεγαλείω τοΰ χαρακτήρός του, τής αφιλοκέρδειας καί ακεραιότητάς 
του, δ ανήρ έξήλθεν ανεγνωρισμένος πένης, άλλ’ άμωμος, δ τίτλος δ’ ούτος απο
μένει αμοιβή είς τάς μακρας αύτοΰ έκδουλεύσεις, ύπερτέρα πάσης άλλης, ήν ήθελε 

τις φθονήσει εν τώ κόσμω τούτω, έν ω μάταιαι πολλάκις έφέσεις δύνανται νά 
σκιάσωσι τήν ύπόληψιν καί τήν φήμην άνδρών διακοιθέντων κατά τά άλλα, έν ή 
έτάχθησαν ύπηρεσίμ. Άπεβίωσεν έν Άθήναις τήν 25 ’Ιανουάριου τοΰ 1889.

Γεώργιος Ν. Μαντζαβϊνος. "Ελκει τό γένος έκ Κεφαλληνίας, ένθα ή οίκογέ- 
νειά του τοσαύτην ήσκει έπιρροήν είς τάς πρώτας έκείνας έποχάς, ώστε καί χω- 
ρίον φέρει τ’ ονομά της, τά γνωστά «Μαντζαβινάτα». Έγεννήθη έν Χίω τήν 6ην 
Απριλίου τοΰ 1819 καί άπεβίωσεν έν Άθήναις τήν 30 ’Ιανουάριου τοΰ 1890.

Ό πάππος αύτοΰ Ν. Μαντζαβΐνος ιδιοκτήτης ιστιοφόρου πλοίου, ώς οί πλεΐστοι 
"Ελληνες τών χρόνων έκείνων, μεθεϊξε τοΰ άγώνος τής ανεξαρτησίας τής πατρίδος 
ημών. Κατά χιλιάδας άριθμοΰνται αί οικογένεια’, άς μετέφερεν άφιλοκερδώς κατά 
τήν σφαγήν έκ τής έπαναστησάσης Ελλάδος εις μέρη όπου ήδύναντο νά εΰρωσι 
σωτήριον άσφάλειαν. Έξ άπομνημονευμάτων του όλιγίστων ποιητικώτατα περι
γράφονται οί κίνδυνοι ους διέτρεξε κατά τήν έποχήν έκείνην έν άνοικτώ πελάγει 
όπως αποφύγη την τουρκικήν καταδίωξιν καί μεταφέρει σώας οικογένειας δλοκλή- 
ρους γυναικοπαιδών είς μέρη άσφαλή μακράν τής τουρκικής μαχαίρας.

Ό υιός του Γεώργιος παιδίον κατά την Ελληνικήν Έπανάστασιν παρελήφθη 
ύπό τοΰ πατρός του έν τώ πλοίω όπως εξακολουθήση τόν πολυτάραχον βίον τοΰ 
ναύτου. Κατά τό 1824 τό ύπό τόν πλοίαρχον Νικ. Μαντζαβΐνον ιδιόκτητον πλοΐον 
του «Ζωσιμας» έπιστρέφων έκ Σμύρνης όπου ενεκατέστησε οικογένειας Έλληνι- 
κας κατεδιώχθη ύπό δύο τουρκικών καί προτιμήσαν την καταστροφήν ή τήν 
σύλληψιν αύτοΰ έρρίφθη έπί τών βράχων τής Κεφαλληνίας κα'ι κατεστράφη, δ δέ 
Νικόλ. Μαντζαβΐνος έν ηλικία τότε λίαν προκεχωρημένη καί έν άπελπισίμ δια- 
τελών έρρίφθη έπίσης είς τήν θάλασσαν καί έπνίγη, έγκαταλείψας την σύζυγον 
καί τόν υιόν του Γεώργιον μόνον στήριγμα τής οικογένειας του.

Ό νέος Γεώργιος έδείκνυε μεγάλην στοργήν πρός τά γράμματα' μεταβάς μετά 
τής μητρός του είς Σΰρον παρεδόθη δλοσχερώς, παιδίον έτι, είς τήν σπουδήν και 
κατωρθοΐ καί τοι πτωχός νά ζή καί τήν οικογένειαν καί να φοίτα είς τό σχολεΐον. 
Διεκρίνετο διά τήν έκτακτον έπιμέλειάν του, ότε δε δ αείμνηστος Καποδίστριας 
περιδιαβάζων τήν 'Ελλάδα κατήλθε καί είς Σΰρον επισκεπτόμενος τά Σχολεία, 
αύτόν έξέλεξαν οί διδάσκαλοι πρός έπίδειξιν τής προόδου τών μαθητών.

Άνδρωθείς δ Γ. Μαντζαβΐνος μετέβη πρώτον είς Κωνσταντινούπολή κατόπιν δέ 
είς Αγγλίαν όπου διηύθυνε πανισχύρους τότε έμπορικους Έλλ. οίκους, έπιδείξας 
αξιοθαύμαστον ικανότητα και νοϋν έπιχειρηματικώτατον, άπορρίψας σπουδαιοτάτας 
προτάσεις, καθό μή ποθών ποσώς ν’ άπομακρυνθή τής Εύρώπης, σκοπεύων δέ πάν
τοτε νά έγκατασταθή είς τήν Ελλάδα πρός ήν έστρέφετο πασα αύτοΰ ή στοργή. 

Περί τό 1852 ένυμφεύθη έν Κωνσταντινουπόλει τήν θυγατέρα Εύγενίαν, καταγο- 
μένην έκ τής μεγάλης Χιακής οικογένειας τών Σαράντων καί Σκαναβή έξ ής κα
τάγονται καί οί Ύψηλάνται, φημιζομένην τότε διά τήν ώραιότητά της. Μετ’ αύ
τής μετέβη αύθις είς Αγγλίαν άκριβώς είς έποχήν καθ’ ήν τό Ίονικόν ζήτημα 
έκαιε τάς σάρκας άπάντων τών τέκνων τής 'Επτάνησου. ’Εκεί άφήσας κατά μέρος 
τά έργα τοΰ Κερδώου Έρμοΰ παρεδόθη δλοσχερώς είς τά τής πατρίδος, γράφων 
θερμότατα καί γλαφυρότατα άρθρα ύπέρ τής ανεξαρτησίας τής πατρίδος του καί έν 
άλληλογραφίςι εύρισκόμενος μετά τών έξοχωτέρων πολιτικών τής έποχής έκείνης. 

Εχομεν προ οφθαλμών απαντήσεις εκτενείς επί τών ζητημάτων τούτων έν ίδιο- 
χείροις έπιστολαΐς, τοΰ Γλάδστωνος, τοΰ στρατηγού Γόρδωνος, τοΰ Βράϊτ, τοΰ Σπ. 
Τρικούπη καί πλείστων άλλων. Έπιστρέψας έν Έλλάδι περί τό 1859, έγκατεστάθη 
έν Άθήναις όπου έξηκολούθησεν έμπορευόμενος καί δημοσιογραφιών έπί ζητημά

των οικονομολογικών, έμπορικών, πολιτικών και άλλων. "Αμα τή έπιστροφή του 
έπαρασημοφορήθη ύπό τοΰ Βασιλέως Όθωνος. Τότε άνετέθη είς αύτόν καί ή 
άντιπροσωπεία τής Αγγλικής Ανατολικής Τηλεγραφικής 'Εταιρίας, ήν αύτός 
μετά τοΰ έν Σύρω Προξένου τής Αγγλίας κ. Binuey άνέδειξαν έν Έλλάδι, κα- 
τορθώσαντες νά συνεννοηθώσι μετά τών τότε Κυβερνήσεων καί ιδία μετά τής τοΰ 
άειμνήστου Κουμουνδούρου, όπως συνδεθή καί ή Ελλάς εν τώ εύρωπαϊκώ συμ
πλέγματα Ουτω δ Γ. Marr£afftroc ώνομάσθη Γεν. Πολιτ. ’Αντιπρόσωπος τής 
«Αγγλικής Τηλεγραφικής Εταιρίας τών καλωδίων έν Έλλάδι», είναι δέ πανθο- 
μολογούμενον ότι άν δ άνήρ ελλειπεν έκ τοΰ μέσου τής ύποθέσεως ταύτης, βε

βαίως ή τηλεγραφική συγκοινωνία θά ητο έτι έν τοϊς σπαργάνοις.
Ό Γ. ΜαγτζαΒΧνος μετά τοΰ άειμνήστου Προέδρου τοΰ Άρ. Πάγου Ν. Δηλι- 

γιάννη κατώρθωσαν νά φέρωσιν είς έπίζηλον θέσιν τήν ύφισταμένην παρ’ ήμΐν 
πανωφελεστάτην καί έκπολιτιστικήν Εταιρίαν τών Φίλων τοΰ Λαοΰ, ής αί έργα- 

σίαι καί τά έκ ταύτης ηθικά κέρδη είσί κατάδηλα τώ Έλληνικώ Δημοσίω.
Ρόκκος Χοϊδϊς. Τήν 3ην Μαΐου τοΰ 1890 άπέθνησκεν έν Χαλκίδι, άποτίων έν 

ταΐς είρκταΐς τήν δι’ έξύβρυσιν τοΰ Βασιλέως ποινήν του δ έκ τών πατριωτικω- 
τέρων και τά μάλα άνεξαρτήτων νεωτέρων Ελλήνων πεφιλημένος άνήρ. Τήν 
χάριν, ήν τώ ήρνήθη δ Βασιλεύς καί δ τότε Υπουργός τής Δικαιοσύνης κ. Δ. Βουλ- 
πιώτης, έπανειλημμένως ζητηθεΐσαν άπό τόν τύπον, έπιτακτικώς σχεδόν έπιβλη- 

θεΐσαν ύπό τής κοινής γνώμης, τήν τώ έδωκεν δ θάνατος.
Ό Ρ. Χοϊόας μεθ’ όλας τάς έκτάκτους παραφοράς του καί τό έξαλλον έκεΐνο τής 

άλκίμου ύπέρ τών έλευθεριών δρμής του, ύπήρξεν ιδιοφυής προσωπικότης, άνήρ 
άνεπιλήπτου τιμιότητος, ένθουσιώδης πολιτευτής, φυσιογνωμία έν πάσι μνείας εύ- 
ρυτέρας άπλής νεκρολογικής σημειώσεως. Χαρακτήρός έντιμοτάτου, ειλικρινούς, 
θαρραλέου, έκ πεποιθήσεως φιλελεύθερος καί δημοκράτης, καίτοι ούδαμώς τό Ελ
ληνικόν Δημόσιον συνεμμερίσθη τάς ύπέρ τής έγκαθιδρύσεως Δημοκρατίας έν Έλ- 
λάδι ιδέας του. Δέν ήτο δημοκράτης συνωμότης, άλλά δημοκράτης, έκφράζων τάς 
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γνώμας αύτοϋ δημοσία χαί εγγράφως χαί προφοριχώς ύποστηρίζων τάς ιδέας του. 
Ώς δημόσιος λειτουργός, ώς εΐσαγγελεύς, ώς βουλευτής έπεδείξατο σπάνιάν ειλι
κρίνειαν καί παρρησίαν, χατά πάντα πρότυπον πανδομολογουμένης άκεοαιότητος. 
Έν άλλω τόπω ό Ρ. Χοίύας, δν διέκρινε χαί ευφυΐα καί δύναμις λόγου, άναμ- 
φιβόλως θά απήλαυε μείζονος εχτιμήσεως, ένταΰθα δμως αί μικραί αϋτου καί δλως 
άχαιροι παρεκτροπαΐ συνετέλεσαν, δπως λησμονηθώσι τελείως άπαντες οί εΰγενεΓς 
αύτοϋ αγώνες, αί αρεταί τοϋ σπανίου χαρακτήρός του, πολλάκις γενομένου προ
ξένου ύψίστων ωφελειών, ών δ πολύχλαυστος άνηρ έγένετο πάροχος έν ώραις 
χρισίμοις, ώς αντίλαλος άναγκαίου έν αύταΐς ύψίστου ένθουσιασμοΰ, ώς χαί τής 
δημοσίας ύπηρεσίας του, ώς δικηγόρου, έκ τών μάλλον εύγλώττων, ώς είσαγγελέως 
έννομωτάτου.

ΕΙΣ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ

ΧΡΗΣΤΟΥ Γ. ΓΕΡΑΚΗ

'Αγαθοσύνη άγγεΛιχή, με.Ιέτη χ' ευφυΐα 
χαί σπάνιαις ά.άίαις άρεταίς . . . ΰπήρζαν ειρωνεία!

Έπόνεσ, έμαρτύρησε 'ς τό Θ.Ιιβερό χρεβάτι 
χαί της ζωής εγνώρισε με πίχρα την απάτη.

'Α.Ι.ΐά πιχρότερα πο.ίύ τοϋ 'πόνεσε ν' άφήσγ 
μιαν νπαρζι τρισάχριθη 'ς την γη νά Λαχταρήση, 

χαί τό φι.Ιί της ε.ϊαΰε γιά δρόσο της ψυχής του, 
αχ ! τό πιχρό, τό ύστερο φιΛί . . . τής άδεΑφής του. 

8J11J90. Γ. ΜΑΡΤΙΝΕΛΗΣ

ΠΑΡΤΑ
Πάρτα ’πίσω, πάρτα ’πίσω 
μαραμμέν’ άπ’ τά φιλιά, 
δάχρυ πε_ιά νά τά ποτίσω 
δέν μ’ απόμεινε σταλιά.

Γι’ αύτό πέφτουν μαραμμένα 
χωρίς μύρο καί δροσιά' 
θαρρείς κλαίουνε μ’ εμένα 
γιά τ’ αύτήν τήν χωρισιά.

Τόσο χρόνο ’ς την καρδιά μου 
λατρευμένα τά κρατώ . . .

’ΠΙΣΩ
’Στείρεψαν τά δάκρυα μου, 
Πάρτα 'πίσω, δέν βαστώ.

Ξεφυλλίζουν ένα, ένα,
’ς τήν ψυχρή μου αγκαλια . . . 
“Αχ... λουλούδια λατρευμένα, 
μαραμμέν’ απ’ τα φιλία.

Πάρτα ’πίσω καί πεθαίνω, 
μ’ είν’ ή θέα τους πικρή, 
Μ’ αύτά θέλω νάν’ πλεγμένο 
τό στεφάνι μου νεκρή.

ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΗΘΕΝΤΟΝ ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΕΝ Τβι ΠΑΡΟΝΤΙ ΤΟΜΩι

ΚΩΧ

Εις τον παρόντα τόμον δημοσιεύομεν πιστοτάτην Είχόνα τοϋ δα
φνοστεφούς έκπορθητοϋ τοϋ έν τφ άνθρωπίνφ όργανισμφ κατασκηνοϋν- 
τος μικροκόσμου, σωτήρος δέ τόσων μαραινόμενων άνθηρών ύπάρξεων. 
Τά τελευταία πειράματα τοϋ περικλεούς Βερολιναίου Καθηγητοϋ πρός 
θεραπείαν τής φθίσεως, τά δποία μετά θαυμασμού παρακολουθεί σόμ
πας δ πεπολιτισμένος κόσμος άμφοτέρων τών ημισφαιρίων, κατέστη
σαν αύτόν ένα τών μεγαλειτέρων ευεργετών τής άνθρωπότητος. “Αν 
οί Γάλλοι σεμνύνωνται διά τόν ΙΙαστερ, οί άν-ίπαλοί των Γερμανοί, 
εις ούδέν ύστεροϋντες, έπιδεικνύουσι μετ’ εθνικής ύπεοηφανείας σήμερον 
τόν Κώχ, εΐ καί άμφότεροι, καί Κώχ καί Παστέρ, άποτελοΰσι μέρος 
τής χορείας τών μεγάλων έκείνων άνδρών τών άνηκόντων είς όλα τά 
“Εθνη καί όλους τούς αιώνας! Έν τή ιστορία τών μεγίστων ανακα
λύψεων οί δύο ούτοι άνδρες τήν αύτήν θά καθεξωσι θέσιν καί διά τής 
αύτής ένδοξου θά περιβληθωσιν αίγλης.

Όπόσον εύτυχής καί έπίφθονος άπό μιας εικοσαετίας ή Πρωσσία, 
τό Βερολΐνον έν τε πολέμφ καί έν ειρήνη ! Έν ^ολέμφ ένα Μό.Ιτχε 
καί ένα Βίσμχρχ, έν ειρήνη ένα Κώχ· τούτον πολύ μεγαλείτερον βε
βαίως φίλον τής άνθρωπότητος ή οί δύο πρώτοι. Ώς έπαγγελία έξ 
άλλου κόσμου, ώς σωτηρία πάθους όλων τών χωρών καί λαών, ουτω 
ήχοι τό χαρμόσυνον έκ Βερολίνου άγγελμα, περί τής έποχήν ποιούσης 
θεραπείας τής φυματιώσεως. ’Αδύνατον είναι νά καταμετρήση τις τήν 
μεταβολήν, τήν έπανάστασιν, ήν ή πρωτοφανής αύτη έπιτυχία θέλει 
φέρει, καί άν μή έ'τι έκπληρωθώσιν δλαι αί έλ τίδες τής έπιτυχίας. “Αν 
σήμερον έξευρέθη τό φάομακον τής φθίσεως, διατί νά μή προσδοκώμεν 
αΰριον τό τής διφθερίτιδος καί μεθαύριον τά τών άλλων νεοπλασμά
των ; “Αν δ’ χπχζ φθάσωμεν είς τό ιδεώδες ύψος, ώστε πάσα νόσος 
νά έχη καί τό ιατρικόν της, τότε πλέον έφθάσαμεν είς τόν χρυσοϋν 
αιώνα, καθ’ δν οί άνθρωποι γίνονται άθάνατοι, δ δέ φίλος "Αδτς δύ
ναται νά πωλήση τό άπαίσιον δρέπανόν του εις κανένα παλαιοπώλην. 
Τό μαγικόν φάρμακον τοϋ Κώχ θά έπιδ^άση όχι μόνον ύπό θεραπευτι
κήν έ'ποψιν, άλλά καί κοινωνικώς, στατιστικώ., γεωγραφικώς. Τό 
δυστύχημα, ή ύπόνοια κατά πολλών λαμπρών νεανιών καί θαλερών 
νεανίδων μέ τό ύποπτον έρυθημα έπί τών παρειών ότι κατάγονται έζ 
οικογένειας στηθικών παύει πλέον. Κατά τόν εικοστόν αιώνα, κατά 
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τήν προσεχή γενεάν δέν θά γνωρίζουν πλέον την φοβεράν, την άπο- 
τροπαίως δεκατίσασαν την άνθρωπότητα μάστιγα, την φθίσιν. Ούτω 
δέ θά έπακολουθήσν, πλήρης έπανάστασις, έν τή στατιστική της θνη- 
σιμότητος, της διάρκειας της ζωής και της ζωασφαλείας.

Σήμερον κατά τάς μάλλον άσφαλεστέρας ειδήσεις τά κατά της φθί- 
σεως πειράματα τοϋ Κωχ ύπερέβησαν έν τή έπιτυχίφ τάς προσδοκίας 
καί τών μάλλον άπαισιοδόξων. Καθ’ άπαταν την Γερμανίαν ή συγ- 
κίνησις καί ή προσοχή δλου τοϋ κόσμου είναι έστραμμένη είς τον 
αγώνα, τον δποϊον κατά της απαίσιας νόσου διεξάγει δ μέγας έπι- 
στήμων. Οί Γερμανοί τόν λατρεύουσι διά την έπιστημονικήν αύτοϋ 
δόξαν, άκριβώς τόν θεοποιοϋσι, πρός τό όνομά του δ’ έφελκύεται ή 
άμέριστος εύγνωμοσύνη καί δ θαυμασμός άπάσης της πασχούσης άν- 
θρωπότητος.

Κ· ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ
Καίτοι δυστυχώς οΐ χρόνοι, οΰς διέρχεται τό Ήμέτερον Έθνος, δέν 

έπιτρέπουσι την έλπίδα, δτι μεμονωμέναι τινες προσωπικότητες άρ- 
κοϋν νά καταστούν ή ζύμη της προόδου άναπλάσεως καί τοϋ έν αύτώ 
έν γένει άνακαινισμοϋ, έν τούτοις άνεξαρτήτως οίωνδήποτε πολιτικών 
συμπαθειών καί πεποιθήσεων, οφείλει νά έκτράση τις δτι δ κ. Κ. Κα- 
ραπάνος, νϋν ύπουργός τών Οικονομικών, είν/t έκ τών συμπαθέστερων 
άνδρών έκεϊ ων, οϊτινες έπιβάλλουσι τόν σεβασμόν καί την έκτίμνσιν.

Άνήκων είς μίαν τών έπιφανεστέρων καί πλουσιωτέρων οικογενειών 
της ’Ηπείρου δ κ. Κωνσταντίνος Καραπάνος έγεννήθη έν “Αρτη την 
Ιην Μαρτίου τοϋ 1840. Διανύσας τάς πρώτας έγκυκλίους σπουδάς έν 
Ίωαννίνοίς καί Κερκύρα μετέβη είτα είς ’Αθήνας, ε’νθα μετ' ένδελεχεϊς 
μελετάς άνηγορεύθη μόλις εικοσαετής διδάκτωρ της Νομικής τοϋ Εθνι
κού Πανεπιστημίου, άπελθών δ’ είς Παρισίους, καί διαμείνας έπι τριε
τίαν συνεπλήρωσε τήν τε έπιστημονικην καί έγκυκλοπαιδικήν αύτοϋ 
μόοφωσιν. Πεπροικισμένος άπό φύσεως δι’ έξοχου έπιχειρηματικού καί 
τραπεζιτικού πνεύματος καί ένεργητικότητος άκαταβλήτου έπεδόθη είς 
τό τραπε,ιτικόν στάδιον, ούτινος καί κατήρξατο έν Κωνσταντινουπό- 
λει τό 1864, νεώτατος έ’τι, ώς Γενικός Γραμματεύς τής τότε ίδρυθείσης 
Τραπέζης ύπό τόν τίτλον «Γενική 'Εταιρία τοϋ ’Οθωμανικού Κράτους». 
Είς την θέσιν ταύτην διεκρίθη διά τε τό πρακτικόν αύτοϋ πνεύμα, 
την διοικητικήν ικανότητα και την τραπεζιτικήν ιδιοφυίαν, προσόντα 
άτινα έξησφάλισαν αύτώ άρίστην ύπόληψιν παρά τή έκλεκτή αυτόθι 
κοινωνία καί ήνέφξαν αύτώ σ-άδιον εύρυτέρου μέλλοντος. Τώ 4867 
συνδεθεις διά γάμου μεθ’ ενός τών διασημοτέρων ελληνικών οίκων τής 
Κωνσταντινουπόλεως, τοϋ Χρηστάκη Έφένδ'η Ζωγράφου έπι θυγατρί, 
ηυρυνε τον κύκλον τών τραπεζιτικών αύτοϋ έργασιών έν συνεταιρισμώ 
μετά τοϋ ζάπλουτου πενθεροϋ του, μεθ’ού συνειργάσθη μέχρι τοϋ 1874. 

Μετέπειτα έξηκολούθησε μόνος τάς τραπεζιτικής αύτοϋ έπιχειρήσεις 
μέχρι τοϋ 1876, δπότε, παραιτηθείς τούτων, μετέβη καί άπεκατεστη 
εις Παρισίους, ποθών νά έπιδοθή καί είς έπιστημονικάς άσχολίας καί 
κατ’ έξοχήν περί άρχαιολογικάς μελετάς, καθόσον δ κ. Καραπάνος, ώς 
γνωστόν, άνέκαθεν διεφλέγετο ύπό ιερού έρωτος καί άληθούς λατρείας 
πρός τήν άρχαιότητα, μηδέποτε παύων τού νά σπουδάζη καί έρευνή 
τάς καλλονάς καί τά θέλγητρα τού άρχαίου Ελληνικού κόσμου. Τφ 
1876 ήδυνήθη νά πραγματοποίηση έν διακαές αύτοϋ ονειρον, δπερ 
διέκαιε τά στήθη τοϋ φιλοπάτριδος καί φιλάρχαιου άνδρός, δστις έξ 
άδιαπτώτου ένθουσιασμοϋ καί μανίας ίεράς πρός τάς παραδόσεις καί 
τά κειμήλια τής άρχαιότητος μετέβη είς Ήπειρον, δ που ιδία δαπάνη 
ένεργήσας άνασκαφάς έπιτυχεϊς άνεκάλυψε τόν ναόν τής Δωδώνης έν 
τή εύφόρφ κοιλάδι τάς Τσαρακοβίστης καί ήγαγεν είς φώς τά έρείπια 
τοϋ περιφήμου μαντείου τοϋ Διός, πλεΐστα δέ δσα άναθήματα, ήτοι 
άγγεϊα καί λυχνοστάτας έκ χαλκού, τρίποδας καί στεφάνους, βραχιό- 
νια, δπλα, κοσμήματα, καί έν γένει μεγίστην και περιεργοτάτην συλ
λογήν αντικειμένων άναγομένων περί τήν διακονίαν τού χρηστηρίου τοϋ 
Διός, έν οίς άξια ιδιαιτέρας προσοχής είνε σειρά μικρών μολυβδίνων 
πλακών προερχομένων έκ τών άρχείων τοϋ ναού, καί έφ’ ών οί προσερ- 
χόμενοι καί διαπυνθανόμενοι τό μαντεϊον έχάραττον τό κείμενον τών 
έρωτήσεων, άς άπηύθυνον πρός τόν Θεόν. Αί άνακαλύψεις αύται τοϋ 
ναού τής Δωδώνης, τοϋ δποίου καί αύτή ή τοποθεσία ήμφισβητεΐτο 
πρότερον, πριν ή δηλ. έπιχειρήσει τάς έρεύνας αύτοϋ δ κ. Καραπάνος, 
έχαρακτηρίσθησαν ώς σπουδαιόταται καί έθαυμάσθησαν ύπό τών σο
φών τής Εύρώπης. Έφιλοπόνησε δέ δ κ. Καραπάνος έκδούς είς την 
Γαλλικήν καί τό γνωστόν περισπούδαστον αύτοϋ σύγγραμμα περί Δω
δώνης, παραθείς σύν τή έπιστημονεκή περιγραφή καί άπεικονίσματα 
δλων τών έν τφ ναώ άνακαλυφθέντων μνημείων. Τό σύγγραμμα τοϋτο 
γενόμενον δεκτόν μετ’ ένθουσιασμοϋ είς τούς κύκλους τών σοφών περιή- 
ψε μεγίστην τιμήν είς τόν κ. Καοαπάνον, περί ού οί σύγχρονοι συγ
γραφείς ποιούνται εύφημοτάτην μνείαν. Οΰτως έγένετο μέλος άντεπι- 
στέλλον τοϋ Γαλλικού ’Ινστιτούτου καί πλείστων άρχαιολογικών 
εταιριών τής Γαλλίας, Γερμανίας κλπ.

Έν Παρισίοις διαμένων δ κ. Καραπάνος δέν έπαυσεν έργαζόμενος 
ίδιωτικώς ύπέρ τών έθνικών ύποθεσεων, σπουδαίας δέ ύπηρεσίας 
προσήνεγκεν, δλως άθορύβως καί ύπό τόν μυχόν τής μετριοφροσύνης, 
είς τήν άνώμαλον θέσιν τής Ελλάδος κατά τό έν Βερολίνφ Συνέδριον, 
έπωφελούμενος τών ιδιαιτέρων προσωπικών σχέσεων, δι’ ών συνεδέετο 
στενότατα μετά τοϋ άντιπροσώπου τής Γαλλίας Βαδιγκτώνος, είς ού 
ώς γνωστόν τήν πρωτοβουλίαν όφΤλεται κατά μέγα μέρος ή συμμετο
χή τής Ελλάδος έν τώ Συνεδρίφ, καί έκ τής στενής σχέσεως μετά 
τοϋ τής Αύστρίας κόμητος Άνδράσση. Μετά τήν άφομοίωσιν τών τή 
Έλλάδι ύπό τοϋ Συνεδρίου έπιδικασθέντων μερών τής Θεσσαλίας καί 
’Ηπείρου έγκατέλιπε τούς Παρισίους καί άπεκατέστη είς ’Αθήνας, 
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έπιθυμών δέ νά προσφέρη καί πρακτικωτέρας ύπηρεσίας εις την πατρί
δα του άπεφάσισε νά άποδυθή καί είς την ενεργόν πολιτικήν, ούτω δέ 
άπο τοϋ 1882 παρακάθηται έν τώ Έλληνικφ κοινοβουλίω ώς βουλευ
τής τής ιδιαιτέρας πατρίδος του "Αρτης.

Ο πολίτικος ή μάλλον ’Εθνικός βίος τοϋ κ. Καραπάνου ύπήρξεν 
άξιος παντός επαίνου. Καί ύπέρ τής ’Εκκλησίας έμόχθησε, καί ύπέρ 
τής εζαπλώσεως τής παιδείας έν Θράκη καί Μακεδονία ήγωνίσθη καί 
υπέρ τοϋ σχίσματος έκ πεποιθήσεως καί , όξυνοίας τελεσιουργώτατα 
ειργάσθη καί ώς μέλος τοϋ Εθνικού Συμβουλίου καί ώς Πρόεδρος τοϋ 
Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου διέπρεψε καί διαγώνισμα δ' επ’ όνό- 
ματι αυτού, δι’ ού έτησίως έβραβεύοντο τά κάλλιστα τών διδακτικών 
βιβλίων ίδρυσε. Διά τον κ. Καραπάνον ή άλτθής πρόοδος κοινωφελών 
σκοπών, αισθημάτων καί ιδεών εΰγενών, ύπήρξεν δ μόνος άξων περί δν 
εστράφη ή μέ/ρι τοϋδε χρησιμωτάτη ζωή του.

Ως πολιτευόμενος μέχρι τοϋδε διεκρίθη· άνήρ ρέκτης, ευφυής, πλή
ρης ζωής, εύγενής, μέ σπάνια χαρίσματα ψυχής και διάνοιας, πάντοτε 
μελετών καί διδασκόμενος, έν τή Βουλή, είς τάς τάξεις τής τέως 
Άντιπολιτεύσεως, ήτο είδος σημαιοφόρου είς τά οικονομικά, κυρίως 
διοοκριθεις κατά τήν τελευταϊον έκπνεύσασαν Βουλευτικήν περίοδον. 
Πεπροικισμένος διά χαρακτήρός φιλελευθέρου, προ παντός άνήρ χρη
στότατος καί νοήμων, βεβαίως διακριθήσεται καί ώς Υπουργός τών 
Οικονομικών, ώς διεκρίθη ώς οικονομικός ρήτωρ, μή διαψεύδων ποσώς 
τήν περί αυτού επικρατούσαν άγαθοιτάτην φήμην.

ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
«Ούτος θά καταλάβη ύψηλήν θέσιν έν τή Πολιτεία», ε'λεγεν ό άεί- 

μνηστος Κουμουνδοϋρος πρός φίλους του παρισταμένους έν τώ Κακουρ- 
γιοδικείφ κατά τήν έπί έξυβρίσει διά τοϋ τύπου δίκην τοϋ διευθυντοϋ 
τής «Παλιγγενεσίας», είς ήν παρέστη ώς μάρτυς τής ύπερασπίσεως, 
δ δέ κ. Γεροκωστόπουλος ώς συνήγορος. 'Η τηλικαύτη ρητορική δεινό— 
της, ήν δ κ. Γεροκωστόπουλος έπεδείξατο άπό τής άρχής τοϋ δικηγορι
κού σταδίου αύτοΰ έν τοϊς έν Άθήναις καί Πάτρα ς Ποινικοϊς δικα- 
στηρίοις, ή κινήσασκ τόν θαυμασμόν τοϋ μεγάλου έκείνου πολιτικού 
τής Ελλάδος καί άποσπάσασα άπό τών χειλέων αυτού τήν περί τοϋ 
νεαρού ρήτορος πρόρρησιν, δ’ν έβράδυνε νά ύποδείξη τόν κ. Γεροκωστό- 
πουλον είς τούς συμπολίτας του ώς άριστον άντιπρόσωπον αύτών έν 
τή Βουλή, δπου μετά τήν πρώτην δι’ έπτά μόνον ψήφων άποτυχίαν 
του τώ 1879 άποστέλλεται διαρκώς έκλεγόμενος πανηγυρικώς έν τοϊς 
πρώτοις καί έκ τής έπαρχίας ΙΙατρών καί έκ τοϋ όλου νομού Άχαΐας 
καί "Ηλιδος.

Ό κ. Γεροκωστόπουλος τήν πολιτικήν θέσιν του οφείλει είς έαυτόν, 

δλως ξένον δ’ αυτή έτύγχανε το δνομα οπερ φερει. Οτε τώ 1852 
είδεν έν Πατραις το φώς τής ημέρας, οί γονείς του—καί είναι γνωσ-όν 
δποϊα όνειρα πλάττουσιν οί γονείς περε τών τέκνων των—παν άλλο 
ήδύναντο νά φαντασθώσιν ή ό,τι το τέκνον των εμελλε ν ανελθη εις 
τά ύπατα - ής Πολιτείας άξιώματα. Άλλ’ούτος έτύγχανε πεπροικισμέ- 
νος έκ καταγωγής μέν δια τοϋ πρακτικού νοος καί τής προς πάν μέγα 
καί πατριωτικόν ε’ργον έμφύτου ροπής τοϋ Ήπειρώτου, έκ γεννήσεως 
δέ διά τής ευφυΐας κοί τής λεπτότητος τοϋ Πελοποννησίου, προστα
τευθείς δέ καί ύπό εύτόρου θειου του, διήνυσεν έξαιρέτους σπουδάς καί 
μόλις εικοσαετής άνηγορεύθη τώ 1872 διόακτωρ τής Νομικής. Οποια 
όνειρα, όποιους μαγικούς κόσμους δέν πλάττει δ τίτλος τοϋ διόάκτο- 
ρος είς ηλικίαν 20 ετών ! Ό περιορισμένος δρίζων τής Έλλάόος έστε- 
νοχώρει τό σπινθηροβολούν καί πολυπράγμον πνεύμα τοϋ Αχιλλεως 
Γεροκωστοπούλου. ’Εστράφη πρός δυσμάς καί είδε τήν Εσπερίαν, 
ώκεανεν γνώσεων, έν φ ήθέλησε ν’άντλήση δ,τι καλόν καί χρήσιμον 
καί έτράπη έκεϊσε έν τή δίψη τής φιλομαθειας του, επί τετραετίαν 
δέ διαμείνας έν Γαλλία καί Ιταλία έτελειοποιήθη είς τάς νομικάς καί 
πολιτικάς έπιστήμας. Έν Παρισίοις έγνωρίσθη μετά τοϋ Βίκτωρος 
Ούγκώ, δστις μεγάλως εκτιμήσας τον νεαρόν Ελληνα επιστήμονα, 
έκάλεσεν αύτόν πολλάκις είς γεύματα καί έδώρησεν αύτώ τά σπου
δαιότερα τών συγγραμμάτων του, διετέλει δε μετ αυτού και εις τον 
μετέπειτα χρόνον έν άλληλογραφία.

Τά επίζηλα προσόντα τοϋ κ. ’Αχιλλεως Γεροκωστοπούλου διέλαμψαν 
άμα τή είς Ελλάδα έπανόδω του καί έν τή άρχή τοϋ δικηγορικού 
σταδίου, είς δ έπεδόθη. Οί πληοιάζοντες αύτφ εκτοτε διεϊδον έν τώ 
προσώπω αύτοΰ σπουδαϊον έν τή πολιτεία παράγοντα. Ό μακαρίτης 
Λομβαρδός, ώς Υπουργός τής Δικαιοσύνης κατά τήν εις τήν εξουσίαν 
άνοδον τοϋ πέμπτου τότε κληθέντος κόμματος προσήνεγκε τώ Γερο- 
κωστοπούλω τήν θέσιν Είσαγγελέως Πρωτοδικών, ήν ούτος άπεποιήθη. 
Εύγλωττία άπεριόριστος καί άκρα προσήνεια ήθους, λεπτότης τρόπων 
καί τής αρχαϊκής δημαγωγίας το ε”ξοχον χάρισμα προσεδιδον αύτώ 
άκαταμάχητον πολιτικόν σθένος.

Τό παντοδύναμον άλλοτε έν Πάτραις κόμμα τών κ. Ρούφων εύρέθη 
αίφνης ενώπιον επικινδύνου άντιπάλου, περί δν ήδυνήθγ,σαν νά συγ- 
κεντρωθώσι πλήν άλλων καί πάντες οί έκ τοϋ Ρουφικοϋ κόμματος 
δυσηρεστημένοι καί μή δυνάμενοι μέχρι τής εποχής έκείνης ν’ άποχω- 
ρισθώσιν αύτοΰ έλλείψει άντιπάλου εμ-πνεοντος πεποεθησιν. Ουτω εσχη· 
ματίσθη δ πρώτος πυρήν κόμματος, δπερ βαθμνδόν προαχθέν καί άν- 
δρωθέν καί περιλαβόν έν τοϊς κόλποις αύτοΰ μεγίστην μερίδα τών ερ
γατικών καί παραγωγικών ιδίως τάξεων ήδυνήθη ν’ άντεπεξελθη άπο- 
τελεσματικώς κατά τής άλλοτε παντοδυναμίας τοϋ άντιπάλου κόμ
ματος.

"Εκτοτε διεκρήθη καί ώς κοινοβουλευτικός δήτωρ καταλαβών άμα 
τή πρώτη έν τή Βουλή είσόδω του επίζηλον θέσιν μεταξύ τών συναδέλ-
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φων του. Οί λόγοι του πλήρεις εννοιών και καλλιεπέστατοι διακρί- 
νονται καί διά τά άκαταμαχητα επιχειρήματα καί τήν πειστικότητα 
αυτών, Ή έν τή Βουλή πολιτεία του ταχέως έπεσπασατο τήν ιδιαι
τέραν έκτίαησιν τοϋ Πρωθυπουργού κ. Θ. Π. Δηλιγιάννη, ύφ’ δν άνέ- 
καθεν έτάχθη.

’Ιδίως δ’ έθαυμάσθη ή πολιτεία αύτοϋ κατά το προπαρασκευαστι
κόν στάδιον τών τελευταίων εκλογών. Φοβερά θύελλα εμφυλίου άντα- 
γωνιομ.οϋ είχεν ένσκήψει είς τό στρατόπεδον τής άντιπολιτεύσεως, 
άπειλήσασα νά παρασύρη τό παν καί νά έξασφαλίση τήν νίκην τοϊς 
άντιπάλοϊς, άπητεΐτο δ’ ε’κτακτον πολιτικόν σθένος, όπως άποσοβηθή 
ό κίνδυνος. Ή όξεϊα άντίληψις, ή πολιτική διορατικότης καί περίνοια 
καί ή μετριοπάθεια τοϋ κ. Άχιλλέως Γεροκωστοπούλου συνετέλεσαν 
τά μέγιστα είς τήν άρσιν τών δυσχερειών έκείνων καί έξησφάλισαν τήν 
περιφανή νίκην τής 14 ’Οκτωβρίου έν τώ νομώ Άχαΐζς καί Ήλιδος.

Ώς γέρας έπί τή λαμπρά ταύτη νίκη έδόθη αύτώ τό ύπουργικόν 
χαρτοφυλακιον. Καί όντως, εϊπερ τις καί άλλος, έδικαιοϋτο ούτος νά 
περιβληθή τό ύπουργικόν αξίωμα' ίσως δέν είναι τό έπί τών Εκκλη
σιαστικών καί τής Δημοσίας Έκπαιδεύσεως ύπουργεϊον, δπερ κάλλιον 
ήρμοζεν αύτώ, έν Πολιτεία δμως άρτιπαγεϊ καί άσυντάκτφ, οΐα άτυχώς 
παρίσταται έ'τι ή ήμετέρα, παντα τά ύπουργεϊα παρέχουσι στάδιον εύρύ 
μεταρρυθμιστικής έργασίας, δι’ ής άνήρ ρέκτης και ικανός, οιος δ νέος 
έπίτής Παιδείας ύπουργός, δύναται να εύεργετήση τόν τόπον.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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ΕΡΡΙΚΟΣ ΣΧΔΙΕΜΑΝΝ

Έν βαθύτατη θλίψει ή « Π ο ι κ ί λ η Στοά» κλείει την επετη
ρίδα αυτής μετά τής αναγραφής τον θανάτου τοΰ έζόχου Άνδρός, ού 
ή ζωή άποτελεΐ μίαν τών επιφανέστερων φυσιογνωμιών τοϋ αίώνος 
και τοϋ πολιτισμού ήμών, διανοίγουσα αληθώς μέγα κεφάλαιον ιστο
ρίας, μόλις δυνηθεϊσα νά κοσμήση τάς σελίδας της διά τής Ε ί κ ό
νος τον. Είς τόν επόμενον τόμον διά μακρας μελέτης άπεικονι- 
σθήσεται ό επιφανής βίος τοϋ Ε. Σχλίεμανν, όστις μεθ' όλην 
τήν τευτωνικήν καταγωγήν τον καί τό γένος του, νπήρζεν "Ελλην 
και τήν καρδίαν και τήν φαντασίαν καί τόν νοϋν καί "Ελλην επο
χής πανενδόζου, ασπίλου, αγνότατης.

Ή μεγάλη μορφή τοΰ περικλεούς έρευνητοϋ τοΰ αρχαίου καί πολυ
τίμου θησαυρόν τής 'Ιστορίας, θά παραμείντ/ φιλτάτη παρ’ ήμΐν, φιλ- 
τέρα καί αυτής τών μεγίστων φιλελλήνων, διότι μόνος έζ αυτών ό 
Σχλιέμανν κατώρθωσε νά ενσάρκωση έν έαυτώ έποχήν όλου 
τοΰ έθνικοΰ ήμών βίου καί νά τήν άναστήση.
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Έκ παραδρομής εις τδ α' τυπογρ. φύλλον φέρεται δτι ό παρών τόμος εξετυ- 
πώθη είς τά Καταστήματα τοΰ κ. ’Αν. Κωνσταντινίδου. ’Αληθώς μέν μέρος αύ- 
τοΰ έγένετο έν αύτοϊς, τδ δλον δμως τής λίαν έπιμεμελημένης καί λαμπρας τυ
πογραφικής έργασίας οφείλεται είς τδ παρ’ ήμϊν διαπρέπον έπ! εύσυνειδήτω τέχνη, 
καί φιλοτιμώ προθυμία 'Γυπογραφεϊον τοϋ κ. Άλ. ΙΙαπαγεωργίου.

Έκ τοΰ Τόμου τούτου έλλείπει φέτος Μουσικόν τεμάχιον, διότι άτυχώς αργά 
έγένετο ή χάραξις τοϋ σταλέντος πρδς ήμάς Ωραίου ’Έργου τοΰ διακεκριμένου 
παρ’ ήμϊν Μουσικοδιδασκάλου κ. Λ. Διμέντου. Κατ’ εύτυχίαν αί πολλαί άλλαι 
προσθήκαι καί ή έν γένει λαμπρά παρασκευή τοΰ 1891 άναπληροΰσι τήν μικράν 

ταύτην παράλειψιν.


