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ΕΟΡΦΟΛΟΠΙΟΝ

Έορταΐ έπίθηηοι: Μαρτίου.—Ή ’Ανεξαρτησία τής Ελλάδος.
“ ~ ίΑ Απριλίου. — Η εορτή του Βασιλέως.

'Εορται θρηόκεντικαΐ 'καθ' ας δέν έργάζονται έν τοϊς Δημοδίοις Γρα- 
φείοτς : 1. Νέον έτος. — 2. Θεοφάνεια.— 3. Εύαγγελισρός.— 4. Μεγάλη Παρα
σκευή χαί Σάββατον.— 5. Κυριακή χα! Δευτέρα τοΰ Πάσχα. — β. Πεντηκοστή.— 
7. "Αγιος Γεώργιος. — 8. Άνάληψις.—9. "Αγιοι ’Απόστολοι. — 10. Κοίρησις 
τής Θεοτόκου.—11. "Αγιος Δηρήτριος.— 12. Αί δύο ήρέραι τών Χριστουγέννων.ΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1896

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ. — 3 Ν. Σ. 3 ώρ. 40 λεπ. ρ. ρ. 12 Πρ. Τ. 6 ώρ. 53 λεπ. ρ. ρ. 19 
Πανσέληνος 4 ώρ. 28 λεπ. π. ρ. 26 Τελ. Τ. 11 ώρ. 41 λεπ. ρ. ρ.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ.—2 Ν. Σ. 2 ώρ. 58 λεπ. ρ. ρ. 10 Πρ. Τ. 8 ώρ. 21 λ. ρ. ρ. 
17 Πανσέληνος 5 ώρ. 13 λεπ. ρ. ρ. 23 Τελ. Τ. 1 ώρ. 08 λεπ. ρ. ρ.

ΜΑΡΤΙΟΣ.—3 Ν. Σ. 6 ώρ. 03 λεπ. ρ. ρ. 11 ΙΙρ. Τ. 2 ώρ. 11 λεπ. ρ. ρ. 18 Παν
σέληνος 7 ώρ. 8 λεπ. ρ. ρ. 25 Τελ. Τ. 5 ώρ. 48 λεπ. π. ρ.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ.— 9 Πρ. Τ. 5 ώρ. 52 λεπ. ρ. ρ. 16 Πανσέληνος 5 ώρ. 48 λεπ. ρ. ρ. 
23 Τελ. Τ. 1 ώρ. 18 λεπ. π. ρ. 30 Ν. Σ. 11 ώρ. 3 λεπ. π. ρ.

ΜΑΪΟΣ.—9 Πρ. Τ. 11 ώρ. 15 λ. ρ ρ. 15 Πανσέληνος 5 ώρ. 48 λεπ. ρ. ρ. 23
Τελ. Τ. 3 ώρ. 18 λεπ. π. ρ. 31 Ν. Σ. 3 ώρ. 45 λεπ. π. ρ.

ΙΟΥΝΙΟΣ.—7 ΙΙρ. Τ. 1 ώρ. 36 λεπ. ρ. ρ. 14 Πανσέληνος 6 ώρ. 14 λεπ. π. ρ.
22 Τελ. Τ. 3 ώρ. 10 λεπ. π. ρ. 29 Ν. Σ. 9 ώρ. 42 λ. π. ρ.

ΙΟΥΛΙΟΣ. — 6 Πρ. Τ. 3 ώρ. 06 λεπ. ρ. ρ. 13 Πανσέληνος 5 ώρ. 40 λεπ. ρ. ρ.
21 Τελ. Τ. 7 ώρ. 30 λεπ. π. ρ. 29 Ν. Σ. 10 ώρ. 36 λεπ. π. ρ.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ.—4 ΙΙρ. Τ. 1 ώρ. 18 λεπ. ρ. ρ. 12 Πανσέληνος 8 ώρ. 45 λεπ. ρ. ρ. 
20 Τελ. Τ. 1 ώρ. 15 λεπ. π. ρ. 27 Ν. Σ. 8 ώρ. 18 λεπ. ρ. ρ.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ.—3 Πρ. Τ. 5 ώρ. 06 λ. ρ. ρ. 10 Πανσέληνος 6 ώρ. 37 λεπ. ρ. ρ. 
19 Τελ. Τ. 7 ώο. 10 λεπ. π. ρ. 25 Ν. Σ. 3 ώο. 17 λεπ. π. ρ.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ.—2 Πρ. Τ. 6 ώρ. 14 λ. ρ. ρ. 10 Πανσέληνος 5 ώρ. 12 λ. ρ. ρ. 18 
Τελ. Τ. 1 ώρ. 14 λ. π. ρ. 25 Ν. Σ. 11 ώρ. 02 λ. ρ. ρ. 31 ΓΙρ Τ. 5 ώρ.6 λ. π. ρ.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ.—9 Πανσέληνος 7 ώρ. 11 λεπ. ρ. ρ. 16 Τελ. Τ. 7 ώρ. 20 λεπ. π. ρ.
23 Ν. Σ. 10 ώρ. 38 λεπ. π. ρ. 30 ΓΙρ. Τ. 9 ώρ. 13 λεπ. π. ρ.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ.—9 Πανσέληνος 7 ώρ. 13 λ. ρ. ρ. 16 Τελ. Τ. 1 ώρ. 17 λ. π. ρ. 
23 Ν. Σ. 4 ώρ. 48 λεπ. π. ρ. 30 Πρ. Τ. 3 ώρ. 11 λεπ. ρ. ρ.

ΕΚΛΕΙΨΕΙΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1896
Κατά τήν όηιιείωθιν τον ΆΟτεοοθκοπείον ’Αθηνών

Κατά τό έτος τοϋτο 6ά συρβώσι τέσσαρες εκλείψεις, δύο τοΰ 'Ηλιου καί δύο τής Σελήνης.
Ιον) Δακτυλιοειδής έκλειψις τοΰ Ήλιου τήν 1 Φεβρουάριου, αόρατος έν ‘Ελλάδι, ορατή 

δέ εις τό νότιον ήρισφαίριον.
2ον) Μερική έκλειψις τής Σελήνης τήν 16 Φεβρουάριου, ορατή έν 'Ελλάδι ώς εξής:

Λαρβανορένης ώς ρονάδος τής διαρέτρου τής Σελήνης, Οέλουσιν έκλειφΟή τά 0,87 αυτής. 
3ον) 'Ολική έκλειψις τοΰ Ήλιου τήν 28 ’Ιουλίου, ορατή ώς ρερική έν 'Ελλάδι. 'Ο 

"Ηλιος θέλ.ει άνατείλει ρετά τό ρέσον τής έκλείψεως, έκλελοιπώς έν 'Ελλάδι. Ή έκλειψις 
Οά ηναι ολική πρός Β. τής Ευρώπης καί τής ’Ασίας.

4ον) Μερική έκλειψις τής Σελήνης τήν 11 Αΰγούστου, άόριΛος έν 'Ελλάδι.

Είσοδος τής Σελήνης έν τώ σχιόφωτι 6 ώρ. 50 λεπ. 6” j
» » » » τη σκιά 7 * » 51 » 3" I ιι. u. Μέάον

Μέσον τής έκλείψεως 9 » 20 » 7”
Έξοδος τής Σελήνης έκ τής σκιάς 10 » 50 » 1” | χρόνον Αθηνών

» » » » τοΰ σκιόφωτος 11 » 50 » 7 ” )
ΩΡΑΙ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

εαρος 8 Μαρτίου ώρ. 4 π. μ..
θέρους 9 ’Ιουνίου » 0 π. μ.,
φθινοπώρου 10 Σεπτεμ,βρ. » 2 μ.. μ..
χειμ,ώνος 9 Δεκεμ,βρίου » 9 π. μ.,

Τ



ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
"Εχων ήμέρας 31. 'Η ήμερα έχει ώρας 10 και ή νύξ ώρας 14. 

Ό "Ηλιος είς τόν Υδροχόον.

Ν. 
t 13

Π.
1 Δευτ.

14 2 Τρίτ.

15 3 Τετ.
10 4 ΙΙέμ.
17 5 Παρ.

t 18 6 Σάβ.
I 19

7 Κυρ.
20 8 Δευτ.
21 9 Τρίτ.
22 10 Τετ.
23 11 Πέμ.

24 12 Παρ.
25 13 Σάβ.

t 26 14 Κυρ.

27 15 Δευτ.
28 16 Τρίτ.

+ 29 17 Τ ετ.
30 18 Πέμ.

31 19 Παρ.

1 20 Σάβ.
+ 2 21 Κυρ.

3 22 Δευτ.
4 23 Τρίτ.
5 24 Τετ.

+ θ 25 ΙΙέμ.
Σ

7 26 1 Παο.

8 27 Σάβ.
+ 9 28 ! Ku?·

10 29 Δευτ
t 11 30 , Τρίτ.

12 1 31 Τετ.

Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ τοΰ Κυρίου ήμών Ίησοΰ 
Χρίστου, μνήμη Βασιλείου τοΰ Μεγάλου. ’Αργία. 
Προεόρτια Θεοφανείων, Σιλβέστρου Πάπα 'Ρώμης.

Νέα Σελήνη ωρ. 3, λ. 40 y. y.
Μαλαχίου τοΰ προφήτου και Γορδίου μάρτυρος.
Ίΐ Σύναξις τών 70 αποστόλων και Θεοκτίστου οσίου. 
Παραμονή τών Θεοφανείων. Νηστεία, έν ή άν ήμερα τύχη. 
Τά ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ. ’Αργία.
Ή Σύναςις τοΰ προφήτου Προδρόμου καί Βαπτιστοΰ Ίωάννου. 
Δομνίκης τής όσιας. Γεωργίου τοΰ Χοζεβίτου.
Πολυεύκτου μάρτυρος.
Γρηγορίου έπισκ. Νύσσης, Δομετιανοΰ Μελιτινής. 
Θεοδοσίου τοΰ Κοινοβιάρχου.

Σελήνης πρώτον τέτιιρτον ώρ. β, λ. S3 μ. y.
Τατιανής μάρτυρος.

Έρμύλου και Στρατονίκου μαρτύρων. 
Άρχεται τά τριφδχον.

Τοΰ ΤΕΛΩΝΟΥ και ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ. Τών έν Ραϊθώ καί Σινα 
άναιρεθέντων Πατέρων.
Παύλου τοΰ Θηβαίου καί Ίωάννου τοΰ Καλυβίτου. 
Προσκύνησις τής τιμίας άλύσεως τοΰ άποστ. Πέτρου. 

’Αντωνίου τοΰ Μεγάλου. ’Αργία.
’Αθανασίου καί Κυρίλλου άρχιεπ. Άλεςανδρείας. Αργία. 

Πανσέληνος ώρ. 4, λ. 28 π. η.
Μακαοίου τοΰ Αιγυπτίου καί ’Αρσενίου Κερκύρας. 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
Εύθυμίου τοΰ Μεγάλου. ’Αργία.
ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ. Μαξίμου τοΰ όμολογ. καί Νεοφύτου Μαρτ. 
Τιμοθέου τοΰ αποστόλου καί ’Αναστασίου τοΰ ΙΙέρσου. 
Κλήμεντος Άγκύρας καί Άγαθαγγέλου μαρτ.
Ξένης τής όσιας.
Γρηγορίου τοΰ Θεολόγου έπισκ. Κων)πόλεως. ’Αργία, 

ελάνης τελευταϊον τέταρτον ώρ. ιι λ. 41 y. y.
Ξενοφώντος τοΰ οσίου καί τής Συνοδείας αΰτοΰ. 
ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ. Άνακομ. λειψ. Ίωάννου τοΰ Χρυσοστ. 
ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ. Έφραιμ όσιου τοΰ Σύρου.

. 'Ανακομιδή τοΰ λειψάνου Ιγνατίου τοΰ Θεοφόρου.
Τών Τριών Ιεραρχών, Βασιλείου τοΰ Μεγάλου, Γρηγορίου 
τοΰ Θεολόγου καί Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου. ’Αργία. 
Κύρου καί Ίωάννου τών θαυματουργών ’Αναργύρων.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
"Εχων ήμέρας 28. ΊΙ ήμερα έχει ώρας 11 καί ή νύς ώρας 13.

Ό Ήλιος είς τους Ίχθυς.

Ν.
13

Π.
1 Πέμ. Προεόρτια Υπαπαντής. Τρύφωνος μάρτυρος.

Νέα Σελήνη ώρ. 2, λ. 38 u. y.
+ 14 2 Παρ. Η ΥΠΑΠΑΝΤΗ τοΰ Κυρίου ήμών Ίησοΰ Χριστοΰ. ’Αργία. 

Συμεών τοΰ Θεοδόχου καί "Λννης τής Προφήτιδος.15 3 Σάβ.
t 16 4 Κυρ. ΤΗΣ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ. Ισιδώρου τοΰ Πηλουσιώτου. 

Άρχεταχ ή Μεγάλη Τεσσαρακοστή
17 5 Δευτ. ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ. Πολυεύκτου Κων/πόλεως. Άγάθης 

μάρτυρος.
18 6 Τρίτ. Βουκόλου τού οσίου έπισκ. Σμύρνης. Φωτίου Κων/πόλεως.
19 7 Τετ. Παρθενίου καί Λουκά τοΰ όσιου.
20 8 Πέμ. Θεοδ όρου τοΰ Στρατηλάτου και Ζαχαρίου τοΰ όσιου.
21 9 Παρ. Νικηφόρου μάρτυρος.

Σελήνης α'. τέταρτον ώρ. 8, λ. 21 u y.
4-Τ 22 10 Σάβ. ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ. Χαραλάμπους ίερομάρτ. Άργ.
i 23 11 Κυρ. ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ. Βλασίου ΐερομάρτυρος καί Θεοδώρας 

τής Αύγούστης.
24 12 Δευτ. Μελετίου ’Αρχιεπισκόπου ’Αντιόχειας.
25 13 >Τρίτ, Μαρτινιανοΰ τοΰ όσιου.
26 14 Τετ. Αυξεντίου τοΰ οσίου.
27 15 Πεμ. Όντσίμου τού Αποστόλου.
28 16 Παρ. Παμφίλου μάρτυρος και τών συν αυτώ.

Πανσέληνος ώρ. β, λ. 15 y. y.
29 17 Σάβ. Γρηγορίου τοΰ ΙΙαλαμά καί Θεοδώρου τοΰ Τύρωνος.

ΜΑΡΤΙΟΣ

+ 1 18 Κυο. Β' ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. Λέοντος Πάπα 'Ρώμης.
2 19 Δευτ. Άρχίππου τοΰ ’Αποστόλου.
3 20 Τρίτ. Λέοντος έπισκόπου Κατάνης.
4 21 Τετ. Τιμοθέου τοΰ έν Συμβόλοις καί Ευσταθίου έπισκ.’Αντιόχειας.
5 22 Πέμ.

V
Ή εΰοεσις τών λειψάνων τών έν Ευγενίοις μαρτύρων, 

ελήνης τελευταϊον τέταρτον ώρ. ι, λ. 08 y. y.
Πολυκάρπου ΐερομάρτυρος έπισκόπου Σμύρνης.

Ή α’ . καί β'. εΰρεσις τής τιμίας κεφαλής τοΰ Προδρόμου.
ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ. Ταρασίου άρχιεπισκό- 
που Κωνσταντινουπόλεως.

6 23 Παρ.
7 24 Σάβ.

t 8 25 Κυρ.

9 26 Δευτ Πορφυρίου έπισκόπου Γάζης.
10 27 Τρίτ. Προκοπίου τοΰ Δεκαπολίτου.
11 28 Τετ. Βασιλείου τοΰ όμολογητοΰ.
12 29 ΙΙέμ. Κασσιχνού τού δμολογητόύ.

....... ... |

1



I

ΜΑΡΤΙΟΣ
Έχων ήμέρας 31. Ή ήμερα εχει ώρας 12 καί ή νΰξ·ώρ. 12. 

Ό "Ηλιος είς τον Κριόν.

Ν.
13
14

+ 15

16
17
18
19
20 

+ 21 
t 22

23
24
25
26
27
28 

+ 29

30
31

Π.
1 Παρ.
2 Σάβ.

3 Κυρ.

4 Δευτ.
5 Τρίτ.
6 Τετ.
7 Πέμ.
8 Παο.
9 Σάβ.

10 Κυρ.

11 Δευτ.
12 Τρίτ.
13 Τετ.
14 Πέμ.
15 Παρ.
16 Σάβ.
17 Κυρ.

18 Δευτ
19 Τρίτ.

Εύδοκίας όσιομάρτυρος.
'Ησυχίου, Εΰθαλίας μάρτυρος.

Νέα Σελήνη ώρ. 6, λ. 05 μ. μ.
Δ' ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. Εύτροπίου, Κλεονίκου και Βασιλί
σκου μαρτύρων.
Γερασίμ.ου οσίου τον έν ’Ιορδάνη.
Κόνωνος μάρτυρος.
ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣ. Των έν Άμορίω 42 μαρτύρ. 
Καπίτωνος καί των συν αύ:ω μαρτύρων.
ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ. Θεοφύλακτου έπισκόπου Νικομήδειας.
Των έν Σεβαστεία 40 'Αγίων Μαρτύρων. ’Αργία.
Ε’ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. Κοδράτου Μάρτυρος.

Σελήνης α'. τέταρτον ώρ. 2, λ. 11 μ. μ.
Σωφρονίου αρχιεπισκόπου 'Ιεροσολύμων.
Θεοφάνους τον όμολογητοΰ.

’Ανακομιδή λειψάνου Νικηφόρου Κωνσταντινουπόλεως.
Βενεδίκτου του οσίου.

’Αγαπίου καί των συν αΰτω 7 μαρτύρων.
ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ. Σαβίνου μάρτ. καί Χριστοδούλου.
ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ. ’Αλεξίου του όσ. τον ανθρώπου του Θεόν. 

Πανσέληνος ώρ. 7, λ. 8 μ. μ.
Μεγάλη ζ/ευτέρα. Κυρίλλου αρχιεπισκόπου 'Ιεροσολύμων.
Μεγάλη Τρίτη. Χρυσάνθου καί Δαρείας μαρτύρων.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ
’Έχων ήμέρας 30. Ή ήμερα έχει ώρας 13 καί ή νύξ ώρας 11.

Ό 'Ήλιος εις τον Ταύρον.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

1
2
3
4

+ θ

7
8
9

f 10

11 
f 12

20
21
22
23
24

25

26
27
28
29

30
31

Τετ. 
Πέα.
ΙΙαρ.
Σάβ. 
Κυο.

Μεγάλη Τετάρτη. Των έν τή Μονή τον'Αγ. Σάββα πατέρων. 
Μεγάλη Πέμπτη. ’Ιακώβου του όμολογητοΰ.
Μεγάλη Παρασκευή. Βασιλείου ίερομάρτυρος.
Μέγα Σάββατον. Νίκωνος όσιομ. καί των 199 μαθητ. αύτου. 
ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ. Ζαχαρίου του οσίου.

Σελήνης τελενταϊον τέταρτον ώρ. s, λ. 48 π. μ.
Δευτ. 'Ο Ευαγγελισμό? τή? Θεοτόκου και άειπαρ&ένου Μαρία?. 

Αργία.
Τρίτ. 'Η Σύναξις του ’Αρχαγγέλου Γαβριήλ.
Τετ. Ματοώνης τής όσιας.
ΙΙέυ.. 'Ιλαρίωνος τον νέου.
Παο. ΤΗΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ. Μάρκου έπισκ. Άρεθουσίων, 

Κυρίλλου διακόνου.
Σάβ. Ίωάννου του συγγραφέως τής Κλίμακος.

ι Κυο. ΤΟΥ ΘΩΜΑ. Ύπατίου ίερομίρτ. έπισκόπου Γαγγρών.

I

Ν. Π.
13 1 Δευτ. Μαρίας όσιας τής Αιγύπτιας.
14 2 Τρίτ. Τίτου όσιου του θαυμ.ατουργον.
15 3 Τετ. Νικήτα του όσιου πατρός καί ’Ιωσήφ ύμνογράφου.
16 4 Ιΐέμ. Γεωργίου του όσιου του έν Μαλεω.
17 5 Παρ. Κλαυδίου, Θεοδώρου καί άλλων 5 μαρτύρων.
18 6 Σάβ. Εύτυχίου αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.

t 19 7 Κυρ. ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ. Καλλιοπίου μάρτυρος, Γεωργίου έπι
σκόπου Μυτιλήνης.

20 8 Δευτ. Ήρωδίωνος, ’Αγάθου, 'Ρούφου, ’Ασύγκριτου, Φλέγοντος, 
Έρμου, των ’Αποστόλων έκ των 70.

Σελήνης α’. τέταρτον ώρ. β, λ. Β2 μ. μ.
21 9 Τρίτ. Εΰψυχίου μάρτυρος.
22 10 Τετ. Τερεντίου καί Πομπηίου μαρτύρων.
23 11 Πέμ. Άντίπα ί-ρομάρτυρος έπισκόπου Περγάμου.
24 12 ΙΙαρ. Βασιλείου του όμολογητον έπισκόπου Παρίου.
25 13 Σάβ. Μαρτίνου του όμολογητοΰ Πάπα Ρώμης.

f 26 14 Κυρ. ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ. Άριστάρχου, Πούδη καί Τροφίμου 
έκ των 70.

27 15 Δευτ. Κρήσκεντος μάρτυρος.
Πανσέληνος ώρ. 8, λ. 48 μ. μ.

28 16 Τρίτ. ’Αγάπης, Ειρήνης καί Χιονιάς των αύταδέλφων.
29 17 Τετ. ΤΗΣ ΜΕΣ0ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Συμεών ίερομάρτυρος του 

έν Περσίδι.
30 18 Πέμ. Ίωάννου, μαθητου Γρηγορίου τον Δεκαπολίτου.

ΜΑΪΟΣ

1 19 Παρ. Παφνουτίου ίερομάρτυρος.
2 20 Σάβ. Θεοδώρου οσίου του Τρίχινα.

t 3 21 Κυρ. ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΙΤΙΔΟΣ. ’Ιανουάριου ίερομ. καί των συν αΰτω.
4 22 Δευτ Θεοδώρου του Συκεώτου.

Σελιινης τελενταϊον τέταρτον ώρ. ι, λ. 18 π. μ.
t 5 23 Τρίτ Γεωογιου Μεγαλοαάρτ. του Τροπαιοφόρου. Αργία.

6 24 Τ ετ. Ελισάβετ τής όσιας καί θαυματουογοΰ.
7 25 ΓΙέμ Μάρκου του ’Αποστόλου.
8 26 Παρ. Βασιλέως ίερομάρτυρος έπισκόπου Αμασείας.
9 27 Σάβ Συμεών ίερομάρτυρος.

f 10 28 Κυρ. ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ. Των έν Κυζίκω 9 μαρτύρων.
11 29 Δευτ . Ίάσωνος καί Σωσιπάτρου των ’Αποστόλων.
12 30 Τρίτ ’Ιακώβου τού άποστόλ. αδελφού Ιωάννου τού Θεολόγου.

Νέα Σελήνη ώρ. ιι, λ. 5 π. ιι.

-r.



ΜΑΙΟΣ
Εχων ήμέρας 31. Ή ήμερα έχει ώρας 14 και ή νΰξ ώρας 10.

Ό Ήλιος εις τους Διδύμους.

+
Ν.
13

Π
1 Τετ. Ιερεμίου τοΰ προφήτου.

14 2 Πέμ. ΤΗΣ ΑΝΑΑΗΨΕΩΣ. ’Αθανασίου τοΰ Μεγάλου.
15 3 Παο. Τιμοθέου καί Μαύρας μαρτύρων.

+
16 4 Σάβ. Πελαγίας μάρτυρος.

Ειρήνης μεγαλομάρτυρος.
Ίώβ τοΰ δικαίου καί πολυάθλου.

17 5 Κυρ.
18 6 Δευτ.

+

19 7 Τρίτ. Άνάμνησις τοΰ έν οΰρανω φανέντος σημείου τοΰ Σταυροΰ έν 
Ιερουσαλήμ, καί ’Ακακίου τοΰ Κοδράτου μαρτ.

Ίωάννου τοΰ Θεολ. καί Εΰαγγελιστοΰ. ’Αρσενίου Μεγ. Άργ.
Σελήνης α'. τέταρτον ώρ. n, λ. 18 u. μ.

20 8 Τετ.

21 9 Πέμ.
Παρ.

Ίσαιου τοΰ Προφήτου καί Χριστόφορου μάρτυρος.
22 10 Σίμωνος ’Αποστόλου του Ζηλωτοΰ.
23 11 Σάβ. ΤΩΝ ΚΕΚΟΙΜΗΜΕΝΩΝ. Μωκίου ίερομάρτυρος.

4-Τ 24 12 Κυρ. ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Έπιφανίου έπισκόπου. Κύπρου 
καί Γερμανοΰ αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.

+ 25 13 Δευτ. ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ. Τών έν Νικαία 318 πατέ
ρων. Γλυκερίας μάρτυρος. ’Αργία.

26 14 Τρίτ. ’Ισιδώρου τοΰ έν Χίω μάρτυρος.
Πανόέληνος ώρ. s, X. 48 y. u.

27 15 Τετ. Παχωμιου τοΰ μεγάλου και ’Αχίλλειου αρχιεπισκ. Λαρίσσης.
28 16 ΙΙέμ. Θεοδώρου ήγιασμένου μαθητου οσίου Παχωμίου.

Ανδρονίκου τοΰ αποστόλου καί Ίουνίας.29 17 Παρ.
30 18 Σάβ. Πέτρου, Διονυσίου καί τών συν αύτοϊς μαρτύρων. 

ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ. Πατρικίου ίερομ. έπισκ.
ΙΟΥΝΙΟΣ

τ 31 19 Κυρ.

1 20 Δευτ Θαλαλαίου μάρτυρος.
Άρχεται ίι νηότεία τών Άγιων Άποότόλων.

+ 9 21 Τρίτ. Κωνσταντίνου καί ‘Ελένης μεγάλων βασιλέων ΐσαποστ. Άργ.
3 99 Τετ. Βασιλίσκου μάρτυρος.

Εελήνης τελενταιον τέταρτον ώρ. 5, X 18 π. ίι. 
Μιχαήλ τοΰ δμολογητοΰ έπισκόπου Συνάοων.4 23 Πέμ.

5 24 Παο. Συμεών τοΰ έν Θαυμαστώ οοει.
6 25 Σάβ. Γ' εΰρεσις τής τίμιας κεφαλής τοϋ Προδρόμου.

4-1 7 26 Κυρ. Κάρπου τοΰ αποστόλου έκ τών 70.
8 27 Δευτ Έλλαδίου ίερομάρτυρος.
9 28 Τρίτ. Εύτυχοΰς έπισκόπου Μελιτινής.

10 29 Τετ. Θεοδοσίας ίερομάρτυρος.
11 3. Πέμ. Ίσαακίου ήγουμένου τής μονής τών Δαλμάτων.

Νέα Σελήνη ώρ 5, λ. 48 π. y.
12 1 31 Παρ. Έρμείου μάρτυρος.

4

ΙΟΥΝΙΟΣ
"Εχων ήμέρας 30. Ή ήμερα έχει έόρας 15 και ή νύξ ώρας 9.

Ό Ήλιος εις τόν Καρκίνον.

Ν. Π.
13 1 Σάβ. ’Ιουστίνου μάρτυρος τοΰ φιλοσόφου.

+ 14 2 Κυρ. Νικηφόρου αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.
15 3 Δευτ. Λουκιλλιανοΰ μάρτυρος.

Τρίτ. Μητροφάνους αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.16 4
17 5 Τετ. Δωροθέου ίερομαρ. έπισκόπου Τύρου.

Πέμ. Ίλαρίωνος τοΰ νέου ήγουμένου μονής Δαλμάτων.
Σελήνης α’. τέταρτον ώρ. 4, λ. 56 y. y.

18 6

19 7 Παρ. Θεοδότου ίερομάρτυρος έπισκόπου Άγκύρας.
20 8 Σάβ. Ή άνακομ. τοΰ λειψ. Θεοδώρου τοΰ Στρατηλάτου. 

Κυρ. Κυρίλλου αρχιεπισκόπου ’Αλεξάνδρειάς.+ 21 9
22 10 Δευτ. ’Αλεξάνδρου καί Άντωνίνης μαρτύρων. 

Τρίτ. Βαρθολομαίου καί Βαρνάβα τών ’Αποστόλων.23 11
24 12 Τετ. Όνουφρίου καί Πέτρου τοΰ έν ’Άθω.
25 13 Πέμ. Άκυλίνης μάρτυρος.

Πανσέληνος ώρ 6, λ. 14 π. y.
26 14 Παρ. Έλισσαίου προφήτου καί Μεθοδίου αρχιεπισκόπου.
27 15 Σάβ. Άμώς τοΰ προφήτου.

Κυρ. Τύχωνος έπισκόπου Άμαθοΰντος.
Δευτ. Ίσαύρου μάρτυρος, καί τών συν αύτώ, Μανουήλ, Σαβέλ, καί 

’Ισμαήλ μαρτύρων.

+ 28 16
29 17

30 18 Τρίτ. Λεοντίου μάρτυρος.

ΙΟΥΛΙΟΣ

1 19 Τετ. ’Ιούδα τοΰ ’Αποστόλου.
2 20 Πέμ. Μεθοδίου ίερομάρτυρος έπισκόπου Παταρων.
3 21 Παρ. Ίουλιανοϋ μ,άρτυρος τοΰ Ταρσέως.

Σελήνης τελενταϊον τέταρτον ώρ. 5, λ. ίο π. y.
4 22 Σάβ. Εύσεβίου ίερομάρτυρος.

t 5 23 Κυρ. Άγριππίνης μάρτυρος.
Τ 6 24 Δευτ. Τά γενέθλια τοΰ προφήτου Προδρόμου καί Βαπτιστοΰ Ίωάν- 

νου. Αργία.
7 25 Τρίτ. Φεβρωνίας όσιομάρτυρος.
8 26 Τετ. Δαβίδ τοΰ οσίου τοΰ έν Θεσσαλονίκη.
9 27 Πέυ.. ΣαμΔών όσιου τοΰ Ξενοδόχου.

10 28 ί Παρ. ΤΙ ανακομιδή λειψάνων Κύρου καί Ίωάννου Αναργύρων.
Νέα Σελήνη ώρ. ο, λ. 42 π. y.

f 11 29 Σάβ. Πέτρου και Παύλου τών κορυφαίων Αποστόλων. Αργία κα" 
ιχθύος κατάλυσις.

+ 12 ! 30 Κυρ. ΊΙ σύναξις τών 12 ’Αποστόλων. ’Αργία.



ΙΟΥΛΙΟΣ
"Εχων ημέρας 31. 'Η ημέρα έχει ώρας 14 καί ή νϋς ώρας 10. 

Ό "Ηλιος είς τον Λέοντα.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
Έχων ήμέρας 31. Ή ήμέρα έχει ώρ. 13 καί ή νΰξ ώρ. 11. 

Ό Ή?Αος εχς την Παρθένον.
Ν.

f 13
14
15

16
17

18
+ 19

20
21
22
23
24

25

f 26
27
28
29
30
31

t 1 j

+ 2 I

3
4
5
6
7

ΐ I
101
11
12

Π.
1
2
3

4
5

6
7
8
9

10
11
12

13

14
15
16
17
18
19

20

21

22
23
24
25
26
27
28

29
30

Δευτ.
Τρίτ, 
Τετ.

Πέμ.
ΓΙαρ.

Σάβ. 
Κυρ.
Δευτ.
Τρίτ. 
Τετ.
Πέμ.
Παρ.

Σάβ.

Κυρ. 
Δευτ.
Τρίτ. 
Τετ.
Πέμ. 
Παρ.

Κοσμά και Δαμιανού των ’Αναργύρων. ’Αργία.
*11 έν Βλαχέοναις κατάθεσις τής έσθήτος τής Θεοτόκου. 
'Υακίνθου μάρτυρος και Άνατολίτου αρχιεπισκόπου Κων
σταντινουπόλεως.

Άνδρέου Κρήτης του 'Ιεροσολυμίτου.
’Αθανασίου τοΰ έν 'Αθω, Λαμπαδοΰ θαυματουργών.

Σελήνης πρώτον τέταρτον ώρ. 3, λ. 06 η. μ.
Σισώη τοΰ μεγάλου.
Θωμά τοΰ έν Μαλεω, Κυριακής τής μεγαλομάρτυρος.
Προκοπίου μεγαλομάρτυρος.
Παγκρατίου ίερομάρτ. έπισκόπου Ταυρομενίας.
Των έν Νικοπόλει 45 μαρτύρων.
Ευφημίας μεγαλομάρτυρος.
Πρόκλου καί Ίλαρίου των μαρτύρων.

Πανσέληνος ώρ. Β, λ. 40 U. y.
Ή σύναξις τοΰ ’Αρχαγγέλου Γαβριήλ καί Στεφάνου τοΰ 
Σαβαιτου.

Άκύλα τοΰ αποστόλου καί ’Ιωσήφ Θεσσαλονίκης.
Κηρύκου καί Ίουλίττης των μαρτύρων.

Άθηνογένους ίερομάρτυρος.
Μαρίνης τής μεγαλομάρτυρος.
Αϊμιλιανοΰ τοΰ μεγαλομάρτυρος.
Μακρινής αδελφής τοΰ μεγ, Βασιλείου καί Δίου των οσίων.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
Σάβ. Τοΰ προφήτου ΤΙλιοΰ τοΰ Θεσβίτου. ’Αργία. 

Σελήνης τελενταϊον τέταρτον ώρ. 7, λ. 30 π. y.
Κυρ. Συμεών τοΰ δια Χριστόν Σάλον καί Ίωάννου τοΰ συνα- 

σκητοΰ.
Δευτ. Μαρίας τής Μαγδαληνής τής Μυροφόοου.
Τρίτ. Φωκά ίερομάρτυρος καί ’Ιεζεκιήλ τοΰ προφήτου.
Τετ. Χριστίνης τής μεγαλομάρτυρος.
Πέ μ. 'Η κοίμησις τής αγίας Αννης μητρός τής Θεοτόκου.
Παρ. Έρμολάου ίερ. και Παρασκευής όσιομάρτυρος.
Σάβ. Παντελεήμονος τοΰ Μεγάλου καί ίαματ. Αργία.
Κυρ. Προχόρου, Νικάνορος, Παρμένα αποστόλων.

Νέα Σελήνη ώρ. ίο. λ. 36 π. y.
Δευτ. Καλλινίκου καί Θεοδότης των μαρτύρων.
Τρίτ. Σύλα, Σιλουανοΰ, Κρήσκεντος, έκ των 70 αποστόλων.
Τετ. Εύδοκίου δικαίου καί προεόρτια τοΰ Τίμιου Σταυροΰ.

Ν.
13

Π.
1 Πέμ. 'Η πρόοδος τοΰ τίμιου Σταυροΰ και, των 7 παιδων των Μα- 

καβαίων, Σολομονής καί Έλεαζάρου.
14 2 Παρ. *Η  ανακομιδή λειψ. Στεφάνου τοΰ πρωτομάρτυρος.

Σάβ. Ίσαακίου Δαλμάτου καί Φαύστου των οσίων.
Σελήνης α’. τέταρτον ώρ. ι, λ. 18 y. y.

15 3

+ 16 4 Κυρ. Των έν Έφέσω επτά αγίων παίδων.
17 5 Δευτ. Εϋσιγνίου μάρτυρος.

Τρίτ. *Η  μεταμόρφωσις τοΰ Κυρίου καί Σωτήρος ημών Ιησού 
Χριστοΰ. ’Αργία καί ιχθύος κατάλυσις.

ή- 18 6

19 7 Τετ. Δομετίου ίερομάρτυρος.
20 8 Πέμ. Αϊμιλιανοΰ τοΰ όμολογητοΰ έπισκόπου Κυζίκου.
21 9 Παρ. Ματθία τοΰ ’Αποστόλου.
22 10 Σάβ. Λαυρέντιου μάρτυρος καί αρχιδιακόνου.

f 23 11 Κυρ. Είίπλου τοΰ διακόνου καί μάρτυρος.
ΙΙανόέληνος ώρ. 8, λ. 4Β η. y.

24 12 Δευτ. Φωτίου καί Άνικήτου τών μαρτύρων.
25 13 Τρίτ. Μαξίμου τοΰ δμολογ. καί αποδοσις τής εορτής τής Μεταμορφ.
26 14 Τετ. Μιχαίου τοΰ προφήτου.

+ 27 15 Πέμ. Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ τής Θεοτόκου. ’Αργία.
28 16 Παρ. 'Η ανακομιδή τής εΐκόνος τον Ίησου Χρίστου και Διομη- 

δους μάρτυρος.
29 17 Σάβ. Μύρωνος μάρτυρος.

+ 30 18 Κυρ. Φλώρου καί Λαύρου τών μαρτύρων.
31 19 Δευτ. Άνδρέου τοΰ Στρατηλάτου καί τών 2593 μαρτύρων.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
Σελήνης τελενταϊον τέταρτον ώρ. 1, λ. 1Β π. y.

1 20 Τρίτ. Σαμουήλ τοΰ προφήτου.
2 21 Τετ. Θαδδαίου τοΰ αποστόλου καί Βάσσης μάρτυρος.
3 22 Πέμ. Άγαθονίκου μάρτυρος.
4 23 Παρ. Λούπου μάρτυρος καί άπόδοσις τής εορτής τής Θεοτόκου.
5 24 Σάβ. Εύτυχοΰς ίερομ. μαθητου Ίωάννου τοΰ Θεολόγου.

Κυρ. *11  έπάνοδος τοΰ λειψάνου Βαρθολομαίου τοΰ ’Αποστόλου.+ θ 25
7 26 Δευτ. Άδριανοΰ καί Ναταλίας μαρτύρων.

Νέα Σελήνη ώρ. 8. λ. 18 u. u.
8 27 Τρίτ. Ποιμένος τοΰ όσιου'.
9 28 Τετ. Μωϋσέως τοΰ Αίθίοπος.

f 10 29 Πέμ. *11  άποτομή τής κεφαλής Ίωάννου τοΰ Προδρόμου. Αρ
γία καί νηστεία.

11 30 Παρ. ’Αλεξάνδρου, Ίωάννου καί Παύλου, νέου άρχιεπ. ΚΙπόλεως.
12 31 Σάβ. Ή κατάθεσις τής ζώνης τής Θεοτόκου.

ι



•Τ

I

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
Εχων ήί*ερας  30. Ή ημέρα έχει ώρ. 12 καί ή νύξ ώρ. 12.

Ό 'Ήλιος είς τον Ζυγόν.
Ν. Π.

f 13 1

14 2

15 3
16 4
17 5
18 6
19 7

f 20 8

21 9

+
1 19
2 20
3 21
4 22
5 23
6 24

+

7
8
9

10 
f 1
12

25
26
27
28
29
30

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
Έχων ήμέρας 31. Ή ημέρα έχει ώρ. 11 και ή νύς ώρ. 13.

Ό Ήλιος εις τον Σκορπίον.

Κυρ.

Δευτ.

Τρίτ.
Τετ.
Πέμ.
Παο. 
Σάβ.
Κυρ.

Δευτ.

Τρίτ.
Τετ.
Πέμ.

Παρ.

Σάβ. 
Κυρ. 
Δευτ.
Τρίτ. 
Τετ.

Πέμ. 
Παο. 
Σάβ. 
Κυρ. 
Δευτ 
Τρίτ.

Τετ.
Πέμ. 
Παρ. 
Σάβ. 
Κυρ. 
Δευτ

Ή Σύναξις τής Θεοτόκου και μνήμη Συμεών τοϋ Στυλίτου 
και ’Ιησού του Ναυή.
Μάμαντος μάρτυρος και Ίωάννου του νηστευτού.

Σελήνης α’. τέταρτον ώρ. 8, λ. 06 μ μ.
Ανθίμου ίερομάρτυρος και Θεοκτίστου του οσίου. 
Βαβύλα ίερομάρτυρος και Μωϋσέως του προφήτου. 
Ζαχαρίου του προφήτου πατρος του Προδρόμου. 
II ανάμνησις τοϋ θαύματος Μιχαήλ τοϋ αρχιστρατήγου. 
Προεόρτια τής γεννήσεως τής Θεοτόκου και Σώζοντας μάρτ. 
ΤΑ ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ. ’Αργία καί ιχθύος 
κατάλυσις.

’Ιωακείμ καί ’Άννης, και Σιβηριανού των μαρτύρων. 
Πανσέληνος ώρ. 6, λ. 57 μ. μ.

Μηνοδώρας, Μητροδώρας και Νυμφοδώρας μαρτύρων. 
Θεοδώρας τής όσιας.
Αυτονόμου ίερομάρτυρος, και άπόδοσις των γενεθλίων τής 
Θεοτόκου.
Τά εγκαίνια τοϋ ναοΰ τής Άναστάσεως καί Κοονηλίου τοϋ 
έκατοντάρχου.
Η ΥΨΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. ’Αργία καί νηστεία. 
Νικήτα μάρτυρος.
Ευφημίας τής μεγαλομάρτυρος. 
Σοφίας μάρτυρος και των τριών αυτής θυγατέρων. 
Ευμενίου τοϋ θαυματουργού έπισκόπου Γορτύνης.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
Σελήνης τελενταΐον τέταρτον ώρ. 7, λ. ΙΟ π. μ.

Τροφίμου Σαββατίου και Δορυμέδοντος μαρτύρων.
Ευσταθίου μεγαλομάρτυοος συμβίας καί των δύο αΰτοΰ υιών. 
Κοδράτου τοϋ αποστόλου καί Ιωνά τοϋ προφήτου.
Φωκά ίερομάρττρος.

. Ή σύλληψις τοϋ προδρόμου καί βαπτιστού Ίωάννου. 
Θέκλης τής πρωτομάρτυρος.

Νέα Σελήνη ώρ. 5, λ. 17 π. μ.
Ευφροσύνης τής όσιας.
Ή μετάστασις Ίωάννου τοϋ Θεολόγου. ’Αργία. 
Καλλιστράτου καί των συν αύτω 49 μαρτύρων. 
Χαρίτωνος όμολογητοΰ καί Βαροΰχ τοϋ προφήτου. 
Κυριάκου τοϋ άναχωρητοϋ.

. Γρηγορίου έπισκόπου Μεγάλης ’Αρμενίας.
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Παρ. 
Σάβ.

Άνανίου τοϋ αποστόλου καί 'Ρωμανού μελωδοΰ.
Σελήνης α’ . τέταρτον ώρ. 6, λ. 14 μ. μ.

Κυπριανού ίερομάρτυρος καί Ίουστίνης τής παρθένου. 
Διονυσίου ίερομάρτυρος ’Αρεοπαγίτου. 

Ιεροθέου έπισκόπου ’Αθηνών.
Χαριτίνης μάρτυρος.
Θωμά τού αποστόλου.
Σέργιου καί Βάκχου των μαρτύρων.
Πελαγίας τής όσιας.
Ιακώβου τού αποστόλου καί Ανδρονίκου όσιου.

Πανσέληνος ώρ. 8, λ 12 μ. μ
Εύλαμπίου καί Εύλαμπίας των αδελφών μαρτύρων. 
Φιλίππου άποστόλοιΤ καί Θεοφάνους τού Γραπτού. 
Πρόβου, Ταράχου κζί Ανδρονίκου των μαρτύρων.
Κάρπου, Παπύλου, Άγαθοδώρου, Άγαθονίκης μαρτύρων. 
Ναζαρίου καί τών συν αύτω μαρτ. καί Κοσμά τού ποιητοϋ. 
Λουκιανού μάρτυρος.
Λογγίνου τού έκατοντάρχου μάρτυρος.

μ. Ώσηέ τοϋ προφήτου καί Άνδρέου όσιομάρτυρος.
Σελήνης τελενταΐον τέταρτον ώρ. ι, λ. 14 η. μ.

Λουκά τοϋ Εύαγγελιστοΰ.
Ίωήλ τοϋ προφήτου καί Ουαρίου μάρτυρος.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

’Αρτεμίου μάρτυρος, Γερασίμ.ου τού οσίου καί τής όσιας Μα- 
τρώνης τής Χιοπολίτιδος.
Ίλαρίωνος μεγάλου καί Σωκράτους πρεσβυτέρου.
Άβερκίου θαυματουργού, τών έν Έφέσω 7 παίδων.
Ιακώβου τού άδελφοθέου καί αποστόλου.
Άρέθα μάρτυρος καί τών συν αυτώ.

Νέα Σελήνη ώρ. 11, λ. 02 μ. μ.
Μαρκιανού και Μαρτυρίου τών Νοταρίων.
Δημητρίου τοϋ μεγαλομάρτυοος. ’Αργία.
Νέστορος μάρτυρος,
Τερεντίου μ,άρτυρος καί τών συν αύτω.
’Αναστασίας 'Ρωμαίας τής όσιομάρτυρος.
Ζηνοβίου καί Ζηνοβίας τών αδελφών μαρτύρων.
Στάχυος καί τών συν αύτω αποστόλων καί ’Επίμαχου μάρτ.

Σελήνης α’. τέταρτον ώρ 8. λ. 06 π μ.
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ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
’Έχων ήμέρας 30. 'Η ήμερα έχει ώρ, 10 και ή νΰξ ώρ. 14.

Ό 'Ήλιος είς τόν Τοξότην.

Κοσμά και Δαμιανού τών θαυματουργών ’Αναργύρων.
Ακίνδυνου καί τών συν αΰτώ μαρτύρων.

Άκεψιμά μάρτ. κατάθεσις λειψ. Γεωργίου μεγαλομ. 
Ίο^αννίκου μεγαλομ. Νικάνδρου 'Ερμαίου ίερομ. 
Γαλακτίωνος καί ’Επιστήμης τών μαρτύρων.
Παύλου τοΰ δμολογητοΰ άρχιεπισκ. Κων'πόλεως.
Τών έν Μελιτινή 33 μαρτ. Λαζάρου τοΰ θαυματ.

'Η σύναξις Μιχαήλ τοΰ αρχιστρατήγου καϊ τών Άσωμα- 
των Δυνάμεων. ’Αργία.

Πανσέληνος ώρ. 7, λ. 11 ιι u.
Όνησιφόρου, Πορφυρίου μάρτ. καί Ματρώνης όσιας. 
Εράστου μάρτ. και τών συν αΰτώ.
Μήνα, Βίκτωρος καί Βικεντίου μαρτύρων.
Ίωάννου τοΰ Έλεήμονος καί Νείλου τοΰ οσίου.
Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπό
λεως. ’Αργία.
Φιλίππου τοΰ αποστόλου. ’Αργία καί ιχθύος κατάλυσις. 
Γουρία, Σίμωνα καί Άβίδου τών μαρτύρων.
Ματθαίου τοΰ ’Αποστόλου καί Εύαγγελιστοΰ.

Σελήνης τελ. τέταρτ. ώρ. 7 λ. 20 π. ιι.
Γρηγορίου τοΰ θαυματουργού έπισκ. Νεοκεσαρείας.
Πλάτωνος καί 'Ρωμανού τών μαρτύρων.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
Άβδιοΰ τοΰ προφήτου καί Βαρλαάμ μάρτυρος.
Γρηγορίου τοΰ Δεκαπολίτου καί Πρόκλου αρχιεπισκόπου Κων
σταντινουπόλεως.
Τά Είσόδια τής Θεοτόκου. ’Αργία.
Φιλήμονος καί τών συν αΰτώ ’Αποστόλων Κιλικίας μάρτυρος. 

Νέα Σελήνη ώρ. 10, λ. 38 π. ιι.
Γρηγορίου αρχιεπισκόπου Άκραγαντίου καί Άμφιλοχίου 
έπισκόπου Ίκονίου.
Κλήμεντος πάπα 'Ρώμης καί Πέτρου ’Αλεξάνδρειάς. 
Αικατερίνης μεγαλομάρτ. καί Μερκούριού μάρτυρος. ’Αργία. 
Αλυπίου καί Νίκωνος τών οσίων, καί μ,νήμη τοΰ οσίου πατρδς 
ήμών Στυλιανού τοΰ Παφλαγόνος.

Ιακώβου Πέρσου μεγαλομάρτυρος.
Στεφάνου τοΰ νέου καϊ Είρηνάρχου μάρτυρος.
Παραμόνου καί Φιλουμένου τών μαρτύοων.
Άνδρέου τοΰ πρωτοκλήτου. ’Αργία.

Σελήνης α' τέταρτ. ώρ. 9, λ. 13 π. ιι.
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Έχων ήμέρας 31. Ή ήμερα εχει ώρ. 9 καί ή νΰξ ώρ. 15.

Ό "Ηλιος εις τόν Αίγόκερω.
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Ναοΰμ τοΰ προφήτου.
Άβακοΰμ τοΰ προφήτου.
Σοφονίου τοΰ προφήτου.
Βαρβάρας μεγαλομ. καί Ίωάννου τοΰ Δαμασκηνού. 
Σάββα τοΰ θεοφόρου καί ήγιασμένου. ’Αργία. 
Νικολάου έπισκόπου Μύρων τής Λυκίας. ’Αργία. 

’Αμβροσίου έπισκόπου Μεδιολάνων.
Παταπίου τοΰ οσίου.

Πανσέληνος ώρ. 7, λ. 15 ιι. u.
Ή σύλληψις τής θεομήτορος "Αννης. ’Αργία. 
Μήνα, Έρμογένους καί Εΰγράφου μαρτύρων. 
Δανιήλ τοΰ Στυλίτου.
Σπυρίδωνος τοΰ θαυματουργού. Αργία.
Ευστρατίου και τών σΰν αύτω μαρτύρων. 
Θύρσου καί τών σΰν αυτώ μαρτύρων.

* ΤΓΝ Ν Λ . ' _ J________<__________

Δευτ.
Τοίτ.
Τετ.
Πέμ.
Παρ.
Σάβ.
Κυρ. ’Ελευθερίου ίερομάρτυρος.

Σελήνης τελενταϊον τέταρτον ώρ. 1, λ. 17 π. ιι.
Άγγαίου τοΰ προφήτου καί Μαρίνου μάρτυρος.

Δανιήλ τοΰ προφήτου καί τών 3 παίδων, Διονυσίου αρχιε
πισκόπου Αίγίνης, τοΰ έκ τής νήσου Ζακύνθου. 
Σεβαστιανού, Ζωής καί τών σΰν αύτοΐς μαρτύρων. 
Βονιφατίου μάρτυρος.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
Προεόρτια τών Χριστουγ. καί μνήμη Ιγνατίου τοΰ Θεοφόρου. 
Ίουλιανής μάρτυρος.
’Αναστασίας μάοτυρος τής Φαρμακολυτρίας.

Νέα Σελήνη ώρ. 4, λ. 48 π.
Τών έν Κρήτη 10 μαρτ.
ΓΙαοαμονή τών Χριστουγέννων καί Ευγενίας όσιομαρτυρος.
Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. 
’Αργία τριήμερος καί κατάλυσις είς πάντα μέχρι τής παρα
μονής τών Θεοφανείων.
Ή σύναξις τής Θεοτόκου καί Εύθυμίου ίερομάρτυρος. 
Στεφάνου αρχιδιακόνου, Θεοδώρου Γραπτού.
Τών έν Νικομήδεια δισαυρίων μαρτύρων.
Τών έν Βηθλεέμ άναιρεθέντων 14 χιλ. νηπίων.

Σελήνης πρώτον τέταρτον ώρ. 5, λ. 11 ιι. ιι.
Ανυσίας τής όσιομάρτυρος.
Μελάνης όσιας. ’Απόδοσις έοοτής τών Χριστουγέννων.

Δευτ.
Τρίτ.

Τετ. 
Πέα.

Παο. 
Σάβ. 
Κυρ.

ΙΩΑΝΝΟΥ ΑρΣΕΝΗ «ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ 9
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Ο ΝΥΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Τ' , ,
1 ΜΝ έκλογήν του κ. Φέ^ιξ Φώρ πρωτίστως ένθουσιωδέστατα άπεδέχθησαν οί 

"Ελληνες, καθόσον ό ήδη Πρόεδρος τής Γαλλ. Δημοκρατίας είναι φιλέλλην έκ των αρχαι
ότερων καί ειλικρινέστερων, φιλέλλην έκ πεποιθήσεως, έν ταύτώ δε καί θερμός ύπέρμαχος 
τής άναπτύξεως των σχέσεων τής Γαλλίας μετά τής ’Ανατολής.

Ό κ. ΦέΖιξ Φώο9 γεννηθείς έν Παρισίοις τή 18η 'Ιανουάριου 1841, άνεκηούχθη 
Πρόεδρος τής Δημοκρατίας, φέρων ώς μόνα εφόδια τής ύψίστης ταύτης έκτιμήσεως, οχι 
μεγάλας οίκογενειακάς παραδόσεις, ούδ’ έξοχους προς τό Γαλλικόν ’Έθνος εκδουλεύσεις, 
άλλ’ εις άντιστάθμισμα παρελθόν έντιμου έργασίας καί πολιτείας πεφωτισμένης, καί πάντα 
τά έχέγγυα διακεκριμένου Άνδρος καί φιλοπάτριδος ΙΊολιτευτού, κεκλημένου νά έργασθή 
έν αυταπαρνήσει υπέρ των τιμιωτάτων συμφερόντων τής Πατρίδος. ’Αγορητής έκ των 
αρίστων, έντριβέστατος περί τά Οικονομολογικά, έν τή πολιτική άνεφάνη τό πρώτον υπό 
του μεγαλώνυμου φίλου του Γαιιβέττα. 'Υπό τάς εμπνεύσεις τάς έκ των ιδεών τού 
Γαιιβέττα, καί ζώντος καί θανόντος συνεχίζει την δράσιν αυτού, ή δέ Γαλλία έν τώ 
προσώπω τού νέου αυτής Προέδρου έχαιρέτισεν ένα τών κληρονόμων καί τών ύπερμάχων 
τών ιδεών τού μεγάλου εκείνου Πατριώτου, διαπρεπή ύποστηρικτήν τής είρηνοποιού 
πολιτικής, ήν ήσπάσθησαν τά άκμαΐα στοιχεία τής Γαλλικής Δημοκρατίας.

(
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΕΡΩΦ

ΚΕΙ παρά την δασωμένην ράχχν τοϋ Άρδη- 
τοϋ είς μικρόν άπό τοϋ Ναοϋ τοϋ ’Ολυμπίου 
Διάς άπόστασχν άντικρϋ τοϋ θείου της Άκρο- 
πόλεως βράχου θάΰήτοϋταχ μετ’ολίγους μήνας 
πάγκαλος έκ πεντελησίου μαρμάρου είκών. 

’Αγνοώ οποία έπχγραφίχ θά τεθη επί της 
βάσεως τοϋ άνδρχάντος τούτου κα'τ αν δχ’ ίάμβων θά γνωρί- 
ζεταχ είς τάς μελλοϋσας γεννεάς, δτχ ό πέρχξ τοϋ αγάλματος 
μαρμάρχνος κόσμος όφείλεταχ εις την γενναχοδωρίαν αϋτοϋ.

Θά έπροτίμων νά έσίγων οχ χαμβοχ καχ θά ίχθελον βαθέως 
έν τώ λίθω λαξευτόν νά δχωράτο άπλώς τό όνομα, τοϋ οϋ 
προς τχμίχν ή είκών.

Μεγαλοπρεπέστερον οϋτω καχ γενχκώτερον καχ πραγματχ- 
κώτερον θά έξυμνεχτο τό άληθές τοϋ άνδρός άρχαχκόν μεγα- 
λεχον καχ πχστότερον θά δχετρανοϋτο ίχ τοϋ όλου ’Έθνους, ή 
σϋμπαντος τοϋ Έλλχχνχκοϋ προς τον άνδρα εϋγνωμοσϋνη.

’Αλλά τίς ό άνίχρ ου ή μαρμάρχνος είκών καχ τί έπραξεν, 
ϊνα τοχαυτης καχ τοσαϋτης τϋχχχ τχμης ; *0  άνίχρ καλεχταχ:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΕΡΩΦ
ό δέ τίτλος του :

ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
*

* *
Εϋεργέτης τοϋ Έθνους, τοϋ Έλληνχσμοϋ όλοκλιχρου !
Αυτός εχναχ ό τίτλος ϋφ ’ δν ό άνίχρ οϋτος γνωρίζεταχ παν

τού όπου πάλλεχ Έλληνχκίχ καρδία, παντού ένθα "Ελληνες 
οΐκοϋσχ. Άπό τών οχθών τοϋ Νείλου μέχρχ τών παρθένων 
της Άμερχκΐχς δασών καχ άπό τοϋ Ταχνάρου μέχρχς έκεχ ένθα 
έξχκνεχταχ ίχ Έλληνχκίχ πατρίς.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΕΡΩΦ

ΜΕΓΑί ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΝ ΑΓΟΝΟΝ



ΣΤΟΑ

Και τον τίτλον αύτόν, δν αΐ έπιγενόμεναι γεννεαι θά τώ 
άποδώσωσιν, ό τίτλος αυτός, δν άνεξιτήλοις γράμμασι θά τώ 
άπονείμη ή ιστορία, τον κατέκτησε ζών έτι, χωρίς νά διεγείρη 
ούδενός τον φθόνον, χωρίς νά προκαλέση ούδενός τό μίσος, 
χωρίς ουδέποτε νά συνάντηση φθονερόν τινα Ζωίλον.

Έρωτήσατε τον Βασιλέα, τον πολιτικόν ά,νδρα, τον σοφόν 
τοϋ Πανεπιστημίου, ένα ιερέα, ένα ναύτην, ένα στρατιώτην, 
ένα άχθοφόρον :

— Γνωρίζεις τον Άβέρωφ ;
Καί θά λάβητε πάντοτε την αύτήν, πάντοτε την μονότονον 

άπάντησιν :
— Ποιον έννοεϊς ; τον Γεώργιον Άβέρωφ ; Τον Εύερ- 

γ έ τ η ν ;
** *

Ναί! Εύεργέτιις.
Διότι άνεξαρτήτως των κολοσσιαίων χρηματικών ποσών, 

άτινα άχρι τοϋδε διέθεσε, άνεξαρτήτως τής γνωστής πλέον 
προθέσεώς του τού νά διαθέση ολόκληρον τον πλούτον του 
ύπέρ εθνικών σκοπών, κατέχει εις τον ύπατον βαθμόν την 
μυστηριώδη τέχνην τοϋ δωρεϊν, τοϋ δίδειν.

Il faut savoir donner!
Τέχνη μεγάλη, μυστηριώδης, επιστήμη βαθυτάτη, τό νά 

ξέρης νά δίδης, τό νά ώφελης πράγματι δωρών.
Εύεργέτει! ύπηγόρευσεν είς τον Γ. Άβέρωφ ή καρ- 

δία του.
Εύφυώς εύεργέτει τώ ειπεν ό δεξιώτατος καί όξύτατος 

νοϋς του.
Καί δι’ αύτό άπασαι, αί τοϋ Γ. Άβέρωφ δοιρεαί έχουσ 

νοϋν, έχουσι σκοπόν, άποβλέπουσιν είς πρακτικόν άποτέ- 
λεσμα, δεν πηγαίνουν είς μάτην !

ΓΙαρερχόμεναι αί μέλλουσαι γεννεαι προ τών ίδρυμάτω1 
τοϋ Γ. Άβέρωφ δεν θά έξίστανται μόνον προ τής μεγαλο
πρέπειας τών δωρεών, άλλά καί θά άποθαυμάζωσι τον πρα 
κτικώτατον έν αύταϊς νοϋν.

Συν τώ τίτλω τοϋ μεγαλοπρεπούς δωρητοϋ, τοϋ έκατομ 
μυριούχου τού διαθέτοντος χριστιανικώς τον πλούτον του 
ό Γ. Άβέρωό κατέκτησε τον τίτλον τοϋ σοφού, τοϋ γνωρί
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ζοντος καϊ δλην τοΰ πλούτου την άξίαν καϊ δλην την έξ 
αύτοΰ προερχομένην ωφέλειαν.

Μετ' έ π ι γ ν ώ σ ε ω ς εύεργετών.
Ίδου τό σύμβολον τοΰ Γ. Άβέρωφ.

** *
Δέν ι’ιξεύρω τίνα είναι τά συστατικά τά άπαιτούμενα πρός 

άποτελεσμόν ενός μεγάλου άνδρός. Ή ιστορία καϊ οχ άνθρω
ποι έχουσι περιεργοτάτας έπϊ τοϋ άντικειμένου τούτου ιδέας.

"Αν δμως διά νά ηναι τις μέγας άνηρ άπαιτεϊται:
α'. Νοΰς άνώτερος τοΰ κοινοΰ.
β'. Διάπλασις διανοητικών δυνάμεων άσυνήθης.
γ'. Υπέροχος είδικότιις εις τινα κλάδον τοΰ έπιστητοΰ.
δ'. Καρδίας καλοσύνη.
ε'. Ψυχής σθένος.
ς'. Χαρακτήρος υ·φος.
Τότε βεβαίως ό Γ. Άβέρωφ ύπέρ πάντα άλλον παρ’ ημϊν 

δικαιούται είς τόν τίμιον τούτον τίτλον.
Άλλ’ αρά γε δέν τώ ηρκει ό έτι τιμιώτερος τίτλος, Εύεργέ- 

του ενός ’Έθνους ;

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
(ΙΙαοάπονο)

Εϊοα προχθές τά μάτια Σου γιά άλλον δακουσμένα . . . 
και ε’πα μέ παράπονο, παρθένα μου, πικρό 
άς δάκρυζαν και μιά στιγμή τά μάτια σου γιά μένα 

κι’ άς μέ θρηνούσανε . . . νεκρό !

ΔΥΟ ΜΥΣΤΙΚΑ

Τδ μυστικό σου έρωτα στα μάτια σου διαβάζω . . . 
τδ μυστικό μου έρωτα στα μάτια μου διαβάζεις 
και βλέπεις πώς γιά σένανε πονώ κι’ αναστενάζω 
καί βλέπω οτι γι’ άλλονε πονεϊς κι’ αναστενάζεις. ..

Κ.



Ο ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΒΕΡΩΦ, 
το άληθώς μεγαλουργόν καί τετιμημένον 
περιβάλλει πλέον ή λατρεία τών 'Ελλή
νων, διότι δμολογουμένως σπανίως άνηρ, 
διά τών μεγάλων αύτοϋ δωρεών, συνέδεσεν 
αύτό πρός ολόκληρον περίοδον τοϋ Έθνους, 
σπανιώτερον δέ τοσοϋτον συνεχείς εύεργεσίαι 
πρός την ήμετέραν πατρίδα διέχυσαν την 
ελπίδα, την πίστιν, τον ενθουσιασμόν, ον 
έξήγειρεν ή κατά τό Έτος τούτο μεγάλη 
και ευλογημένη δράσις τοϋ μεγαλοψύχου 
τούτου τέκνου της ’Ηπείρου.

Ώς γνωστόν ή άπόφασις της ’Επιτρο
πής τών ’Ολυμπίων πρός άνέγερσιν άν- 
δριάντος εις τόν κ. Γ. ’Αβέρωφ, έλήφθη 
έν συνελεύσει ευθύς αμέσως μετά την έξ 
’Αλεξάνδρειάς επιστροφήν τοϋ Γενικού

Γραμματέως καί διαπρεπούς ημών συνεργάτου κ. Τιμ. Φιλήμονος, δτε 
ό μεγάτιμος άνηρ έδηλωσεν, δτι θά συνετέλει εις την άνέγερσιν τοϋ 
Σταδίου διά της παροχής ήμίσεως έκατομμυρίου δραχμών. Κατά την 
συνέλευσιν εκείνην ή ’Επιτροπή έψήφισε τό διά την άνέγερσιν τοϋ άν— 
δριάντος του χρήσιμον ποσόν, την δέ κατασκευήν αύτοϋ άνέθετο εις τόν 
καλλιτέχνην κ. Γ. Βρούτον, τόν πρό διετίας γλύψαντα την προτομήν 
τοϋ ίδιου ’Εθνικού Ευεργέτου, άντίγραφα τής οποίας κοσμοϋσιν ήδη τήν 
ενταύθα στρατιωτικήν Σχολήν τών Εύελπίδων καί τό έν ’Αλεξάνδρειά 
Άβ ερώφειον Γυμνάσιον.

Κοσμοϋντες τάς σελίδας τής «Ποικίλης Στοάς» καί διά τής είκόνος 
τοϋ άνδριάντος τοϋ κ. Άβέρωφ, διασώζωμεν έν έθνική ύπερηφανεία είς 
τόν παρόντα τόμον τοϋ ήμετέρου ’Εθνικού 'Ημερολογίου τήν έξοχον έπι- 
στολήν τοϋ μεγάλου χορηγού τών ’Ολυμπιακών ’Αγώνων, ύπό τήν ευερ
γετικήν χειρα τοϋ όποιου τό πρώτον έτέθη ή άνακαίνισις τοϋ Παναθηναϊ
κού Σταδίου, ήν άπηύθυνεν ούτος, είς άπάντησιν τοϋ ωραίου Ψηφίσματος, 
δπερ έπέδωκεν ό έν Αίγύπτω Πολίτικος ΙΙράκτωρ τής 'Ελλάδος κ. I.
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Γρυπάρης, έξ ονόματος τοϋ Δωδεκαμελοϋς Συμβουλίου τής ’Επιτροπής 
τών ’Ολυμπίων, δΓ ού άνηγγέλλετο είς τόν κ. ’Αβέρωφ ή ομόθυμος άπό- 
φασις αύτοϋ κατά τήν συνεδρίαν τής 10ά Μαΐου 1895 είς άνέγερσιν τοϋ 
άνδριάντος τοϋ φιλογενεστάτου Έλληνος, λόγω διαρκούς άναμνήσεως 
τής όφειλομένης πρός αυτόν ’Εθνικής ευγνωμοσύνης.

Έν ’Αλεξάνδρειά τή 25 Μαΐου 1895

Πρός τήν Αύτοΰ Βασιλικήν Υψηλότητα τόν Λιάδοχον τού 'Ελλη
νικού Θρόνου Κωνσταντίνον, ώς Πρόεδρον τής έπι τών ’Ολυμ
πιακών ’Αγώνων ’Επιτροπής, και τά λοιπά έντιμα μέλη ταύτης.

Υψηλότατε,

"Εντιμοι Κύριο»,

Ούτε Αξίονν ούτε προάεδόκων τόδω ίξαιρετικήν τιμήν, οϊαν μοϊ 
Απονέμετε διά τοϋ Ψηφίσματος ήμών τής 10ης Μαΐου έ. έ. δπερ, Αρι
στοτεχνικός γεγραμμένον, μοϊ έπέδωκεν ό Πολιτικός ΙΙράκτωρ τής 
'Ελλάδος κ. Ίω. Γρυπάρης.

Ή άπόφασις τής 'Υμετέρας ’Επιτροπής νά άνεγερθίϊ ό άνδριάς 
μου έν τω Παναθηναϊκό Σταδίω, είς ούτινος τήν μερικήν μόνον 
άνακαίνισιν προσήνεγκον ένα όβολόν, είνε άναντιρρήτως ή ύ·φίστη 
τιμή, ήτις θά Αδύνατο ν’ άποδοθμ είς πολίτην "Ελληνα έπϊ μεγά- 
λαις ύπηρεσίαις, αί δ’ έμαϊ είσί τόσω μέτριαι ώστε δέν δύναμαι ν’ 
Αποδώσω άλλην έννοιαν είς τήν άπόφασιν ύμών, είμή τήν τής φιλο- 
πάτριδος προθέδεως νά παρορμήσητε καί φιλοτιμήσητε άλλα τέκνα 
τής Πατρίδος είς άλλας καί πολλό μείζονας των έμόν θυσίας πρός 
αύτήν. Κολακεύομαι έπϊ τούτω ούχ ήττον ή δσον εύγνωμονό έπί τε 
τη άπονεμηθείση μοι έξόχω τιμμ καί έπί ταϊς φιλοφρόνως συνο- 
δευούσαις αύτήν έκφράσεόι καί εύχαϊς.

Είθε νά φανό μέν εγώ άξιος τόν τιμών τούτων, νά τύχμ δέ ή 
φιλτάτη Πατρϊς ήμων πολλών άλλων τέκνων, άτινα νά μέ ύπερόά- 
λωόιν έν θυδίαις και φιλοπατρία, ώς δικαιούσθε νά προσδοκάτε, προ- 
θέμενοι έμέ παράδειγμα τοϊς πάσι καί τοϊς έπερχομένοις διά τής 
έπιζήλου τιμής τής άνεγέρδεως τοϋ άνδριάντος μου έν τφ Πανα- 
θηναϊκφ. Σταδίφ. Είθε δέ καί ή άνακαίνισις τούτου, οδω μέτρια 
κάν ή νά χρησιμεύσει ώς Αφετηρία είς τήν άνακαίνισιν τών έθνι- 
κών δυνάμεων, πρός έκπλήρωδιν μέν τών πανελληνίων πόθων, πρός 
ίκανοποίηδιν δέ καί των φιλελλήνων, οϊτινες δέν Απαξίωσαν νά 
θεωρήδωδι τήν νεωτέραν 'Ελλάδα ικανήν νά φιλοξενήδμ τόν νεώ- 
τερον πεπολιτιδμένον κόσμον, σπεύδοντα νά τιμήδμ έν τό προ- 
σώπω αύτής τήν άφθιτον δόξαν τής μητρός 'Ελλάδος.

Δέξαόθε Υψηλότατε καί Έντιμοι Κύριοι, τήν έπανειλημμένην 
έκφραόιν τής άϊδίου εύγνωμοσύνης μου. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΕΡΩΦ

Τοιοϋτον κείμενον, έν ω έκδηλοϋται τό άληθές τοϋ γενναιόφρονος πα
τριώτου αίσθημα δέν πρέπει νά συνοδεύση ούδεμία λέξις. Αύτό στίλβει, 
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άφ ’ εαυτού. Ό Γεώργιος Άβέρωφ μεγαθύμως έγκολπωθείς καί προστα- 
τεύσας την ιδέαν της άναβιώσεως τών ’Ολυμπιακών Άγώνων, σύν τή 
άνεξαντλήτω φιλοπατρίγ του κατεδείκνυεν άπόφασιν καί επίνοιαν άληθώς 
ύψηλοτέραν της μεγαλοδωρίας Αύτοΰ. Τιμώμεν την μεγαλόδωρον φιλο- 
γένειαν τών τέκνων της 'Ελλάδος, της οποίας αύτη άπτά καί πολύτιμα 
δείγματα ελαβε πλειστάκις, άλλά δυσκόλως θά ήδύνατό τις ν ’ άρνηθή 
δτι δ Γεώργιος Άβέρωφ μεταξύ τών εύεργετών τούτων εξαιρετικήν καί 
δλως επιφανή κατέσχε θέσιν. Τελείως ήδη άναλαβών την άνοικοδόμησιν 
τοϋ ’Αρχαίου Σταδίου καί ώς άριστοτέχνης διά της ηγεμονικής χορηγίας 
του έπιζητών νά έπιτύχη την τελειότητα, παρίσταται ενώπιον τοΰ 'Ελ
ληνικού Έθνους όχι μόνον ώς καρδία παρασυρομένη ύπό τών θερμοτέρων 
καί εύγενεστέρων αισθημάτων άπέναντι της κοινής μητρός, άλλά καί ώς 
διάνοια γενναίως καί προφρόνως άκολουθοΰσα την πραγματοποίησιν με
γάλου ιδεώδους.

** *
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σεως, άνεπαρεστάθη επιτυχέστατα. Διετηρήθησαν τά χαρακτηριστικά 
δλα φυσικά, ούδέ τό έλάχιστον δ’ έκδηλοϊ οίανδήποτε έκτροπον ο’ίησιν, άν- 
τικειμένην είς τήν εύπρέπειαν τής Τέχνης καί είς τήν εύγένειαν τοΰ 
’Εθνικού Εύεργέτου.

Ό Γεώργιος Άβέρωφ, δ κατά τήν ώραίαν έκφρασιν τοΰ κ. Φιλήμονος, 
εύαίσθητος καί άγαθός ώς παιδίον, δ ειλικρινής καί ύπέροχος πατριώτης, 
φέρων τήν άριστεράν χέϊρα έπϊ τοΰ στήθους αύτοΰ, εκτείνει τόν δεξιόν βρα
χίονα μέ τήν παλάμην άνοικτήν, έξ ής άπέρρευσαν τ’ άγαθά, δι ’ ών θά 
έπιτελεσθή ή προσεχής πανήγυρις τής προόδου έν Έλλάδι. Ή χειρ εκείνη, 
είς ήν δ καλλιτέχνης άπέδωκεν δλον τό φυσικόν κάλλος, τό εύθύς έξ άρ- 
χής θέλγον καί έπιβάλλον, μετ’ ολίγον δεξιουμένη καλοκάγάθως τούς 
μέλλοντας νά συρρεύσωσιν είς τά Νέα Πανα&ήναια, αιωνίως θά δεικνύη 
είς πάντα έπισκέπτην τό Στάδιον τής εύγενοΰς άμίλλης καί δίδουσα το 
σύνθημα πρός έναρξιν τών ’Ολυμπιακών Άγώνων, θά ύπομιμνήσκη είς 
πάντα εύγνώμονα Έλληνα τόν θησαυρόν, δστις άπέρρευσεν έξ αύτής, 
άστειρεύτου πάντοτε καί έτοιμης πρός νέας θυσίας.

Θά τίμηση την 'Ελληνικήν καλλιτεχνίαν, τήν Ελληνικήν γλυπτι
κήν, δ ύπό τοΰ κ. Βρούτου εντός μικρού άποπερατούμενος άνοριάς τοΰ 
Γεωργίου Άβέρωφ,ha ήνε δ ’ άληθώς μία μεγάλη επιτυχία καί τό άλη- 
θές έγκαλώπισμα τής προσδοκωμένης εθνικής πανηγύρεως. Παρά τούς 
δυσκόλους δεσμούς καί τά στενά δρια, άτινα ύφίστανται τοιαΰτα έργα, 
είς ά δέν εινε έλευθέρα ή έμπνευσις τοΰ καλλιτέχνου, επιβάλλεται δέ 
μόνη ή έκ τοΰ φυσικού πιστή άντιγραφή, δ άνδριάς τοΰ μεγάλου δω- 
ρητοΰ θά παραμείνη ώς έν τών τελειοτέρων έργων τής συγχρόνου 'Ελλη
νικής γλυπτικής. Έν τή έκφράσει τοΰ προσώπου καί έν τή στάσει τοΰ 
άγάλματος, δ διαπρεπής Έλλην καλλιτέχνης άναδεικνύεται λεπτότατος 
τής γλυφίδος χειριστής, γλύπτης εμπνευσμένος. Στάσις ή άρμόζουσα είς 
ένα Άβέρωφ, θαυμασίως έρμηνεύουσα διά τοΰ παραστήματος το μεγα- 
λεΐον άνδρός άπερίττου, πρακτικού, έμπνευσθέντος έκ τών άγιωτάτων 
ύπέρ πατρίδος αισθημάτων, καί άνεπιτηδεύτως έξεικονίζουσα δλην τήν 
μετριοφροσύνην τοΰ Άνδρός, τοσοΰτον σεμνώς ύποδεικνύοντος διά τής προ
τεταμένης δεξιάς χειρός του τό μέγα έργον, δπερ τοσοΰτον μεγαλοπρε- 
πώς έδώρησεν ή εύγενής αύτοΰ ψυχή, μετά τινας δέ μήνας θά κοσμή δ 
άνδριάς του.

Ώς δμολογεϊται ύπό τών γινωσκόντων τόν άνδρα έκ τοΰ σύνεγγυς, καί 
τής μορφής ή έκφρασις, έκφρασις μεγαθύμου Ήπειρώτου, άνδρός ενέρ
γειας άφιλοδόξου, πιστής είς τό καθήκον καί φλεγομένης ύπό συναισθή-

ΜΙΑΡΟΙ ΣΤΙΧΟΙ

Κι άν έχουμ’ έδώ πέρα 
Τδν “Ερωτα πατέρα, 
Τή Συμφορά βυζάστρα, 
Ποιος ξέρει στ’ άλλα τάστρα, 
Ποΰ μέσ’ στδ χάος γυρίζουν, 
Καί ποΰ τή γή άντικρύζουν 
Σαν κήτη ένα κοχύλι, — 
Τί φιλιά, καί τί χείλη !
Τί καρδιές, και τί πόθοι 1 
Νά ίδοΰμε δέν έδόθη
Τδν ίσκιο τους μπροστά μας 
Μηδέ στα όνείρατά μας !

Κι άν έχουμ’

Τί πάθη έκεϊ βογγάνε, 
ΓΙοΰ τά δικά μας θάνε 
Μπροστά τους ένα ένα 
Παιγνίδια νυσταγμένα ! 
Καί θάνε τά περίσσια 
Βάσανα, παιδιακίσια 
Κακιώματα καί μόνο 
Μπροστά σέ τέτοιο πόνο ! 
Μπροστά σέ τέτοιες λύπες 
Τής συμφοράς οί γΰπες, 
Τοΰ έρωτος τά φείδια, 
Σβυσμέν’ αποκαΐδια!

εδώ πέρα
Τδν “Ερωτα πατέρα 
Τή Συμφορά βυζάστρα, 
Ποιδς ξέρει στ’ άλλα τάστρα!

ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ
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’Αξιότιμε Κύριε ’Αρβένη,
Σας ευχαριστώ πολύ για τήν αγάπη που έχετε στα ταπεινά ’έργα μου. Εις τό 

οικοδόμημα τής φιλολογίας μας, εγώ όπως βλέπετε ακούραστη προσφέρω ταπεινά 
λιθάρια και δεν θά σταματήσω, παρά μόνον όταν τό χέρι μου νεκρωθή ή τό κε
φάλι μου στερέψη.

Σας στέλλω ένα άπ’ τά τελευταία διηγήματά μου, διότι με τήν ΠΟΙΚΙΛΗ 
ΣΤΟΑ έχουμε παληά γνωριμία, σάν παληά δέ φίλη, πάντοτε έξετίμησα τάς άρε- 
τάς αυτής καί τον λαμπρόν ζήλον του εύγενοΰς Διευθυντοΰ της. Σας παρακαλώ 
νά δεχθήτε τά συγχαρητήριά μου διά τό έργον Σας τό ακανθώδες καί τά εΰχαρι- 
στήριά μου διά τήν τιμήν, τήν οποίαν μου περιποιεϊ ή μέ τόσας κολακευτικάς εκ
φράσεις αίτησίς Σας διά τήν μικράν συνεργασίαν μου.

Μετά πολλής έκτιμήσεως

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Κωνοταντινούπολις Σεπτέμβριος 1895.

εαυτόν

λιππυ ι
__  V-V/W**· I

σπάνιος νέος· ξεύρει νά διευθύνη τον 
του, τό σπήτί του, τό κατάστημά 

τήν πέννα του και τό cotillon.του,
— Είσαι βεβαία ;
— "Ολοι το λέγουν. ’Εγώ τον βλέπω 

σπανιότατα’ εις τον κόσμον πάντοτε λέγει 
πολύ ευχάριστα πράγματα καί ή άπουσία του 
θεωρείται σπουδαία έλλειψις οι’ ένα χορόν.

— ’Εσύ, πώς τον βρίσκεις :
— ’Εγώ ; ’Ακολουθώ τήν κοινήν γνώμην. 

-— Μά δική σου ιδέα οέν σχημάτισες.
Ή κυρία ΙΊερίδου, έφάνη στενοχωρουμένη 

■ης εις τον θεΐόν της, διά νά τον βολι- 
έπιμένη εις τήν έρώτησίν του.

ες πώς τον κρίνεις εσύ, χωρίς νά έπιρεασθής άπο τήν

— Έγώ . . . τον εύρίσκω ένα μηδενικό.
— Χά, χά, χά . . . λέγε . . .
Ή κ. Περίδου περιέφερε τό γαλανόν βλέμμα της μέ φόβον, μήπως 

τήν άκούση κανείς καί είπε.
— Σωστό μηδενικό. Ξεύρετε όμως, πού εύρίσκεται ή ισχύς του;
— Στά μαλλιά του, όπως ή ισχύς τού Σαμψών ;
— Εις τήν μεγάλην ιδέαν, πού κατόρθωσε νά έ'χη διά τόν εαυτόν 

του. Έπείσθη πώς είνε μέγας άνθρωπος καί τό είπε καί άφήκε νά τό 
καταλάβουν οί άλλοι. Έχει καί ή βλακεία τό μεγαλεϊόν της, όταν εύ- 
ρεθή εις τό ζενίθ. Όλοι έπίστευσαν καί τόν άνεγνώρισαν καί τώρα βασι
λεύει. Πριν νά τελειώση μίαν φράσιν του, όλοι χαμογελούν οιότι είνε 
βέβαιοι, ότι θά ’πή ώραϊα πράγματα. Μέ τήν ιδέαν ότι ή τουαλέτα του 
αντιγράφεται, κατήντησε νά ντύνεται γελοία άλλ ’ όλοι θαυμάζουν την 
πρωτοτυπίαν του. Μέ τήν ιδέαν ότι πρέπει νά τόν άγαπήσουν ΰλαι αί 
γυναίκες — διότι είνε αδύνατον νά τού άντισταθούν—τάς κακολογεί όλας 
χωρίς έξαίρεσιν καί διηγείται πάντοτε μέ ίπποτικον άνώνυμον—άλλά οίοων 
περίφημα νά εννοηθούν τά ονόματα—χίλια άνέκδοτα, τά όποια άν έ'γραφεν 
δ Ζολά δέν θά εΰρισκε μόνον τήν ’Ακαδημίαν κλειστήν, άλλά καί τήν Γαλ
λίαν. Τά λέγει όμως εκείνος καί πρέπει νά τ ’ άκούση κανείς μέ μειδίαμα.

Έρρίχθηκε καί στή φιλολογία. Τόσον καιρό διάβαζε μέ οίκτον όλα 
έγράφοντο εκεί κάτω βτήυ Ά&ήνα. Έλεγε μεταξύ δύο περιφρονη- 

όσω λείπει δ γάτος», 
ότι όλοι θά σβύσουν εις

καί έπειτα έκάρφωσε τό βλέμμα τ· 
δοσκοπήση, άν

— Δεν μου είπι
κόσμου.

τε, πώς δέν έχω γοΰσ 
είμαι περίεργος.

ει·

«Τοσα
τικών μειδιαμ.άτων. «Χορεύουν τά ποντίκια, 
Έπειτα βέβαιος ότι όλους θά τούς κεραυνώση, 
τήν φωτεινήν έμφάνισίν του, πήρε τήν πέννα καί εγραψε.

Αί εφημερίδες τής πόλεώς μας, του άφιέρωσαν άρθρα ολόκληρα, εις τά 
όποια δεν έλησμόνουν νά κεραυνοβολούν τούς ’Αθηναίους, τόσω μικρούς 
καί αλαμπείς άπέναντι τού Κωνσταντινουπολίτικου Ήλιου καί ό ίδιος 
έγραψε τά σπουδαιότερα άπο τά άρθρα αυτά.

Έκτοτε, τακτικότατα διαβάζω τό δνομά του εις τά προγράμματα 
τού συλλόγου : Πάντοτε διά τάς διαλέξεις του εκλέγει έσπέρας καί δ 
σύλλογός μας, εινε πλήρης άκροατηρίου εκλεκτού, τό όποιον προφυλάτ- 
τεται άπό τάς θωπείας τού ϋπνου, άπό φόβον μήπως τεθή έν άμφιβόλω 

κρισιν του
— Θά πή
— Λέγε,

ί

ή καλαισθησία του.
— Έλυσε τό πρόβλημα τής ζωής.
— Αυτά δέν εινε τίποτε. Έχει καί άλλα προσόντα' βλέπετε αυτήν 

τήν νέαν, τήν όποιαν έξαιρετικώς περιτριγυρίζει ;
— Ναι, νόστιμη είνε . .
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— Ναί, νόστιμη και πλουσιωτάτη· άλλ ’ έχει ολίγα σύννεφα, τό 
παρελθόν της. Ό ήρως μας την περιτριγυρίζει, την ώνόμασε προχθές 
βασίλισσαν ενός χορού καί επειδή τό είπε εκείνος, όλοι τό έπίστευσαν 
και δ καθείς ε”βαλε τά γυαλιά καί άνεκάλυψε νέα θέλγητρα καί αύτή 
άκόριη ή ελαττωματική στάσις της — την βλέπετε; Υψώνει την δεξιάν 
ωμοπλάτην — εγεινε στάσις της μόδας.

— Γιατί δλα αυτά ;
— Έπεισε τόν κόσμον, ότι τά οικονομικά του πηγαίνουν εξαίσια, δτι 

είνε σκουπίδια οί άλλοι δικηγόροι κτλ. Αυτά δλα μέ σκοπόν έθήρευε 
νύμφην πολύφερνον. Διέλυσε τάς σχέσεις του μέ μίαν νέαν μουσικόν με- 
τρίαν, την οποίαν άνέδειξεν ώς Έλληνίδα Πάτη καί έπεδόθη εις θηραν 
νύμφης. Αύτή, την όποιαν βλέπετε, είνε τό θήραμα.

— Μά θαρρώ πώς θά έπιτύχη.
— Τέτοιοι άνθρωποι ποτέ δέν άποτυγχάνουν · άλλως τε ή άποτυχία θά 

τούς έβαζε στόν τόπο τους, καί θά έκαιε τά πτερά των. Τώρα προσπαθή 
— συγγράφων μίαν μονογραφίαν — ν ’ άποδείξη δτι ή νέα αύτή, είνε 
κατ’ εύθεϊαν γραμμήν άπόγονος τών Καντακουζηνών. Ό πατήρ της έμ
πορος της μεγάλης άγοράς, πολύ κολακεύεται άπό την άνακάλυψιν αύτήν 
καί θά τοϋ δώση ώς γέρας την κόρην του. Ξεύρετε δέν την δίδει εις τόν 
τυχόντα- πέρυσι τοϋ διέφυγε καί έταξείδευεν ή νέα ’Αντιγόνη μέ τόν 
διδάσκαλον τοϋ πιάνου, έπί έ'να μήνα εις τά ενδότερα της ’Ανατολής· 
άλλ ’ δ πατήρ ήρνήθη νά την δώση εις τόν διδάσκαλον καί την έδέχθη 
είς τό σπητί του, δπως ητο μαυρισμένη άπό . . . τόν ήλιο.

Άμα έ'λθη καμμία έπισημότης, κάμνει τά άδύνατα δυνατά διά νά 
συστηθη καί ρίπτει βλέμματα ύπερηφανα, άξιωθείς νά καθηση είς τό 
άμάξι κανενός πρίγκηπος η καμμιάς άμφιβόλου κομησσης. Κατόπιν, εν
νοείται μετά την άναχώρησιν τών ξένων — σας λέγει άπλούστατα : δτι 
εύρίσκεται είς έμπιστευτικήν άλληλογραφίαν μέ τόν πρίγκηπα καί δτι ή 
ατυχής εκείνη κόμηοβα καί έταξείδευσε μόνον δι ’ εκείνον, τόν εύρεν 
δμως ψυχρόν δπως πάντοτε.

— Καί δέν τολμά κανείς νά τοϋ τά ρίψη δλα κατά πρόσωπον ;
— Άχ, θεϊέ μου, πώς φαίνεται δτι περάσατε δλην την νεότητά σας 

είς την ’Αμερικήν καί δτι μόλις τώρα έπεστρέψατε . . . πώς φαίνεται ; 
Αύτά τά πράγματα δέν λέγονται’ διότι . . . δέν πιστεύονται. Ξεύρετε 
τι θά κερδίση εκείνος, δ όποιος θά τά έκστομίση ; Θά θέση έν άμφιβόλω 
την νοημοσύνην του καί την καλαισθησίαν του. Άλλως τε καί αύτός δ 
σύζυγός μου, τόν κρυφοκαμαρόνει.

—Τί νά σοϋ πώ, έγώ άμέσως είδα ένα μηδενικό σ ’ αύτόν τόν άνθρωπο.
— Δέν σας είχε προπάρει. Δέν έπρόφθασαν νά σάς προδιαθέσουν. 

"Αν έπρόφθαιναν θά έβλέπατε καί σείς δπως δλοι, ένα νε'ον βπάνιον 
δπως σχς είπα κατ’ άρχάς.

— Πώς είνε δυνατόν.
— Ά ! Βαρύνει πολύ ή κοινή γνώμη.Άν σάς κακοσυστήσουν μίαν γυ

ναίκα, θά παρεξηγήσητε και τά χρώματα τοϋ προσώπου της καί τάς κινή
σεις της τάς άπλουστέρας. Οί άνδρες άπατώνται μέ περισσοτέραν ευκολίαν.

— Άπό τάς γυναίκας ;
— Όχι ! Άπό κάθε άπατεώνα.

*
* *

— Ή Περίδου, τί τοϋ κρυφολέγει αύτοϋ τοϋ Άμερικάνου ;
— Είνε θεϊός της, cherie.
— Δέν βαρύνεσαι, θεϊός της ! ! ! Είμαι βέβαια πώς χαντακόνει τόν 

Γαλανούδη.
— Ναί, άπό μερικά λόγιά του κατάλαβα : πώς ήταν έκείνη ή ήρωίς 

τοϋ άνεκδότου ποϋ μάς διηγήθηκεν δ Γαλανούοης.
— Δέν ’ντρέπουνται! Μά καλά τής κάμνει καί τής περιφρονεϊ. ’Εκείνο 

τό — σέβομαι τήν σύζυγον τοϋ φίλου μου καί τήν μητέρα τών παιοιών 
του—πώς σοϋ φάνηκε ;

— Είνε ένα παιδί βπάνιο.
— Αύτήν τήν Περίδου δέν τήν σηκόνει το στομάχι μου. Αντιπαθητική 

γυναίκα.
— Ή κ. Πολυζώη, ήκολούθησεν έ’να χορευτήν, δ όποιος ύπέκλινεν 

ένώπιόν της καί ή κ. Μαρίνου έμεινε μόνη.
Προσεπάθησε δσον τό δυνατόν περισσότερον, νά έντεινη το ακουστι

κόν της οργανον, διά νά άκούση, τί έ'λεγεν ή κ. Περιόου.
Ή χαριτόβρυτος Περίδου, έξημμένη τώρα πλέον, ελησμονησε την 

οϊησίν της καί ώμίλει μεγαλοφώνως.
— Μ ’ έρωτάτε, διατί δέν ρίπτουν τό προσωπεϊον αύτοϋ τοϋ ανθρώπου, 

άπλούστατον άν άνήρ άποπειραθή, θά τοϋ άποδοθή ταπεινή άντιζηλία 
ή καί άπλούστατα φθόνος' άν γυνή . . . ώ τότε ! ! οί θαυμασται της, 
θά ήνε πλέον βέβαιοι, δτι ή άσεβής έκείνη Εύα, εύρίσκεται εις την 
πλουσίαν κατηγορίαν, τών έγκαταλειφθεισών ερωμένων, ώευρετε, έγω 
έτόλμησα άλλά . . . μέ κατέκλυσεν ή βροχή τών σχολίων και έκτοτε 
είς όσους δέν είσθε, βείς, λέγω όσα είπα στην αρχή. Σΐΐανιος νέος, 
ξεύρει νά διευθύνη τά πάντα (άκόμη καί την κοινήν γνώμην).

Έν KtavGrocvTivovnothi ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
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ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ

ΒΙΟΣ των ποιητών καί εννοώ τών αλη
θών ποιητών, ούς δέον νά διακρίνωμεν άπό 
τών κατά το μάλλον η ηττον εύτυχών 
στιχουργών, ολόκληρος συγκεντροΰται έν 
τοϊς ποιημασιν αύτών.Ό καθ’ ημέραν βίος 
αύτών, ό βίος τοϋ σώματος, ούτως εΐπεϊν, 
κατ’ οΰδέν διαφέρει του βίου τών κοινών 
ανθρώπων. ’Ίσως μάλιστα έν πολλοϊς, έάν 
μη έν τοϊς πλείστοις, έν ταϊς έντολαΐς του 
κοινού βίου οι της Μούσης ιερείς κατα- 
δείκνυνται ύποδεέστεροι τών κοινών αύτών 
ανθρώπων, οϊτινες άκολουθοΰσι ταϊς έντο- 
λαϊς της μετριότητος καί της τάξεως, έπι-

(Ό ’Εθνικό; Ποιητή; τή; Έλλάδο; έγεννη'Οη έν Ναυπλίω τω 1833 καί άπέβανεν 
έν Άθήναις τήν πρωίαν τή; 26η; Ίανουαρίου 1895)

Της δόξας ό διαλαλητής κΓ ό ποιητής τών θρήνων, 
Ό τρυφερός τραγουδιστής των ρόδων καί των κρίνων 
Έκεϊ που μαύρη ή συμφορά καί θλιβερή πλανάται 
Τόν ύπνον τόν άξύπνητον τήν ώρα αυτή κοιμάται. 
Καί σείς που ξεχαότήκατε στους στοχασμούς του επάνω, 

’Στό στίχο του τό θλιβερό, τόν τρυφερό, τόν πλάνο, 
Φυτέψετε δακρύβρεχτη στό μνήμά του δαφνοΰλα 
Γλυκά νά τόν παρηγορά τήν νύχτα ώς τήν αύγοϋλα 
Καί τήν ήμερα άνθόβολη νά πικοογέρνμ κάτου 
Καί νά σκορπά τά φύλλα της έπάνω στό όνομά του.

Μ. Α. ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ

μονώτερον και συνηθέστερον. Ό κατ’ ιδίαν βίος τών ποιητών οΰδέν ’έχει τό 
διδακτικόν, ούδε τό άζιον άπομιμ-ήσεως. ’Εντεύθεν δέ καί ή πραγματική 
αθανασία τών τοιούτων άνδρών άρχεται άπό της στιγμής, καθ’ ην λη- 
σμονεϊται ή σάρζ, όπως μη έπιζήση έτερον η τό πνευματικόν έργον 
αύτών. Ούτω, καί αν τόν δέοντα είχον χρόνον πρός παρασκευήν, ούδέν 
ηθελον μνημονεύσει τοϋ κοινωνικού, τοϋ πολίτικου η τοϋ κατ’ ιδίαν βίου 
του ύάχιλλε'ω? Παράβχον. "Ηθελον άρκεσθη εις ολίγα τινα περί τοϋ 
ποιητικού ’έργου Αύτοΰ, ηθελον δέ αναγράψει διά τούς άναγνώστας της 
άξιολόγου «ΖΖοικι'Ζψ? Στο&ξ», όσους αν έδυνάμην πλειοτέρους στίχους 
έκ τών ποιημάτων του. Οί ποιηταί γράφουσι διά τών ποιημάτων αύτών,
καί έν τούτοις, ύπέρτεροι παντός άλλου άναδεικνύμενοι, γράφουσι τούς 
ίδιους πανηγυρικούς.

* *

Την ποίησιν, ύπό τινα έποψιν τέχνην τινα ουσαν καί την ύψίστην 
ίσως τών ώραίων τεχνών, δεν δ ιακρίνει τόσον τών ιδεών τό έκτακτον, 
όσφ ή μορφή, ύφ’ ην ό ποιητης περιβάλλει αύτάς καί τάς παριστα πρό
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της ψυχής τών ανθρώπων. Πολλάκις μάλιστα, άπορον, πώς ιδέα, ή κοι
νότατη καί ή στοιχειωδέστατη, έπέδρασε της διανοίας τών ανθρώπων 
μέχρες απροσδόκητου ριζικώς, καίτοι ποό πολλοΰ ήδη διετυπώθη ύπό 
μυρίους τρόπους έν τώ πεζώ λόγω. Βεβαίως τό καλόν, τελειότερον δια- 
τυπούμενον, ασκεί μαγείαν έπϊ τον άνθρωπον, καί τόσω μείζονα, δσω 
άναφέρεται εις την πνευματικωτέραν ύπόστασιν αύτοΰ. “Άνθρωπον έπει- 
ράθη νά παραστήση ό αρχέτυπος γλύπτης της Ασίας’ άνθρωπον έπει- 
ράθη νά παραστήση και ό Πραξιτέλης. Ώς παράστασις, καί τά δύο 
’έργα εΐσί τά αυτά, κατ’ ούδέν διαφέρουσιν, ώς προς την έμπνευσιν. 
Άλλ’ όμως τό έργον τοΰ γλύπτου της ’Ασίας άντιπαρήλθεν, έτάφη διά 
παντός, έλησμονήθη, έν ω τό έργον τοΰ Πραξιτέλους ήσφάλισε βίον ισό
χρονον τώ βίω αύτφ της άνθρωπότητος. ’Επίσης καί ή ποίησις, τάς 
κοινάς λαμβάνει ιδέας, τάς εις τά πλήθη απαρατήρητους καί μετά περι- 
φρονήσεως ίσως κυκλοφορούσας, καί έκ τής ατελούς μορφής αυτών ούδ ’ 
ύπ’ όψει καν λαμβανομένας. Άλλ’ αί ΐδέαι αύται, περιερχ όμεναι ύπό 
τόν κάλαμον τοΰ ποιητοΰ, λαμβάνουσι τήν'μορφήν, τήν άσφαλίζουσαν 
αύταϊς τήν αιωνιότητα. Τοιοΰτον τό έργον τής αληθούς ποιήσεως. Ή 
μορφή, ή ανάλογος διασκευή τών μελών, τό καλλιτεχνικόν ένδυμα, καί 
τοΰτο κατασκευαζόμενον ούτως, όπως άντιστή εις τάς έπιδρομάς τοΰ 
χρόνου, όπως χαραχθή άνεξίτηλον, έν τή μνήμη τών ανθρωπίνων Γε
νεών, τοΰτο είναι τό έργον τής ποιήσεως. Ό ποιητής είναι καλλιτέχνης, 
έν τή ύψίστη έννοια τής τέχνης, έντεΰθεν δέ έν μέρει δημιουργός μάλ
λον μορφών.

Ό Ώχιάλεύ? Παςάβχος ηύνοήθη ύπό τής φύσεως, έν τούτω. Τό τάλαν- 
τον τής καλλιτεχνίας έδωρήθη αύτφ ύπό τής φύσεως, έν αφθονία έξαιρετι- 
κώς άσυνήθει. Άσυνειδήτως, χωρίς νά παρασκευάζη τι ή νά σκέπτηται 
έπ! μακρόν, ή νά μελετά έπιμόνως, ήρχ'-ζε τό ποίημά του δθεν έπρεπε νά 
τό άρχίση, συνέδεε τάς λέξεις εΰφώνως, ώς σπανίως κατώρθωσαν νά συν- 
δέσωσιν αύτάς οί Σύγχρονοί του Συνάδελφοι, άπέφευγε τήν χρήσιν τών 
φορτικών καί αλλεπαλλήλων έπιθέτων, άτινα συνήθως χρησιμεύουσιν εις 
πλήρωσιν απλώς τοΰ μέτρου, άφαιροΰσι δέ άντί νά προσθέτωσί τι εις 
τήν δύνααιν τής είκόνος, κατεσκεύαζε τήν φράσιν του ρέουσαν καί απα
λήν. Ό στίχος τοΰ Άχιλλίωξ Παράβχον ύπήρξεν άπλοΰς έν γένει, έφι- 
λοτιυ.ήθη δέ νά όμοιάση προς τόν δωρικόν κίονα έν τή Ελληνική αρχιτε
κτονική, ον διακρίνει ή τελεία άπλότης, ήτις όμως φέρει καί εις τό 
τέλειον ύψος. Αί είσαγωγαΐ τών ποιημάτων τοΰ Άχιλλεως Παράβχον, 
τά προοίμια αυτών, έχουσι τήν καλλονήν τών Προπυλαίων τοΰ Μνησι- 

κλέους’ έλκύουσι, σαγηνεύουσιν, αίχμαλωτίζουσι τόν αναγνώστην, ύπο- 
χρεοΰσιν αυτόν ν’ άναγνώση τό έργον, μέχρι τέλους’ διότι δέν έξαντλοΰσι 
τήν ύπομονήν αύτοΰ, ευθύς έξ αρχής, τουναντίον τώ έμπνέουσι ζωήν καί 
στηρίζουσιν έν αύτω νέας δυνάμεις, πείθουσιν, ότι Προπύλαια τοιαΰτα 
κούπτουσιν όπισθεν αύτών Παρθενώνα, οίος ό στίλβων έπί τοΰ έδάφους 
τοΰ Αθηναϊκού ούρανοΰ.

Εις τοΰτο, μοί φαίνεται, οφείλεται ή μεγάλη δημοτικότης, ής άπή- 
λαυσεν ή ποίησις τοΰ 'Αχιλλΐωξ Παράβιον καί τό άσφαλίσαν αύτω τήν 
δάφνην έν τφ άγώνι πρός έτέρους, καί άνωτέρας παιδείας αύτοΰ, καί 
μάλλον έπισταμένης μελέτης καί μορφώσεως τυχόντας. Ή ποίησις τοΰ 
Παφάβχον συναρπάζει τόν ακροατήν άπό τών πρώτων φθόγγων, τόν δια
τηρεί διαρκώς έγρηγοροΰντα καί ούτωσί σφαδάζοντα έκ περιέργειας. Λυ- 
πεϊται δέ ό άναγινώσκων, ότι τό ποίημα έτελείωσεν’ έπεθύμει τοΰτο, 
καίτοι τελείως συμ,περαινόμενον, μακρότερον καί έκτενέστερον διότι ήτο 
βέβαιος, ότι νέους ήθελεν άποθαυμ,άσει μαργαρίτας στίχων, ούς ό ποιη
τής άπέκρυψεν. Τά ποιήματα τοΰ Παςάβχον έτυχον αναγνωστών 
πλειοτέρων ή παντός άλλου, ένεκα δέ τών καλλιτεχνικών άρετών, 
ας περιέκλειον, πλέον ή παντός άλλου έκ τών συμπαλαιστών αύτοΰ 
έπανειλημμένως άνεγινώσκοντο, έν άμεταπτώτω πόθω καί έν αύξα- 
νούση αγάπη.

Ό ’Αχιλλεύς Παρκβχος κατεκρίθη ενίοτε, ότι δέν απέδειξε συνέχειαν 
έν τώ ποιητικφ έργω αύτοΰ, ότι ούς προσέβαλλε καί σχεδόν έθανάτωσεν, 
ύπερήσπισε καί έζήτησε ν’ άναστήση, έν τή συνειδήσει τών Συμπολιτών 
του, ότι όσα έξήρε, μετ’ ολίγον κατηράσθη. Τοΰτο είναι αληθές. Άλλ’ 
έάν τοΰτο μή είχε, καί εις ίσον τή εύφυία αύτοΰ βαθμόν άνεπτυγμένον, 
δυσκόλως ήθελεν άναδειχθή ποιητής αληθής. Ό ποιητής ό άληθής 
ομοιάζει πρός τόν ούρανόν. Ό ούρανός σήμερον βροντά, τήν βροντήν 
καί τούς κεραυνούς αύτοΰ διαδέχεται ή αιθρία. Ό ούρανός σήμερον είναι 
σκοτεινός, πλήρης νεφών’ τή έπαύριον ανατέλλει ήμέρα ήλιου στίλβοντας 
καί αίγλη διαύγειας. Ό ούρανός αύτός δίδει τήν ήμέραν καί τήν νύκτα. 
Ό Άχιλλενς Πα,φάβχοξ έγραψε ποιήματα, έν οίς δείκνυται δυσπιστών 
πρός τόν Δημιουργόν καί καταράται τό έργον αύτοΰ, χωρεϊ μέχρι τής 
βλασφημίας, κατά τήν έκκλησιαστικήν έννοιαν. Ποίημά του δέ έξαίρε— 
τον δέν έτυχε τοΰ άθλου έν διαγωνισμω, διότι έκρίθη ώς ήκιστα εύλα- 
βές πρός τήν θείαν αγαθότητα. Ό αύτός ποιητής έν άλλοις ποιήμασιν 
αύτοΰ άναδείκνυται μέχρι δεισιδαιμονίας θρήσκος καί πιστεύων εις τήν 
θείαν άντίληψιν, αύτήν άναγνωρίζων πηγήν παντός άγαθοΰ. Τόν Βασιλέα 
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'Όθωνα έκέντησε πικρότατα., συνετέλεσαν δέ ούκ όΧίγον είς τήν σχημα- 
τισθείσαν παρά τω Έθνει δυσμενή περί αύτοΰ γνώμην καί τά ποιήματα 
του Παράβγου. Τοΰ χρόνου παρελθόντος, ό αύτός Παράβχος έγραψε τό 
Έλεγείον είς τόν θανόντα Βασιλέα, έν τών ώραιοτάτων προϊόντων της 
γραφίδος αύτοΰ, έν ώ ού μόνον ήτείτο συγγνώμ.ην άπό της μνήμης αύτοϋ, 
άλλά καί είκόνιζε θερμώς καί άνωμολόγει τάς άρετάς του άποθανόντος 
πρώτου Βασιλέως τής έλευθερωθείσης γωνίας τής μεγάλης Ελληνικής 
χώρας. Τόν θάνατον ότέ μέν ήτένισε μετά πεποιθήσεως καί έκάλεσεν, 
ώς απαλλαγήν έκ τών βασάνων, έχαρακτήρισεν, ώς τήν πύλην, τήν 
είσάγουσαν είς νέαν ζωήν, ότέ δέ έφοβήθη καί άντ’ αύτοΰ προύτίμησε 
τήν έπί γής ζωήν, ήν συνήθως κατήγγειλεν, ώς σειράν πόνων καί συνέ
χειαν άδιάκοπον οδύνης. Τόν έρωτα έπανηγύρισεν, ώς άνακούφισιν τής 
ζωής, τήν γυναίκα παρέστησεν, ώς τήν μόνην δοθεϊσαν τφ άνθρώπω 
παρηγοριάν, όπως λησμονή τάς βασάνους τοϋ βίου. Τό αύτό αίσθημα 
καί τό αύτό όν προσεπάθησεν άλλοτε νά είκονίση ώ; τήν αίωνίαν έπί τής 
γής κόλασιν, καί ον ώς άγγελον παρηγορίας άλλοτε έζωγράφισε, μετ’ 
ολίγον έζήτησε νά στιγματίση, ώς τόν δαίμονα τής Γεένης, άνακυκώντα 
έν ήμΐν τό πΰρ αύτής. Έν τούτφ, κοινόν έσχε τον χαρακτήρα καί τό 
ήθος πρός πάντας τούς όνομαστούς, καθό αληθείς, ποιητάς, τών παρελ
θόντων χρόνων, καί τοϋ ήμετέρου Έθνους, καί τών άλλων λαών. Ό 
ποιητής δέν είναι κύριος έαυτοΰ, συνθέτων’ οφείλει ν’ άφίνηται ολό
κληρος είς τήν έμπνευσιν. Είναι ό άπλοΰς διερμηνεύς ιδεών καί αισθη
μάτων, άτινα αύτά μόνα, άνευ τής θελήσεως αύτοΰ, ερχόμενα, δπως 
πιστώς ένσαρκωθώσι, δέν πρέπει νά διέλθωσι τήν δοκιμασίαν τής ψύχρας 
κρίσεως καί τήν βάσανον τών κανόνων. "Αλλως έκδηλοϋνται τετμημένα, 
τίκτονται έκτρωματικά. Ώς ή Πυθία έπί τοΰ τρίποδος καί παρά τό 
χαϊνον στόμιον τής αβύσσου, ούδέποτε τούς αύτούς έξέφερε χρησμούς, 
άλλ’ ούς ύπηγόρευεν αύτή τό ύποχθόνιον πΰρ, οΰτω καί ό άληθής ποιη
τής, Πυθία τις δαιμονιώσα έκάστοτε, όπως ή Ποιητής άληθής, οφείλει 
νά μή συζητή πρός τό έμπνέον αύτόν Δαιμόνων. Ό 'Έρως τοΰ Δαιμό
νιου τούτου είναι έκ τών σκληροτάτων, τών άπαιτούντων τυφλήν την 
ύποταγήν έκ μέρους τών παρ’ αύτοΰ εύνοουμένων, συμβιβασμούς δέν δέ
χεται, τήν συναλλαγήν άπεχθάνεται. Ύπό τόν όρον τοΰτον καί μόνον 
τής τυφλής δουλικής ύποταγής είς τό έμπνέον Δαιμόνων, χαλκεύονται 
τά άριστουργήματα τής ποιήσεως. Ό ’Αχιλλεϋξ Παράοχος έτήρησε πι- 
στώς τόν κανόνα τοΰτον, ούδέποτε συνεζήτησε πρός τό άγαπήσαν καί 
εύνοήσαν αύτόν Δαιμόνων. Καί τούτου ένεκα, τά έργα αύτοΰ φέρουσι 

τήν άληθή τής έμπνεύσεως σφραγίδα, καί ήσφάλισαν έαυτοϊς μακράς έν 
τή μνήμη τών Ελληνικών Γενεών ήμέρας.

Άλλ ’ έν μέσφ τής λαίλαπος τών ιδεών καί τών μεταπτώσεων, μία 
άκτίς διαφαίνεται, άναλλοιώτως στίλβουσα, άπαρεγκλίτως δεσπόζουσα, 
τά σκότη διαφωτίζουσα καί τά φώτα φαιδρύνουσα, ή άκτίς τής λα
τρείας εις τόν μεγάλον τοΰ 1821 ’Αγώνα καί είς τούς άνδρας αύτοΰ, ή 
άκτίς τής πίστεως είς τήν Ελληνικήν ιδέαν και είς τήν έν προσεχεϊ 
ήμέρα πραγμάτωσιν τών ονείρων, άτινα τό Ελληνικόν Γένος έθρεψεν 
έπί μακράς αιώνας μαρτυρίων καί θυσιών. Ό ’Αχίλλεύς Παράβχος, κα1 
έν τούτω συναγωνιστής τοΰ πρεσβυτέρου άδελφοΰ αύτοΰ Γεωργίου, 
ύπήρζε διαρκώς καί άναλλοιώτως ό έμπνευσμένος ψάλτης τοΰ μεγάλου 
καί άθανάτου δράματος τής Ελληνικής Παλιγγενεσίας, ό ύμνητής τών 
’Ηρώων τοΰ μεγάλου άγώνος τοΰ Ελληνικού γένους, ό λατρεύσας καί 
αύτάς τάς καιρικάς έλλείψεις τών χρόνων εκείνων καί έζάρας τάς παρεκ- 
τροπάς αύτάς τής ανθρώπινης φύσεως. Τόν μέγαν άγώνα τής Ελλάδος 
ήγάπησεν άληθώς, τελείως, ήγάπησεν αύτόν διά τής άγάπης, ήτις, κατά 
τόν ’Απόστολον, «Πάντα στέργει, πάντα ύπομένει, ούδέποτε εκπίπτει». 
Τό μέγα έργον ένώπων αύτοΰ ύπήρζεν άγιον- άγιοι κατ’ άκολουθίαν καί 
οί έργάται αύτοΰ. Έάν τοωΰτον μή έπίστευε τό κατόρθωμα τοΰ 1821, 
έάν τοιούτους μή παρεδέχετο τούς έν αύτω διακριθέντας, οί ύμνοι ύπέρ 
εκείνων καί ύπέρ τούτων δέν ήθελον περιέχει τήν ζωήν καί τήν άκμήν, 
ήτις παρέδωκεν αύτούς είς τό ταμεϊον τής Εθνικής Μνήμης, έσαεί θα
λερούς καί νεάζοντας.

Ό ’Αχιλλεύς Παράβχος δικαίως έρρήθη, ότι ύπήρξε δημιουργός 
ποιήσεως ιδίας, όλως προσωπικής, άλλά Σχολήν δέν έσχημάτισε, μαθη- 
τάς δέν έμόρφωσεν. Έν τούτω μοί φαίνεται, ότι γίνεται παρεζήγησις. 
.Ή ποίησις είναι άριστοκρατία, όλως ίδιάζουσα και ιδιότροπος. Είναι 
άριστοκρατία μή έχουσα οικογένειας, άλλ’ άτομα. Έάν ύπό τήν άκριβή 
έννοιαν τής λέξεως δύναται νά στηριχθή, ότι ύπάρχουσι Σχολαί ποιητι- 
καί, περί ού άμφιβάλλω, αΐ ποιητικά! Σχολαί έχουσι τό ιδιαίτατον τοΰτο, 
ότι ταύτας άποτελοΰσι μόνοι, αύτοί ό'ντες καί διδάσκαλοι καί μαθηταί, 
οί δημιουργοί αύτών.

Έν τή Ποιήσει, ή άπομίμησις είναι τι έψιμμυθιωμένον ό"ν, στερείται 
τής άκμής τής ζωής. Ποίησις ακολουθούσα κανόνας τυπικούς, προδιαγε
γραμμένους, ύπ’ άλλου τεθέντας, είναι ποίησις νεκρά, είναι ποίησις μη
χανική, έάν μοί επιτρέπεται ό τοωΰτος χαρακτηρισμός. Εντεύθεν οί 
άληθείς ποιητοεί δέν έσχον διαδόχους· οί μιμητά! αύτών ύπήρςαν λογο- 
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κλόποι, κατά τό μάλλον ή ήττον επιτυχείς, ύπήρξαν αντιγράφεις, κατά 
το μάλλον ή ήττον ακριβείς- άλλα τά έργα αύτών ουδέποτε έσχον αξίαν 
μείζονα της αξίας τών αντιγράφων ή τών αντιτύπων τών έργων τών 
μεγάλων ζωγράφων καί τών μεγάλων γλυπτών. Δύνανται νά ώσι ταΰτα 
ακριβή, πανομοιότυπα, πλήρη φωτογραφικά αντίτυπα- άλλα στερούνται 
τοϋ ρεύματος εκείνου τής ζωής, δπερ εις τάς συνθέσεις αύτών μετέδωκαν 
οι μεγάλοι τεχνϊται, όταν έθετον έπ’ αύτών τήν τελευταίαν χεϊρα. Τήν 
πνοήν αύτήν τής ζωής δεν δύναται νά δώση ή αύτός καί μόνος ό Δημιουρ
γός. Πάντα τά άκόλουθά είσιν ειρωνεία τοϋ έργου αύτοΰ. ’Ανώνυμοι άντι- 
παρήλθον πάντες οί πειραθέντες ν’ άπομιμηθώσι τούς αληθείς ποιητάς, 
καί πάντες ύπεχρεώθησαν ν’ άντιγράψωσιν αύτούς. Καί τοϋτο ύπήρξε τό 
κρεϊσσον τοϋ πειράματος αύτών. Άλλ’ ή άληθής ποίησις άποστρέφεται 
τό άντιγράφειν, τό άπομιμεϊσθαι, φύεται δέ μόνον, αύξάνει καί καρπο
φορεί, έν τώ πρωτοτύπω καί έν τώ πρωτογόνφ. Καί ό ’Αχιλλενς Παςά- 
βχοξ αληθώς, ύπό τινα έποψιν ιδιοφυίας εξαιρετικής καί προνομιούχου, 
απαρτίζει Σχολήν ιδίαν- άλλα μαθητάς και διαδόχους ούτε έσχεν, ούτε 
θέλει έχει. Τό μ.υστήριον τής δημιουργίας τών στίχων αύτοϋ συναπήλθεν 
αύτώ, έκλιπόντι άπό τής γής, ούδεμία δέ ύπάρχει ελπίς, ότι δύναται' 
ποτέ ν’άναστή, ύπό τήν αύτήν μορφήν καί ύπό τούς αύτούς οργανικούς 
ορούς. Έν τούτω δέ κεϊται καί ή ομολογία τοϋ γεγονότος, ότι ό Άχιλλενς 
Παράβχος ύπήρξεν άληθής ποιητής. Ούδένα άπεμιμήθη, ούδένα ήκο- 
λούθησεν- επίσης ούδείς δύναται νά τόν άπομιμηθή, ούδείς νά τόν άκο- 
λουθήση. Τοΰτ’ αύτό έξηγεί, ότι δέν έθέλγετο άμερίστως έκ τών τάσεων 
τής νεωτέρας παρ’ ήμϊν ποιήσεως- δέν ήγάπα ή ό,τι αύτός έδημιούργει, 
ή υ.αλλον ό,τι έδημιούργησε τό δι’ αύτοΰ λαλήσαν πνεΰμα.

Ούχί ολίγοι είσίν οί έχοντες τήν γνώμην, ότι δ Άχιλλευς Παράβχος 
ήθελεν άναδειχθή κρείσσων έτι έκυτοϋ, έάν έγίνωσκε ξένας γλώσσας καί 
ήδύνατο νά γνωρίση τάς ξένας ποιήσεις, έν τή γλώσση, έν ή συνετέθη- 
σαν. Τό έπ’ έμοί, κρίνω όλως άντιθέτως. ’Ακριβώς τό ίδιάζον αύτώ ό 
’Αχιλλευς Παράσχος οφείλει εις τήν άγνοιαν τών ξένων φιλολογιών.Έάν 
έγίνωσκε ξένας γλώσσας, καθ’ ήν είχε τάσιν εις τό άπαύστως άναγινώ- 
σκειν, ήθελε γνωρίσει κατά βάθος ταύτας, καί βεβαίως ηθελον έπιδράσει 
αύτοΰ αί ίδέαι καί αί μορφαί τών ξένων ποιητών. Έντεΰθεν ό Παράσχος 
ήθελεν άπολέσει τόν κύριον χαρακτήρα τής αμιγούς έμπνεύσεως, ήτις 
τόν διέκρινεν έν τώ έργφ αύτοϋ, δέν ήθελε δικαιωθή εις τον τίτλον, ον 
αύτός έξαιρετικώς κατέκτησεν, όπως θεωρήται δημιούργημα άμιγές καί 
καθαρόν τής νέας Ελλάδος, προαχθέν καί άναπτυχθέν, άνευ τής άμεσου 

έπιδράσεως τής ξένης φιλολογίας- διότι όσα έκ τών έργων αύτής άνέγνω 
έν μεταφράσεσιν εις το καθ’ήμάς ιδίωμα, ήκιστα έμελλον νά έπιδράσωσιν 
εις τό πνεΰμα αύτοΰ. Έντεΰθεν ύπό τήν έποψιν αύτήν έγένετο πράγ
ματι Έ&νικ'ος Ποιητής, ώς μορφωθείς καί συγκροτηθείς, έντός τής Ελ
λάδος καί έντός τής άμιγοϋς έμπνεύσεως τής Εθνικής παραδόσεως, ής 
επέκεινα ελάχιστα βεβαίως έγίνωσκεν.

* *

'Όταν έλαβον τόν κάλαμον, όπως χαράξω τάς γραμμάς ταύτας, ΐπί- 
στευσα άληθώς, ότι. έμελλον νά ήμαι σύντομος. Δέν τό κατώρθωσα. 'Η 
ύπόθεσις τοϋ θέματος μέ παρέσυρεν, έπέκεινα τών ορίων, ών έντός έπεθύ- 
μουν νά μείνω. Προκειμένου περί Ποιητοΰ, μυρία δύνανται νά ρηθώσιν, 
όπως άκριβώς νοηθή τό έργον αύτοϋ, καί μάλιστα, όταν τό έργον του 
συνδέεται προς μεγάλα ιστορικά γεγονότα καί ποικίλον ύπήρξεν.’Έγραψα 
όσα ήδυνάμην νά γράψω- εις τούς εΐδικωτέρους άπόκειται νά πραγμα- 
τευθώσι τήν ύπόθεσιν, καθ’ όλην τήν έμπρέπουσαν αύτή έκτασιν. ’Ίσως 
άνθρωπος, τό πλείστον τοϋ βίου διανύσας έν τώ άγώνι τής πολιτικής 
δημοσιογραφίας, δέν είναι ό κατάλληλος νά γράφη καί νά κρίνη περί 
τών έργων τής Ποιήσεως, ήκιστα οικείων εις τήν δρώσαν πολιτικήν τής 
ήμέρας καί εις τήν συζήτησιν τών ψυχρών πολιτικών καί νομοθετικών 
ζητημάτων. Άλλ’ όμως έσχομεν καί ήμεϊς οί δημοσιογραφήσαντες στιγ
μής έμπνεύσεων, έν μέρει ύπηρετήσαμεν πολλάκις τή καρδία, ίσως δέ αί 
στιγμαΐ αύται νά μή ήνε αί μάλλον λησμονημένα ’, έκ τοϋ βίου ήμών. 
Βεβαίως όμως αί έμπνεύσεις αύται, έάν μή ώδήγησαν εις εκδηλώσεις 
γνωμών σωτηρίων, έάν άπεπλάνησαν ήμάς πρώτους καί τούς άκούσαν- 
τας ήμών ακολούθως, ούχ ήττον δυνάμεθα νά έλπίσωμεν, ότι θέλου.εν 
τύχει τής συγγνώμης τών έπιγενομένων, άνομολογούντων, ότι ύπήρξαμεν 
έν τούτω καί ήμεϊς έν μετρώ ποιηταί, ήτοι άπλοι έρμηνευταί πυθικών 
έμπνεύσεων.

Έν τή άρχή τοϋ άρθρου άνέφερον, ότι τών ποιητών ό βίος είναι τά 
ποιήματα αύτών καί ότι ή άλλη ζωή τούτων δέν πρέπει νά ύπολογίζη- 
ται, έν τή περί ποιήσεως κρίσει. Άλλα τούς ποιητάς, καί έν τή οργή 
αύτών, καί έν ταϊς κατάραις, διέκρινεν αείποτε τοϋ ήθους ή γλυκύτης, 
ή προσήνεια, ή φιλελεημοσύνη, τό άπέριττον τοϋ τρόπου, είδος τι άφε- 
λείας, χωρούσης μέχρι τής παιδικότητας, ήτις ούδ’ έν τή προβεβηκυία 
ήλικίζ κατέλιπεν αύτούς. Καί έν τούτω παρουσιάζουσι τό ιδιοφυές αύ
τών. Αύτοί οί τάς κατάρας έκφέροντες καί εις τό έγκλημα πολλάκις 
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προκαλοΰντες, ύπήρξαν, ώς άνθρωποι, οί άγαθώτατοι πάντων. Μαρτύ
ρων καί τοΰτο, ότι ύπήρξαν απλώς τά όργανα έμπνεύσεως, άλλοθεν έλ- 
θούσης. Ό 'Αχιλλεύζ Παράβχο; καί έν τούτω έκέκτητο τά προσόντα 
τοΰ άληθοΰς ποιητοΰ. Έζη έν κόσμφ, ον αύτός έδημιούργησεν, ήγανά-

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ
(Άπί&ανεν αίφνης ίν ’Α&ήναις την νύκτα τής 8ης Φεβρουάριον 18S6) 

κτει δέ, διότι δέν εύρισκε πάντας ομοίως ώς εαυτόν σκεπτομένους καί 
διάγοντας. Αύτός ό τόσους έκσφενδονήσας πυρίνους στίχους καί αναστα
τώσεις ευχηθείς, ό πίκρας κατάρας έξενεγκών, ήθελε διστάσει νά φονεύση 
το ελάχιστον έντομον, έδάκρυεν όταν ήκουε στεναγμόν οδύνης, καί έθυ- 

σίαζεν δ,τι άν είχεν, όπως προσέλθη αρωγός εις πάσχοντα. ’Ασθένεια ή 
προσόν της ανθρώπινης φύσεως, περιττόν νά έρωτήσωμεν. ’Άς βεβαιώ- 
σωμεν τό γεγονός, όπερ πρόκειται άναμφισβήτητον.

Είχε δέ ό ’Αχιλλεύς Παράβχος την μορφήν έξαιρετικώς, έκφραστικην 
καί ώραίαν ήν τύπος αληθής ποιητοΰ καί έντεΰθεν. Τό βλέμμα αύτοΰ 
ήν πλήρες ζωής, αγάπης, δρόσου καί συμπάθειας. Οί χαρακτήρες τοΰ 
προσώπου αύτοΰ έδύναντο νά χρησιμεύσωσιν άριστα εις αριστοτεχνικόν 
σύμπλεγμα ελληνικής τέχνης, διότι έφερον τάς έξαιρετικώς κανονικάς 
γραμμάς τών Ελληνικών αγαλμάτων καί τάς αναλογίας, άς έθεσαν οί 
άθάνατοι διδάσκαλοι καί καθηγηταί της Τέχνης.

’Εν τούτοις ό 'Αχιλλευς Παράσχος ούτε νά νοηθή καλώς, ούτε νά έκ- 
τιμηθή άκριβώς είναι δυνατόν, χωριζόμενος άπό τοΰ πρεσβυτέρου άδελ- 
φοΰ αύτοΰ, τοΰ αείμνηστου Γεωργίου Παράσχου.

Ούτος ύπήρξεν ό μετά τόν θάνατον τοΰ φυσικοΰ πατρός άμφοτέρων, 
ώς πατήρ αύτώ ύποκαταστάς, ό διδάξας, ό ποδηγετησας καί την έμ- 
πνευσιν αύτοΰ διευθύνας καί κανονίσας.

Την πρός τόν μεγάλον άγώνα τοΰ Ελληνικού γένους λατρείαν ό 
λεϊ>ς έλαβεν ώς δόγμα, άπό τοΰ Γεωργίου, την φιλίαν δέ πρός τά ένδοξα 
λείψανα της δραματικής πάλης έκείνης έκληρονόμησεν, ώς δώρον άπ’ 
έκείνου.Ό Γεώργιος ύπηρξεν ό προνοησας περί τοΰ Αχιλλέως, ό εις τά 
πρώτα της ποιήσεως αύτοΰ βήματα ύποστηρίξας καί μεταδούς την γλυ- 
κύτητα καί την δύναμιν, ητις διέκρινε καί τοΰ Γεωργίου τούς στίχους. 
Έν τοΐς ποιημασι τών δύο ’Αδελφών, τό αύτό διαρρέει πνεΰμα λατρείας 
πρός την μεγάλην Εθνικήν ιδέαν καί πίστεως εις τό μέλλον τοΰ Έλληνι- 
κοΰ γένους, άμφότ;ροι δ’ έν ’ίση δυνάμει καί έν άπτώτω ένθουσιασμώ 
έπανηγύρισαν, καΐ ζώντας καί τεθνεώτας, τούς έπιζησαντας ηρωας τοΰ 
μεγάλου δράματος.

Ό ’Αχιλλευς Παράΰχος, κατά τό πλεϊστον, ύπηρξε δημιούργημα τοΰ 
Γεωργίου Παράβχου, εύλόγως δέ ή μνήμη πάντων, φερομένη πρός τόν 
ενα, δέν δύναται νά μη άτενίση πρός τόν έτερον. Οί δύο άδελφοί, αχώ
ριστοι έν πνεύματι, καί μαχηταί παραστάται άλλήλων έπίλλεκτοι τής 
αύτής ιδέας γενόμενοι, διήλθον τόν βίον, άπό γενετής μέχρι θανάτου, ό 
είς παρά τό πλευρόν τοΰ άλλου, μετέχοντες καί τών δειγμάτων τής 
εύνοιας τής τύχης, καί άλλήλους στηρίζοντες, παρερχόμενοι τούς σκοπέ
λους τής δυσμενείας αύτής καί ύφιστάμενοι τά πένθη, άτινα, περιοδικώς 
καί αλλεπάλληλα έπερχόμενα, έμάραναν τήν φαιδρότητα τοΰ πατρικού 
οίκου αύτών. Καί ήδη ή αύτή γη, ήτις πρός καιρόν έχώρισεν, ήνωσε 
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τούς άδελφούς άαφοτέρους είς τον κοινόν αιώνιον ύπνον. Έγνωρίσαμεν 
πάντες τήν λατρείαν, ήν ό ’Αχιλλεύς ’έτρεφε πρός τόν αδελφόν αύτοΰ. 
'Η σκιά αύτοΰ βεβαίως θέλει σκιρτήσει ενθους, ώς έν τή ακμή τής ζωής, 
έκ χαρδές καί εύγνωμοσύνης, όταν αΐσθανθή ήμας πάντας τούς λατρευ- 
τάς του ονόματος του, συνδέοντας είς τήν αύτήν εύλογίαν τά ονόματα 
τών δύο ’Αδελφών, καί μή χωρίζοντας αύτούς έν τή εκπληρώσει του είς 
τήν μνήμην αύτών αποτινόμενου φόρου αιώνιας χάριτος καί άμερί- 
στου ευλογίας.

ΤΙΜΟΛΕΩΝ I. ΦΙΛΗΜΩΝ

ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ ΕΡΓΟΝ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΠΑΡΑΣΧΟΥ

ΣΑΤΑΝΑΣ και ΧΡΙΣΤΙΝΑ
( Ε Π Ο Π Ο 1 I Α )

ΑΣΜΑ ΠΡΩΤΟΝ
Η ΟΠΤΑΣΙΑ

Α'·

ΙΣ της δονλείας ή 'Ελλάς υπνώττει την σκοτίαν, 
Ώς ορφανόν περίφοβον είς μητρυιάς Αγκάλην 
Καί, τά δεσμά της λησμονεί είς ύπνου ληθαργίαν· 
Άλλ’ όχι· έτι κ’ είς αυτήν τοϋ ύπνου της τήν ζάλην 
Είς δναρ ζμ· πλησίον της μέ Κλέπτου πανοπλίαν,

Σ. Δ. Π. Σ. Είς τήν πρός τήν «Ποικίλην Στοάν» ίδιάζουσαν εκτί
μησήν της άτυχεστάτης χήρας τοϋ πολυκλαύστου ΙΙοιητοΰ, όφείλομεν 
τήν Ανωτέρω δημοσίευδιν τοϋ Α'. "Αιίιιατος τής έντελώς άνεκδό- 
τον ’Εποποιίας ΣΑΤΑΝΑΣ καί ΧΡΙΣΤΙΝΑ, έκ τών έξοχωτέρων 
ποιητικών έργων τοϋ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΠΑΡΑΣΧΟΥ. Ή πρός τό Ήμέ- 
τερον ’Εθνικόν Ήιιερολόγιον συμπαθής καί έξόχως τιμητική αύτη 
χορηγία, λαμπρύνει περιβλέπτως τόν παρόντα τόμον τής «Ποικίλης 
Στοάς», μόνης έξ δλων τών Ελληνικών Ημερολογίων καί Περιο
δικών Συγγραμμάτων δημοόιευούσης τό πρώτον ανέκδοτα λαμπρά 
έργα τοϋ ’Εθνικού ΙΙοιητοΰ, ούτινος πάντοτε ή περιφανής συνερ
γασία έστόλιόε τάς σελίδας τοϋ ’Εθνικού Ημερολογίου.,

Πρός τήν λατρευτήν μνήμην τοϋ ’Αχιλλέως Παράσχου άφιε- 
ροϋντες ιδίας ώραίας σελίδας, καί δημοσία όμολογοϋμεν Απείρους 
χάριτας είς τήν Αγαπητήν οικογένειαν τοϋ μεγάλου ύμνητοΰ τών 
Αγώνων τής Ελλάδος, έν τω προσώπω τοϋ ύποίου ή πατρίς ήμών 

Μέ μαΰρον μάρτυρος σταυρόν, μέ Μαραθώνος δόρυ, 
Τήν ζωηφόρον θεωρεί Θεάν ελευθερίαν 
Καί μειδιά είς τ’ δναρ της ή τεθλιμμένη κόρη !

Β'·
Ευλογητόν τό δνειρον δπερ ό δούλος βλέπει’ 
Τυρταίος είναι κρύφιος τό δνειρον τών δούλων 
Συνιομοσία κραταιά, βωβοΰ παιανος έπη

Καί ξίφος Θραόυβούλων ! 
Είναι τό πρώτον σύνθημα . . . μέ σπάθην, δχι κρίνον 
Εύαγγελίζων Γαβριήλ’ Μεσίας έν σκοτία, 
"Εν ρόδον τών Θερμοπυλών, έν κϋμα Σαλαμίνων 
Είναι μετάδοόις σαρκός καί αίματος κρυφία . . 

"Ας τρέμουν καί ας ώχριοΰν οί τύραννοι τά πλήθη 
Έφ’ όσον όνειρεύονται είς δούλειον σκοτίαν 
Δεσμώτης ό Αρμόδιος τήν νύκτα έκοιμήθη, 
Πλήν ώνειρεΰθη καί δεσμά δέν είχε τήν πρωίαν . . . 

δνειρον ύπνώττμ, 
φεύγουόι τά σκότη I

καί κοιμισμένη,

’Όταν έν 'Εθνος, εις λαός μ’ έν
Δέν θνήσκει, Αλλ’ έγείρεται καί

Γ'·
Ώ, ναί, κοιμάται ή Ελλάς· άλλά
Τοΰ Ρήγα της τόν Αγιον παιανα ψιθυρίζει
Καί προσδοκά καί προσδοκά καί πάντοτε προσμένει . . .
Τήν κόρην είς τόν ύπνον της πολλάκις Αφυπνίζει,

Απώλεσε τόν γλυκύτερον καί αίσθηματικώτερον άοιδόν αϋτής καί 
τόν φωτεινότερον τών έπιζώντων ποιητικόν Αστέρα.

Ή Ελληνική Κυβέρνηόις, πιστώς διερμηνεύουόα τούς ειλικρινείς 
πόθους τοϋ Έθνους, ού τά κλέη έν Αμέτρω πάντοτε πατριωτισμφ 
έψαλλεν ό ’Αχιλλεύς Παράσχος καί έν άληθεϊ ποιητική έξάρσει καί 
ένθουόιαόμφ διηρμήνευσε τάς μεγάλας προσδοκίας, δέν πρέπει νά 
λησμονήσμ έπί πλέον τήν Αξίαν πάσης Αρωγής εύγενή οικογένειαν 
τοΰ πεφιλημένου ποιητοΰ. Είναι καθήκον, ύποχρέωόις άληθής ή 
περίθαλψις καί προστασία τών τέκνων τοΰ έθνικοϋ ήμών ψάλτου, 
τοϋ οποίου ή λύρα είς Απαντας τούς καιρούς τοϋ δισταγμού καί 
τών Απογοητεύσεων τής πεζής εποχής ήμών έθελξε, συνεκίνηόε, 
έπλήριοσεν ενθουσιασμού, μετέδωκεν είς τήν ψυχήν παντός Έλλη- 
νος τήν έμπνευσιν τής ψυχής τοΰ ποιητοΰ.

Έν τμ καρδία τών νεωτέρων Ελλήνων, ούδέποτε ή λήθη θ’ άπο- 
σόέσμ τό όνομα τοΰ ’Αχιλλέως Παράσχου, πάντοτε δέ ή νέα ’Ελ
ληνική Μοΰσα Οά σπένδμ έπί τώ θανάτω του πικρόν δάκρυ· θά 
μνε τό δάκρυ, τ’ όποιον τοσάκις έχυσεν άλλοτε μελαγχολικώς ό 
ποιητής έπί τών καταστροφών καί τών θυμάτων τής πατρίδος του. 
Πάντοτε, θά έκπέμπμ βαρύν, πλήρη βαθυτάτου πόνου στεναγμόν 
θά μνε ύ στεναγμός, δν τοσάκις ό ’Αχιλλευς Παράσχος έξέχυσεν 
έπί ταΐς συμφοραΐς καί ταϊς άποτυχίαις τοϋ ’Έθνους, τοϋ όποιου 
ύπήρξεν εύγενές τέκνον, διαπρεπής ραψωδός καί Αγωνιστής . . .
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”Π Κλέπτου η Άρματωλοϋ Αγρύπνου καρυοφύλλι 
Κ’ έγειρομένη τήν βοήν έκείνην Ακροάται . . . 
ΙΙλήν έπανέρχετ’ ή σιγή, βραδύνει ν’ Λνατείλμ 
Κ’ έκ νέου μέ τοϋ Ρήγα της τό δνειρον κοιμάται . . .

Δ’·

Τόν Έλικώνα σύννεφον τρικυμιώδες σκέπει 
Καί τής Έρκύνης έφορμά τό κϋμα όλολϋζον, 
Ώς κέλης δστις πρό αύτοϋ τήν πεδιάδα βλέπει 
Κ’ εις τό πεδίον ρίπτεται Αγρίως χρεμετίζων. 
Σκότος διπλοϋν, τό τής νυκτός καί τής δουλείας, όλην 
'Ως μέγα μαϋρον σάβανον τήν Λεβαδείαν θάπτει· 
Νομίζεις κοιμητήριον τήν κοιμωμένην πόλιν

Εις λύχνος δέν άνάπτει : 
'Ο Νότος μετά τοϋ Βορρά παλαίει εις τό σκότος, 
Πάσχει ό εις τόν έτερον νά καταβάλλμ μάτην 
Κ’ ένίοτε Ακούεται τών κεραυνών ξό κρότος, 
Οϊτινες ρίπτουσι τήν δρϋν καί φλέγουν τήν έλάτην . . . 
Καί τότε διαδέχονται έξαίφνης τήν σκοτίαν, 
Πυραί μεγάλαι, δαίμονες φλογός, πυρός σημαίαν 
Νομίζεις ότι θεωρείς τοϋ "Αδου φωταψίαν 
Καί πώς όρχοϋνται μάγισσαι ύπό τό φώς της γραϊαι . . . 
Καί πίπτουν κΑτω γηραιοί κορμοί καί πίπτουν λίθοι, 

'Ως ήττημένοι γίγαντες μέ δοϋπον Ασυνήθη . . .
Τάς φωλεάς των παραιτοϋν οί Αετοί μέ τρόμον 
Ζητοϋσιν αόυλον όμοϋ νά εύρωόι σπηλαίων 
Δορκάδες, συναντώμεναι μέ λύκους, είς τόν δρόμον 
Ό Κλέπτης μόνον ίσταται Ατάραχος ώς λέων 
Μέ τήν λευκήν φλοκάταν του τό σώμα σκέπει δλον 
Καί κλίν’ είς τ’ άκοίμητον ήσύχως πυροβόλον .. .
Οϋτ’ Έλλην, οϋτ’ ’Οθωμανός κοιμάται είς τήν χώραν 
Άγρύπνως τήν ύότάτην του καθείς προσμένει ώραν.

’Εμπρός είς τήν Παρθένον, 
Μέ δμμα πτοημένον,

Γονυπετοΰν οί τοϋ Χριστοϋ Αφήνοντες τήν κοίτην 
Κ’ οί Μουσουλμάνοι δέονται ωχροί πρός τόν Προφήτην.

Τοιαύτην νύκτα ούδ’ αύτός ό "Αδης ποτέ έχει· 
Τρέμουν τά δρη καί τήν γήν ό ΓΙοόειδόιν σαλεύει. 
Φοβούνται μήπως δέν ίδοϋν οί Λεβαδεϊς αυγήν.

Νέφος πυκνόν ιππεύει 
Ό κεραυνός καί τρέχει

Καί πίπτει έκ, τοϋ ίππου του, ώς δύτης, είς τήν γήν !

Άνω έκεϊ, όποιον φώς, μυστηριώδες τρέμον,
Το σκότος σχίζει τ’ άγριον είς πείσμα τών Ανέμων ; 
Μή αί Καλαί Άρχόντισσαι μετά σιγής βαθείας,

Πέριξ πυράς χορεύουσαι μετ’ οφθαλμών Αύπνων, 
Θανόντων ρίπτουσι όστά είς λέβητα μαγείας
Καί προσδοκούν όρχούμεναι τό μιαρόν των δεϊπνον ; .. . 
Ή μήπως έόχατόγηρος γυνή τής Θεσσαλίας,
’Αστέρας κατεβάζουόα δι’ έπωδής κρύφιας,

Μετά ρεμβώδους ύφους,
Τής Σολομωνικής αύτής, έμπρός ώχρας λυχνίας 

Φυλλολογεϊ τούς γρίφους ;
Δέν είναι δχι, αί Καλαί Άρχόντισσαι καί μήτε 

Σιβυλική λυχνία· 
Ή λάμψις ή κρύφια,

Είς Πύργον λάμπει γηραιόν δστις είς λόφον κεϊταν

Ε’·
Πυρά τις Ακτινοβολεί είς έν τοϋ πύργου δώμα

’Επί έστίας καίουσα· πίδαξ πυρός υψώνει
Γλώσσας φλογός είς ϋδατα τό έρυθρόν της στόμα 
Καί τόν κοιτώνα τόν εύρύν φαιδρύνει καί χρυσώνει. 
Τρίζει ή πεύκη είς τό πΰρ κ’ ή λεύκη σπινθηρίζει· 
Θαρρείς τό πνεΰμα τοϋ πϋρός πώς Ασμα ψιθυρίζει.

Μεγάλη καίεται λαμπάς έπί’ τίνος γραφείου
Καί καθημένη πρό αύτοϋ νεάνις αίθερία,
Βυθίζει έπί άνοικτοϋ τό βλέμμα της βιβλίου 
Κι’ είς τήν μορφήν της φαίνεται ύδύνη τις Αγία. 
Άναγινώσκει, τήν πυράν ένίοτε προσβλέπει 
Καί ψιθυρίζει κατηφής μυστηριώδη έπη.

Χρυσήν στηρίζει κεφαλήν είς χεϊρα μαρμαρίνην
—Χρυσοϋς άστάχεις μέ λευκόν όυνηνωμένους κρίνον— 

Κ’ έχει τήν δψιν κάτωχρον ώς φθίνουόαν σελήνην. 
Οί οφθαλμοί της ρίπτουσι μαρμαρυγήν Ακτίνων 
Καί μεθ’ ένός της πίπτοντος μιγνύεται δακρύου, 
Καθώς ή .δρόσος τής αύγής μ’ ακτίνα τοϋ ήλίου.

Ώ, διατί δακρύουσιν οί νέοι οφθαλμοί της
Καί ποιαν βίβλον μελετά; τόν νοϋν ποϋ ταξειδεύει;
Μή είναι Αναζήσασα τοϋ ’Ισραήλ Προφήτις ;
Τό ένθεόν της μέτωπον βεβαρημένοι’ νεύει
'Ως άπό ρήματα Θεοϋ ποϋ ήκουσε μέ τρόμον
Καί κύπτ’ ύπό τό βάρος των είς τόν λευκόν της ώμον.

Μή είναι μελαγχολική τής έρημίας μούσα;
Παρθένος άερόπλαότος μή είναι τών Αστέρων ;
Μή έκ τοϋ τάφου έρχεται τήν ϋπαρξιν ποθούσα, 
Άφίνουσα τήν πένθιμοι· χορείαν τών νεωτέρων, 
"Η έτοιμος είναι ψυχή δι’ ούρανόν ή μνήμα
Καί φοβουμένη τ’ άγνωστον κρατεί τό φεϋγον βήμα;
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Παρομοιάζει σβύννουσαν είς τό κενόν άκτϊνα,
Καί. φαίνεται λιπόθυμος καί καταρρέων βίος· 
Οΐμον σύ εΐόαι τών μουσών 'Ιέρεια, Χριστίνα !
Τό κάλλος σου ποιος τολμά νά περιγράψμ ποιος ;
Αύτό τό σύννουν μέτωπον τό" φέρον άλγους στέμμα,
Αύτό τό Ικετευτικόν καί τό προστάζον βλέμμα; . . .

”Α, δχν δμμα ώς αύτό δέν έλαμψεν άκόμα, 
Άφ’ ής της Εύας έκλεισε τό φωτοδόλον δμμα· 
Ούτε θά ϊδμ δμματα καμμία χρόνου ώρα, 
'Ως τούς μεγάλους οφθαλμούς αύτούς πού βλέπω τώρα ! 
Είναι άστέρες άγνωστοι, μυστηριώδεις, νέου

"Α, τί ωραίοι οφθαλμοί, τί οφθαλμοί ώραϊοι!

Τό χρώμά των . . . άν δύναόαι νά είπης χρώμα, τμήμα 
Άκτινοβόλον τ’ ούρανοϋ ή φωσφορίζον κύμα,
Μας φέρει πλησιέστερον τών κυανών αιθέρων
Καί βλέπεις κάτω, είς τήν γην τήν λάμψιν τών άστέρων . . . 
Κατοπτριζόμενος εντός τών οφθαλμών έκείνων, 
'Ρεμβάζεις πέλαγος χαράς έκ μύρου καί άκτίνων!

Πλήν καί καταλαμβάνεσαι έκ θλίψεως βαθείας, 
Καί δάκρυον ακούσιον τό δμμα σου ύγραίνει 
ΙΙροσβλέπων τήν ώχρότητα τής νέας ποιητρίας· 
Νομίζεις τοϋ Θανάτου της ή ώρα πώς σημαίνει. 
’Αναπολείς τοϋ ποιητοΰ Βεγνέρου τήν Παρθένον, 
Όταν έπέτα έφιππος μέ τόν άποθαμμένον !

Ζ’.

'Υψοϋται μέγας παρ’ αύτμ Χριστός ’Εσταυρωμένος, 
Ωραίος ώς τά έπη του . . . άκάνθης φέρει στέμμα 
Καί κλίνει μέ παράπονον παιδός, καθμμαγμένος· 
Κ’ έκτείνων τούς βραχίονας έκ τοϋ Σταυρού ήρέμα, 
Τό παρελθόν, τό ένεότώς, τό μέλλον περιβάλλει, 
'Ως ένα μόνον άνθρωπον ή εϋσπλαγχνος Αγκάλη !

Έξω συρίζει ό βορράς, ό κεραυνός μυκάται, 
Ό πύργος όλος σείεται άπό τήν καταιγίδα, 
’Αλλά τής κόρης πάντοτε ό οφθαλμός πλανάται, 
Ύπόδακρυς εις τήν λευκήν τής βίβλου της σελίδα· 
Άναγινώσκει κατηφής ή νέα έρημϊτις 
Κ*  έμφαίνει πόνον άγιον ή κάτωχρος μορφή της.

Τίς εΐν’ ό γόης συγγραφεύς, τίς είναι ό εύδαίμων, 
'Όότις τοόοϋτον συγκινεϊ τής κόρης τήν καρδίαν ;
Μή είναι ό ύπερφυής τοΰ ΧακεΟπήρου δαίμων
Καί είς τής Όφηλίας του τήν φέρει τήν κηδείαν;

”Η μήπως ό πικρόχειλος τήν παραφέρει Βύρων, 
Είς καταιγίδα θλίψεων τήν νέαν κόρην Ούρων;

”Α, δχι· έχει τήν Γραφήν έμπρός της τήν άγίαν
Κ’ είς χρόνους πλήρεις έκ Θεοΰ μέ τήν ψυχήν πλανάται· 
Άναγινώσκει τοϋ Δαυίδ τήν ένθεον μανίαν
Καί είς τό δρος τοΰ Σινα μέ φρίκην άκροάται,
Έν μέσω κρότου καί καπνοΰ καί κεραυνών πιπτόντων, 
Λαλοΰντα τόν Ίαχωβά, τόν κύριον τών ζώντων!

Καί ήδη τόν ύψιπετή άκούει Ήσαΐαν,
Τοϋ Εωσφόρου ψάλλοντα τήν πτώόιν τήν βαθεϊαν
Καί μετά δέους ή άγνή καρδία αύτής πάλλει· 
Άναγινώσκει τάς Οτροφάς αύτοΰ φωνμ μεγάλμ.

Καί ή φωνή άντέφασκε τής κόρης ή γλυκεία
Είς τήν βαθεϊαν ποίηόιν τοϋ ψάλτου· έπτοεϊτο 
Τά ρήματα τοϋ άσματος έκείνου ή ίδια· 
Ώχρία ή ώραία της μορφή κ’ έσυγκινεΐτο 
Καί πλέον άνεγίνωσκεν άνωφελώς είς μάτην 
Έπέτα είς τόν άκαμπτον δ νοΰς της άποότάτην . . .

Καί πώς τόν έφαντάζετο ! άγριωπόν, ώραϊον, 
Μέ κόμην κυματίζουόαν φλογός είς ώμον γαΰρον, 
Ωχρόν καθώς τό κρίμα του, μέ δμμα μίσος πνέον 
Καί άλουργίδα φέροντα ζοφώδη, νέφος μαΰρον.
Μέ μέτωπον τόν κεραυνόν τοΰ Πλάστου προκαλοϋντα 
Καί καταιγίδος πτέρυγας άντάρτιδας κινοΰντα.

Κ’ είς τοϋ Προφήτου τάς στροφάς έκείνας ύψωμένη, 
Έρέμβαζεν ή έξαλλος όνειροπόλος κόρη,
Τόν Εωσφόρον πίπτοντα βαθέως τεθλιμμένη . . .
Άλλ’ όχι· δέν έρέμβαζεν άλλά τόν έΟεώρει.
Κ’ ιδού μέ δμματ’ άνοικτά, μέ πάλλουόαν καρδίαν, 
Όποιον εΐδεν όραμα, όποίαν οπτασίαν.

Η’·

’Ανωθεν δρους ύψηλοϋ, κρημνώδους, έθεάτο
Τόν Αλαζόνα· έπιπτον τής μαύρης του χλαμύδος
Αί κυματίζουόαι πτυχαί άπό τά ύψη κάτω,
Ώς τών συννέφων αί Οκιαί, ώς σκότη καταιγίδος . . .
Οί σκοτεινοί του οπαδοί τόν ήκολούθουν όλοι,
Καί τ' ούρανοΰ έμαύριζον οί πτοημένοι Οόλοι.

Καί τόσον τήν παρέφερεν ή πλάνος φαντασία, 
'Ώστ' έθεώρει κ’ ήκουε τήν Θεομάχον πάλην
Τόν ’Αποστάτην έβλεπεν είς τ’ άχανή πεδία, 

Ύψούμενον ι;αί πίπτοντα, ύψούμενον καί πάλιν . . . 
Ώραϊον είς τήν λύσσαν του, μέ χαίτας φλεγομένας 
Καί τάξεις διαάχίζοντα ’Αγγέλων πυκνωμένος!
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Εχτα είς έναγκάλχόμα όργής Ανεκλάλητου,
Τόν έθεώρεχ Οεχοντα τήν ούρανίαν κοίτην
Σώμα πχπτόντων κεραυνών ή γαϋρος κεφαλή τον, 
Φλεγόμενον είς τό κενόν ώμοίαζε κομήτην . . .
Τά μαύρα νέφη τ’ δμμα του τό καϊον δχεπέρα,
Τόν Ταξχάρχην Μχχαήλ ζητούν είς τόν αίθέρα . . .

Κ’ Ιδού έξαίφνης όείεταχ ή ούρανία κόγχη,
'Ως "Ιρχδες, χρνόα πτερά δχώκουόχ τό όκότος
Κ’ ήότραψε όπάθχχ κ’ έλαμψεν Αδαμαντίνη λόγχη
Κ’ ήκοϋόθη μέγα κτύπημα κ’ ήκούΰθη μέγας κρότος 
Ώς κάτω νά κατέπχπτεν ή ουρανία κοίτχχ. . .
Ούτως ήχεχ τον Μχχαήλ ή λόγχη δταν πλήττη!

Λευκός τήν δψχν, τήν άτολήν, μέ μέτωπον κρχνώδες, 
Είς τά ζοφώδχχ τάγματα έρρίφθη άνατέλλων
Κ’ ή νέα κόρη έδλεπεν είς φώς μνάτηρχώδες, 
Τήν φοβεράν όυνάντηόχν τών δύο ’Αρχαγγέλων !
Τόν Έωόφόρον έβλεπε λνόόώδες, μέλαν κϋμα,
Όρμώντα καχ κραδαίνοντα ώς μήλον βουνού τμήμα . . .

«Δούλε, έδώ!» έκραύγαόεν άλλ’ ό Αντίπαλός τον,
Τοΰ μαχνομένον τήν όρμήν εύθύς δέν έμχμήθη, 
Άλλά μ’ έν δάκρυ ό γλαυκός νγράνθη όφθαλμός του
Κ’ είς τήν Αθάνατον μορφήν ώχρότης δχεχύθη . . . 
Φεύ· έλυπεχτο κατ’ αύτοΰ τήν λόγχην νά ύψώόχι 
Καχ Αδελφόν τρχφίλητον ή χείρ του νά πληγώόι,χ !

Άλλ’ δτε είς τό κράνος τον ΑντήχηΟεν ό βράχος,
"Ον έρρχψ’ έναντίον του λνάόών ό Θεομάχος, 
Έξήάτραψε τ’ Αγγελχκόν, ούράνχόν του δμμα
Κ’ έδρόντηΟεν ή λόγχη του είς τ’ άόεδοΰς τό όώμα! 
Άλλά τί πράττω; τί τολμά ή λύρα μον νά ψάλμ; 
"Ο,τχ ό Μίλτων έψαλλε δέν αδονάχν οχ άλλοχ! . . .

Κ’ έξηκολούθεχ τ’ όραμα· ωχρόν μετά τήν πάλην, 
Κάτω κρημνών καχ φάραγγος έκ πάγου καλυμμένης, 
ΤραυματχΟμένον, αγρχον, τόν έπανεχδε πάλχν 
Αί πτέρνγές του ώς πτνχαχ άημαίας ήττημένης 
Κατέπχπτον, κ’ οχ δύο τον βραχίονες έπίόης
Είς τούς μχχρούς του έπχπτον μ’ Απελπχόίαν λύόόης . . .

Κ’ ή κεφαλή τον έπχπτεν ώς νέφος όμβροφόρον 
Έπχ τών ώμων, κ’ έρρχπτε τό κατχχφές του δμμα 
Μετά πχκρχας ζοφεράς είς τόν κρχχμνώδη χώρον, 
Ώς νά όυνέκρχνεν αύτόν μέ τ’ ουρανού τό δώμα.
Οί οπαδοί του έκεχντο είς τά ψυχρά εδάφη, 
Μηδενχάμένοχ, έντρομοχ καί άφωνοχ ώς τάφοχ.
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Φεΰ· τέκνα πλέον τοϋ φωτός δέν ή<3αν, και τ’ ώραϊον 
’Αγγελικόν των όνομα τό είχον άποβάλει . . .
Δέν έμελλον τοϋ Πλάότου των τό φώς νά ίδουν πλέον, 
Οϋτε ποτέ της κυανής πατρίδος των τά κάλλη . . . 
Ό εις τόν άλλον έβλεπε, βαθύν άφίνων άτόνον
Δέν ήάαν πλέον άγγελοι, είχον μορφήν δαιμόνων.

Καί πένθους μέάω των όιγή βαθεϊα έπεκράτει· 
Όργή καί μεταμέλεια καί τϋφις άυνειδότος,
Κ’ ήρχιζε πάντας τ’ οϋρανοϋ ό πόθος νά ταράττμ . . . 
Ή νοΰταλγία τοϋ φωτός κ’ Λ φρίκη πρός τό Οκότος.
Καί ό θραόύς των ’Αρχηγός, βαθΰν όυότέλλων πόνον, 
Συνέόπα τάς πυκνάς όφρεϊς, τάς χεϊρας του Οταυρόνων I

Αίφνης, τόν είδε, μέτωπον ύψοϋντα έπμρμένον
Καί θλίβοντα τό ξίφος του μετ’ άόεβοϋς μανίας, 
Τό Θεομάχον ξίφος του έκ κεραυνών θραυόμένον
Καί μ’ δμμα άπερίγραπτον όργής καί άγωνίας
Καί μίΰους, δπερ ό καιρός δέν δύναται νά όβύόμ,
Τόν «Συννεφώδη ούρανόν έκ νέου ν’ άπειλήόμ 1

Αί πτέρυγές του φρίόόουόαι ϋφώθηόαν καί πάλιν
Καί βαθυτέρα έγεινεν ή άμυδρά Οκοτία-
Καί Λ νεανις έτρεμε μή νέαν ΐδμ πάλην . . .
Τών όκοτεινών άγγέλων του ήγερθη ή χορεία
Κ’ έκύκλωόε τόν ’Αρχηγόν αυτής έπεφημοϋόα
Τοϋ Ταξιάρχου ή μωρά τό δόρυ ληόμονοϋόα.

Κ’ είδεν αύτόν διότάζοντα- πλήν μέ φωνήν όμοίαν
Τοϋ καταρράκτου πίπτοντος είς άβυόόον ύδάτων, 
Κατέότειλλε τής λύόόης των τήν φλέγουόαν μανίαν, 

’Αλλά τό μϊόος ηϋξηάε τών μαύρων του ταγμάτων . .. 
Καί ή παρθένος έντρομος καί μέ τό βλέμμα κάτω, 
Τόν πεπτωκότα πρός αύτούς λαλοϋντα ήκροάτο.

Είτα τόν είδε κρούόαντα τήν γήν μετά ίόχύος·
Ή μαύρη γή έότέναξεν ώόεί νά έλυπήθη
Κ’ ήνοιξε χάόμα· είς αύτό έρρίφθη αίφνιδίως 
Καί τόν παρηκολούθηόαν τά Θεομάχα πλήθη . . . 
Τό χάόμα ήτο Οτόμιον τοϋ "Αδου πειναλέον 
Φεϋ' τότε πρώτον ήνοιξε καί δέν έκλείόθη πλέον.

4ΙΩΑΝΝΟΥ ΑρΣΕΝΗ « ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ
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ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ ΕΡΓΟΝ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΠΑΡΑΣΧΟΥ
(Έκ τών μετά τόν θάνατον αύτοΰ εύρεθέντων χειρογράφων)

ΤΟ ΤΕΚΝΟΝ ΤΟΥ ΒΡΥΚΟΛΑΚΟΣ
------ %------

ΠΙ της Τουρκοκρατίας έζη εις Λεβαδείαν περίφη
μος τις μαία, ήν ήρχοντο καί έζήτουν δχι μόνον οί 
Λεβαδείς, άλλά και έκ Θηβών έτι καί έξ άλλων 
πλησιόχωρων μερών.

Ή μαία αϋτη ήτο γραία καί άγαθή γυνή καί 
ώνομ,άζετο Κερά Ειρήνη, τό δέ οίκημά της ητον είς

τό άκρον της πόλεως πλησίον τοΰ Τροφωνίου.
Μίαν χειμερινήν νύκτα, τό μεσονύκτιον του σαββάτου, ένφ προ πολ- 

λοΰ έκοιμάτο, ηκουσε τρεις κτύπους είς τήν θύραν της καί χαμηλήν 
τινα φωνήν, καλοΰσαν αυτήν κατ’ ό'νομα καί έπιτάττουσαν ν’ άνοιξη 
τήν θύραν.Διά μαίαν, καί μάλιστα δι’ αυτήν, δέν ήτο τοΰτο διόλου παράδοξον' 
όθεν ήγέρθη άμέσως άφόβως καί παρεκάλεσε τόν κτυπώντα νά περιμείνη 
ολίγον, έως δτου ένδυθή, διά νά τ<5 άνοιξη. Ένεδύθη ταχέως καί άνοί— 
ξασα τήν θύραν, εύρέθη πρό νεαρού άνδρός, άγνωστου αυτή παντελώς.

Έφερε μέλαιναν περιβολήν, είχε μαύρους καί ζοφερούς τούς οφθαλμούς, 
κόμην καταπίπτουσαν είς τούς ώμους, μύστακα λεπτοφυά καί μακράν 
γενειάδα' ήτο χιόνος λευκότερος και τόσον ωχρός, ώστε έάν ήθελε κλείση 
τούς οφθαλμούς καί διετέλει άκίνητος, ήδύνατο νά έκλειφθή ώς νεκρός, 
ένέπνεε τρομερών τινα συμπάθειαν καί είχεν ύφος τουλάχιστον ήγεμόνος. 
Σταθείς είς τό κατώφλιον τής θύρας, είπεν είς τήν παρατηρούσαν αύτόν 
άκίνητον γραίαν μέ φωνήν παράδοξον καί συγκεκινημένην.

— Δυό ίπποι μάς περιμένουν' έλθέ ταχέως διότι τήν σύζυγόν μου 
κατέλαβον τοκετού πόνοι . . . Τήν νύκτα ταύτην θά κάμης τήν τύχην 
σου . . . Τάχυνε.

Ή μαία ήτο ήδη έτοίμη καί μόνον παρετήρησεν εϊς αύτόν, ότι οί 
ίπποι ήσαν έντελώς περιττοί, διότι τότε μόνον ιππεύει, όταν μεταβαίνη

είς τά πέριξ χωρία ή εις τάς Θήβας' άλλά ό ξένος μέ φωνήν εύσταθή καί 
εΰγενώς τήν παρεκάλεσε νά ίππεύση καί στραφείς έδειξε δύο ίππους, 
παρά τήν θύραν της εύρισκομένους, προσκαλέσας άμα αυτήν νά έκλέξη 
δν τινα ήθελε.

— ’Απόψε θά κάμης τήν τύχην σου, έπανέλαβε' δέν κατοικώ είς τήν 
Λεβαδ είαν, άλλ’ είς τά πέριξ' καί προσέθηκεν έπιτακτικώς, «ίππευσον».

Έλαβεν έ·<α τών δύο ίππων, τόν έσυρε πλησίον της, ήγειρεν αύτήν είς 
τάς άγκάλας του ώς βρέφος καί θέσας αύτήν έπ’ αύτοΰ, έπήδησε έπί τοΰ 
άλλου ή μάλλον έπέταξε έπ’ αύτοΰ καί ήρχισε νά προχωρή παραλλή- 
λως τής μαίας.

Διαρκούσης τής έντός τής πόλεως πορείας των, άπήντα λακωνικώς, 
πλήν μετ’ εύγενείας πάντοτε, είς τάς δειλάς καί συνεσταλμένας ερωτή
σεις τής γραίας. Οί κύνες, βλέποντες αύτούς διερχομένους, έξέπεμπον 
θρηνώδη ύλακήν καί άπεσύροντο έντρομοι' οσάκις δέ οί ίπποι των έχρε- 
μέτιζον, άντεπεκρίνετο ώς ήχώ ή φωνή τής γλαυκός.

“Οτε έξήλθον τής πόλεως ό ξένος έτάχυνε τήν πορείαν καί ό ίππος 
τής μαίας, ήκολούθησε τόν ίππον τοΰ άλλοκότου ίππέως καί έκάλπαζε 
αύτοΰ παραλλήλως, μή ύπολειπόμενος ούτε κατά σπιθαμήν, άν καί ή 
γραία κατέβαλε παντοίους άγώνας, όπως συγκρατήση τήν ταχύτητά 
του' ή νύξ, ήτο ζοφερά, ούδέ είς άστήρ έλαμπεν έπί τοΰ στερεώματος, 
δέν έβλεπον ούδέν είμή σκότος καί όμως οί 'ίπποι έγγύς άλλήλων έτρεχον 
άσφαλώς, ώς άν ήτο ήμέρα, πηδώντες ρεύματα, διερχόμενοι κορμούς 
δένδρων, τρέχοντες έπί βράχων, χωρίς ή μαία νά κινηθή άπό τοΰ έφιπ- 
πίου της. Ούδείς ίππεύς, έλεγε βραδύτερον, ϊππευσεν έπί τοιούτων θαυμά
σιων ίππων καί τόσον άσφαλώς ώς αύτή καί ό ξένος' τόν έξαλλον συνο
δοιπόρον της δέν έβλεπε ποσώς έντός τοΰ παχυλού σκότους, άλλ’ ήκουε 
μόνον τήν πνοήν του, πνοήν, όμοιάζουσαν ρόγχον κοιμωμένου άνθρώπου' 
μετά δειλής φωνής τόν παρεκάλεσε νά σταματήσωσιν ολίγον και τον ήρώ— 
τησε, τρέμουσα, εϊς ποιον μέρος εύρίσκονται καί πού διευθύνονται' άλλ’ 
ό ξένος τή άπήντησε ξηρώς.

— Βάδιζε.
Καί ήκουσε πάλιν αύτόν ρέγχοντα' έπεχείρησε νά σταματήση ή ιδία 

τόν ίππον της, άλλ’ έκεϊνος έτρεχε τότε ταχύτερον.
Μετά μιας ώρας πορείαν είδε μακρόθεν άκτϊνα φωτός άσθενή· οΐ ίπ

ποι διηυθύνθησαν πρός αύτήν χρεμετίζοντες καί ούχΐ πλέον τρέχοντες, 
άλλά σχεδόν πετώντες. Μετά τινας στιγμάς οί ίπποι έσταμάτησαν έμ
προσθεν σπηλαίου, κεκαλυμμένου ύπό βάτων καί άκανθών φανός τις
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έλαμπε ζωηρώς προ αύτοϋ και ή μαία είδε τόν ξένον, πηδήσαντα τοϋ 
ίππου του καί σπεύσαντα νά την βοηθήση νά άφιππεύση' την κατεβί- 
βασε κατά τόν αύτόν τρόπον, καθ’ ον άνεβίβασεν αύτήν έπι τοΰ ίππου, 
έκτύπησε κατόπιν τούς γλουτούς τών δύο ίππων, καί ούτοι, ίσχυρώς 
χρεμετίσαντες, ταχύτεροι κεραυνοΰ, έχάθησαν άπό τά δμματά της.

— Μαία, τη εϊπεν ό ξένος, απόψε έάν ή γυνή μου μοί δώση υιόν, 
θά κάμ,ης, ώς σοί είπα, τήν τύχην σου· άλλοίμονον όμ.ως είς Σέ, έάν θυ- 
γάτριον ή νεκρόν τό βρέφος γεννηθή.

Καί προσέθηκε μέ ξηρόν τόνον.
— Άκολούθει με.
Είσήλθεν είς τό σπήλαιον εύθυτενής καί μέ βήμα βραδύ, ή δέ ταλαί

πωρος μαία τόν ήκολούθησε έντρομος, άκουσίως" τό σπήλαιον έπλατύ- 
νετο καί έπροχώρουν άκόπως φωτιζόμενοι ύπό λαμπάδων έκεΐ κατά μι
κρά διαστήματα τεθειμένων. Αίφνης ό παράδοξος ξένος έστάθη έμπροσθεν 
λίθου έπιταφίου . . . τόν ώθησε, άν καί μέγιστον, μέ τόν πόδα, καί 
έφάνη ύπ’ αύτον στενή τις κλίμαξ φέρουσα πρός τά κάτω. . . Νεκρώσι
μος λυχνία έφώτιζε τήν κλίμακα ταύτην άμυδρώς καί συγκεχυμένως. 
’Έθεσε τον πόδα αύτοΰ έπί τής πρώτης βαθμίδος καί κατέβη' δέν εϊπεν 
είς τήν έντρομον έκείνην γυναίκα νά καταβή, άλλ’ έστράφη μόνον καί 
τήν ήτένισε . . . τοΰτο ύπήρξε ζοφερά διαταγή δι ’ αύτήν καί ή μαία 
τόν ήκολούθησε. . . Δεκατρείς βαθμίδας έμέτρησε τρέμουσα, ότε εύρέ— 
θησαν έμπροσθεν θύρας ήνεωγμένης. Είσήλθον είς αύτήν, δεήλθον πολυ
τελή έκ μαρμάρου διάδρομον μεγάρου βασιλικού καί έφθασαν εις αίθου
σαν άπέραντον και γυμνήν1 τίποτε άλλο δέν είδεν έν αύτή παρά μικράν 
τράπεζαν είς τό μέσον της, μίαν έπ’ αύτής λαμπάδα καί ένα δίσκον 
πλήρη κολλύβων. . . . Πρό τής τραπέζης άναπαυτικόν τι θρονίον καί 
τίποτε άλλο.

Ό ξένος έκάθησεν έπί τοΰ θρονιού ή μάλλον κατέπεσεν έπ’ αύτοΰ καί 
εϊπεν εις τήν άφωνον έκ τοΰ τρόμου μαίαν, λαμβάνων μίαν δράκα κολ
λύβων έκ τοΰ δίσκου, καί γευόμενας μετά λαιμαργίας.

— Πεινώ ! εϊπεν' είτα έπανέλαβεν : Δι’ έκείνης έκεϊ τής θύρας, ήτις 
φαίνεται είς τό βάθος τής αιθούσης, θά είσέλθης είς έρημόν τινα θάλα
μον, καί έπειτα είς άλλον, μέχρις ότου φθάσης είς τήν ώδίνουσαν σύζυ
γόν μου. Θέλω νά ήναι άρρεν τό βρέφος καί όχι νεκρόν. Έγώ θά περι
μένω έδώ έως ού γεννηθή ό υιός μου ! Ύπαγε' θά κάμης τήν τύχην 
σου. Έν τφ μεταξύ έγώ θά γευθώ τά κόλλυβα ταΰτα.

Καί ήρχισε νά τρώγη αύτά μή φροντίζων πλέον περί τής μαίας, ήτις

προύχώρησεν, ακόυσα, πρός τήν θύραν τοΰ ερήμου θαλάμου. Διήλθεν αύ- 
ίτόν, διήλθεν έτερον, καί άλλον καί άλλον. "Ολοι οί θάλαμοι ήσαν κατά

φωτοι καί ό'ντως ήγεμονικοί' ούτε ό Πασσάς δέν είχε τοιούτους, έλεγε 
βραδύτερον, ούτε αύτάς ό Σουλτάνος. Αίφνης ήκουσε βαθύν στεναγμόν, 

Ιέξερχόμενον έκ τίνος θαλάμου' είσήλθεν περιδεής είς αύτόν καί είδεν έπί 
τίνος κλίνης ώραίαν τινά γυναίκα, άλλά τόσον ώχράν καί τόσον ισχνήν, 
ώστε ή ταλαίπωρος άνετριχίασε σύσσωμος' ή ωχρά γυνή τήν ήτένισε 
μελαγχολικώς καί τήν προσεκάλεσε νά καθήση πλησίον της.

— Ποιος σέ έφερεν έδώ, δυστυχισμένη, τή είπε.
Ή γραία διηγήθη τά πάντα καί, ότε έτελείωσεν, ή μυστηριώδης 

γυνή έκίνησε τήν κεφαλήν περιλύπως.
— Καί τώρα ποΰ τόν άφησες Εκείνον; έπανέλαβεν.
Και πριν λάβη άπάντησιν, έστέναξε καί είπε: Τί πόνοι ! βοήθησόν με 

δι*  όνομα τοΰ Θεοΰ».
Μίαν ολόκληρον ώραν φρικώδεις όδύνας ύφίστατο' τέλος έγέννησε κιν- 

δυνεύσασα νά άποθάνη. Ή μαία, τρέμουσα, έλαβε τό γεννηθέν βρέφος 
και έσκίρτησεν άπό χαράν, ότε είδεν, ότι ήτο υιός. . . . Ένφ δέ τό δι- 
ηυθέτει έπι τής κλίνης τό βρέφος τοΰτο, ήνοιξε μεγάλους και σελαγίζον
τας οφθαλμούς καί ήτένισε τήν γραίαν' είτα ήνοιξε στόμα μέγα, πλήν 
άντί νά κλαύση έκάγχασεν ίσχυρώς καί άπαισίως.

“Εντρομος καί σταυροκοπουμένη τό παρήτησε, ή δέ λεχώ στραφεϊσα, 
τή είπε στένουσα :

— Πνίξετο ! Και προσέθηκεν.
— Είναι τέκνον τοΰ διαβόλου, τέκνον τοΰ Βρυκόλακος.
Ή μαία βωβή καί ακίνητος ήκουε καί ό νοΰς της ήτο σχεδόν σαλευ- 

μένος. Τότε ή ώχρά γυνή, τή είπε:
. — *Αν  άγαπάς τήν ζωήν καί τήν ψυχήν σου σπεϋσον ν’ άναχωρήσης.

ΙΚαί τή διηγήθη, δτι ό άνθρωπος, όστις τήν έφερεν είς αύτήν ήτο 
Βρυκόλακας καί αύτή γυνή του άρπαγεϊσα ύπ’ αύτοΰ ένα Σαββατό- 
βραδον ότι τό άρτίως γεννηθέν βρέφος ήτο τέκνον τοΰ τρομεροΰ του δε

σμού, ότι ύποφέρει άνεκλαλήτους εύοισκομένη παρ’ αύτω όδύνας, άν καί 
τίποτε ύλικώς δέν στερείται' καί ένδύματα βασιλικής πολυτελείας καί 
τράπεζα πλουσιωτάτη μέ έκλεκτά φαγητά, πλήν συγχρόνως καί μέ όστά 
καί κρανία νεκρών' ότι τρεις ολοκλήρους χρόνους ζή πλησίον τοΰ Βρυ- 
κόλακος τήν κολασμένην ταύτην ζωήν καί ότι ποτέ δέν τόν ήκουσε 

I- όμιλοΰντα.
— Τρώγει, έλεγε, σιωπή/ώς πλησίον μου, ύπνώττει τήν νύκτα μετ’
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έμοΰ καί φεύγει άπό την κλίνην μου έπτοημένος, όταν άκούσγ τόν άλέ— 
κτορα της πρωίας' μεταβαίνει εύθύς είς την μεγάλην αίθουσαν, όπου 
πρό μικρού τόν άφήκες καί εξακολουθεί τόν ύπνον του έπί του θρονιού 
όπου τόν είδες . . . άλλα τό θρονίον αυτό είναι φέρετρον την ημέραν' ότι 
άκριβώς τόν χάνω τό μεσονύκτιον έκάστης παρασκευής καί τόν βλέπω 
έπανερχόμενον τό μεσονύκτιον πάντοτε του σαββάτου . . . Μόνον έκα
στον χρόνον κατά την νύκτα καί ημέραν τών Χριστουγέννων, την τών 
Φώτων καί άπασαν την μεγάλην εβδομάδα γίνεται άφαντος . . .

Της προσέθεσεν, ότι ματαίως έζήτησε νά δραπετεύση, διότι όταν 
αύτός είναι άπών την φρουρεί τρισμέγιστος σκώληξ, όστις περιπλέκεται 
είς τούς πόδας της, οσάκις βλέπει αύτήν επιχειρούσαν δραπέτευσιν, νο
μίζει δέ ότι, ό μέγας έκεΐνος σκώληξ είναι αύτός ό ίδιος Βρυκόλακας.

— Βλέπεις, τη είπε, την έπί του λαιμού μου μικράν αύτην ούλην ; 
Αύτός μοί την έκαμε' άπό αύτην έκαστον χρόνον, κατά την νύκτα τών 
Ψυχών βυζαίνει τό αίμά μου! Φύγε, δύστυχη, φύγε γρήγορα άν άγαπγς 
την ζωήν σου καί την σωτηρίαν της ψυχής σου !

Ήθέλησε νά έξακολουθηση, άλλ’ήκουσε βαρύν τινα βηματισμόν καί 
έσίγησε, προσποιηθεϊσα, ότι κοιμάται' τωόντι, μετ’ ολίγον προσηλθεν ό 
Βρυκόλαξ.

Έρριψεν έν βλέμμα έπί της συζύγου του καί έπί του άρτίως γεννη- 
θέντος υίοΰ του καί εύχαριστηθείς ίδών αύτόν, άφηκεν είς τά χείλη του 
μειδίαμα άπαίσιον. ’Έπειτα έλαβε τό βρέφος είς τάς άγκάλας του, 
ήνοιξε κάτωθεν του λαιμού αύτοΰ μέ τόν όξύν του όνυχα μικράν τινα 
άμυχην καί ήρχισε νά βυζαίνη του υίοΰ του τό αίμα' πλην συγχρόνως 
καί τό βρέφος έκεϊνο έκαμε τό ίδιον είς τόν πατέρα του, καί όμοΰ ένηγ- 
καλισμένοι, έπινεν ό πατήρ τό τοΰ τέκνου του αίμα καί τό τέκνον τό τοΰ 
πατρός.

Άφοΰ έκορέσθησαν αίματος, ό Βρυκόλαξ ένευσεν αύστηρώς είς την 
μαίαν νά τόν άκολουθηση, καί έξηλθε τοΰ τρομερού έκείνου θαλάμου, 
άκολουθούμενος παρ’ αύτης, ήτις καί έξηλθε προσευχομένη μέ χαμηλήν 
φωνήν καί λαθραίως σταυροκοπουμένη άδιακόπως.

Διήλθε μετ’ αύτοΰ τούς θαλάμους έν σιγή, την άπέραντον καί γυμνήν 
αίθουσαν, έφθασαν τόν πρόδρομον, άνέβησαν τάς δεκατρείς βαθμίδα;, 
έπάτησαν είς τό έδαφος τοΰ σπηλαίου καί έξηλθον αύτοΰ. Σταθείς δέ 
εκεί ό Βρυκόλαξ, ειπεν είς αύτην μεθ’ ύποκώφου φωνής:

— Διψώ*'  κα! σύ έχεις αίμα ζωής είς τάς φλέβας σου, άλλ’ έπειδη 
εύκόλυνες τον τοκετόν της άγαπητης συζύγου μου σέ άφίνω . . . ’ Εάν 

τό βρέφος τό όποιον έγεννηθη προ μικρού ζήση, μακαρία σύ καί οι συγ
γενείς σου προσέτι' ούαί όμως είς σέ καί τούς ίδικούς σου έάν άποθάνη !

Είτα μέ φωνήν ξηράν καί βαθεϊαν της είπε :
— «Μακρύνθητι !» Καί έχάθη. . .
Ήμιπαράφρων ή τάλαινα γραία, έμεινε μόνη είς την σκοτίαν, μέσω 

βράχων καί είς τόπον έντελώς άγνωστον' ποιήσασα τό σημείον τοΰ σταυ
ρού, άνέλαβε κατ’ ολίγον τάς δυνάμεις της καί δι’ άναδιηγητων κόπων καί 
φόβων έφθασε τό λυκαυγές είς τόν οίκόν της. Γείτονες άγαθοί την συνέ
τρεξαν, την έβοηθησαν, της έφερον ιερέα, δστις της έκαμε αγιασμόν, έως 
ού συνήλθε, καί έδιηγηθη είς αύτούς τό τρομερόν της νυκτός έκείνης συμβάν.

Μετά έν άκριβώς έτος, την έπέτειον της νυκτός έκείνης, καθ’ ην ό 
Βρυκόλαξ την έπεσκέφθη, άνοίγουσα σύρτην τινά, τόν εύρε πλήρη φλω- 
ρίων' έν έξ αύτών ήτο πολύ μεγαλείτερον καί έφερεν έπ’ αύτοΰ την ει
κόνα βρέφους, γεννηθέντος άρτίως. ... Ή ταλαίπωρος μαία έτρόμαξε 
μαντεύσασα πόθεν προηρχοντο' έκαμε τόν σταυρόν της καί τά έκλείδωσε 
χωρίς νά μεταχειρισθή αύτά ποτέ, άν και πολλάκις έλαβε την άνάγκην 
των. Τοΰτο συνέβαινε άκριβώς έπί τρία έτη, μέ την διαφοράν μόνον ότι 
τό φλωρίον όπερ έφερε την εικόνα τοΰ βρέφους, έκαστον χρόνον ήτο δι- 
πλάσιον είς τό μέγεθος καί ή είκών του μεγαλειτέρα. . . . Ούδέποτε ήγ- 
γιζεν αύτά καί έτρεμεν όλη, όπόταν τά έβλεπε.

Τον τέταρτον χρόνον εύρεν άντί τών πολλών φλωρίων έν μόνον εις δ 
είκονίζετο τετραετές τέκνον νεκρόν . . . τά δέ φλωρία παρελθόντων χρό
νων τά εύρε μεταβεβλημένα είς οστά καί κρανία! Ή δυστυχής μαία ήν- 
νόησε τότε, ότι τό παιδίον τοΰ Βρυκόλακος θά άπέθανε καϊ επομένως, 
■ότι καί αύτή θά άποθάνη. Έσπευσε είς γηραιόν τινα ιερέα καί έξωμολο- 
γήθη, μετέλαβε τών άχράντων μυστηρίων, κατ’ έπίμονον αίτησίν της, άν 
καί ήτο πλήρης ύγείας, καί τήν νύκτα, καθ’ ήν πρό τετραετίας τήν άπή- 
γαγεν ό Βρυκόλαξ, είδε καθ’ ύπνον αύτόν, δστις μέ φωνήν άγρίαν τή είπε:

— Έφάνην πιστός είς ό,τι σέ ύπεσχέθην' ένόσφ τό τέκνον μου έζη, 
έκαμα ώστε νά γίνης ή πλουσιωτέρα γυνή τοΰ τόπου σου' άλλ’ ήδη τό 
παιδίον άπέθανε, θ’ άποθάνης και σύ καί οί συγγενείς σου».

Έξύπνησεν έντρομος καί μετ’ αύτης καί αί γειτόνισσαι, ας είχε προσ- 
καλέσει είς τόν οίκόν της διά νά τήν ένθαρρύνωσι' ταϊς διηγήθη τό δνει- 
ρόν της, έκαμε τόν σταυρόν της καί, άπέθανεν.

Μετά έν έτος, άπό τούς συγγενείς της δέν έμεινε ούτε είς.
(Καθ’ ύπαγόρευσιν γραίας Λεβαδίτισσας)

t ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ
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ΑΧΙΛΛΕΙ ΠΑΡΑΣΧΩ,

Σ σήμερον — τρία γοργά παρήλθον έκτοτ’ ’έτη — άπεστερήθη ή πατρϊς και σΰ τδν αδελφόν σου’ έφ’ ω δειλόν τδ δμμα μου δάκρυ πικρόν προσθέτει, ένοΰν μ.έ τους άδάμαντας αΰτδ τών οφθαλμών σου’ ναί, δάκρυ’ άτιν’ αληθώς δέν ’έχυσε μεγάλη καρδία, ήτις διά σέ κ’ εκείνον δμως πάλλει. Καί ένταυτώ τδ στήθος μου επιχειρεί νά σ’ εΐπη τήν διά σέ αγάπην μου, λατρείαν............ έτι μάλλον.Συγγνώμην άν εκφράζεται κακώς, διότ’ ή λύπη κι’ δ θάνατος έσπάραξαν αυτό, καί έχον σάλον πολύν, καλώς δέν δύναται νά δείξη πόσην τρέφει πρδς σέ αγάπην- πλήν καθώς τδ δ'μμα διακρίνει τδν ήλιον κι’ άν κρύπτωσιν αύτδν πυκνά τά νέφη, θά έννοήσης τήν στοργήν, ήν δμως δέν αφήνει δ πόνος νά έκδηλωθή" καρδία σΰ μεγάλη καί έξοχος θά αίσθανθής παλμούς κοινής καρδίας, ήτις, μά τδνομά σου πλήν, οΰδέποτ’ έχει πάλλει παλμούς ήδυπαθείας- ήν δέν έξήτμισε ποτέ τινδς γυναίου έρως, άλλά είς τδ μυχαίτατον αύτής ύπάρχει μέρος 'έν δνομα, — σΰ Ποιητά" ήτις άν δέν ήσθάνθη
Σ. Δ.Π.Σ. Είς τόν τόμον τον 1894 οί άναγνώΟται τίΐς «Ποικίλης 

Στοάς » έγνώριόαν τόν τοόοΰτον άπόνως έν Παρτόίοχς τερματίόαντα τήν 
ώραίαν καί πλήρη άπειρων προσδοκιών ζωήν αύτοΰ νέον ποιητήν Περ. 
Μελέαγρον. Τό δηηοάιευόμενον άνωτέρω άνέκδοτον έργον του, είς τάς 
λαμπρής στροφής τοΰ οποίου μετά θαυμαστής γενναιοζτυχίας προεχά- 
ραξε τό άδικον τέλος τοΰ βίου του, δπερ έπέπρωτο Λ ίδια νεαρά χείρ 
του νά συμπληρώσμ διά σκληροΰ καί όδυνηροΰ θανάτου, άποτελεϊ 
τούς τελευταίους ήχους τοΰ κυκνείου άσματος τοΰ πολυτίμου νέου. 
Πριν ή άκόμη γνωρίσει τόν πλάνον κόσμον, περί τήν χαραυγήν τής 
ζωής, πριν ή ήτάλμ άκόμη είς τήν άρχήν τοΰ αίσθηματικωτάτου άσμα
τός του, άηδών περικαλλής καί καλλικέλαδος, έσίγησαν τά γλυκύτατα 
χείλη του καί παρήλθε.... ώς διάττων άστήρ, πένθος καί άπόγνωσιν 
κληροδοτών είς τήν Μοΰσαν, στεναγμούς καί δάκρυα είς τούς γνωρί- 
άαντας τόν συμπαθή εικοσαετή νεανίαν, άλησμόνητον πόνον είς τά 
γενναία στήθη άτυχεστάτου πατρός καί άγαπητών άδελφών....

δπόσον έναρμόνιος έιν’ δ πταρμδς έκείνης άλλά φυλάττει διά σέ καί μόνον όλα τάνθη- σύ- μαρανθέντα άληθώς έκ τής πολλής οδύνης δέχθητι ταΰτα ώς αγνήν διάχυσιν καρδίας, ήτις λατρείαν διά σέ........... πολύ, ώ, τούτου μάλλον,τρέφει, καί δέν έξέφρασε λόγους ποτέ λατρείας εις γύναια οΰδ ’ εις τινα τών φαύλων πλήν μεγάλων.Τδν άδελφόν σου κλαίεις σύ- διττώς εγώ μητέρα θρηνώ, άλλά τδ δάκρυ μου ποτέ δέν βλέπ’ ήμέρα- άείποτε θρηνώ αύτήν είς τής νυκτδς τά σκότη οτε ή πλάσις ήρεμεϊ, δ'τε τδ παν υπνώττει- κ’ ενώ άρχίζω δι’ αύτήν τδν θρήνόν μου και μόνον, τδ δάκρυ μου δι’ άπαντας καί διά πάντα βέει κ’ ευρίσκω άνακούφισιν εις τδν πολύν μου πόνον δπόταν ή καρδία μου δι’ άλλου πόνον κλαίη. Έσβέσθησαν τών οφθαλμών είς δάκρυ αί άκτίνες- κ’ είς ταΰτα άνακούφισιν ευρίσκω έν οδύναις................άλλ’ άνακούφισιν στιγμής, ώς βάλσαμον ένστάζει πολλάκις δηλητήριον εις τραύμα στιγμιαίως, άλλ’ έπεκτείνει τήν πληγήν καί δηλητηριάζει τδ αίμα ολον κ’ εισχωρεί ή άλγηδών βαθέως. Ήξεύρω δτι τήν ζωήν τδ δάκρυ υποσκάπτει, άλλ’ όπως χάριν τέρψεως στιγμής είς λαμπηδόνα προσέρχεται ή χυσαλίς κ’ είς φλόγα, ήτις βλάπτει καί καίει έντελώς αύτήν, κ’ έγώ ποσώς άγώνα δέν καταβάλλω άπαθές τδ βλέμμα μου νά μείνη... καί άλλως ειν’ άδύνατον τδ άναβράζον στήθος άναίσθητος νά γείνη ψυχρδς καί άδιάφορος πρδς πάντα πόνον λίθος.Ναί, πάντας κλαίω ώς έμέ- τήν άδειαν πλήν δός μου νά σ’ ε”π’ οτε πλειότερον θρηνεί δ οφθαλμός μου άφ ’ ού εις τήν άληθινήν πατρίδα μετεκλήθη δ ένθεός σου άδελφδς κ’ είς τδν Θεδν τδ πνεύμα παρέδωκεν, ή μήτηρ σου άφ’ ου άπεκοιμήθη τδν ύπνον τδν αιώνιον μ’ 'έν τοΰ κυρίου νεΰμα. Καί σέ θρηνώ κ’ έθρήνησα πλειότερον ή πάντας τούς εις αιώνιον ζωήν φιλτάτους μεταστάντας. 'Οσάκις σ’ έβλεπα ώχρδν καί καταβεβλημένον ώ, ήσθανόμην έμαυτδν οίκτρώς συντετριμμένου, κ’ είς δάκρυ’ άνελύετο τδ δ'μμα μου, δώτι φόβος πολύς τδ στήθος μου κατείχε μήπως σβήσης σύ, ήλιος, κ’ είς σκότη



58 ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ 59πνευματικά τδν Παρνασσόν και τήν πατρίδ’ αφήσης. Κ’ έχύθησαν είς δάκρυα οί οφθαλμοί μου, όσα δέν δύναται νά έκφρασθή ποτέ ανθρώπου γλώσσα' τοσαΰτα, ώστε έξ αύτών τδν δρόμον τής ζωής σου άν έκαστον παρέτεινε μίαν στιγμήν και μόνον, βλέποντες δέν θά έπαυαν τδ φως οί οφθαλμοί σου, θά έζης αναρίθμητου σειράν μακρών αιώνων. Άλλά ώς μή γνωρίζων με, ταΰτ’ άν νομίσης λήρον βλακός, εις δόξης ν’ άναβή έπιποθοΰντος ΰψη διά ψευδών ποιητικών εκφράσεων, καί στεϊρον κρανίου δτ’ είναι κενόν δλοτελώς νά χρύψη, — ταΰτ’ άν νομίσης, γνώριζε ! ποτέ μου ν’ αποκτήσω τήν δόξαν δέν έπόθησα . . . άλλ’ δχι, είμαι φίλος τής δόξης, μόνον ταύτης πλήν ! τον κόσμον πριν άφήσω ν’ αξιωθώ εΰνοΐκοΰ ενός από τδ χείλος τδ έμπνευσμένον λόγου σου. Φιλοδοξία ήτον και είναι μόνη μου αύτή, ήτις άν ήδη γείνη, τήν τόσην εύτυχίαν μου αντί ανεκλαλήτων δέν θ’ άνταλάσσω τέρψεων ... άν τί ποτέ ήδύνη καρδίαν, άπδ λύσσανθανάτου δντων προσφιλών προώρως συντριβεϊσαν.Άν ίσως ψεύδη λέγοντα μέ ΰπολάβης ήδη, πλήν θά έπείθεσο εύθύς, έάν μέ είχες ίδη, τοΰ άδελφοΰ σου τδν νεκρόν ιν’ άσπασθώ, λαθραίως τήν νύκτα είσερχόμενον' επάνω εις τδν κρύον εκείνου τάφον κλίνοντα καί πάσχοντα βαρέως' πρδ τοΰ «Άλφρέδου» κύπτοντα ύγροΰ έκ τών δακρύων' τά ίχνη τών βημάτων σου φοράς άν μάθης πόσας άκολουθήσας έκυψα καί έξαλλος ήσπάσθην, καί διά μίαν τρίχα σου δ,τ’ ήδυνάμην δώσας δπόσον ώς ανόητος, παράφρων έχλευάσθην !Άσκόπως μάλιστα προχθές έβάδιζα ώς πλάνης μετά βραδέως βήματος, μετά προσώπου σύννου, δτ’ αίφνης σέ άπήντησα' ωχρότερος μ’ έφάνης, ωχρότερος τοΰ κρίνου . . .Αι καί νά ήτο δυνατόν, σταγόνα πρός σταγόνα νά έρρεε τδ αΐμά μου έξ ολοκλήρου δλον κ’ είς σέ νά μετεδίδετο, εί δυνατόν, αιώνα να ζήσης καί να μή κλεισθή ποτέ τ’ ακτινοβόλον καί κόσμων άλλων δ’μμα σου' ώ, πόσον ΰπερχαίρων καί πρόθυμος θά έπραττα αύτό . . . Άλλά τί ειπον ;'Οποία τόλμη ! Τδ κοινόν τδ αιμά μου προσφέρων έπόθησα νά μολυνθής μέ τών κοινών τδν ^ύπον 

σύ, ΰψιπέτης αετός, έμπρδς ήμών τών άλλων στρουθιών' — υψηλή της πλάτανος, υπερήφανος, καί μέγα δένδρον θάλλον ένώπιον χλόης μικρας' — λαμπρότατος κομήτης έμπρδς κοινών καί αφεγγών κι’ άσήμων άστριδίων'— άστερογείτων "Ολυμπος ένώπιον λοφίσκων — καί καταρράκτης έμπροσθεν βυάκων παρόδιων,— καί Άχιλλεύς πρδ Θερσιτών, — καί Σΰ πρδ στιχουργίσκων !Θαυμάζω, ναί, τδν 'Ραγκαβήν, τήν ζώσαν αρμονίαν, τδν καλλιτέχνην ποιητήν καί τών σοφών τδν πρώτον' πολλάκις μοΰ κατηύφρανε τήν πάσχουσαν καρδίαν τδ άσμα τδ πολεμικόν, τδ άσμα τών έρώτων, τοΰ κερκυραίου μαχητοΰ καί άοιδοΰ συγχρόνως, καί άγαπώ κι’ αύτόν. Άλλα έν δνομα βαθέως ύπάρχ*  εις τήν καρδίαν μου κεχαραγμένον' μόνος σύ, Ποιητά, καί θά σβεσθής έκ ταύτης τελευταίος' μάλιστα πρώτον ή ψυχή τδ σώμά μου θ’ άφήση καί τ' δνομά σου έπειτα άπδ αύτής θά σβήση.Καί άπεφάσισα προχθές ότε σέ είδα τέλος νά σ’ είπω δ,τι έκρυπτα βαθέως εις τά στήθη τόσον καιρόν . . . συγχώρησον άν δέν άκούσης μέλος' συγχώρησον τήν τόλμην μου αύτήν τήν άσυνήθη . . .Άποτολμώ λοιπόν κ' εις σέ νά είπω, νά δμόσω δ',τι κατόπιν σκέψεως τεσσάρων χρόνων ήδη νά πράξω άπεφάσισα, κ’ είς χεΐράς σου νά δώσω τδν όρκον, τήν λατρείαν μου τδ δ’μμα σου νά ίδη. Μά τδν πατέρα τδν κοινόν, εις δν άγνώς πιστεύω' μά τής διττής μητρδς έμοΰ τήν μνήμην ήν λατρεύω' μά τήν γλυκεϊάν σου μορφήν, τδ έξοχόν σου ήθος, τήν εύγενή καρδίαν σου, τά έμπνευσμένα χείλη, τδ άσπιλόν σου δνομ.α' καί έτι μά τδ στήθος τδ κατεσπαραγμένον μου αύτό! δέν θ’ άνατείλη ήμέρα, δτ’ έγώ θά ζώ χωρίς συ νά ΰπάρχης!Άν δέν κοπή, ώς εύ’χομαι κ’ έλπίζω, τής ζωής μου τδ νήμα πρότερον πολύ, άλλά σοΰ, δστις άρχεις τοΰ νοΰ καί τής καρδίας μου, τδ τέρμα ύπ’ αύτής μου δέν θά βραδύνη τής χειρδς νά έλθη άδιστάκτως, στιγμήν δέν θά βραδύνη, νά παύση ή καρδία μου βιαίως καί άτάκτως να πάλλεται, καί ένταυτώ νά παύση κ’ ή οδύνη.Πιστεύω δ'ντως είς Θεόν, ζωήν πιστεύω άλλην,



ΣΤΟΑ 61ΠΟΙΚΙΛΗκαί δτι μετά θάνατον αυλαίαν φωτοβόλον θ’ άνοιξη νά δεχθή ήμας είς πατρικήν αγκάλην, δ μετά πάντας έσχατος, δ γεννηθείς προ όλων' 
δ νους μου άνταπόδοσιν ειλικρινώς πιστεύει, πλήν ίσα - ίσα δι’ αΰτδ ούδέποτε άνέβη έπί τά χείλη μου άρά, ή βλάσφημος ιδέα, δτι δ κόσμος δ εκεί ειν’ άδικος ώς ουτος κι’ δσα εδώ, κ’ έν τή ζωή θά πάσχωμεν τή νέοι καί δ'τι παρά τώ Θεώ βασάνων είναι πλούτος. Ουδέ πιστεύω καί έκεϊ νά εΰρω τυραννίδα, ήτις διότι τήν ζωήν καιρόν ολίγον έτι συνέταμέ τις έξ ήμών, αύτώ τινα έλπίδα δέν έπιτρέπει, κ’ εΐμαρται έπί αιώνων ’έτη έκεϊ άπειρων άπαντα νά πάσχη, δσα μόνον δ νους νά ευρ’ ειν’ άξιος καί νά έπινοήση τοΰ Σατανα. Ουδέ ποτέ έπίστευσ’ άλγηδόνων δτι θά λάβη τις πληθύν μέ ταύτας ν’ άποτίση έάν τι διαπράξη, δπερ άφεύκτως έπρεπε νά πράξη, ώς ή μοϊρα έχ’ εις τήν βίβλον τής ζωής παντδς ήμών χαράξη μέ γράμματ’ άνεξίτηλα, μ’ εύσταθεστάτην χεϊρα . . .
Παιδίον ίσως εΐπωσι τινές· μωρός, παράφρων’ τωόντι .... άλλ’ άπήντησαν αυτοί πολλά παιδία, άτινα τήν χωρίζουσαν τον άλλον κόσμον τάφρον νά ύπερβώσ’ ήθέλησαν, καί δχι έν βαρεία θλίψει στιγμής καί άσκεπτα, άλλά μετά τεσσάρων σκέψιν έτών καί μηδαμώς έκ πάθους ή έρώτων κινούμενα; . . . ’Αφώτιστος άπδ τοΰ νοΰ τον φάρον φαίνεται δικαιότατα αΰτοϊς δ δνειρώττων ώς μόνην δόξαν καί τιμήν καί λήθην άλγηδόνων έν’ άπδ στόμα ποιητοΰ έξόχου λόγον μόνον.
Άλλ’ είπα πλέον άρκετά. Συγγνώμην ήδη δός μου, άν φορτικός σοι έγεινα μέ φλυαρίαν τόσην θά ήμ’ εύδαιμονέστατος έγώ παντδς τοΰ κόσμου, έστω μέ περιφρόνησιν, έάν ίλαρυνθώσιν έπί αύτών τά χείλη σου τών πεζολόγων στίχων, οΐτινες δ’σον καί πεζοί άν ήναι, δμως είναι έκδήλωσις αισθήματος καί πόνων ένδομύχων .... καί σύ ούχί τήν έκφρασιν, τήν πρόθεσίν μου κρίνε.

”Ω, ή κλυδωνισθεϊσά μου ή κεφαλή νά κλίνηάφες έπί τοΰ στήθους σου" πρδ τών ποδών σου μάλλον, είς ους αύτή μου ή ψυχή έπόθησα νά μείνη, εις οδς αύτδ τδ στήθός μου νά παύση άναπάλλον !
8 Φεβρουάριου 1889

ψ- ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΕΛΕΑΓΡΟΣ

Κέρκυρα 23 ’Ιουλίου 1895
’Αξιότιμε Κύριε Άράένη,Σας εύχαριστώ γιά τδ πολύτιμο χάρισμα τής Ποικίλης Στοάς τοΰ 1895 και εύγνωμονώ κατάκαρδα καί γιά τδ εύγενικό σας γράμμα, ποΰ λίγο κατόπι τδ άκολούθησε.Είστε άρκετά γνωστδς εις τδ φιλολογικό κόσμο τής 'Ελλάδος, καί δέν είναι πρώτη φορά ποΰ λαβαίνετε τήν καλωσύνη νά μοΰ προβοδήσετε τδ άξιόλογο ήμε- ρολόγιό Σας, ώστε δέν εϊχετε καμμίαν άνάγκη άπδ συστατικό γράμμα.Έσυγκινήθηκα πολύ διαβάζοντας στδ πλούσιο βιβλίο Σας τούς στίχους τοΰ άγαπητοΰ καί πολυστέναχτου Κρυστάλλη, άπδ τούς όποιους εύ'κολα κάνεις προμαντεύει πόσο αύτδς ήθελε πλουτίση μία μέρα τδ φτωχό Παρνασσό μας, άν δέ μας τόν άρπαζε τόσο γλίγορα δ χάρος. Σας έσωκλείω ένα του γράμμα, ποΰ μοΰ είχε στείλη, άφ’ ου έδέχτηκε άπδ έμέ έν’ άντίτυπο τών Ποιητικών μου έργων. Πιστεύω δτι καί σ’αύτδ φαίνεται ή ποιητική του φαντασία καί ή καλή του ψυχή, ώστε ήμπορεϊ νά στολίση τήν Ποικίλη Στοά τοΰ 96, κάλλιο άπδ κάθε μου έργο.Τδ ποιητικό μου χαρτοφυλάκι είναι σχεδόν άδειο καί λυποΰμαι ποΰ δέν ’μπορώ νά σας προσφέρω διά τδ 96 τοΰ λαμπροΰ Σας έργου παρά δύο σονέτα.

Σάς σφίγγω φιλικά τά χέρι
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΡΚΟΡΑΣ

ΠΑΤΡΙΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ

Το βράδυ βράδυ άπό βουνήάια μέρη 
Κουρασμένος ό Άδάμ γυρνοϋόε άγάλι, 
Καί τήραε θλιβερά τό πρώτο άότέρι, 
Ποϋ άντίκρυ του καθάριο είχε προβάλμ.

Γιατί τό μάτι άργοΰάε άλλου νά φέρμ;
Τών άγγέλων θυμήθηκε τά κάλλη,
Κ’ έλεε, ξυπνώντας τοϋ βραδυοϋ τ’ άέρι: 

—Πότε θά ίδώ τή θεία τους λάμψη πάλι;—

Μόν’ όλα τά βαθειά τής πίκρας ίχνη 
Σβυώνται μέθα του ξάφνου, ώς κατεβαίνει.
Μία ματιά, μία μονάχη όμπρός του ρίχνει,



62 ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ 63
Καί τήν Εύα θωράει, ποϋ, καθισμένη 
Σέ στρώμα χλόης, πρώτη φορά τοΰ δείχνει 
Άφτέρωτο άγγελοϋδι όπου βυζαίνει.

ΤΟ ΝΟΘΟ ΚΟΡΑΣΙ

ΣΤ’ άγιο σπίτι, ποϋ, μόλις γεννημένο, 
Τ’ ά,θωο παιδί της άμαρτίας φωλιάζει, 
'Εφτάχρονο κοράσι, άσθενισμένο, 
Λυόνει ώς κερί, ότό τέλος του πλησιάζει.

Για ναύρμ κάποιο πλάσμα ώνειρεμένο 
’Εδώ κ’ έκεϊ μ’ άνηάυχία κυτάζει,
Καί —πεθαίνω, τό αίόθάνομαι, πεθαίνω — 
Λέει τοΰ παπά, ποϋ άγάλια τό διαβάζει.

—Στό λαιμό μου ό σταυρός πάλε άς γυρίσμ, 
Ώς κρεμασμένος ήτανε τό βράδυ,
Ποϋ κάποιοι μέόα εδώ μ’ έχουν άφήσμ.

Μ’ έκεϊνο τ’ άγιο άχώριότο σημάδι,
—Τί λές παπά; — δέ θέλει μέ γνωρίσμ,

'Όταν έρθμ καί ή μάννα μου στον άδη;
(1895)

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΡΚΟΡΑΣ

ΏΡΑΙΟΝ ΑΝΕΚΛΟΤΟΝ ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΚΛΑΥΣΤΟΥ
ΚΩΣΤΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΑΠΡΕΠΗ ΚΕΡΚΥΡΑΙΟΝ ΠΟΙΗΤΗΝ ΓΕΡΑΣΙΜΟΝ ΜΑΡΚΟΡΑΝ

Άθήναι, 4 Μαρτίου 1893 
Σεβαστέ μου κ. Μαρκορά,

Μιά φορά, καλοκαιρινήν εποχή, ταξίδευα πεζός ’ς τά βουνά της 
’Ηπείρου μου. Έτυχε νά μέ βρμ τό μεσημεριανό κάμα τ’ Αύγού- 
ότου άνάμεόα σέ κάτι πλαγινά πετροβούνια, όποΰ ξάναφταν ξι 
πλάκες κ’ οί κατάγυμνοι βράχοι άπό τό λιοπΰρι καί μώπνιγαν μέ 
τήν φοβερή ζάρα τους τήν μισοκομμένην άπό τόν δρόμο μου άνα- 
πνογή. ’Έτρεχα έτρεχα όάν τό βουρλό πρόβατο μέσα ’ς τήν ξε
ραΐλα εκείνη, σκασμένος καί πλανταγμένος γιά δροσιό καί γι’ ανά
σαση. Άλλ’ ούτε όμπρός μου εϋρισκα ούτε γύρω μου έβλεπα που
θενά νερό τρεχούμενο ή ίσκιον. "Οταν, ξάφνου, μέσ’ άπό μιά κορφή 
-φηλή, μοϋ ξεφυτρώνει ένας γέρος έλατος, όποΰ μέ προκαλοΰσε μέ 
τόν πλατϋν ίσκιο ποϋ άπλωνε όλόγυρά του. ’Αλαφιασμένος φτάνω 
ώς τήν κορφή κ’ έκεϊ, στον ίσκιο τοϋ γερέλατου, βρίσκω καί τό 

ποθούμενο τό κρυόνερο. Τή νεκρανάστασή μου έκείνη δέ θά νά 
τήν ξεχάσω ποτέ. Καί σήμερα τήν ένθυμήθηκα τόσο ζωηρά, δια
βάζοντας ξάφνου τό γεροντικό κι’ άνεκτίμητο γιά έμένα εύγενικό 
γράμμα σας.

Μέσα ’ς τό πνιγερό λιοβάρι, ποϋ χύνουν όλόγυρα μ άραθυμιές 
καί τά μαλώματα τών λογίων μας, ’ς τόν ίσκιο τοΰ χεριού σας καί 
’ς τή γλυκόβρυση τ’ άχειλιοΰ σας νεκρανασταίνουμε έγώ. Έ, καί 
νά ξέρατε, άγαπητέ καί πολυσέβαάτε ποιητά, πόσες χιλιάδες βολές 
μοϋ ένανούρισαν καί μοϋ έχάϊδεφαν τήν ύυχή οί γλυκύτατοι καί 
μαλακοί σάν μητρικό χέρι στίχοι σας, όποΰ στολίζουν τή φτωχική 
μου βιβλιοθήκη μέσ’ άπό τές πρώτες Λμέρες ποϋ φάνηκαν ’ς τά 
βιβλιοπωλεία τών ’Αθηνών, πόσες βολές μοϋ άνύύωσαν τό πνεΰμα 
είς λαμπρά αιθέρια μέρη ποϋ μοναχά οί ποιηταϊ βλέπουν μέ τά 
σωθετά μάτια, πόσες βολές μ’ έθέρμαναν ή, πατριωτικές σας στρο
φές, καί πόσες βολές πάλι μοϋ άνέβαάαν τό δάκρυο ’ς τά ματό
κλαδα «ή άνοιξη καί τό παλληκάρι τής ’Ηπείρου» μέ τόν «Ετοι
μοθάνατο Σουλιώτη», τά δύο έξοχα έκεϊνα γιά μένα άπό τ’ άρι- 
στουργήματά σας, δπ’ άν τά διάβαζε κι’ ό φίλος μου κ. Καζαντζής 
θά νά σάς έσφιγγε τό χέρι θερμότερα άκόμα κι’ άπό έμένα.

Τά «Ποιητικά έργα» σας, μέ τήν ίδιόχερην άφιέρωσή σας τώρα, 
είνε γιά έμένα πολυτιμότατο άπόκτημα. Σας έστειλα καί τ’ «’Αγρο
τικά» μου, τά πρώτα δηλαδή, τά δειλά, τ’ άδύνατα άκόμα τρα
γούδια μου.

Είς τήν πατρίδα μου οί νέοι, άνταμωνόμενοι πρώτη φορά μέ γε- 
ροντότερους, τούς φιλοΰν τό χέρι. Έπιτρέψατέ με, σάς παρακαλώ, 
μέ τ’ ώραϊο τοΰτο τής πατρίδος μου έθιμο νά σάς χαιρετήσω κ’ έγώ.

t ΚΩΣΤΑΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ

— Πρέπει να γράφη τις, δτι δύναται καί νά ύπογράψη.
— Πρωτότυποι είναι μόνον οί τρεΗοί, οί έρημΐται καί οί παραδοξολόγοι μυθιστοριογράφου— Τί είναι Πλατωνικός’Έρως; 'Η προτομή τοΰ “Ερωτος !— Τί είναι δ Πλατωνικός Έρως; Ημίθεος βασιλεύων καί μή κυβερνών, άπαντα ή Κυρία Σεϊμέ. *Η  άλλως: Ό φθείρων τό άτομον καί μή διαιωνίζων τό γένος.— Τί είναι Έρως; Τήν έρώτησιν ταύτην άπηύθυνε πρός τόν Claude 

Reward δ ευφάνταστος καί γλαφυρός συγγραφεύς τοΰ Βίου τοϋ ’Ιηοοϋ, δ Έρνό- 
βτος 'Ρενάν, δ δέ μέγας Φυσιολόγος τω άπήντησεν : Ο ’ Ερως είναι λειτουργία Φυσιολογική.— Σπουδαίως ύποστηρίζεται νΰν, δ’τι ή διηνεκής σπουδή τοΰ κλειδοκυμβά- λου αναπτύσσει μεγάλως τήν δύναμιν της προβλεπτικότητος.— 'Η αληθής έλεημοσύνη είναι έκείνη, ήν έκτελεϊ τις ελεών δίχως νά γι- νώσκη προσωπικώς τδν έλεούμενον.— Δέν άρκεϊ νά ήσαι μέγας άνθρωπος" πρέπει νά έλθης καί είς κατάλληλον εποχήν.— Ή συγχώρησις έν τω έρωτι είναι σχεδόν αδιαφορία" δέν συγχωρεΐ τις δταν άγαπα.— Τίς δύναται νά εϊπη δποίας καταστροφάς έπήνεγκε εις τδν βίον άνδρδς ή πρώτη αύτοΰ έπιτυχία;— Πολλάκις οί άνθρωποι κρίνουσι το ό’νομα αντί τοΰ πράγματος" ο,τι αποδέχονται, ύπό Ιν ό’νομα, τδ άποκρούουσιν ύπό άλλο.— 'Υπάρχει μέσον ταχύτερον τοΰ χρόνου πρδς θεραπείαν τοΰ έρωτος" έτερος έρως.



ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ ΠΑΣΤΕΡ
(’Απίθανε την 17ην Σεπτέμβριον 1895)

2ϊ£αΤΑ τό έτος τοΰτο έν τφ προΑώπω τοΰ ενδόξου Αοφοΰ Λονδ. 
ΙΙαότέρ, Ή ΈπιΑτήμη ΑπώλεΑε μίαν ύύίΑτην μεγαλοφυίαν τοΰ αίώνός 
μας, η άνθρωπότης δ’ ΑπαΑα μέγιΑτον αύτίΐς εύεργέτην. Ό έπι- 
Ατημονικός κόΑμος ούδέποτε ύπέΑτη Απουδαιοτέραν Απώλειαν, διότι 
Αληθώς ποτέ ή ζωή Άνδρός, κατά τήν έξοχον φράΑιν τοΰ 'ΡενΑν, 
δεχομένου τόν δαιμόνιον φυΑιοδίφην είς τήν ’Ακαδημίαν, «ύπήρξε 
τοΑοΰτον φωτεινή γραμμή είς τήν βαθυτάτην νύκτα 
τοΰ Απείρως μικρού». Διά τοΰ θανάτου του, έΑβέΑθη έν τών 
μεγαλειτέρων φώτων τοΰ 19ου αίώνος, έξέλιπε μία μεγάλη μορφή, μία 
Αληθής αν ευ έχθροΰ έν τμ άνθρωπότητι δόξα, μέγας μύΑτης της 
έπιΑτήμης, ό μέγιΑτος τών Αυγχρόνων Αυναδέλφων του, δΑτις διή- 
νοιξε νέους όρίζοντας έπιΑτημονικών διερεννήΑεων καί ένεκαινίαΑε 
νέας έποχάς καί νέους περιφανείς Αταθμούς είς τήν ίΑτορίαν της 
διανοίας, φύΑις προνομιούχος έκ τών Απανίων εκείνων, τών όποιων 
ή γέννηΑις Αώζεται διά μέΑου τών αίώνων, ών ή δράΑις γράφεται 
είς τάς δέλτους τής άνθρωπότητος ΑπάΑης, τών οποίων η φήμη 
έπιπλέει είς τά κύματα τοΰ χρόνου.

Ό Παότέρ διά τής άνακαλύψεως τής δι’ έμβολιαΑμοΰ θεραπείας 
τής λύΑΑης, δέν είναι μόνον Αωτήρ τών Ατυχών θυμάτων τής ολέ
θριας νόθου, άλλά κατακτήάας νέας οδούς, ΑγνώΑτους είς τήν Έπι- 
Ατήμην, έδόξαΑε τήν πατρίδα έν ή. έγεννήθη, καί εύηργέτηάε τήν 
Ανθρωπότητα όλόκληρον, ΑυνέδεΑε τό μέγα όνομά του πρός τάς Αη- 
μαντικωτάτας τών Ανακαλύψεων τοΰ αίώνος, ύπήρξεν εις τών ύψί- 
Ατων πρωτεργατών τής πνευματικής προόδου.

Είς ολιγίΑτας γραμμάς δέν γράφεται ή βιογραφία ένός τοΑοΰτον 
μεγάλου Άνδρός, διότι μεγαλοφυια ώς ή τοΰ ΠαΑτέρ μόνον θαυμά
ζεται καί εύλογεϊται. ΕίΑήλθε ζών είς τήν ΑθαναΑίαν καί ή ΑθαναΑία 
του δέν έχει τίποτε τό έφήμερον, έν φ ή ΑποθέωΑίς του όφείλεται 
είς τό περίδοξον έπιάτημονικόν μεγαλεϊον, δπερ παρέδωκαν είς τόν 
κόΑμον οί θρίαμβοι τής πεντηκονταετούς έργα Αίας του ύπέρ τής 
προόδου τής ΈπιΑτήμης καί τοΰ Αγαθού τής Άνθρωπότητος, ό λάμ- 
πων ήλιος τοΰ πλήρους έπιΑτημονικοΰ πνεύματος καί φανταΑίας 
’Εργου του. Ό λήγων δέκατος έννατος αιών δέν θέλει νά ΑβύΑμ 
είς τό άπειρον τοΰ διερχομένου χρόνου, καταλίπων δπιΑθέν του είς 
τόν διάδοχόν του τά κοΑμήματά του. Ζηλόφθονων, περιμαζεύει άπό 
τοΰδε καί προαποΑτέλλει είς τήν αιωνιότητα, πάντας δΑοι διά τοΰ 
πνεύματος καί τής μεγαλοφυΐας έκλεΐΑαν αύτόν καί Αυνέτειναν είς 
τό νά λάβμ ιδιαιτέραν μεταξύ τών αίώνων αίγλην καί χροιάν.

Τό μέγα καί αιώνιον πρός τήν δόξαν ταύτην προΑκύνημα, Ανήκει 
είς τό όνομα τοΰ Παάτέρ, δΑτις μεταξύ τών μεγαλειτέρων θεμελιω
τών μεθόδων έπιΑτημονικών, ύπήρξεν εις τών μεγίΑτων, άπό δέ τοΰ 
Ναπολέοντος άνεφάνη ή έπιβλητικωτέρα προΑωπικότης τής ίΑτορίας, 
ής ή Ακτινοβολία θά μνε διαρκεΑτέρα καί μεγαλειτέρα πάΑης Αλλης.

11ρό τοιούτου εύεργέτου ή Ανθρωπότης πάντοτε Ο’ άποκαλύπτη- 
ται εύγνωμονοΰΑα, ιδιαζόντως δέ θά διατηρμ Αγήρατον έν τμ μνήμμ 
του τό όνομα τοΰ μεγάλου Γαλάτου, καί έν κοινω αίΑθήματι πό
νου, τιμής καί εύλαόείας, μετά τής ενδόξου Γαλλίας, θά έκδηλοϊ 
τήν βαθυτάτην οδύνην του τό Ελληνικόν Έθνος, τ’ όποιον έπίάης 
ζιΑθάνθη έαυτό ζωογονούμενον έν Έπιάτήμμ, διά μιας έκ τών 
άκτίνων τής φιλανθρωπικωτάτης δόξης τοΰ Παότέρ.

ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ ΠΑΣΤΕΡ



Έν Βερολίνω τη 8η Αύγούστου 1895

’Αξιότιμε φίλε κ. Άρσένπ,
"Ελαβον τήν εύγενή υμών έπιάτολήν μετά τοϋ λαμπρού τόμον τοϋ 

1895 της «Ποικίλης ΧτοΛς» σπεϋδων δέ διαβιβάζω ϋμϊν δι’ άμφότερα 
τά θερμά μον ευχαριστήρια. Πράγματι ό τόμος οϋτος μοί φαίνεται ό έν- 
τελέότερος τών μέχρι της σήμερον έκδοθέντων καί λόγω της Οπουδαιό- 
τητος καί τά μέγιστα ένδιαφερούόης ϋλης καί διά τών εικόνων τήν ποι
κιλίαν καί καλλονήν, έότέ δέ άξιος άπειρων καί ειλικρινών συγχαρητη
ρίων έπί τώ φιλοτιμώ ζήλω μεθ’ οΰ, ού μόνον άπό τοσούτων έτών έμ- 
μένετε είς τόν άγαθόν άγώνα, άλλα καί διαρκώς προβαίνετε άπό §ελ· 
τιώόεως είς §ελτίωόιν.

Αί πολλαί καί καταθλιπτικαί άσχολίαι μου δέν μοί έπέτρεψαν, δπως 
μετάσχω έπί τριετίαν ήδη τής συντάξεως τοΰ ώοαίου ήμών ήμερολογίου, 
καί ήδη άσμένως πέμπω ύμϊν διά τόν τόμον τοϋ 1896 μίαν πραξιν έκ τής 
δλως άνεκδότου νέας Κωμφδίας μου οί Μνηστήρες τής Πηνελόκης».

Μετά τών είλικρινεστέρων αισθημάτων όλος ύμέτερος
ΚΛΕΩΝ ΡΑΓΚΑΒΗΣ

ΕΚ ΤΗΣ ΑΝΕΚΔΟΤΟΥ ΚΩΜΩΔΙΑΣ

ΟΙ ΜΝΗΣΤΗΡΕΣ ΤΗΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ. ΣΚΗΝΗ ΕΝΝΑΤΗ

κυρία μεγαπενθους, χήρα.— ζελεια, άδελφή αυτής. —πειεανδροε 
ορμενιδηε, δικηγόρος.— φημιος τερπιαδης, ποιητής.

ΕΡΠΙΑΔΗΣ, εισέρχεται κρατών βιβλιάριων και φοι- 
βάζων. Θχυμάσιον ! Θεσπέσιον ! Οϊα ε’μπνευσις ! Οΐχ 
γλώσσα ! Ιδού ποίησις αληθώς εθνική !

ΟΡΜΕΝΙΔΗΣ. Και πώς καλείται τό αριστούργημα ;
ΤΕΡΠΙΑΔΗΣ, οΰάόλως είς αυτόν προσεχών. 7Ω 

Πιερίδες, θυγατέρες τής Μνημοσύνης, είς ποια ΰψη μετεω
ρίζετε τούς κλητούς ύμών !

Κ« ΜΕΓΑΠΕΝΘΟΥΣ. Άνήλθεν είς τά νέφη.
ΖΕΛΕΙΑ. Ό Πήγασος παραφέρεται.
ΤΕΡΠΙΑΔΗΣ, ώς άνω. Θησαυρός ανεκτίμητος ! Κλέος άπαράμιλ- 
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λον 1 Τις ενθυμείται πλέον τούς άρχαίους ; Σαπφώ, Πίνδαρε, Θεόκριτε, 
ρικνά καί κατεσκληκότα γερόντια, ρίφθητε εις τοϋ Ταρτάρου τά βάθη.

Κ“ ΜΕΓΑΠΕΝΘΟΥΣ. Πρόκειται περί λυρικών :
ΤΕΡΙΊΙΑΔΗΣ. Επικών, λυρικών, δ,τι ποθείτε. Ιδού δ Έλικών I 

Ιδού δ Παρνασσός! ’Ιδού δ Όλυμπος!... άλλά σφριγώντες, ήβάζοντες, ά
ξιοι τοϋ νεωτέρου πολιτισμού καί της άναγεννηθείσης 'Ελλάδος !

ΖΕΑΕΙΑ. Καί τις δ τίτλος ;
ΤΕΡΠΙΑΔΗΣ. — « Ό Κουρνάς, ή γιούλια καί γιασουμιά.—» 
ΟΡΜΕΝΙΔΗΣ. Μία ’Ιταλική καί δύο Τουρκικαί λέξεις. Παράδοξος 

Έλικών.
ΤΕΡΠΙΑΔΗΣ. Μάλιστα, Κύριε. Ή γλώσσα τοϋ λαού, μεταγενεστέρα, 

εθνική! Κάτω οί λογιότατοι! Κάτω οί τυμβωρύχοι!
Κα ΜΕΓΑΠΕΝΘΟΥΣ, τείνουσα την χεΐρα, δπω§ λάβη το βιβλιάρι

ου. ’Επιτρέπετε;
ΤΕΡΠΙΑΔΗΣ.’Ακούσατε μάλλον,άκούσατε! (άπαμμε'λλει μετά στόμ

φου.)
Τδ ταίρι

’Εκείνος έσχατόγηρος, σιχαμερός, τσιφούτης, 
φαλάκρας, κουτσοπόδαρος, κουφάλας καί φαφούτης, 
Έκείνη μοσχολούλουδο, γαρουφαλιάς μπουμπούκι, 
νά γάμος ποϋ νά τραγουδούν άπ’ τήν χαρά κι’ οί κούκοι!

(Οί παρεβτώτες θεωρούνται μετ’ απορίας και βυβτέλλουβι τούς ώ
μους). Έ! τί λέγετε; Τί δύναμις έκφράσεως! Τί ζωηρότης χρωματισμού! 
Άκούσατε καί άλλο. (’Απαγγέλλει.)

*Η φρονιμάδα

Τί τσουρουφλίζεις καί βογκφς, μωρή καρδιά,βουβάσ.υ, 
Καί σύ, Κατίγκω, γύρισε αλλού τά μούτσουνά σου. 
Έκεϊ ποϋ έχει, ζήτησε κουφέτα καί λουλούδια- 
έγώ βρωμώ νυστικουλιά καί σύ μού θές τραγούδια.

ΟΡΜΕΝΙΔΗΣ. Κωμικά στιχουργήματα, ύποπτου καλαισθησίας. 
ΤΕΡΙΙΙΑΔΗΣ. Πώς κωμικά; ’Εθνική γνησία έμπνευσις. Θέλετε ύ

ψος; ’Ιδού τό εξής. (’Απαγγέλλει.)

Τρώγω ψωμί τής ζητουλιάς, πίνω νερό άπ’ τ’ αυλάκι, 
έχω κουρέλια φορεσιά, κρεββάτι τό σοκάκι- 
τρέχω σάν σκύλος πού ψοφά άπ’ τήν πολλή κασσίδα, 
μά τής σκλαβιάς τήν άτιμη δέν φέρω αλυσίδα!

ΖΕΛΕΙΑ. Περί ορέξεων ούδείς λόγος.
ΤΕΡΠΙΑΔΗΣ. Βλέπω δτι τά εκτιμάτε. Διά τούς άδαείς άπαιτεϊται 

μύησίς τις. ’Ιδού καί άλλο. (’Απαγγέλλει.)

Βαρειά κοιμάτ’ δ άνδρας σου, Μαριώ, πού τύφλαις ν’ άχη, 
στα τσιμπλιασμένα μάτια του αιώνιο συνάχι, 
μά σύ σιγά σηκώθηκες καί λούζεσαι μονάχη, 
καί βλέπω τής μασχάλαις σου καί τή γυμνή σου ράχη.

Κα ΜΕΓΑΠΕΝΘΟΥΣ, διακόπτουβα. Πλήν, Κύριε Τερπιάδη, λησ 
μονείσθε.

ΤΕΡΠΙΑΔΗΣ. Διόλου! Διόλου! Μή δεσμεύετε τήν μούσαν! Ή αιδη
μοσύνη φθείρει τήν έμπνευσιν.

ΟΡΜΕΝΙΔΗΣ. Καί ταύτα καλεΐτε ποίησιν; ’Υμείς δ Φήμιος Τερπιά 
δης; Φρίττει έπί τή συνωνυμία δ λιγύφθογγος τής ’Ιθάκης ψάλτης.

Τόν πέρι μουσ’ έφίλησε, δίδου δ’ ήδεϊαν άοιδήν.
ΤΕΡΠΙΑΔΗΣ. Οϊα σχολαστικότης! Τις έννοεί ταύτα σήμερον; "Ο

μηρον θέλετε; ’Ιδού πρόχειρος, κατά τήν άρίστην μετάφρασιν, ή ερις τοϋ 
Άγαμέμνονος καί τοϋ Άχιλλέως. (’Απαγγέλλει έκ τοϋ βιβλιαρίου.)

Μά τότε κΓ δ Άχιλλέας τόν άρκινάες 
μασκαρά, πρωτοκλέφτη, ’γιε τοϋ Άτρέα, 
γκεζουίτη, άναμάρτητε, ρεδίκολε, 
Πώς κάνεις άπό μάς νά σέ στιμάρη, 
άφοϋ άνθρωπιά δέν έχεις λιματίδα; 
Μήπως έγώ ήρτα, βρέ, μές τήν Τρωάδα 
άπό έχθριτα δική μου γιά τσού Τούρκους; 
Έμέ καί τί μοϋ κάναν οί Τρωαδίταις; 
Τίποτες, μά τό ναί. Μά ήρτα γιά σένα, 
σγοϋρδε, σερέτη, άλείτουρε, μασσόνο, 
καί γιά τόν κέρατά τόν άδελφό σου.

Κα ΜΕΓΑΠΕΝΘΟΥΣ. ’Αρκεί, άρκεί. Έκ τής Σκύλλας είς τήν Χά- 
ρυβδιν.

ΟΡΜΕΝΙΔΗΣ. Νόστιμος άληθώς σάτυρα ενός τών εΰφυεστέρων Ελ
λήνων.

ΤΕΡΠΙΑΔΗΣ. Τί σάτυρα; Εθνική μετάφρασις. Γλώσσα τοϋ λαού. 
Μίριησις τών δημοτικών ασμάτων. Θύμος τοϋ Υμηττού! Άλλ ακού
σατε καί τούτο, ήρωϊκόν έλεγείον ε’ις τήν Κυρά Φροσύνη καί τάς οεκαεπτά 
κόρας τών Ίωαννίνων. (’Απαγγέλλει.)

Ή λίμνη έπουρπούριζε σάν πίσοα ’ματωμένη, 
έκούρνιαζαν οί Γκέγκιδες στή βαρκα στοιβασμένοι,
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και ώς ό Βαιας τοϋ φεσιού έτίναζε τήν φούνταν, 
ένα κοριτζι στο νερό γυμνό έγκρεμιζούνταν.

ΟΡΜΕΝΙΔΗΣ. Προς Θεού! Προς Θεού. "Η σταματήσατε ή δραπε
τεύω.

ΊΕΡΠΙΑΔΗΣ. Έ! τι λέγετε ; Τΐ θαυμασία είκών ! Τί ύψος! ’Εκείνο 
το «επουρπουριζε»... πουρ.. πουρ.. ως το ζέον ύδωρ. ’Εκείνο τό «έκούρ— 
νιαζαν»... ώς άρπακτικοί γύπες.

ΖΕΛΕΙΑ. "Η ώς όρνιθες.
ΤΕΡΠΙΑΔΗΣ. 'Εκείνο τό «έγκρεμιζούνταν». “Έπος ολόκληρον είς 

μίαν λέξιν.
ΟΡΜΕΝΙΔΗΣ. Η μάλλον οίκτρά παραφθορά τού «έκρημνίζοντο» 

κατάλληλος διά μογγολικά χείλη.
ΊΕΡΠΙΑΔΗΣ. Καί ύμείς, Κυρία, τί λέγετε;
Κα ΜΕΙΑΠΕΝΘΟΥΣ. Άπέχομεν πάσης κρίσεως.
ΤΕΡΠΙΑΔΗΣ, Βεβαίως τά ήρωΐκα ολίγον εννοείτε, άλλ*  ιδού καί 

ρωμαντικά. ( ’Απαγγέλλει.)

Ή πρωτομαγίά

Διέ πώς ελυωσαν τά χιόνια,
διά τά νέα χελιδόνια

καί τής πράσιναις ΐτιαίς.
Ελα, Μάί, πλήρης θάρρους, 

να παντρέψης τούς γαϊδάρους, 
νά μάς φέρης τής μυρτιαίς.

ΟΡΜΕΝΙΔΗΣ. ”Ω τούτο ύπερβαίνει παν δριον. Παύσατε ύβρίζοντες 
τάς Μούσας, άς δήθεν ύπηρετεϊτε. Θέλετε γλώσσαν καί ποίησιν ’Ελλη
νικήν, άςίαν τού ονόματος, αξίαν τών αθανάτων προγόνων; ’Ακούσατε. 
(’Απαγγέλλει μετά πε$ιπα&είας.)

Πάσαν νέαν αυγήν γλυκύ άνθος λωτού 
είς τού Γάγγου τό κύμ’ αναθάλλει·

Είς τον ήλιον στίλβουν τάπέταλλ’ αυτού, 
ευωδίας & κάλυξ του χύνει παντού, 

ώς χρυσή, μυροφόρος φιάλη.

Πλήν έξαίφνης μέ κρότους ορμών φοβερούς 
έξογκούται τού Γάγγου τό κύμα, 

και τούς κλάδους συνθλ^: τού λωτού τούς χλωρούς, 
καί τό άνθος άνάρπαστον σύρει ο ροΰς 

εις σκοπέλους, είς άγνωστον μνήμα.

Ή ζωή μου επίσης μονήρης άνθεΐ
είς τό άστατον κύμα τού κόσμου.

Είς τό φώς τών βλεμμάτων σου άν θερμανθή,
άς σβεσθή μετά ταύτα καί άς μαρανθή 

ώς λωτός ό υγρός οφθαλμός μου,

ΖΕΛΕΙΑ. Άμίμητον!
Κ» ΜΕΓΑΠΕΝΘΟΥΣ. Δονεί τάς μυχαιτάτας τής ψυχής ίνας ώς αι

ολικής λύρας ήχώ.
ΖΕΛΕΙΑ. Εύγε ! Κύριε Όρμενίδη. Ήγνόουν ότι θάλπετε τό θειον πύρ.
ΟΡΜΕΝΙΔΗΣ. Φεύ, Κυρία. Ή Θέμις διαιτάται μακράν τής Καστα

λίας· άλλ’ άρκεϊ ολίγη πατριωτική φιλοτιμία, ή ελάχιστη καλαισθησίας 
δόσις, δπως άγανακτή τις άκούων δσα ήκούσαμεν, ώς Ελληνικήν ποίησιν 
έκφερόμενα.

ΤΕΡΠΙΑΔΗΣ είρωνικβξ. Καί όπως άποστηθίζη τούς κέντρωνας τών 
σχολαστικών.

ΟΡΜΕΝΙΔΗΣ. Μή βλασφημήτε. Σέβομαι τών κλεφτών τά τραγού
δια, διότι ήσαν ή άξεστος άπήχησις τής ήρωϊκής έποχής. Θαυμάζω τόν 
Ζαλακώσταν, διότι έγραψεν είς τήν δημώδη, άλλ’ άφού έκαμίνευσεν αύ
τήν είς τήν θείαν φλόγα μετά τής επιμόνου προσπάθειας, ήν απαιτεί 
πάν γνήσιον καλλιτέχνημα.’Αποτροπιάζομαι δμως τούς κηρύττοντας δτι, 
επειδή ούτως ώμίλουν έν ήμέραις βαρβαρότητος οί ορεσίβιοι άρματωλοί, 
επειδή άπέμειναν αμαθείς αι κατωτεραι τού λαού τάξεις, όέον να κατα- 
δικασθή είς τό μιξοβάρβαρον τούτο συνονθύλευμα πάσης στρεβλώσεως καί 
πάσης ξενικής έξαχρεεώσεως, ολόκληρον τό έθνος, τό σπεύδον προς τήν 
έξευγένισιν καί τήν άναβίωσιν.

ΤΕΡΠΙΑΔΗΣ. Μάτην έκθάπτετε τά λεξείδια, καί καταβροχθίζετε 
τάς γραμματικάς. Ή γλώσσα ζή και ^έει, ουο επιστρέφει προς τάς πηγάς.

ΟΡΜΕΝΙΔΗΣ.’Ενταύθα κεϊται ακριβώς ή αφορμή τής παρεννοήσεως. 
γλώσσα ζή καί ρεει, συμφωνώ πληρέστατα" αλλ η κατάστασις, εις 

ήν εύρομεν αύτήν μετά τήν δουλείαν, ήν, ούχί τό φυσικόν προϊόν τού χρό
νου, άλλά τό οίκτρόν αποτέλεσμα βιαίων καταστροφών. Μόλις άλλοιω- 
θείσα μέχρι τής άλώσεως, κατεθραύσθη τότε καί παρεφθάρη ύπό τους 
κτηνώδεις κατακτητάς,ούτως ώστε ή θεία τού Πλάτωνος φωνή μετεβλήθη 
ταχέως είς παράχορδον ασχήμιαν.

ΤΕΡΠΙΑΔΗΣ. 'Οπωσδήποτε είς ήμάς τοιαύτη περιήλθε.
ΟΡΜΕΝΙΔΗΣ. Καί διά τούτο ζητείτε τήν διαιώνισιν τού ονείδους ; 

Διότι έπεσαν βράχοι καί κατερρύπανον τό ύπερήφανον ρεύμα, τό κατο- 
πτρίζον τόν ούρανον, φρονείτε οτι μετεβληθη εις έλος ; Διότι υπηρξαμεν 
δούλοι, φρονείτε δτι κατεοικάσθημεν δριστικώς εις τας αλυσεις καε τα 
ράκη; Διότι αί Άθήναι μετετράπησαν είς πενιχράν πολίχνην, κατακρί
νετε τήν ανοικοδόμησή χρυσομαρμάρου πρωτευούσης ; Διότι ή Ελλάς ε- 
δηώθη καί ήτιμάσθη, θεωρείτε άδύνατον τήν άνάστασιν ; Καλείτε τούτο 
παλινδρόμησιν; Ούδ ’ εννοείτε δτι πρόκειται περί έπικτήτου ρύπου, ού ή 
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άπόξεσις άποτελεϊ άκριβώς την φυσικωτέραν, την εύγενεστέραν πρόοδον ; 
Άλλ’ εάν ύμεϊς τυφλώττετε, ένόησε τό έθνος, ύπό τοϋ ενστίκτου άγό— 
μενον. Ήσθάνθη την πασίδηλον άλήθειαν, δτι ή γλώσσα διατελεϊ τό ά- 
κραιφνέστερον τοϋ πολιτισμού κάτοπτρον, καί άποβαλόν τά αίσχη της 
δουλείας, έπετέλεσεν έντός ήμίσεως αίώνος άληθώς θαυμασίαν παλινόρ 
θωσιν. Καί ήδη, δτε τό έργον βαίνει πρός τήν συντέλειαν, δτε ή γλώσσα 
έπανήλθεν είς τήν φυσικήν αυτής άκμήν, δτε θάλλει περικαλλεστέρα ή 
έπί τών Παλαιολόγων καί Κομνηνών, άμφισβητεϊτε ύμεϊς εΐσέτι καί κα
τηγορείτε ήμάς ώς όπισθοδρομικούς, έν φ ζητείτε τήν παρακώλυσιν πά- 
σης άναπλάσεως, τήν γενίκευσιν πολυκλαύστου καταπτώσεως.

ΤΕΡΠΙΑΔΗΣ. "Εχει καί ή δημώδης τάς άπερίττους αυτής καλλονάς.
ΟΡΜΕΝΙΔΗΣ. Έστω· πλήν καί τούτου δοθέντος, ουδόλως συναι- 

σθάνεσθε οια καθήκοντα επιβάλλει ήμιν τό περικλεές παρελθόν; Συνταυ
τίζετε ήμάς,τούς άπογόνους τών θεσπεσιωτέρων ερμηνευτών τοϋ θείου κάλ
λους, τούς άνακτήσαντας τόν άφθιτον χρυσόν τής πατρίου κληρονομιάς, 
πρός τά έθνη έκεϊνα, ών ουδέ τό άλφάβητον εΐσέτι έγράφη. Άλλα μάτην 
ταλαιπωρεϊσθε· τά πέριξ ήμών φυόμενα άνθύλλια προέρχονται έκ τής άρ- 
χαίας ρίζης, ήτις, μόλις λυτρωθεϊσα τοϋ κατακλύσαντος αύτήν βορβόρου, 
άνέδωκεν αύθις θαλλούς. Τό πϋρ, τό διαφλέγον τά στήθη τών παρ’ ήμιν 
μουσόληπτων, προέρχεται πάντοτε έκ τοϋ βωμού τών Έστιάδων, καί 
δεόντως εκείνοι έκτιμώσι τήν άπαράμιλλον καλλονήν τών θείων προτύ
πων, πρός ά διά στενής συνδέονται συγγένειας.

ΤΕΡΠΙΑΔΗΣ. Διά τόν πεζόν λόγον ίσως έχετε δίκαιον. Ούδείς έλπί- 
ζει σήμερον δτι ή γλώσσα τής άγοράς...

ΖΕΛΕΙΑ. ’Εννοείτε, βεβαίως, τοϋ παζαριού.
ΤΕΡΠΙΑΔΗΣ. "Εστω, τοϋ παζαριού. . . θά έπιβληθή πλέον είς τάς 

αΐθούσας, εις τά σχολεία, είς τόν τύπον, εις τό βήμα, είς τόν άμβωνα. 
Άλλ' ή ποίησις διαφέρει.

ΟΡΜΕΝΙΔΗΣ. Διαφέρει μάλιστα, ώς ό άφρός τοϋ κύματος καί τό ά
ρωμα τοϋ άνθους. Ή ποίησις πανταχοϋ καί πάντοτε ύπήρξεν ή εύγενε- 
στέρα τής ψυχής έκδήλωσις, περιβληθεϊσα τήν έν πάση γλώσση τιμιω- 
τέραν μορφήν έν ω δέ ή συνήθης κοινωνία, ώς ύμεϊς αύτός λέγετε, μετα
χειρίζεται πλέον διάλεκτον καθαράν καί αξίαν έθνους έλευθέρου, έν ω ύ
μεϊς δ ίδιος ούτως δμιλεϊτε μετά τών άλλων εύ ήγμένων άνθρώπων, θέ
λετε, άμα λάβητε άνά χεϊρας τήν βάρβιτον, άντί νά μετεωρίζεσθε πρός 
τάς αιθέριους μονάς, νά καταπίπτετε μάλλον είς τόν βόρβορον, καί νά 
μεταβάλλεσθε, ύμεϊς δ Έλλην, δ λόγιος, είς άξεστον χειρώνακτα ; Οίος 
παραλογισμός!

ΤΕΡΠΙΑΔΗΣ. Άλλ*  έπί τέλους, Κύριε, άλλο ή έμπνευσις καί άλλο 
ή παιδεία. Έπιβάλλοντες εις τόν ποιητήν τήν μάθησιν καί τήν εργασίαν, 
περικόπτετε τάς φυσικάς αύτοϋ πτέρυγας.

ΟΡΜΕΝΙΔΗΣ. Καί πάλιν άπατάσθε. ’Εξ ούρανοϋ βεβαίως τό δώρον 
τής έμπνεύσεως, άλλ’ ή θεία τέχνη, ή παράγουσα τ’ άριστουργήματα, 
δι’ άτρύτων μόνον άγώνων άποκτάται.’Ή φρονείτε, δτι τά μεγάλα πνεύ

ματα, τά κλείσαντα τήν γήν, έσταύρωσαν τάς χεϊρας καί έψαλαν ώς αί 
άηδόνες; Ούχί, ούχί! Δυσπρόσιτοι είσιν αί άκρώρειαε τοϋ Όλύμπου, ένθα 
διαιτώνται οί Θεοί, καί άπαιτεΐται βίος δλόκληρος άκαμάτου εργασίας, 
δπως προσπέλαση δ μύστης είς τόν ιερόν χώρον. Γνωρίζω δτι σήμερον κα
λείται ποιητής πάς δ συνάπτων δύο καταλήξεις είς τήν γλώσσαν τών ά- 
γυιών άλλ’ άπόδοτε είς τήν τέχνην τήν άληθή αύτής περιωπήν, καί, 
άν έλαττωθώσεν οί φοιβόληπτοι, θ’ άποκτήσητε φιλολογίαν άξίαν τοϋ ο
νόματος.

ΖΕΛΕΙΑ. Κύριε Όρμενίδη, τά θερμά μου συγχαρητήρια. Όμιλοϋν- 
τες περί τοϋ Όλύμπου, έζηλώσατε τάς μεταμορφώσεις τοϋ Διός. Παρί- 
στασθε σήμερον είς τούς έκπληκτους ήμών οφθαλμούς ύπό ποικίλας καί 
τέως άγνώστους μορφάς.

ΟΡΜΕΝΙΔΗΣ. Πταίω έγώ, δστις έλησμονήθην ένώπιον τοιούτου μι
κρού Αρχιλόχου.

ΖΕΛΕΙΑ. Εύχαριστώ. Έφοβούμην μή μέ καλέσετε Ζωΐλον.
ΟΡΜΕΝΙΔΗΣ. Μέ άπέτρεψεν ή μετριοφροσύνη, θά παρεβαλλόμην οΰ· 

τω πρός τόν "Ομηρον.
ΤΕΡΠΙΑΔΗΣ χωρών npog την Κυςίαυ Μεγαηένδους. Πάντες ύπήρ- 

ξαμεν ασυγχώρητοι. Παρεσύρθημεν είς ματαίαν άμφισβήτησιν ένώπιον 
τής θείας καλλονής. Έχομεν πρό ήμών τό κράτιστον πλάσμα τής φύσε- 
ως, αίσθανόμεθα φλεγομένην, άνάρπαστον τήν καρδίαν ήμών, καί δμως 
φιλοσοφοϋμεν περί γλώσσης, άντί νά έκφωνώμεν ύμνους άφάτου έρωτος.

Κα ΜΕΓΑΠΕΝΘΟΥΣ. Προτιμώ τήν φιλοσοφίαν.
ΤΕΡΠΙΑΔΗΣ, περιπαθών Έπί δύο ήμέρας έστερήθην τής θέας ύμών 

καί τό πάθος, πλημμυρήσαν, έκρήγνυται άκατάσχετον. Είμαι ή καιομένη 
βάτος, ή έγκλείουσα τόν θεόν.Ό μοιρολάτρης, δ πίπτων πρηνής καί ψάλ- 
λων τούς φαεινούς φωστήρας. Ό μάγος, δ δδηγούμενος ύπό τοϋ άστέρος 
τής Βηθλεέμ πρός τήν φάτνην, δπου γεννάται ή έλπίς καί ή σωτηρία. 
Ώ! στρέψατε ιλεως τό βλέμμα. Μή φρίξητε έκ τοϋ κλύδωνος, τοϋ έν έμοί 
άνακυκωμένου, καί δείχθητε τέλος εύσπλαγχνος προς έκεϊνον, δστις έθυ- 
θίασεν ύμϊν καί δόξαν καί ΰπαρξιν.

Κα ΜΕΓΑΠΕΝΘΟΥΣ. Σύγγνωτε, έάν άδυνατώ νά έκτιμήσω σήμε
ρον τήν περιωπήν τοιαύτης άφοσιώσεως· άλλά πάσχω. Προ μικρού μέ κα
τέλαβε σφοδρά κεφαλαλγία καί άναγκάζομαι ν’ άποσυρθώ.

ΤΕΡΠΙΑΔΗΣ. Κεφαλαλγία! Φεϋ, πάσχουσι καί τά αιθέρια πλάσμα
τα, τά έξ αμβροσίας καί νέκταρος ζυμωθέντα. *Ω,  έάν ήδυνάμην νά εξ
αγοράσω τήν ίασιν άντί πάσης μου τής ύστεροφημίας!

Κα ΜΕΓΑΠΕΝΘΟΥΣ. Εύχαριστώ, άλλ’ ές αύριον.
ΤΕΡΠΙΑΔΗΣ. Άποσύρομαι, δπως δ Άδάμ έκ τοϋ Παραδείσου, κατα- 

λείπων δπισθέν μου τήν τρυφήν καί τήν αθανασίαν, καί βαίνων πρός τό 
χάος καί τόν όλεθρον. (’Εξέρχεται.)

ΟΡΜΕΝΙΔΗΣ. Δύναμαι ίσως νά καλέσω ιατρόν;
Κα ΜΕΓΑΠΕΝΘΟΥΣ. Εύχαριστώ, φίλε Κύριε Πείσανδρε. Μοί άρκοϋ- 

σιν αί φροντίδες τής Ζελείας. (Τείνει αύτώ τήν χεϊρα.)
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ΟΡΜΕΝΙΔΗΣ, &λίβων αυτήν εύβεβάβτως. Εύχομαι ταχίστην άνάρ- 

ρωσιν.
ΖΕΛΕΙΛ τώ Όρμενίδη. Καί έγώ ζητώ μικράν χάριν. Πριν άναχω- 

ρήσητε, γράψετε μοι έκεϊ, εις τό λεύκωμά μου, (ζ/εικνΰβι έπί rfjg τραπε- 
ζης λεύκωμα,) τούς ωραίους στίχους, οΰς άπηγγείλατε.

ΟΡΜΕΝΙΔΗΣ. Πώς; Πώς; χάριν παρά τών πολεμίων;
ΖΕΛΕΙΛ. Συνομολογώ βραχεϊαν ανακωχήν. Είς αύ'ριον αί έχθροπρα- 

ζίαι.
ΟΡΜΕΝΙΔΗΣ. Ευγνωμονώ. Ή άνακωχή ύπεμφαίνει τάσιν πρός πα- 

ράδοσιν.
ΖΕΛΕΙΛ. Φοβοΰ τούς Δαναούς καί δώρα φέροντας (.Συυαπέρχεται 

ζωηρώς μετά rfjg κυρίας Μεγαπεν&ους.)
ΚΛΕΩΝ ΡΑΓΚΑΒΗΣ

+*■

ΕΝΘΥΜΗΣΗ

’Έφυγες κ’ ή γαλήνη πάει μαζί σου, ποΰ μέσα στη λευκή της την αγκάλη κοιμότανε τό κϋμα τής αβύσσου, γλυκά φλοισβίζοντας στο περιγιάλι.
■ΑΚ-”Αχ, τώρα τοϋ κακοϋ ζητά ή ματιά μου στην άπαλόστρωτη αμμουδιά τό μέρος ποϋ μέσ στα βασιλέματα ό ’έρως να γύρης σ’ έφερνεν έκεϊ σιμά μου.Τό κϋμα έφούσκωσε, τό κϋμα όρθώθηστη χειμωνιάτικη ανεμοζάλη καί τ’ αμμουδένιο μας τό περιγιάλι χαλίκια σήμερα καί φύκια έστρώθη.
*Ή βάρκα δέν προσμένει νά μας πάγη κατά τά σεληνόφωτα πελάγη μακραν από τό κΰμ’ άνασυρμ-ένη, κοίτεται στο πλευρό βαριά γερμένη.

Σ. Δ. Π. Σ. Όουμπαθής φίλος κ. ’Αριστομένης Προδελέγγιος, πάντοτε 
τιμών τήν «Ποι«{λη« ϊτο<ίν> διά τής έκλεκτής συμμετοχής του, έπεμ- 
■ψενήμΐν καί διά τον παρόντα τόμον τό άνωτέρω ώραΐον ποίημα αύτοΰ, 
έκ της λίαν προσεχώς έκδιδομένης Ποιητικής Συλλογής του. Δεν άμφι- 
δάλλομεν ότι τό 'Ελληνικόν Δημόόιον μετά θέρμης δεξιώόεως θά χαιρε- 
τήσμ τήν έκδοόιν τών λαμπρών έργων τοϋ διαπρεπούς λυρικού ποιη· 
τοϋ μας.

Πήγαν έκείναις ή χρυσαίς μας ώραις, καθώς έφύγανε τά χελιδόνια σέ άλλα κλίματα, σέ άλλαις χώραις· Τ’ άνθη περάσανε κ’ ήλθαν τά χιόνια.
’Αλλά καθώς ή γή μέσα στά πάγη τοΰ λουλουδιού τόν σπόρο τόν ζεσταίνει, όμοια κ’ ή καρδιά μου ή λυπημένη μιά ελπίδα μέσ στά βάθη της φυλάγει.
Ή άνοιξη θενά ξανάλθη πάλι- τόν σπόρο μέ στοργή θ’ άναζητήση στό μνήμά του, γιά νά τόν έξυπνήση μέσ στοΰ φωτός καί τής ζωής τά κάλλη.
Θά έλθη κ’ ή αγάπη σου μιά μέρα γλυκειά, σάν τοΰ ’Απρίλη τόν αγέρα, τ’ ό'νειρο τής έλπίδος νά φιλήση, ποΰ μέσα στην καρδιά μου ’έχω σφαλήσει;

28η Νοεμβρίου 1895
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΒΕΑΕΓΓΙΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ και 0ΕΑΤΡΟΝ

Ζήτημά τι Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου έκ τών γενικώτερον μέν καί 
ζωηρότερου ένδιαφερόντων, άλλά συγχρόνως καί έκ τών μάλλον ακανθω
δών καί δυσεπιλύτων άνεφύη πρό τίνος έν Λαρίσση, προκειμένης παρα- 
στάσεως δράματός τίνος, βασιζόμενου έπί έπεισοδίου τής εθνικής ήμών 
ιστορίας.

Καθ’ ά έγράφη έκ Λαρίσσης ΰ έν τή πόλει ταύτη πρόξενος τής Τουρ
κίας, νομίσας, δτι έκ τής παραστάσεως τοϋ ’Λδαναβίου Λιακού προσ
βάλλονται τά συμφέροντα ή θίγεται ή άξιοπρέπεια ή φιλοτιμία τής γεί- 
τονος ’Επικράτειας, έξητήσατο, όπως έμποδισθή ή μελετωμένη παράστα· 
σις, καί ή παράστασις, ώς λέγεται, έκωλύθη.

Ύπό πραγματικήν έ'ποψιν δέν γνωρίζομεν πώς έχει άκριβώς ή ύπό- 
θεσις. Άλλ’ άπολύτως είναι θέμα άξιον μελέτης, θέμα έκτεϊνον τό εν
διαφέρον αύτοΰ πέραν τών κύκλων τών επιστημόνων καί πολιτικών άν- 
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δρών, άν δικαιούται αντιπρόσωπος ξένης δυνάμεως νά ένεργήση πρός πα- 
ρακώλυσιν θεατρικής παραστάσεως ή νά παραπονεθή διά γενομένην πα- 
ράστασιν, τήν οποίαν θεωρή δι’ οίονδήποτε λόγον έπιζημίαν είς τά συμ
φέροντα τής ’Επικράτειας του. "Αλλως τε και τό ζήτημα είναι ενδεχό
μενον νά άναφυή καί έν τω μέλλοντι ούχΐ σπανίως καί ένεκα τής φύσεως 
τών πρός τήν Τουρκίαν σχέσεων μας, καί πρό πάντων ένεκα τής έκάστοτε 
ύπό λίαν ενοχλητικών καί δυσαρέστων πράγματι περιστάσεων έρεθιζομέ- 
νης ύπερευαισθησίας τής γείτονος Επικράτειας.

Τό ζήτημα είναι λίαν δυσχερές, διότι προφανώς έν αύτφ συγκρούονται 
δύο στοιχεία έπίσης σοβαρά καί έπίσης σεβαστά. Είναι φανερόν, δτι ή 
αυτονομία τόπου τινός θά κατήντα ιδέα νεκρά, άν οί άνθρωποι δέν εί- 
χον τήν έλευθερίαν νά διασκεδάζωσι, καθ’ δν τρόπον έπιθυμοϋσιν. ’Αλλά 
τό πράγμα γίνεται έτι βαρύτερον, άν ύποθέσωμεν, δτι λαός τις δέν έχει 
τήν έλευθερίαν νά θαυμάζη τούς έθνικούς αύτοϋ ήρωας, νά βλέπη οΐονεί 
δρώσας, διά τής θεατρικής ύποβολής, τάς μεγάλας αύτών άρετάς, νά 
έμπνέηται δι' ύψηλών παραδειγμάτων τήν άγνοτέραν φιλοπατρίαν καί νά 
διδάσκηται δι’ ήρωϊκών έργων τόν θερμότερον ήρωϊσμόν. Είναι τι όξέως 
προσβάλλον τήν άνθρωπίνην συνείδησιν ή έκβίασι.ς κατά τών μυχιαι- 
τάτων πόθων μας, ή παρέμβασις, ούτως είπεϊν, είς τήν οικογενειακήν ή 
έθνικήν ήμών έστίαν, ή παρακώλυσις τοϋ νά έκδηλώσωμεν προς τάς 
προσφιλεστέρας τής ψυχής μας ύπάρξεις τήν ίδιάζουσαν πρός αύτάς στορ
γήν ήμών καί αγάπην.

Ύπό τοιαύτην έποψιν άμεσος έξεγείρεταε ή αγανάκτησες κατά πάσης 
άπαετήσεως τοεαύτης φύσεως, όποια είναι ή απαίτησες ξένου άντιπρο- 
σώπου, δπως έμποδεσθή ή έν τω Θεάτρω έξύμνησες τής αρετής έθνεκοϋ 
ήρωος.

Άλλ' άν τό πράγμα είχε τοιαύτην μόνον τήν δψιν, θά ήτο λίαν 
άπλοϋν καί μή έπιδεχόμενον άντιλογίαν καί συζήτησιν. Αί τοιούτου εί
δους απαιτήσεις θά ήσαν απολύτως απαράδεκτοι, καί,σχεδόν είπεϊν,έπρεπε 
νά έπιστρέφωνται ασφράγιστα τά περί αύτών έγγραφα, είτε παρά Τούρ 
κου άπηυθύνοντο είτε παρ’ οίουδήποτε.

Δυστυχώς δμως έν τφ ζητήματι τούτφ ύπάρχει καί έτερον στοιχειον 
καθιστών δυσχερή καί κοπιώδη τήν έπίλυσιν αύτοϋ, καί τοΰτο έξ αύτής 
τής φύσεως τών πραγμάτων. Αληθώς έφ’δσον ή άνθρωπότης έμπνέεται ύπο 
τοεούτων ιδεών, ύφ’ οίων έμπνέεται σήμερον, έφ’ όσον ή άνθρωπότης δέν 
λαμβάνει τόν προσήκοντα αύτή κατ’ άνθρωπον καί κατά δίκαιον οργα
νισμόν, έφ’ δσον αδικία καί αύθαιρεσία κατά το μάλλον καί ηττον φα
νερά ή ύποκριτική διέπουσι κατά τό πλεϊστον τάς τύχας αύτής, οί εθνι
κοί ήρωες δέν δύνανται σχεδόν νά ήναι άλλοι είμή οί προσβαλοντες col 
senno e con la mano τούς ξένους καί εχθρικούς λαούς. Άλλ’ έν τοι- 
αύτη περιπτώ'ει ή έξύμνησις τών έθνικών ήρώων έχει άμεσον σχέσιν μέ 
τήν κατά ξένου τινός λαοϋ έξέγερσιν. Δέν δύναταί τις νά ύμνηση τόν 
Πατριάρχην Γρηγόριον χωρίς νά έκθεση τήν θηριωδίαν τοϋ Τουρκικού 
λαού καί Κράτους, ούδέ νά θαυμάση τόν Κολοκοτρώνην χωρίς νά οίκτείρη 

τόν Δράμαλην, ούδέ νά δοξάση έν γένει τά μεγάλα τών έθνικών ήρώων 
μας αισθήματα χωρίς νά στιγματίση τάς άντιθέτους τών έχθρών αύτών 
μοχθηρίας καί κακουργήματα.

Άλλά τοΰτο προφανώς ήκιστα συντελεί είς τήν ένίσχυσιν τών φιλι
κών μετά τών γειτόνων σχέσεων. Ού μόνον δυσάρεστον έντύπωσιν είς τά 
ώτα τών γειτόνων μας καί μάλιστα τών παρ’ ήμϊν αντιπροσώπων αύ
τών θά παρήγεν ή έκδήλωσις τοιούτων αισθημάτων—τοϋθ’ δπερ αποτε
λεί ψυχολογικήν δυσαρέσκειαν δυναμένην ίσως νά παραβλεφθή — άλλά καί 
ύπό πραγματικήν έποψιν δικαιούνται οί γείτονες νά άνησυχώσι,διότιή έξέ- 
γερσις τοϋ έθνικοϋ φρονήματος, έξικνουμένη είς βαθμόν τινα αναβρα
σμού, φυσικώς τείνει είς πραγματικήν έξωτερίκευσιν, είς ύλικήν τινα 
έκδήλωσιν, είς συγκεκριμένην έχθρικήν έπίθεσιν καί τότε ή ένέργεεα διά 
λόγου μεταβάλλεται είς ένέργειαν διά σπάθης καί πυροβόλου.

’Ιδού τό ετερον στοιχειον τοϋ ζητήματος, ύπό έποψιν διεθνούς δικαίου, 
στοιχειον έπίσης σοβά ρόν καί έπίσης σεβαστόν, δσον καί τό πρώτον.

Πώς θά λυθή ή σύγκρουσις τών δύο τούτων παραγόντων τοϋ ζητή
ματος ;

Προφανώς τό ζήτημα δέν δύναται νά λάβη γενικήν έκ τών προτέ- 
ρων λύσιν, άφ’ ού κατ’αύτό ϊστανται αντιμέτωποι δύο άρχαί καθ’ έαυτάς 
έπίσης όρθαί. Μόνον γενικαί τινες σκέψεις δύνανται νά δοθούν πρός έκτί- 
μησιν τής φύσεως τών στοιχείων, τά όποια θά ληφθώσιν ύπ’ όψιν πρός 
λύσιν τοϋ προβλήματος.

Αί δύο συγκρουόμεναι ώς είπομεν άρχαί, τό συμφέρον τής εθνικής αύ- 
τονομίας καί τό συμφέρον τής διεθνούς ειρήνης, δέν δύναται νά συμβι- 
βασθώσιν έπί τοϋ προκειμένου είμή διά τής παρεμβάσεως τρίτου στοι
χείου, τοϋ αισθήματος τής Τέχνης.

Ή Τέχνη δέν κάμνει έχθρούς, άπ’ έναντίας δημιουργεί φιλίας. Τό αί
σθημα τής Τέχνης είναι ώς τό αίσθημα τής Θρησκείας, είναι άλυσις 
μυστική συνδέουσα δι’ άγάπης πάντας τούς θιασώτας της. Θά ήτο 
αληθώς παράδοξον άν τό Θέατρον, είς τών βωμών, έφ’ ού τελείται μία 
τών ζωηροτέρων μυσταγωγιών τής Τέχνης, άπετέλει έργαστήριον μίσους 
καί φόνων. Νομίζομεν, δτι έφ’ δσον ή τεχνική δράσις μελεταται ύπό τήν 
είλικρινώς τεχνικήν αύτής έποψιν. εύρίσκεται δτι είναι αδύνατον νά παράξη 
τι κακόν καί άπρεπες. Καθ’ έκάστην παρατηροϋμεν, δτι καί αύτή ή γυ- 
μνότης τού ανθρωπίνου σώματος, δταν διατυποϋται ύπό μορφήν καλλι
τεχνικήν, ούδέν έγείρει άκοσμον καί απρεπές αίσθημα. Καί έν τω θεά- 
τρφ έφ’ δσον τό έξεγειρόμενον αίσθημα διατελεϊ μόνον άγνώς ύπο το 
κράτος τής Τέχνης, τής άγνής δηλ. τού καλού παραστάσεως, ουδεμίαν 
δύναται νά έγείρη διάθεσιν προσβάλλουσαν αρετήν τινα ή δικαιώματα 
οίαδήποτε. Ώς βλέπομεν έν τοϊς Μουσείοις καί Πινακοθήκαις το γυμνόν 
άνευ σκανδάλου καί έρεθισμοϋ, ούτω δυνάμεθα ν’ άκούωμεν καί έν τω 
Θεάτρω έκφράσεις όργής καί άγανακτήσεως κατά γειτόνων λαών ή κατά 
προσώπων έλκυσάντων τό έθνικόν μίσος, χωρίς έκ τούτου νά έρεθισθή τό 
έθνικόν ήμών φρόνημα καί χωρίς νά έξεγερθή ή κοινή αγανάκτησες.
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Άλλ’ &ν τούτο ήνχι άληθές, δύνανται όμως νά πχρουσιχσθώσι περι
στάσεις έξωτερικχί, περιστάσεις εντελώς ξένχι πρός την Τέχνην καί τό 
Θέατρον, αί όποϊαι δύνανται νά άλλοιώσωσι τόν χαρακτήρα τού πράγμα
τος καί νά έπιβάλωσι διάφορον την λύσιν τού ζητήματος. Έν εποχή διε
θνών περιπλοκών, δταν έπισκύψωσι γεγονότα προσβάλλοντα τήν εθνικήν 
φιλοτιμίαν, εν χρόνοις επικειμένων κινδύνων εθνικής καταδουλώσεως καί 
έξευτελισμού, δταν ή εθνική ευαισθησία έξχφθή εις βαθμόν, ώστε τό εθνι
κόν γόητρονκαί συμφέρον νά κατακυριεύση πάσης σκέψεως καί ασχολίας, ού 
μόνον τής Κυβερνήσεως, άλλά καί τών ατόμων αύτών, είς τοιαύτας κρίσι
μους στιγμάς βεβαίως παράστασις δράματός τίνος δύναται νά έχη πολιτι
κήν σημασίαν σπουδαιοτάτην. Κατά τοιαύτας έποχάς ή έπί τής σκηνής 
τού Θεάτρου διαδήλωσις τών μεγάλων εθνικών χαρακτήρων καί ή έξύμνη- 
σις τών πατριωτικών πράξεων δέν συγκινούσιν απλώς διά τήν έν αύτοϊς 
ύπάρχουσαν απόλυτον καλλονήν, τήν άνεξάρτητον χρόνου καί προσώπων 
καί ιστορικών περιστάσεων, άλλά δρώσιν έπί τών ψυχών ήμών μάλλον 
διά τών γεγονότων διά τών οποίων παρίστανται.

Δέν μάς ένθουσιά δ ’Αθανάσιος Διάκος άπλώς ώς τύπος εμμονής έν 
τφ καθήκοντι καί θυσίας ύπέρ τού κοινού αγαθού, άλλά μάς συγκινεΐ καί 
μάς συναρπάζει ώς έλλην ήρως, ώς άνήρ έπιμείνας ύπέρ τού πρός τήν 
ίδικήν μας πατρίδα, πρός τήν Ελλάδα μας, καθήκοντος, ώς χαρακτήρ 
θυσιασθείς πρός τό συμφέρον καί πρός δόξαν ούχί άλλων εΐμή ήμών αύ
τών τών Ελλήνων, καί εναντίον ούχί άλλων, είμή ώρισμένων έχθρών, 
τών έπί αιώνας τυράννων μας, τών Τούρκων.’Ενταύθα είναι φανερόν, δτι 
ή Τέχνη, τό άπολύτως ώραϊον, ύποχωρεϊ είς τήν πραγματικότητα. Άντί 
νά έκμεταλλεύηται αύτή, ή Τέχνη, τά γεγονότα πρός έκδήλωσιν τής 
άγνής μορφής της, κάμπτεται παρ’ αύτών καί χρησιμεύει αύτή ώς ορ- 
γανον πρός άνάδειξιν τών γεγονότων, πρός ένίσχυσιν φρονημάτων καί 
διαθέσεων πραγματικών, πρός έπικράτησιν σχεδίων καί αισθημάτων πο
λιτικής φύσεως, αισθημάτων έσωτερικού ή διεθνούς πολιτικού ένδιαφέ- 
ροντος.

Ύπάρχοντος λοιπόν τοιούτου εθνικού άναβρασμού, δικαιούται ξένη 
τις δύναμις νά προκαλέση τήν προσοχήν τών τοπικών άρχών έπί τής κα
κής έπιρροής, τήν οποίαν ήδύνατο νά έξασκήση έπί τήν διεθνή ειρήνην 
ή παράστασις τοιούτων πατριωτικών έργων. Καθήκον δέ τών τοπικών 
άρχών είναι νά έκτιμήσωσι τήν κατάστασιν τού δημοσίου φρονήματος, 
καί, άναλόγως τή: φύσεως τών πρός τήν παραπονουμένην ’Επικράτειαν 
σχέσεων, νά έπιτρέψωσιν ή νά άπαγορεύσωσι τήν θεατρικήν παράστασιν.

Έν Άθήναις τη 18 Αύγουστου 1895
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΘ. ΡΟΝΤΗΡΗΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚ ΣΚΥΛΙΤΣΕΣ

ΠΑΡΧΟΥΣΙΝ είς τόν κόσμον δύο 
είδη έθνικών άνδρών. 01 άν- 
δρες οί άναστηλόνοντες έπί τών 
σωμάτων των καί θεμελιοϋντες 
έπί τών αίμάτων των τήν έλευ- 
θερίαν τής έαυτών πατρίδος καί 
οχ άνδρες οί διά τοΰ πλούτον 
των καί τών αγαθών των συν · 
τείνοντες είς την ένίσχνσιν καί 
τό μεγαλεϊον αύτης.

Εκαστον έθνος δ,τχ όφείλει 
είς τούς μεν, χρεωστεϊ καί είς 
τούς άλλους.Ευγνωμοσύνης θυ
μίαμα καίει καί διά τόν άτι ο- 
μον μαχητήν, τόν πίπτοντα πρό 
τών πυλών τοΰ άγώνός του, λύ- 
δανον ευγνωμοσύνης καί διά 

τό πολυτάλαντον τέκνον του, τό διαθέτον τό χρήμα τοϋ Ιδρώ- 
τός του ύπέρ της άνυφώσεώς του.

Μακαρία Λ χώρα ή έχουσα νά έπιδείξη άμφότερα τά εΐδη 
τοιούτων άνδοών !

Μακαρία ή σύγχρονοι' ’Ελλάς ή έλευθερωθεϊσα διά τών με 
γάλων αγωνιστών της έπαναστάσεώς της, ή άνακουφισθεισα 
κατόπιν διά τών τόσων άγωνιστών τοΰ μεγαλείου της, ή ένα- 
τενίζουσα πάντοτε εύελπις πρός τά έξω τέκνα της, τά σωρεύ- 
οντα χρυσόν έπί χρυσού, δπως τόν φέρουσι μίαν ήμέραν καί 
τόν καταθέσουσιν εύγνωμόνως καί ύπερηφάνως — δικαίως 
ύπερηφάνως—παρά τούς πόδας της. Τά όνόματα καί τών μέν 
καί τών δέ, ανεξίτηλα θά μένωσι πάντοτε είς τήν καρδίαν 
παντός Έλληνος, θά ιοσμώσιν ανεξίτηλα πάντοτε τάς δέλ- 
τους τής έθνικής μας ιστορίας.

Έκ τών όνομάτων αύτών τών μεγάλων καί Ιερών, τό όνο
μα Σκυλίτσης έν τή καοδία τής πατρίδος ζηλευτήν πάντοτε 
θά κατέχη θέσιν καί περίοπτον.

Ό πρό έτών άποδιώσας έπιφανής όμογενής ΖαννΑς Στε- 
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φάνοβικ» άΐδιον κατέλιπε την μνήμην διά τών βαρυσήμαν
των δωρεών καί τών Απειραρίθμων Αγαθοεργιών του.

'Η Κωνσταντινούπολις θά χύνη πάντοτε εύγνωμοσύνης 
δάκρυα έπί τοϋ τάφου τοϋ εύλογητοϋ γέροντος, θερμαΐ δέ καί 
έγκάρδιοι τών ύπ’ αύτοΰ εύεργετηθέντων καχ Αναζησάντων 
καχ Αναδειχθέντων, θά άνέρχωνται πρός τόν Πλάστην αί 
προσευχαί.

*Η Ιστορία του είνε πολύ μεγάλη, ώστε νά μή συνοφίζηταχ 
είς γραμμάς άλλά είς τόμους. Ιστορία, ήτις δύναταχ νά τι
τλοφορηθώ Έγκόλπιον Ευαγγελικόν·

Τοϋ ετέρου τών υιών του ό θάνατος, τοϋ παρ’ ήμϊν έσχά 
τως διατρίφαντος καί ένταϋθα άποθανόντος, τοϋ αλησμόνη
του Αημητρίου Στεφάνοβικ Σκυλίτόη, πόσα καί ποσά 
δυσαναπλήρωτα κενά δέν έγκατέλχπεν !

'Η Κωνσταντινούπολις είναι πλήρης τών μεγάλων πρός αύ
τήν εύεργεσχών του, ό δέ έν Παρχσίοχς περίλαμπρος Έλληνχ- 
κός Ναός τοϋ Αγίου Στεφάνου, ό πρό ολίγου έγκαχνχασθεχς 
έπχσήμως καί έν κατανυκτική συρροή πάντων τών έκεϊ ομο
εθνών μας, θά μείνη ές αεί μνημεχον τής μεγάλης καί εύγε- 
νοϋς καρδίας του.

Ό άνδρχάς τοϋ μεγάλου τής Άλβιόνος βάρδου, τοϋ μεγά 
λου άγωνχστοϋ τής άνεγέρσεως τοϋ ήμετέρου Έθνους, τοϋ 
φάλτου τοϋ Τσίλ - Άρολδ, τοϋ μεγαλοκάρδου Βύρωνος, θά 
μαρμαίρη είς τά εύθαλή παρά τό Ζάππεχον τοπεχα, άποκαλυ- 
πτόμενος μίαν ήμέραν είς τό λευκόν φώς τοϋ Άττχκοϋ όρί- 
ζοντος. . . .

Τοϋ ετέρου τών υιών τοϋ άεχμνήστου Ζαννή Στεφάνοβικ, 
ούτινος μεθ ’ ύπερηφανεχας δημοσιεύομεν τήν εικόνα, τοϋ 
νεωτέρου τών Αδελφών, ή Ποικίλη Στοά» σήμερον έπχ- 
χειρεχ τήν σκχαγραφίαν.

’Αν έπρόκεχτο νά παρουσχάση είς τάς δφεις τών Αναγνω
στών της, αγαθοεργόν καί εύεργέτην κοινόν καί ύστερόφη 
μον μόνον, ή «Ποικίλη Στοά» είς ούόεμίαν θά προσέκοπτε 
δυσκολίαν.

’Αλλά δχά τόν κ. Παύλον Στεφάνοβικ, τό πράγμα δχαφέ- 
ρεχ. Γεννηθείς δχά νά πράττη τό καλόν, τό πράττεχ κατά 
τρόπον ίδιον έντελώς καί δυσεύρετον καί ίδοϋ ποϋ έγκεχταχ 
ή δυσχέρεια τοϋ έργου μας.

Ή φήμη δέν έξαγγέλλεχ τάς εύεργεσίας του, ούδέ τάς α
γαθοεργίας του διασαλπίζει ή πομπώδης σάλπχγξ τών φιλο
δοξών.

Υπέρ σκοπών έθνχκών προσφέρεχ πάντοτε ήγεμονχκάς τάς 
δωρεάς του, μ«τρχοφρόνως κρυπτόμενος, άναρίθμητοχ δέ, 

ίδχώταχ, οίκογένεχαχ Αναξιοπαθοϋσαι καί μαθηταί άποροι καί 
κοράσια όρφανά ύπό τήν σκέπην του τήν (Μλόστοργον άπο- 
μάσσουσχ τά δάκρυα τοϋ πένθους των καί τής δυστυχίας των. 
Είναι ό προστάτης ό άοκνος, πάντων τών κοινωφελών Ιδρυμά
των τής αχανούς πόλεως τών Παλαχολόγων καί ό άγαπητότε 
ρος παρ’ άπασχν ομογενής.

Ύπό τό Αφελές του έξωτερικόν κρύπτονταχ σπάνχα χαρί
σματα νοϋ καί καρδίας.

Ό Σχόρ Παυλής, ώς άποκαλεχται λατρευτώς, ό Βενχαμίν 
τών μεγάλων Σκυλίτσχδων,ό ώς Απλοϊκός θαλασσχνός έπιβαλ 
λόμενος δχά τοϋ ύφηλοϋ του αναστήματος, τοϋ εύρυνώτου, 
μέ τήν ίδχόρρυθμον φυσχογνωμίαν του, τήν Αμέσως έμποχοϋ- 
σαν έντύπωσιν, μέ τό μέτωπόν του τό εύρύτατον, μέ τήν 
καμπυλουμένην του όφρυν, ό Ακούραστος και Αδχάφθορος ώς 
Αγγλική μηχανή κύριος κολοσσχαίου πλούτου, εινε έν τού- 
τοχς, παρά τήν φαινομενχκήν άπάθεχαν καί σοόαρότητά του, 
ήμερος ώς άρνίον καί ευαίσθητος ώς ποιητής.

Είς τό όνομά του όμνύει ό πολυάριθμος Ελληνικός πλη
θυσμός τής Κωνσταντινουπόλεως, μνήμων τών μεγάλων 
πρός αύτόν καλοσυνών του, διά τάς όποιας ό χορηγός άγάλ- 
λεται χωρίς νά καυχαται.

’Αφελής καί λιτός, δίδει τήν έμπρέπουσαν είς τό χρήμα 
αξίαν, τό όποιον θεωρεί ώς τό μέσον καί ούχί ώς τόν σκοπόν.

Τά μέγαρά του καί αί έπαύλεις του είνε φιλοξένως ανοι
κτά πάντοτε πρός πάντας καί ό αύστηρός τραπεζίτης τοϋ 
γραφείου, είνε οίκοδεσπότης εϋχαρις καί προσηνής καί φι- 
λόφρων καί έράσμιος.

Ό Βίκτωρ Ούγγώ λέγει κάπου- «Τόν πλούσιον, θεωρώ άν
θρωπον, μόνον όταν πεισθώ, δτι πράγματι ούτος Αγαπά 
τά άνθη.»

"Οταν τώρα μάθη κάνεις όποιον έρωτα τρέφει ό κ. Παύλος 
Στε&άνοβικ πρός τάς φυχάς τών αγγέλων, ώς Αποκαλεΐ 
Αλλοϋ τόν κόσμον τών Ανθέων ό μέγας ποιητής, θά έξηγήση 
εύχερέστερον τήν αίχμαλωτιστικήν δύναριν, ήν έχει έπί τών 
όμοίων του, ό ύφ ’ ήμών σκιαγραφούμενος έξοχος όμογενής 
καί θά έκτιμήση δεόντως τά Ακριβότερα, χουσοΰ καί πολυτί
μων λίθων, χαρίσματα τής φυχής του καί τής διανοίας του 
καί θά βαθύνη περισσότερον είς τό βαθύ Απόφθεγμα τοϋ με- 
γαλητέρου ίσως τέκνου τοϋ αίώνος μας.

Ή Ελλάς έπί τοιούτων Ανδρών στηρίζεΐΐπολλά τών ονεί
ρων τοϋ μέλλοντος της. Ή πατρίς δέν Αγνοεί τά ονόματα 
τών μεγαλοφρόνων όμογενών, οί όποιοι τήν όνειρεύονται με- 
γάλην καί περίδοξον, ζώντες καί έργαζόμενοχ καί Αποθνή-
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σκον-ες ακόμη ύπέρ αύτης καί τοϋ μεγαλείου της. "Εν έκ τών 
προσφιλέστερων τοιούτων τέκνων της, είναι καί ό κ. ΙΙαΰλος 
Στεφάνοβικ ϊκυλίτιϊης.

Ζή καί έργάζεταχ διά τήν Πατρίδα, τήν Μεγάλην Πατρίδα, 
την στένουσαν ύπό τό βαρύ πέλμα τών πχκρχών καί τών δυ
στυχιών της.

Ή «Ποικίλη Στοά.» δημοσιεύουσα τήν εικόνα τοϋ έπιφα 
νους όμογενοΰς καί δι’ ωχρών γραμμών παρουσιάζουσα είς 
τούς άναγνώστας της τοιοΰτον άνδρα, έναυρύνεται τιμώσα 
δι’ έξοχου σελίδος τό έργον της

Η «Ποικίλη Στοά», τούς έθνικούς άνδραςύπέρ παν άλλο 
πολύτιμον, θέτει ύήιηλότερα. 'Η Πινακοθήκη της — δύναται 
νά καυχηθή διά τούτο —έτίμησεν έκάστοτε καί έτιμήθη διά 
τών είκόνων τών μεγάλων πατριωτών. Είς τούς έξω όμογε- 
νεϊς στηρίζονται σήμερον αί έλπίδες τοϋ έθνικΟϋ τής πατρί
δος μας μέλλοντος, δπως άλλοτε έστηρίχθη παραπαίουσα καί 
κλονιζόμενη καί καταορέουσα. είς τους βραχίονας τών έλευ 
θερωτών της Λ Πατοίς μας.

Η «Ποικίλη Στοά» έθνικούς άνδρας θεωρεί καί τόν Κα 
ραΐσκάκην καί τόν Χατζή Ιίώνάταν, τόν Μιαούλην καί τόν 
Άβέρωφ, τόν Κολοκοτρώνην καί τόν 'Ριζάμην.

Τούς έλευθερωτάς τής πατρίδος, άλλά καί τούς έργάτας 
τοϋ μεγαλείου της. άλλά καί τούς βασιλείς τοϋ πλούτου, 
έκείνους. οϊτινες τόν άποκτώσι καί τόν διαχειρίζονται, δπως 
ό κ. Παΰλος Στεφάνοβικ ϊκυλίτ<ϊης.

Καί δημοσιεύουσα σήμερον τήν εικόνα του ή «Ποικίλη 
ϊτοά»,προσθέτει μίαν ακόμη σελίδα αίγλης είς τήν Πινακοθή
κην της, ήτις ανοίγεται μόνον δι’ έξέχοντας ανθρώπους τών 
γραμμάτων καί τών έπιστημών καί διά μεγάλους Πατριώτας.

ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ“Εχει ή ψυχή μου μυστικά καί τά φυλάει κρυμένα Μέσα στά ανήλια βάθη της τά τρισκοτιδιασμένα, Τόσο βαθίά όσο ή θάλασσα δέν κρύβει τό κοράλλι, Λες καί φοβάται νά τά ιδοϋν καί νά τά μάθουν άλλοι.”Εχ’ ή ψυχή μου μυστικά και τά φυλάει κρυμένα Μεσ’ στοΰ βυθού της τάδυτα, όσο δειλή παρθένα, Δέν κρύβει μέσ’ στοΰ στήθους της τά φλογισμένα βάθη, Κρυφή άγάπη πού κανείς δέν θέλει να τή μαθη.Γιά τό κοράλλι νά φανή μΓ αχτίνα φτάνει μόνη, Τήν κόρη πάλι μιά ματιά κι αύτή τή φανερόνει. Κ’ ένα τραγούδι μοναχά δέ φτάνει καί γιά μένα Νά δείξη δ,τ’ εχω στής ψυχής τά τρίσβαθα κρυμένα ;
ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚ ΣΚΥΛΙΤΣΗΣ

ί



Φίλτατε κ. Άρσένη,
Ανοίξατε, παρακαλώ, τάς στήλας τον ’Εθνικού ημερολογίου σας, ϊνα 

έννοήσωσι μετά τών άναγνωάτών αύτοϋ καί οί ιστορικοί, τάς άτελείας 
τών έργων των, ΐνα προσθέσητε, σείς πρώτος είς την ιστορίαν τοϋ αιμα
τηρού δράματος της 'Ελληνικής Παλιγγενεσίας, μίαν έτι σελίδα άξίαν 
νά μή μένμ έπί πλέον είς τά σκότη τών παραδόσεων, ίνα έν τέλει προσ
θέσατε είς τόν ύπολογιάμόν τοΰ αίματος, δπερ έπότισε τήν άπελευθερω- 
θεϊσαν Θεσσαλίαν, ικανούς στατήρας έκ τού χυθέντος ύπό τών διά προ
δοσίας σφαγέντων θυμάτων έν Προμυρίψ Πηλίου κατά τήν 8 Μαΐου 
1823.

Τοιούτω τρόπω, φίλε κ. Άρσένη, δίδεταί μοι ευκαιρία, δπως καί πρός 
τήν γενέτειραν τοΰ πατρός καί τών προπατόρων μου γήν έκτελέσω κα
θήκον ιερόν, γνωρίζων τω Έλληνικώ Λαω, δτι τόν ζείδωρον τής έλευθε- 
ρίας άέρα καί αύτό τό Πήλιον έξηγόραόεν, ώς παόα ή τόν τουρκικόν ζυ
γόν άποτινάξασα Ελληνική γωνία, δι’ άγώνων καί θυσιών, καί, δτι τό 
είς τούς πολλούς άγνωστον Προμύριον έχει νά έπιδείξμ έκατόμβας είς 
τόν βωμόν τής έλευθερίας, δυναμένας εϋγλώττως νά διαψεύσωδι τούς έ- 
πιπολαίως φρονοΰντας, δτι κατά τόν ύπέρ τοΰ έθνισμοΰ ήμών κοινόν ά- 
γώνα δέν ήγωνίόθη δήθεν ή Θεσσαλία δσον άλλα ’Ελληνικά διαμερίσ
ματα.

Χαράσσων κατωτέρω όλίγας μόνον γραμμάςπερί τών έν Προμυρίωκατά 
τά έτη 1821—1823 συμβάντων, εύελπιστώ, δτι έν άλλμ ευκαιρία θέλω δυ· 
νηθμ νά συνεχίσω τούς κατά τό 1854 καί 1878 άγώνας τοΰ Πηλίου.

Δέξασθε, παρακαλώ, τήν διαβεβαίωσιν τής εξαίρετου πρός ύμας ύπολήψιως 
μεθ’ ής διατελώ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ 
’Εν Άδήναις τή 26η ’Οκτωβρίου 1895 (Έκ ϊίρομνρίον)

Η ΣΦΑΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΜΥΡΙΟΥ
(8 Μαΐου 1823)

• Εΐδ’ ό φαιδρός ουρανός σου σκηνάς τραγικάς κι’ απευκταίας, 
«Είς στεναγμούς γοερούς οί τραχείς σου έρράγησαν βράχοι, 
«Κ’ ή τών τυράννων πνοή τά ακμαία σου εφθειρε κάλλη. 

Θ. Ορφαμδης: ( Εκ της Χίον δον^ης).

ΗΝ ΰπαρξιν τοΰ Προμυρίου* —δπερ εινε τδ έσχατον τών 
προς μεσημβρίαν ανατολικών χωρίων τής έν τω Πηλίφ 
Μαγνησίας, χωριζόμενον διά μικρών λόφων άπδ του δυ- 
τικωτέρου Λαύκου, έδρας του δήμου Σηπιάδας—οί πολ
λοί, έάν μή σχεδδν πάντες οί μή Θεσσαλοί, άγνοουσι. 
Κεΐται δ’ έντδς φάραγγος έν τω μέσφ ζωηρότατης βλα- 
στήσεως, εις μέρος ίκανώς απόκεντρον, δπερ οί πρό τι- 
νων εκατονταετηρίδων πρώτοι ίδρυται αύτοϋ έξελέξαντο, 
ακριβώς χάριν τών ιδιοτήτων του τούτων, ίνα άποφύγωσι 
τά άρπακτικά βλέμματα τών ληστοπειρατών, οίτινες έμ- 
άστιζον τότε τάς Θεσσαλικάς ακτας. Τδ Προμύριον, συγ

κοινωνούν διά Μηλίνης έκ τής δυτικής του Πηλίου πλευράς, καί διά τοΰ Πλα-

Κοινώς «Μπρομϋρι», κατά τινας παραγόμενον έκ τοϋ Πρό τών Μυρών ή Πρό τοΰ Μύρ- 
μήκος, ύφαλου παρά τήν άχραν Σηπιάδα, Έλευθέρι σήμερον καλούμενης, έφ’ ής κατά Ηρό
δοτον έξώκειλαν τρεις τών προσπλεουσών νηών τοΰ Περσικού στόλου.

ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡΣΕΝΗ «ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ» 6
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ΣΤΟΑ 83τανία έκ του Εύβοϊκοΰ κόλπου, γειτνιάζει μετά της Σκιάθου, έξ ής χωρίζεται 
διά στενής λωρίδος θαλασσίας, πορθμώ όμοιαζούσης.

Ή σήμερον άσημος κωμόπολις έχει παρελθόν ούχί άγνωστον εις την μυ
θολογίαν καί εις την 'Ελληνικήν ιστορίαν. Τις άγνοεΐ, ότι ό έρωτομανής Πηλεύς 
μόνον επί τής Σηπιάδος άκρας καί εντός του κοίλου αυτής μυχοΰ, μετά τάς 
μεταμορφώσεις του εις ύδωρ, πυρ, λέοντα, καί δράκοντα έν τέλει, κατόρθω
σε νά κατακτήση τήν σκληροκάρδιον Νηρηίδα Θέτιδα, τήν μητέρα τοΰ Άχιλ- 
λέως, ήτις άπέφυγε τούς μετά θνητών έρωτας, διότι είχε κακομάθει από τάς 
έρωτιζάς των θεών περιποιήσεις; ’Αλλά καί τις, από τοΰ μαθητικού του έτι 
βίου, δέν διετήρησε ζωηροτάτην τήν άνάμνησιν τής άκρας Σηπιάδος**  έφ ’ής συν- 
ετρίβη ό Περσικός στόλος; Τής άρχαίας κόμης Σηπιάδος, έκεϊ που κειμένης, 
και εις δίωρον άπό τοΰ σημερινού Προμυρίου άπόστασιν, κατοικηθείσης δέ μέχρι 
τής Βυζαντινής εποχής, οΰδέν άλλο ίχνος σώζεται μέχρι σήμερον, έκτος φρου
ρίου Βυζαντιακοΰ, Παλαιοκάστρου καλουμένου, τά πρό τών παραλιών όμως 
σπήλαια ανακαλοΰσι τώ διαβάτη τό τοΰ Εΰριπίδου:

«έλθών παλαιας χοφάδος 
κοΓλον μυχόν
Σηπιάδος».. (Άνδρ. 1266)

Ούδέν ή ελάχιστα καί αόριστα γινώσκομεν έκ βιβλίων περί τής συμμετο- 
χής τοΰ Προμυρίου κατά τόν άγώνα τής 'Ελληνικής Παλιγγενεσίας, διότι οί 
μεν άλλοι ιστορικοί οΰδέν είδικώς περί αύτοΰ αναφέρουσιν, ό δέ κ. Ν. Γεωρ- 
γιάδης έν τή «Θεσσαλία» (σ. 210) μόνον τάς λέξεις ταύτας: «Τό χωρίον 
ταΰτο, ΰποστάν μεγάΛην καταστροφήν ν.ατα τήν έπανάστασιν τοΰ 1821, 
δέν ήδυνήθη έκτοτε ν’ άναλάβη ού'τε κατά τόν πληθυσμόν, ούτε κατά τήν εύη- 
μερίαν τών κατοίκων, οί'τινες, καλλιεργοΰντες τά κτήματά των, μόλις αποζώ- 
σιν έκ τοΰ εισοδήματος».— ’Αλλά πας, έκεΐ μεταβαίνω», πολλά παρά τών γε
ρόντων μανθάνει’ οθεν ούχί έξ έπιθυμίας ή έκ πατριωτικού έγωϊσμοΰ, όπως 
υμνήσω τό Προμύριον, ούτε όπως έπέμβω εις ξένην πρός έμέ σφαίραν, αλλά 
μόνον έκ πόθου, όπως συντηρήσω διά τοΰ αθανάτου Τύπου τάς πληροφορίας, 
ας οφείλω εις τάς έπιτοπίους μου έρευνας, εις έγγραφα ιστορικά, εύρεθέντα 
έν τώ άρχείω τοΰ πατρός μου, καί πρωτίστως εις υπόμνημα, συνταχθέν υπό 
τοΰ γηραιού συμπατριώτου μου Προμυριώτου κ. Μαργαρίτου Λάλη, έθεώρησα 
καθήκον έμόν νά χαράξω έν ήμερολογίω Έθνικώ όλίγας γραμμάς περί τής 
έν Προμυρίφ σφαγής κατά την 8 Matov li-23.

Πρός τοΰτο ανάγκη νά προταχθώσι διά βραχέων τά πρό τής ημέρας τής 
σφαγής συμβάντα.

Μετά τόν άπαγχονισμόν τοΰ πατριάρχου έν Κωνσταντινουπόλει καί τήν έξα- 
γρίωσιν τών Οθωμανών πολλαχοΰ έγένοντο σφαγαί. Τότε ό Μαχμούτ Πασάς 
διετάχθη νά είσβάλη εις τό Πήλιον, όπως τά πάντα παραδώση εις τό πΰρ καί 
εις τόν σίδηρον. Κατά πρώτον προσέβαλε τήν Μακρυνίτσαν, ής τούς κατοίκους, 
τούς μή δυνηθέντας νά φύγωσιν, έφόνευσεν, αίχμαλωτίσας τά γυναικόπαιδα. 
Τά αυτά διέπραξεν εις Πορταριάν καί άπό κωμοπόλεως εις κωμόπολιν διέτρε- 
ξεν όλον τό Πήλιον, προχωρών πρός τό Προμύριον. Ooot τών Πηλιορειτών 
διέφυγον τήν μάχαιραν τών Οθωμανών, μή οντες συντεταγμένοι,ίν ’ άντιτάξωσιν

" Ή άπό τής θέσεως Αγίου Γεωργίου μέχρι τής βορειότερου κειμένης «κρας τοΰ Αγίου 
Δημητρίου παραλία.

άμυναν, έκρύβησαν μετά τών γυναικοπαιδών εις τάς ύψηλοτέρας κορυφάς τοΰ 
Πηλίου καί εις τά παρακείμενα νησίδρια, πολλοί δέ τών Προμυριωτών προε- 
φυλάχθησαν εις Σκιάθον. Οί ’Οθωμανοί, εΐσελθόντες εις Προμύριον έπυρπόλη- 
σαν δέκα έξ οικίας. Μετά τήν γενομένην ταύτην πρώτην καταστροφήν δ Μαχμούτ 
πασάς έπανήλθε μετά τοΰ στρατού εις Βώλον. Έκεΐθεν δέ διεκήρυξεν, ότι χο
ρηγεί άμνηστείαν καί ύπεσχέθη τήν έξασφάλισιν τής ζωής, τής τιμής καί τής 
ιδιοκτησίας τών χριστιανών, οί’τινες, διά τών τοιούτων έπισήμων διαβεβαιώσεων 
ένθαρρυθέντες, ήρξαντο έπανερχόμενοι εις τάς εστίας των. Άλλ’ έκ τών έν 
Σκιάθφ έγκρίτων Προμυριωτών περί τούς όγδοήκοντα, έν ο’ς δ Ευάγγελος 
Δάμτσας μετά τών τέκνων του Γεωργίου, Κωνσταντίνου, καί Νικολάου, δ 
Γεώργιος Φιλάρετος μετά τών τέκνων του Νικολάου καί Δημητρίου, δ Λώ- 
ρης, οί τρεις αδελφοί Λάλη, καί άλλοι, δυσπιστοΰντες εις τά περί άμνηστείας 
κηρύγματα, ένόμισαν προτιμότερου να μείνωσιν έν Σκιάθω, όπως όργανωθώσι 
καί έκεΐθεν έπανέλθωσιν ώς σώμα στρατιωτικόν ή άλλοι αυτών καταταχθώσιν εις 
σώματα καί συναγωνισθώσι μετά τών λοιπών χριστιανών όπου δήποτε τής Ελ
λάδος ύπήρχεν ή άνάγκη τής έπαναστάσεως. Εις Προμυριώτης μεταξύ αυ
τών, δ Γεώργιος Δάμτσας, υιός τοΰ Εύαγγέλη Δάμτσα, έν τή νεανική αύτοΰ 
ζωηρότητι διαπράξας τις είδε τίνα πράξιν, ειχεν αναγκασθή νά φυγαδευθή μα
κράν τών Οθωμανών, εις 'Ρωσσίαν’ έκεΐ κατετάχθη εις τόν 'Ρωσσικόν στρα
τόν, όπου καί προΰβιβάσθη εις ύπαξιωματικόν (1812—1814). Φύσει γενναίος, 
ειχεν έξασκηθή έν 'Ρωσσία εις τά όπλα, έπανήλθε δέ εις Προμύριον κατά τό 
1818, δτε συνεζεύχθη τήν Χρυσοΰλαν θυγατέρα τοΰ Γεωργίου Φιλαρέτου. Αυ
τός λοιπόν έγένετο δ έκ τοΰ προχείρου πρώτος αυτοσχέδιος δπλαρχηγός τών 
Προμυριωτών, εις τό σώμα δέ αύτοΰ κατετάχθησαν οί άδελφοί του, δ Νικόλαος 
Γ. Φιλάρετος καί τινες Μακεδόνες. Έφοπλίσας καλώς μίαν γολέταν, ώς άλλος 
Λάμπρος Κατσόνης, έφώρμα μετά τών γενναίων Προμυριωτών του, δτέ μέν 
δι’ αποβάσεων εις τά παράλια τής Θετταλομαγνησίας, δτέ δέ προχωρών μέ
χρι Χαλκιδικής καί άλλοτε μέχρις αύτοΰ τοΰ κόλπου τής ’Αταλάντης. Τό 
έπίνειον τών θαλασσινών άρματωλών ήτο δ 'Άγιος Γεώργιος τής Σηπιάδος 
καί οί διάφοροι όρμοι καί δρμίσκοι τοΰ Πηλίου καί τής Σκιάθου. Έκεΐθεν δέ 
παρηνώχλουν παντοιοτρόπως τούς Οθωμανούς καί ιδίως τούς έν Λεχωνίοις, 
ένθα κατώκουν τριακόσια’, περίπου οίκογένειαι Οθωμανών. Ούτω ή γολέτα τοΰ 
Γεωργίου Δάμτσα τοΰ ύπό τών Τούρκων κληθέντος «Ζορμπά» (Αύθαιρέτου), 
έκ τοΰ δποίου έπωνομάσθησαν διά τοΰ ίδιου επωνύμου καί οί δύο άδελφοί του, 
Κωνσταντίνος καί Νικόλαος Ζορμπάς, ολίγον κατ’ ολίγον έγένετο τό φόβη
τρου τών έν Θεσσαλία καί τοΐς περιχώροις αυτής Οθωμανών, οί'τινες, πληρο- 
φορηθέντες έκ προδοτών, ότι τό σώμα κατά τό πλεΐστον συνέκειτο έκ Προμυ- 
ρίωτών καί ότι τό δρμητήριον αύτών ήτο τό Προμύριον μετά τών έπινείων 
του, έστρεψαν πρός τό μέρος έκεΤνο τήν προσοχήν των. Κατ’ άρχάς προσεπά- 
θησαν διά τής πειθοΰς, δι’ υποσχέσεων απατηλών περί άμνηστείας καί παν- 
τοίων άλλων τεχνασμάτων, όπως έπιτύχωσι τήν διάλυσιν τοΰ άρματωλιζοΰ έ- 
κείνου καί έπιφόβου σώματος τών έπιλέζτων θαλασσομάχων Προμυριωτών. Άπο- 
τυχόντες έχαρακτήρισαν τό Προμύριον ώς κλεπτοχώριον καί άπιστον πρός τήν 
Κυβέρνησίν του, άπεφάσισαν δέ τήν έξολόθρευσίν του κατά τούς περί αποστατών 
οθωμανικούς νόμους' τούτου ένεκεν έπεζήτουν τήν κατάλληλον εύκαιρίαν πρός 
πυρπόλησιν τών οικιών καί καταστροφήν τοΰ καταφυγίου τών άπιστων, οπερ 
καθίστατο λίαν έπικίνδυνον ώς έκ τής γειτνιάσεώς του μετά τής Σκιάθου.

Εν έτει 1823 διετάχθη δ Λουμπούτ Πασάς Γζέζας νά έκτελέση τάποφα- 
σισθέντα έν μυστικότητι. Έλαβε τήν διαταγήν νά καταστρέψη τό Προμύριον
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καί τούς Προμυριώτας, νά αίχμαλωτίση άπαντα τά γυναικόπαιδα καί νά βαδίση 
προς τδ μέρος τών Τρικέρων,ίνα καταλάβη καί τήν είς τήν είσοδον τοΰ Παγα- 
σητικοΰ κόλπου τόσω όχυράν έκείνην θέσιν.’Έχων ΰπδτάς διαταγάςτου στρατόν 
έξ όκτακισχιλίων ανδρών, άνεχώρησεν έκ Βώλου τήν πρωίαν τής Μαίου 1823 
καί κατεσκήνωσε τήν έσπέραν παρά τήν παραλίαν τοΰ Λυφοκάστρου, ένος έκ 
τών ορμών τής Άργαλαστής. Τήν έπιοΰσαν απέστειλεν έκεϊθεν αίφνιδίως περί 
τούς τετρακοσίους ιππείς καί πεζούς, οίτινες άφίκοντο εις Προμύριον περί τήν 
μεσημβρίαν. Οί Προμυριώται, αγνοΰντες τά κατ’ αύτών τεκταινόμενα, ΰπε- 
δέχθησαν τδν ’Οθωμανικόν στρατόν’ στερούμενοι δυνάμεως, όπως άντιτάξωσιν 
άντίστασιν, τοϊς παρεχώρησαν καταλύματα καί τροφάς δι’ αύτούς τε καί τά 
κτήνη των. "Οταν δέ οί ’Οθωμανοί, παρά τάς πληροφορίας των, είδον δτι τδ 
Προμύριον δέν ήτο μικρόν καί εύάλωτον ύπό μικράς δυνάμεως χωρίον, ώς τοϊς 
είχε παρασταθή, αλλ’ δτι ήτο κωμόπολις, έχουσα τετρακοσίας οικίας καί χι- 
λίους πεντακοσίους κατοίκους, ένόμισαν δτι αλλαχού ήτο τδ παρ’ αύτών ζη- 
τούμενον χωρίον’ δταν έβεβαιώθησαν περί τής πλάνης των, έθεώρησαν έ- 
αυτούς ανεπαρκείς πρός έκτέλεσιν τών έπιδούλων σχεδίων των. Καλέσαντες περί 
τδ μεσονύκτιον τούς προύχοντας, ώμίλησαν προς αύτούς εύγενώς, δτι άναχω- 
ροΰσιν έκεϊθεν, ϊνα μή γείνη είς αύτούς ζημία διά τής περαιτέρω διαμονής των, 
άλλά τούς διέταξαν νά προσέχωσι τούς έπιδρομεϊς συμπατριώτας των, νά 
μή έχωσι σχέσιν τινά μετ’ αύτών καί να καταγγέλλωσιν είς τάς άρχάς πά
σαν πράξιν των, διότι άλλως ήπειλήθησαν, δτι θέλουσι τιμωρηθή αύστηρώς. 
Ουτω μετά τήν αναχώρησιν τών προσκόπων τούτων ’Οθωμανών έξαπατηθέν- 
τες οί ταλαίπωροι Προμυριώται έκοιμήθησαν ήσύχως έπί τή έλπίδι, δτι είχον 
διαφύγει, τότε τουλάχιστον, πάντα κίνδυνον.

Οί έπανελθόντες είς Λυφόκαστρον έξέθηκαν τάς έντυπώσεις των καί δτι ή 
σφαγή δέν ήδύνατο νά γείνη άνευ πολυαρίθμου στρατοΰ. Αυθωρεί διετάχθη 
σώμα έκ πεντακισχιλίων ανδρών, έν οίς καί οί έκ Λαρίσσης Μπέϊδες, δπως 
δδεύση προς τδ Προμύριον.

Ή ζωηρά τών περιχώρων αύτοΰ βλάστησις, ζωηροτέρα καθισταμένη ώς έκ 
τής άνοίξεως, έλαμπε πανταχόθεν καί ή υπερήφανος Σηπίας, ήτις είδε τον Περ
σικόν στόλον συντριδόμενον καί ταπεινούμενον παρά τάς ακτάς αύτής, κατωπ- 
τρίζετο έντδς τών διαυγών τοΰ Θερμαϊκού κόλπου ύδάτων, δτε τά έν Προμυ- 
ρίφ θύματα, αμερίμνως άνοίγοντα τούς οφθαλμούς των, μετά τά ήδέα των 
όνειρα, άτινα είχε προκαλέσει ή μετ’ εύγενείας απομάκρυνσις τών ύποκριτών 
Τούρκων, είδον τήν εαυτών κωμόπολιν σύμπασαν, περικυκλουμένην πανταχόθεν 
καί αίφνιδίως ύπό τών πεντακισχιλίων δημίων των. Άγνοοΰντες τά προδοτικά 
αύτών σχέδια ή προσποιούμενοι, έξήλθυν οί Προμυριώται είς ύπάντησιν τών 
έρχομένων, πρός ούς έχορήγησαν δσα ήδυνήθησαν καταλύματα. Έπί ώρας δύο 
προσηνέχθησαν φιλοφρόνως οί ’Οθωμανοί, οίτινες έφαίνοντο ζητοΰντες πληρο
φορίας περί τών επιδρομέων συμπατριωτών των, ους κατηγορούν ώς αποστά- 
τας καί έπαναστάτας κατά τής Υψηλής Πύλης, ώς κακοποιούς καί ταραξίας 
τοΰ ’Οθωμανικού έν Θεσσαλία πληθυσμού. Άλλ’ ούδέν κατά τών έν Προμυ
ρίω κατοικούντων έφαίνετο σημεϊον δυνάμενον νανησυχήση αύτούς, δτε αιφνι- 
δίως έδόθη τδ σύνθημα τοΰ αιματηρού καί φρικαλέου έν Προμυρίω δράματος 
διά τριών πυροβολισμών. Πάραυτα έξ δλων τών σημείων έξαγριωθέντες έφώρ- 
μησαν οί ’Οθωμανοί καί ήρξαντο λεηλατοΰντες παν δ,τι πολύτιμον ήδύναντο 
νά άρπάσωσιν έκ τών Χριστιανών. Έζήτουν από τούς άνδρας χρήματα, απει- 
λοΰντες,δτι ήθελον αιχμαλωτίσει τάς γυναίκας καί τά παιδία των, καί δτι ήθε- 
λον μεταφέρει αύτάς είς Βελεστΐνον, ί'να έκεϊθεν έξαγορασθώσι βραδύτερον.

Άνεζήτουν είς τά κατώγεια μή τυχόν είχον χωθή έκεϊ χρήματα ή άλλα πο
λύτιμα σκεύη, ταΰτα δέ άνευρίσκοντες έλάμβανον άγρίως. Μετά τινα ώραν, 

» δτε πλέον ένόμισαν,δτι είχε περατωθή δ πρώτος σκοπός τής έκεϊσε μεταβάσεώς
των, έδόθη τδ δεύτερον σύνθημα τής γενικής σφαγής... Τότε ήρξατο δ κλαυ
θμός καί δ δδυρμδς τών άγρίως σφαζομένων άνδρών πρδ τών όμμάτων τών 
συζύγων, ας άπέσπων καί ήχμαλώτιζον, προ τών θρηνούντων τέκνων των, άτινα 
οίμώζοντα έπίσης έκράτουν ύπό φύλαξιν, ί’να μεθ’ έαυτών τά παραλάβωσι βρα
δύτερον. ’Ενώ τά θύματα έπλεον είς τδ αίμά των, τδ πΰρ έτίθετο είς τάς οι
κίας, δ καπνός δέ τών πανταχόθεν αναπτομένων πυρκαϊών έκάλυπτε τδν ού- 
ρανδν καί έκρυπτε τδν ήλιον τοΰ Μαίου, ώσεί αποκρύπτων έκ τών οφθαλμών 
τοΰ πλάστου τάς φρικαλεότητας, άς έτέλουν έκεϊ πλάσματά του κατ’ αθώων 
θυμάτων...

Ή τήν ήμέραν έκείνην καταστρεφομένη κωμόπολις έθεωρεϊτο καί ήτο πλού
σια, κεκοσμημένη ύπό καλλικτίστων οικιών καί κατοικουμένη ύπό χιλίων πεντα- 
κοσίων τούλάχιστον ψυχών. Έν ακαρεί οί μέν Προμυριώται σφαγέντες έπότι- 
σαν διά τοΰ αίματός των τήν δούλην Σηπιάδα, τδ δέ Προμύριον άπηνθρακώθη 
καί κατηρειπώθη* ’ πάσαι αί γυναίκες ήχμαλωτίσθησαν, πωληθεϊσαι βραδύτε
ρον είς τάς διαφόρους τής Τουρκίας πόλεις, τά δέ δυστυχή παιδία ήνάγκασαν 
νασπασθώσι τδν ’Ισλαμισμόν.

Έκ τών άνδρών έζώγρησαν περί τούς τριάκοντα, ους έσφαξαν είς Θέσιν 
Κλίστην, καί τά μέν πτώματά των έρριψαν είς τδ έκεϊ ρεύμα, ίνα κατασπα- 
ράξωσι καί καταβροχθίσωσιν οί κΰνες, οί θώες και οί κόρακες, τάς δέ κεφαλάς 
αύτών παραλαβόντες μετέφερον είς τδν ΙΊασάν, είς ον είπον, δτι ήσαν δήθεν 
αύτοί οί ταραξίαι καί τοΰτο διά νά λάβωσιν άμοιβάς (μπαξίσια).

Όταν οί έν τω στρατοπέδω Τούρκοι είδον τούς συναδέλφους των, έπανελ- 
θόντας καί φέροντας πλούσια λάφυρα, έτρεξαν καί έκεϊνοι καί ήρπασαν δ,τι 
εύρον, μεθ’ δ περί τήν δύσιν τοΰ ήλιου έπανήλθον είς τδ στρατόπεδον.

Μετά τήν απομάκρυνσιν τών ’Οθωμανών έξήλθον άπδ σπήλαια καί άλλας 
κρύπτας έν δλω περί τούς 28, καί τινες έκ τών εξοχών των (Καλυβιών), είς 
άς κατά σύμπτωσιν είχον μείνει τήν έσπέραν έκείνην, ώστε έν ολω μόνον 
τεσσαράκοντα έπέζησαν τής φοβέρας καταστροφής τής Μαίου 1823, οίτινες 
είσήλθον είς τάς πυρποληθείσας οικίας των, πατοΰντες έπί τών πτωμάτων 
προσφιλών συγγενών καί συμπατριωτών. Αύτοί υπήρξαν οί νέοι ίδρυταί τοΰ 
ανακαινισθέντος βραδύτερον Προμυρίου, είς ους προσετέθησαν καί εύάριθμοί 
τινες, έξαγορασθέντες καί έλευθερωθέντες έν Βώλω ύπδ τοΰ Χατζή Άτέμη 
καί τοΰ Γϊακούπ ’Αγά καί έν Λαρίσση ύπδ τοΰ Νατσίπ Μπέϊ. Οί διασωθέντες 
ουτω καί έκ τής αιχμαλωσίας, έπανελθόντες μετά τινα χρόνον, ήσαν περί τούς 
διακοσίους άνδρας, γυναίκας καί παιδία. Βραδύτερον ήλθον άλλοι έξ άλλων 
χωρίων τοΰ Πηλίου, έκ Λαύκου, Δράκιας, Βώλου, Βυζίτσης, Αγίου Λαυρέν
τιου καί άλλων μερών, καί κατώκησαν έν Προμυρίω, δπερ έν τούτοις, εί 
καί παρήλθον έκτοτε έβδομήκοντα καί δύο ένιαυτοί, δέν έχει έτι πλείονας τών 
300 οικιών, ούτε ν’ άνακτήση τήν άρχαίαν του άκμήν ήδυνήθη’ διότι οί μέν 
ένεργον λαβόντες μέρος είς τήν έν άλλοις μέρεσι τής Ελλάδος έπανάστασιν 
καθ’ δλην τήν διάρκειαν αύτής, ώς αί οίκογένειαι Ζορμπά, Φιλαρέτου, Λώρη 
καί άλλων, δεν ήδύναντο πλέον νά έπανέλθωσιν είς τήν Τουρκίαν, ένθα ήθε-

ν
*. Μεταξύ τών πρώτων έπυρπολήθησαν αί οικίαι τών Ζορμπαδαίων, τοΰ Γεωργίου Φιλά

ρετου κα'ι όλων τών άλλων πρωταιτίων κα'ι οδηγών τών κατά τής Κυβερνήσεως επαναστατών 
θαλασσομάχων.
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λον καταδιωχθή ύπό τών ’Οθωμανών, έφ’ ω καί έμειναν έν τή έλευθερωθείση 
Έλλάδι, άναμένοντες και τήν άπελευθέρωσιν τής ιδίας αύτών πατρίδας... αί 
αίχμαλωτισθεΐσαι γυναίκες έμειναν άγνωστοι εϊς διαφόρους γυναικωνίτας ’Ο
θωμανών ώς θαλαμηπόλοι*,  τά δέ παιδία εϊχον οί ’Οθωμανοί αναγκάσει νά έ- 
ξωμώσωσιν, ών τινα εϊχον κατατατάξει καί εις τον στρατόν, είς δέ αύτών μετά 
τήν άπελευθέρωσιν τοΰ Πηλίου έπανήλθεν είς τούς κόλπους τής οικογένειας του, 
άποθανών ώς χριστιανός**,  διότι πεντήκοντα οκτώ παρήλθον έτη, ίνα βλαστήση 
καί έν Προμυρίω τό δένδρον τής έλευθερίας, δπερ έπότισε τό αίμα τών σφα- 
γέντων κατοίκων του !

Αυτή έν συνάψει ή πυρπόλησις και ή σφαγή του Προμυρίου, ήν οτε ό αοίδι
μος Θεόδωρος Άφεντούλης ήκουσεν έπιτοπίως, καθ’ ήν έποχήν τφ 1854 εύ- 
ρίσκετο έκεϊ ώς έπαναστάτης,—τής δ’ έπαναστάσεως άρχηγός ήτο τότε ό έξ 
Άρτεμησίου τής Εύβοιας άποβιβασθείς είς Πλατανίάν τής Σηπιάδος Νικόλαος 
Γ. Φιλάρετος, ταγματάρχης άπόστρατος τής χωροφυλακής καί άρχαϊος συνα
γωνιστής του Προμυριώτου Κατσώνη, ήτοι τοΰ Γεωργίου Ζορμπά, — δα- 
κρύσας ειπεν, ότι ή τοϊς πολλοΐς άγνωστος έκείνη κωμόπολις, ήτις καί μέχρι 
του 1854 ζωηρότατα διετήρει τά αποτρόπαια ίχνη τοΰ Τουρκικού πυρός καί σι
δήρου, μεγάλως ήδικήθη ύπό τών ιστορικών, οΐτινες απηξίωσαν καί δΓ όλιγο- 
γράμμου έτι έκθέσεως νάναφέρωσι τήν φρικαλέαν σφαγήν τής 8 Μαίου 1823.

Ώς έν ταΐς μάχαις οί άγνωστοι ήρωες μένουσιν έσαεί άγνωστοι ή τυχαίως 
περί αύτών γίνεται λόγος έν σμικροΐς κύκλοις,τήν δέ τιμήν καί τήν δόξαν απο- 
λαμβάνουσιν οί στρατηγοί,—μακράν πολλάκις τοΰ τόπου τών μαχών έν άσφα- 
λεία μένοντες,—οΰτω συμβαίνει καί είς τ’ άπόκεντρα χωρία, άτινα δέν έτυχον 
τής εύνοιας τών ιστορικών, τών μεγαλοποιούντων, πολλάκις καί πλέον τοΰ 
δέοντος, τά πρό τών οφθαλμών των, παραλιπόντων δέ, έστιν οτε καί αγνοούν- 
των, τά είς μικράν απ’ αύτών απόστασιν τελούμενα !

Έν Άθήναις τή 26 ’Οκτωβρίου 1895

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ

ΤΡΑΓΟΥΔΑΚΙΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΜΟΥ

ΕΝΑ ΔΑΚΡΥ

Έκύλιόε ένα δάκρυ μου θερμό 
άπό τά μάτια μου χθες βράδυ 
μ’ ένα βαθύ βαθύ Αναστεναγμό 
κι’ άνάλαμψε της νύχτας τό σκοτάδι

Κ’ ή λάμψη ποϋ έσκόρπισε—θαρρείς— 
άκόμα δέν μπορεί νά σβύόμ..........
μονάχα τά σκοτάδια μιας ψυχής 
τό δάκρυ μου ποτέ δέν θά ψωτίσμ.

ΛΥΡΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΡΙΦΗΣ

'. Ό έν ΠειραιεΓ ιατρός x. Ν. Διομήδης, έκ Ζαγοράς τοϋ ίΐηλίου, μ’ έπληροφόρησε 
τελευταίου, οτι κατά τό 1862 εί/εν άνεύρει έν Άργυροκάστρω δυο Προμυριωτισσας έκ τών 
αιχμαλώτων, ύπηρετούσας έν γυναικωνίτη ώς θαλαμηπόλους

Ήτο έξάδελρος τοϋ γράφοντος, όστις τόν έγνώρισε καί προσωπικώς, πολλάς παρ’ αύτοΰ 
τοϋ ίδιου περί τοϋ πολ,υκυμάντου βίου του διηγήσεις άκούσας.



ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΡΙΦΗΣ .

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΡΙΦΗΣ δέν ύ- 
πάρχει πλέον έν τή ζωή ! Έν τω 
μέσω της εύθετου ένεργητικότητος 
προς τήν εύδαίμονα ζωήν τοΰ πλη
σίον, πρός τήν άνακούφισιν πάσης 
ηθικής καί υλικής όδύνης, έν τώ 
μέσω τής περικυκλούσης αύτόν δό-

ί^|ζζξης καί κοινής αγάπης, ό πράος, 
ό δημοτικώτατος, ό άνεξίκακος Νι- 

I κόλαος Ζαρίφηςέβυθίσθη είςτήν 
αίωνιότατα, έκεϊ δ’ ένθα σφύζει σή
μερον ό παλμός τής έθνικής δρά- 
σεως άπώλεσε διά τοΰ θανάτου του 
σόμπας ό Ελληνισμός έν τώνπολύ - 

τιμωτέρων αύτοΰ στηριγμάτων, ένα τών παρηγόρων αρωγών τών 
’Εθνικών ατυχημάτων του, ένα αγνόν καί ένθεον πατριώτην, ένα μέ- 
γαν αντιπρόσωπον τής μεγίστης ανθρώπινης αρετής, τής εύποιΐας, 
τιμήσαντα έν τώ άνθρώπφ τήν ανθρωπότητα και δοξάσαντα τό 
"Εθνος, οπερ ηύτύχησε νά περίκλειση είς τούς κόλπους του τό τε- 
τιμημένον όνομά του. Παρά τό σεπτόν σκήνωμα τοΰ μεγάλου φι- 
λανθρώπου δέν έμεινεν δφθαλμός άδάκρυτος, άπό τών άκροτάτων 
δέ σημείων τής Κωνσταντινουπόλεως, ούδείς ύπήρξεν, οστις νά μή 
έχυσεν έν δάκρυ και νά μή άφήκεν ένα στεναγμόν. ”Ανευ διακρίσεως 
φυλής ή θρησκεύματος, ρεΰμα ολοκλήρου κοινωνίας, έν άκοιμήτω 
πόνω καί βαθυτάτω όλοφυρμώ, έσπευσε ν’ άτενίση τό ύστατον πρός 
τήν γλυκεΐαν μορφήν τοΰ Νικολάου Ζαρίφη, τήν έπί πολλάς δε
καετηρίδας διοχετεύσασαν είς άπέλπιδας τήν έλπίδα, ίνα στεφάνωση 
τήν μεγαλόνουν κεφαλήν ενός μεγάλου Εύεργέτου, ίνα καταφιλήση 
τελευταΐον τήν μεγαλόόωρον χεϊρα,ής αί πράξεις ένεχαράχθησαν δι’ 
άνεξιτήλων χαρακτήρων έν ταϊς εύγνωμονούσαις καρδίαις τών απαν
ταχού εύεργετηθέντων. ΙΙάντες προσήλθον, όπως καταθέσωσι δια-
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δήματα έκ δακρύων και στεφάνους έξ άνθέων παρά τούς πόδας έκεί- 
νου, δστις έχάραξε καθ’ άπασαν τήν τής ζωής σταδιοδρομίαν αν
θήραν καί μυροβόλον γραμμήν ευεργεσιών, δίχως ποτέ νά διασαλ- 
πίσή διά τών δργάνων τής φήμης τήν άθο'ρυβον καί εύγενή άγα- 
θοεργίαν του. Τδ μέγεθος τής καταπλήξεως, ήτις καταλαμβάνει 
ήμας οσάκις βλέπομεν τούς χθες μεταξύ ήμών ζώντας μεταβληθέν- 
τας είς ^αδρανές σαρκίον, είναι πάντοτε, και δικαίως, ακριβώς άνά- 
λογον τοϋ ποσοΰ τής χρησίμου δράσεως, ήτις διέκρινεν έκαστον τού
των, όπόταν δέ ή ζωογονούσα αυτή ζωή αποβαίνει γενικώτερον κοι
νωφελής, έτι δέ μάλλον δέν φαίνεται ευχερής ή άναπλήρωσις αύτής 
δι’ άλλης, έξίσου παραμυθητικής καί ευεργετικής, ή κατάπληξις 
μεταβάλλεται τότε είς θρήνον ού μόνον έπί τφ θανόντι, άλλά καί 
έπί τώ έναπομένοντι κόσμφ, άναμετροϋντι τήν έκτασιν τής άνεπα- 
νορθώτου ζημίας.

Τοιούτου τίνος αισθήματος ήδύνατό τις νά διακρίνη τήν σαφή έκ- 
φρασιν έπί τοϋ προσώπου τοϋ κόσμου, δστις διά τελευταίαν φοράν 
έσπευδε νά άσπασθή τδν νεκρδν τοϋ Νικολάου Ζαρίφη, τοϋ ο
ποίου ή καρδία καί ό νοϋς, ούδέν άλλο έσκέφθη καί ήσθάνθη καί έπό- 
θησε ποτέ, ή τήν άνακούφισιν τών ξένων θλίψεων καί τήν θεραπείαν 
τών άλλοτρίων συμφορών καί άναγκών. Ό θαλερός καί ακμαίος πρε
σβύτης, έζησεν ίκανώς, ίνα εύεργετήσή τήν πατρίδα του, ινα προσ- 
θέση ένα έτι άδάμαντα είς τδ βασιλικόν διάδημα τής μεγάλης πα- 
τρίδος, ήτις μικρά, έν συμφοραις τηκόμενη, χαράν ύψίστην έχει τών 
δλίγων έξοχων τέκνων της τήν ευτυχίαν καί κλέος έαυτής τήν δό
ξαν έκείνων. Άλλά διά τούς άποβλέποντας μόνον είς τδ μεγαλεΐον 
τοιούτων τής Πατρίδος άνδρών, καί τούς προσδοκώντας έκ τής φιλο
πατρίας καί τών αισθημάτων των, τών άποσταζόντων έλπίδων ά
ρωμα τοϋ Ελληνισμού, καί ό θάνατος τοϋ Ν· Ζαρίφη ύπήρξε πρό
ωρος, δυστυχώς πολύ πρόωρος. Άνδρες, ώς έκεινος,ζώντες, διεγεί- 
ρουσι τάς έλπίδας καί διασκορπίζουσι τδν άγιον ένθουσιασμδν τής με
γάλης ψυχής των, ύποβαστάζοντες ύπερήφανον καί άσάλευτον απέ
ναντι δλου τοϋ κόσμου τήν πατρφαν ήμών δόξαν καί εύκλειαν, άπο- 
θνήσκοντες δέ, διδάσκουσι, διά τής όδύνης, ήτις συνοδεύει τήν τε
λευτήν των, δτι ο τάφος τών μεγάλων τής άνθρωπότητος ευεργε
τών δύναται νά θεωρηθή πάντοτε ώς ή μόνη θριαμβευτική τής αθα
νασίας πύλη, τήν οποίαν προλεαίνουσι μέν τά δάκρυα τών χηρών 
καί πτωχών καί όρφανών, έξασφαλίζουσι δέ αί καρδίαι πάσης τής 
πασχούσης καί ευεργετούμενης του άνθρωπίνου γένους μερίδος.

-®-
Τδ όνομα του Νικολάου Ζαρίφη, πάντοτε θά διεγείρω ύψίστην 

καί εύγνώμονα λατρείαν είς πάσαν ελληνικήν καρδίαν. ’Ολίγοι άν- 

δρες εϊδον ζώντες καί ηύτύχησαν, πριν ή ή ψυχή των καταλείψη 
τήν φθαρτήν άργιλον τοϋ σώματος αύτών, ν’ άκούσωσι πάγκοινον 
εύφημίαν, ήν εύγλωττος καί δίκαιος λόγος υφανεν είς τήν ευεργεσίαν 
καί τήν αρετήν των. Εις τών δλιγίστων τούτων ύπήρξε καί ό 
Νικόλαος Ζαρίφης· Αντάξιος αδελφός τοϋ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΑ
ΡΙΦΗ, τοϋ έξοχωτάτου έκείνου τύπου τής έλληνικής φιλομουσίας 
καί φιλογενείας, διήνυσε καί ουτος τδν βίον έν μέσφ τών δεινό
τερων περιπετειών τοΰ Έλληνικοϋ ’Έθνους. Έν τή νεανική αύ- 
τοΰ ηλικία έγένετο αύτόπτης τών μαρτυρίων, άτινα ύπέστη, όπως 
απόσειση τδν βαρύν τοϋ κατακτητοϋ ζυγόν, καί οτε ύπδ τδν πέ- 
λεκυν τοΰ δημίου έπιπτον έν Κωνσταντινουπόλει αί κεφαλαί τών 
ήγετών τοϋ Έλληνικοϋ γένους, οτε ή πανολεθρία τών Χριστιανών 
ήπειλεϊτο, μειράκιον έτι ών, έφυγαδεύθη είς Οδησσόν, ένθα περί 
τά έγκύκλια έξεπαιδεύθη μαθήματα. Έπανακάμψας είς Κωνσταν
τινούπολης προσέβλεψε μετά συντριβής καρδίας είς τδν θριγκόν τής 
πύλης τών Πατριαρχείων, άφ’ού ήρτητο ή αγχόνη τοΰ πρωτομάρ- 
τυρος τής Ελληνικής Έπαναστάσεως, διήλθε σκυθρωπάζων πρδ 
τών έρημωθέντων μεγάρων τών άποκεφαλισθέντων ηγετών τοΰ Γέ
νους ήμών,οι οίκοι τών Μουρούζων,τών Καλλιμαχών,τών Σούτσων 
εϊχον άπεμποληθή είς τούς σατράπας τής ’Οθωμανικής Αύτοκρα- 
τορίας. Δέν άπέπνεε πλέον ή δσμή τοϋ λιβανωτοϋ τών είκονοστα- 
σίων, ούδ’ άντήχουν έν τοϊς δώμασιν αύτών αί διάπυροι εύχαι ύπέρ 
άναστάσεως τοϋ γένους. Άναντι^ήτως αί έντυπώσεις αύται βαθέως 
ένεχαράχθησαν καί έν τή διανοία τοΰ Νικολάου Ζαρίφη, και έν 
τή καρδία του άνέφλεξαν τήν φλόγα, ήτις καθ άπαντα τδν μετε- 
πειτα βίον ύπεξέκαιε τδν ζήλον πρδς δ,τι γενναϊον καί μεγαλουργόν.

Έκτοτε ό Νικόλαος Ζαρίφης έπεδόθη είς τήν έμπορίαν καί 
ένωρίτατα διά τής λελογισμένης καί τίμιας αύτοΰ ζωής, προσε- 
κτήσατο φήμην ύπέροχον καί πίστιν άκλόνητον, ήτις τά μάλιστα 
συνετέλεσεν είς τήν εύόδωσιν τών έπιχειρήσεων καί τήν προαγωγήν 
τών ύλικών μέσων. Στήλαι ολόκληροι αληθώς δέν θά έξήρκουν 
έστω καί προς απλήν μνείαν τών άπειρων τοΰ μεγαλοκάρδου Ανδρος 
δωρεών πρδς τά Εκκλησιαστικά έν Κωνσταντινουπόλει καθιδρύ- 
ματα, τούς διαφόρους Συλλόγους καί έν γένει τά Φιλεκπαιδευτικά 
σωματεία, ιδία δέ τών πρός τούς πένητας εύεργεσιών του, άς έποι- 
ειτο μετ’ ειλικρινούς άγαλλιάσεως, πάντοτε άποβαίνων τδ κέντρον 
πάσης ιδέας καί πάσης ένεργείας, τεινούσης πρδς τδ αγαθόν καί 
χρήσιμον, ό άληθής πυρήν παντός καλοΰ καί έν τή κοινωνία καί 
μακράν αύτής, παντοΰ, δθεν έξεζητεΐτο ή πάντοτε πρόθυμος καί ού- 
δέποτε άποκάμνουσα άντίληψίς του. Έν τή συνειδήσει τοΰ Νικο
λάου Ζαρίφη ό πλοΰτος δέν ήτο τδ τέλος τών πράξεων αύτοΰ,
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διότι δέν έπεζήτει αύτόν, δπως έν τη όψει τοΰ πολλαπλασιαζομένου 
χρήματος διαθρύπτηται τοΰ άφθονου πλούτου ακατάσχετος ορμή, 
ούδ' έπόθει ν ’ άνευρίσκή έν τφ άνειμένφ τής διαίτης τήν θερα
πείαν κούφων απολαύσεων ή άλαζονευομένης έπιδείξεως. Καί διά 
τδν Νικόλαον Ζθρίφτιν ° πλούτος έθεωρεϊτο τδ μέσον πρδς έπι- 
τυχίαν ύψηλοτέρων σκοπών,τδ θεμέλιον έργων λαμπρών είς τδ μέλ
λον. Εντεύθεν ή φιλοπατρία του ύπήρξε κατ’ έξοχήν πρακτική, καί 
διέγνω μετά θάνατον τδν τρόπον τής άρίστης χρησιμοποιήσεως τής 
περιουσίας του υπέρ τών ’Εθνικών άναγκών, τδ δέ πλούσιον καί βα- 
σιλοπρεπές κληροδότημά του ύπέρ τής ίδρύσεως άγροτικώνΣχολείων 
είς τάς κοινότητας τών ύποδούλων Ελλήνων χωρικών, θά κατα- 
λίπη τδ όνομά του άλησμόνητον έν τή ιστορία ήμών καί έν τή 
μνήμη καί τή καρδία τοΰ Ελληνικού Λαού.

Παρά τφ Νικαλάω Ζαρίφη τά ύλικά άγαθά καί τδ ύπέρμε- 
τρον τοΰ πλούτου δέν άπήμβλυναν τδ αίσθημα τής φιλοπατρίας καί 
τής άρετής τήν έντασιν. Ήγάπησε τδν πλησίον ώς σεαυτόν, άδια- 
κρίτως "Εθνους και θρησκεύματος, εΰδαιμονών δέ διά τών εύλογιών 
τοΰ Ύψίστου είς τάς έμπορικάς αύτοΰ έπιχειρήσεις, δέν έκρυψε τδ 
τάλαντον, δέν έθησαύρισε δι’ έαυτδν καί τδν έαυτοΰ οίκον, άλλά 
διά τδν πτωχόν, διά τά μεγάλα όνειρα τής πατρίδος του, μετά βα- 
θείας προνοίας καί χριστιανικής χάριτος, στέργων καί πράττων τδ 
άγαθόν. Τούτου δ’ ένεκα είς δλην τήν ζωήν τοΰ μεγάλου εύεργέτου 
έν καί μόνον αίσθημα ίσχυε πλειότερον διά νά υγραίνη τους δφθαλ- 
μούς του καί μία μέριμνα, μία στοργή παρηκολούθει τά βήματά 
του, πληροΰσα μετά τών άλλων ήρέμων αισθημάτων, τδ άδυτον, 
τδ ιδανικόν τών μεγάλων ψυχικών αύτοΰ πόθων, ή άγάπη πρδς τήν 
Ελλάδα, ό πόνος πρδς τήν άτυχή ήμών πατρίδα, ήν έν δδύνζ) έ
βλεπε ταλανιζομένην ύπδ τής νάρκης καί δσημέραι άποξενουμένην 
πάσης ’Εθνικής ύπερηφανείας καί ’Εθνικής ένεργείας.

Ό Νικόλαος Ζαρίφης θνήσκων κατέλιπε τδν δοΰλον 'Ελλη
νισμόν είς άφατον πένθος, είς δρφανείαν, είς άπόγνωσιν, διότι αύτδς 
μετά τδν θάνατον τοΰ έξοχου πατριώτου άδελφοΰ του Γεωργίου 
Ζαρίφη,άπέμενεν ό μόνος έπί σειράν έτών μεγάθυμος αύτοΰ προστά ■ 
της,ό εύεργέτης, ή παρηγοριά, δ σωτήρ αύτοΰ έν δυσπραγίαις. Ευτυ
χώς, άμφότεροι οί μεγάλοι εύεργέται άδελφοίμετά τοΰ θανάτου των, έ- 
κληροδότησαν τδ μέγα αίσθημα τοΰ πατριωτισμού των είς τάς εύγε- 
νεϊςψυχάς τών εύγενών άπογόνωντων, ών ύπαρχόντων δέν έξέλιπεν 
ή εύεργετική καί ζωοπάροχος σκιά αύτών έπί τήν πάσχουσαν άνθρω- 
πότητα καί τήν διψώσαν τοΰ Έλληνικοΰ "Εθνους πρόοδον. Ό Γε

ώργιος Ζαρίφης, δ πατριάρχης άληθώς τών έν Ανατολή φιλάν
θρωπων, ό τιμαλφέστατος έκεϊνος θησαυρός τής ’Εκκλησίας καί τοΰ 
Γένους ήμών, δ άκάματος τών 'Ελληνικών γραμμάτων προστάτης 
καί θερμουργδς τής πασχούσης άνθρωπότητος εύεργέτης, ύπήρξε γε
νάρχης οίκου μεγάλου, στιβαροΰ, στελέχους εύθαλεϊς καί γενναίους 
θρέψαντος πρέμνους, σήμερον δέ τά πεφιλημένα τέκνα του μετά 
τής έπιζώσης γεραράς μητρός των, τδν μέγιστον καί άκένωτον πλοΰ- 
τον τής μεγαθύμου καρδίας τοΰ Γεωργίου Ζαρίφη κληρονομή- 
σαντα, διά τών γενναίων αύτών άρωγών, έπωφελέστατα καθιστά
μενα είς τδν κόσμον, διαιωνίζουσι περιδόξως τδ μέγα όνομα τοΰ α
θανάτου πατρος των. Εύέλπιδες γόνοι άγαστοΰ καί μεγάλου πατρδς, 
βαδίζουσιν έπί τά ίχνη τοΰ γεννήτορος αύτών, έπ’ άγαθφ τής ’Εκ
κλησίας, τοΰ Έθνους καί τής καθόλου κοινωνίας.

Καί τής μεγάλης ψυχής τοΰ Νικολάου Ζαρίφη,τά υψιστα δω
ρήματα, διάδοχος έπιφανής τοΰ πλούτου καί τοΰ δνόματός του,συνε- 
χίζει,γεραίρουσα τήν μνήμην τοΰ πολυφιλήτου συζύγου της καί έξα- 
κολουθοΰσα τδ έργον,είς δ έκεϊνος άφιέρωσε τδν βίον αύτοΰ καί ύπέρ 
ου έπαλλεν ή ευσπλαγχνος καρδία του, ή έρίτιμος χήρα κ. 'Ελένη 
Ν· Ζαρίφη, έμφορουμένη εύσεβών αισθημάτων καί άδιαλείπτως 
παρέχουσα γενναία βοηθήματα είς τά έκπαιδευτικά καταστήματα 
καί τά άλλα ’Εθνικά ιδρύματα, ύπέρ ών έχορήγει μεγαλοδώρως δ 
πολύτιμος αύτής σύζυγος. Αί ίδιαι προσωπικά! άρεταί τής εύγενε- 
στάτης κυρίας Ελένης Ν· Ζαρίφη, πάντοτε θά λαμπρύνωσι τδ 
όνομα τοΰ Νικολάου Ζαρίφη, καί πάντοτε αί νέαι μετά τδν θά
νατον αύτοΰ μεγάλαι άγαθοεργίαι τής έπιφανοΰς καί εύσεβάστου 
συναγωνιστρίας έκείνου,κατά τδν μεστότατον παραδειγματικών φι
λανθρωπιών βίον του, θ ’ άναλύωσιν είς δάκρυα τιμής καί εύγνωμο- 
σύνης τάς απανταχού τής γής Έλληνικάς ψυχάς, διότι άληθώς 
σπανίως συνδυασμός δόξης καί φιλανθρωπίας, διεφυλάχθη εύτυχέστε- 
ρος καί μεγαλοπρεπέστερος, ή δ δεσμός δν δέν έλυσεν δ θάνατος έν 
τή πατριωτικωτάτή καρδίφ τής κ. Ελένης Ν· Ζαρίφη.

Ό Θεός άς χαρίζη είς όλους άμέτρητα τά έτη τής φιλανθρώπου 
ζωής των. Έν τή Τστορίφ τοΰ νέου Έλληνικοΰ Έθνους,ή ΰπαρξις 
τών τοιούτων γνησίων κληρονόμων τής μεγαλοφροσύνης τών πα
τέρων ήμών, ή γέννησις τοσούτων μεγάλων πατριωτών,ένέχει έθνι- 
κωτέραν σημασίαν. Είναι τδ αιώνιον μαρτύριον Εθνικής μεγαλο
φροσύνης καί φιλοπατρίας, ήτις κατηγλάι’σε πάντοτε τήν Ελλάδα, 
είτε κατά τούς αιώνας τής δόξης, είτε κατά τούς θλιβερούς χρόνους 
τών μεγάλων αύτής συμφορών.
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ΦΙΛΩΝ ΙΩΑΝΝΟΤ ΦΙΛΩΝΟΣ

δποίων τά f χρονικά 
τείαοί παοένουσι τά

ΡΟΣ την μνήμην καί τό όνομα τοΰ Φ. Φίλω- 
vog, ή Διεύθυνσις τοΰ Έ&νικοΰ Ημερολογίου 
οφείλει εξαιρετικήν έκδήλωσιν εγκαρδίου σεβα
σμού καί λατρείας, καθόσον ούχί άπαξ εις τά 
πρώτα βήματα τοΰ έργου αυτής, οί ωραίοι λό
γοι τοΰ γλυκυτάτου πρεσβύτου άπέβησαν εις ά- 
κρον ενθαρρυντικοί καί παρήγοροι, ύπερόχως δ’ 
έκράτυναν τόν νεανικόν ενθουσιασμόν αυτής εις 
γενναιότερα διαβήματα προόδου καί ένεργείας. 
Οί παρελθόντες χρόνοι διεφύλαξαν έν τή ψυχή 
ήμών εύγνώμονα τήν άνάμνησιν τών συμβουλών 
τοΰ Φίλωνος Φιλωνο?, καί ένισχυσαν τό θάρ
ρος ήμών έν τώ άστόργω δυστυχώς παρ ’ ήμϊν 
σταδίω τών φιλολογικών άγώνων.

Μετέχουσι θλιβερού τίνος καί πικρού θελγή- 
τρου τών διαπρεπών άνδρών αί Νεκρολογίαι, 
τών άνδρών έκείνων περί τών ύπηρεσιών τών 

τής δσημέραι διαμορφουμένης 'Ελληνικής Πολι
λαμπρότατα τών άπομνημονευμάτων, ένέχουσι 

δ’ έν'έαυταΐς τό γλυκύπικρον αίσθημα τής άναμνήσεως άποιχομένης δό- 
ξης, άποιχομένου μεγάλου παρελθόντος, τό θέλγητρον τής άναπολήσεως 
άποπτάσης ευδαιμονίας έν ήμέραις θλιβεραϊς διά τό 'Ελληνικόν Έθνος. 
Αυτός είναι δ αιώνιος νόμος τής προόδου, πρό τού οποίου είναι έπιβεβλη- 
μένον εις τήν νεωτέραν γενεάν νά γονυπετή. Χαράσσων τις γραμμάς ή 
συντάσσων τόν βίον Άνδρών άλλων έποχών καί άλλων εύτυχεστέρων 
καιρών, δέν ραίνει μόνον μέ έφήμερα νεκρικά άνθη τά σκηνώματα Αυ
τών, άλλά δρέπει τοιαύτα άμάραντα έκ τού βίου των διά τήν χρήσιν 
καί τήν ζωήν τών μεταγενεστέρων. ’Εντεύθεν δπόταν έπιχειρή τις τήν 
άνέλιξιν τών σελίδων τής ζωής ενός έπισήμου άνδρός, έξ έκείνων, οί'τινες 
δέν δημιουργούνται, ώς σήμερον, έκ τού προχείρου, ουδέ άναπληρούνται 
ευκόλως, εις έποχάς, καθ’ ας ή χαύνωσις διεδέχθη τήν προτέραν ζωήν, 
καί δ άνονείρευτος λήθαργος άνεπλήρωσεν έγρήγορσιν πεπληρωμένην θελ
κτικών προσδοκιών, είς τούς δακτύλους δειλή ύποτρέμει ή γραφίς και ή 
οδύνη βαρεία, ώς έφιάλτης εκλύει τήν ψυχήν. Καί είς τούτο ακριβώς έγ
κειται ή δυσχέρεια, διότι ούδέ υπερβολή δύναται νά καλύψη τήν άλή- 
θειαν, ούδέ μετριότης ν’ άποχρωματίση τά ζωηρά χρώματα, άτινα έμ- 
φαντικώτερον καί τών ώραιοτέρων λέξεων είκονίζουσι τούς χαρακτήρας 
καί την ζωήν τών πρώτων Άνδρών τής ήμετέρας πατρίδος.

* *Έκ τής μελέτης τής έργασίας καί τού δλου βίου τού έπιφανούς πο
λίτου καί τού χρηστοτάτου έλληνος πολιτευτού Φιλωνο£ I. Φίλωνο^, 
εις τόν νεκρόν τού δποίου έν πάση μεγαλοπρεπείς άπέδωκε τάς ύστάτας 
αύτής τιμάς ή 'Ελληνική Πολιτεία τήν 1 0r<v Σεπτεμβρίου τού 1895, ά- 
νευ τού θορύβου έπικηδείων ή έπιταφίων λόγων, τοιαύτην μεγάλην διδα
σκαλίαν άποκομίζει τις, διδασκαλίαν, άφθονα καί τιμαλφή παρέχουσαν 
έφόδια, ύψίστως έπιδρώντα έπί τού βίου ήμών τών νεωτέρων και δημι— 
ουργούντα νέας έννοιας, νέα συναισθήματα. Ύπήρξεν είς έγκριτος τύπος 
πολιτικής άρετής, άρχοντος τελείου, φιλελευθέρου, σωφρονος και ειλικρι
νούς τής πατρίδος στρατιώτου, είς τών αγνότερων αντιπρόσωπων θεμελι- 
ουργού τάξεως άνδρών, δμοίους τών δποίων δέν παράγει ίσως πλέον η φυ- 
σις διά τό δύσμοιρον ήμών Έθνος, τό πικρώς συναισθανόμενον σήμερον 
τήν λειψανδρίαν τών νεωτέρων χρόνων είς πολιτικούς ιοίως άνδρας, ικα
νούς καί φιλοπάτριδας περισσότερον ή φιλαύτους.

Οΰτω δ πλήρης χρησίμων ήμερών πολιτικός και κοινωνικός βίος τού 
Φιλωνο£ I. Φίλωνος δέν άποτελεϊ άπλήν βιογραφίαν κοινού μεταστάν- 
τος, ούδ ’ είναι έργον όλιγίστων σελίδων ή άνακεφαλαιωσις τής όλης πε
ριβλέπτου πολιτείας τού Άνδρός, ήν πάντοτε περιεβαλλε οιά διακεκρι
μένων δειγμάτων τιμής καί σεβασμού ή 'Ελληνική Κοινωνία, έκ τής 
ψυχής τών μελών τής οποίας δέν άπεμάκρυνεν ακόμη,η υφιστάμενη πολι
τική έξαχρείωσις, τήν άληθή συνείδησιν καί ίδιάζουσαν εκτιμησιν προς 
τήν μεγάλην άρετήν τών διασωζομένων είσέτι παρ ήμϊν όλιγίστων κοι
νωνικών κορυφών.

*

Αί πρώται άναμνήσεις, αί πρώται έντυπώσεις τής ζωής του Φιλa>vog 
ύπήρξαν έξοχοι, πράγματι μεγάλαι. Ό Ιωάννης Φίλων, δ περιώνυμος 
προύχων καί προεστώς τής Λεβαδείας, κατά τήν έναρξιν τού ύπερ ανε
ξαρτησίας άγώνος τού 1821, έν τοϊς πρώτοις ήσπάσθη τήν ίεράν σημαί
αν, διά τής βαρύτητος δέ τής φήμης καί τής ύποληψεως τού οικου αυτού, 
ού μόνον τά τής ιδίας έπαρχίας, άλλά καί τά πλήθη τών ομορων τή Λε- 
βαδεία τόπων ένεθάρρυνεν, όπως γενναίως ταχθώσι περί το λάβαρον τής 
Πατρίδος. Τήν πείραν, ήν ειχεν αποκτήσει, οιευθύνων τά πράγματα τής 
Λεβαδείας ύπό τήν Τουρκικήν διοίκησιν, και την υπόληψιν και τον σε
βασμόν, ών άπήλαυεν δ οίκος αυτού παρά τοϊς δμοεθνεσιν, ενεκα υπηρε
σιών πρός αυτούς μακρών έτών καί θυσιών προσωπικών, ο Ιωάννης Φί
λων χρησίμους κατέστησε, καθ’ ήν στιγμήν, τού κατακτητού εκλιπον- 
τος, τά πάντα περιήλθον εις τήν άναρχίαν. Ό Ιωάννης Φίλων και οί 
άλλοι δμογενεϊς αύτφ, μεγάλοι πατριώται, άντικατεστησαν την οιοικη- 
τικήν δράσιν τής έκλιπούσης άλλογενούς καί τυραννικής οιοικησεως, οι 
δμοεθνούς καί φιλανθρώπου, αυτοί δ ’ έγένοντο οί πρώτοι αυθεντικοί αντι
πρόσωποι καί Κυβερνήται τής έλευθερουμένης 'Ελλάδος, αύτοι οί τροφο- 
δόται καί χορηγοί τού άπέλπιδα διώκοντος πάλην Έθνους. Ησαν καί 
κυβερνήται, καί χορηγοί, καί τροφοδόται, αυτοί ούδέν λαμβάνοντες, άλλ 



ΣΤΟΑ 95
94 ΠΟΙΚΙΛΗ

έκ τών Ιδίων θυσιάζοντες και είς τά πάντα άνταποκρινόμενοι έκ τών λει
ψάνων περιουσίας, διαρκώς ύπό τοϋ κατακτητοϋ δεκατιζομένης πρότερον, 
καί ύπό τών φρικαλεοτήτων τοϋ πολέμου δσημέραε μειουμένης. Ό Φίλων 
Φιλωνος άνεδείχθη αντάξιος τής φήμης τοϋ οϊκου, ένώ έγεννήθη και μι
μητής έπίζηλος τών άρετών τοϋ μεγάλου πατρός αύτοϋ. Όπόταν, μόλις 
δεκατεσσάρων έτών νεανίας, άπήρχετο είς την άκμάζουσαν τότε ’Ακαδη
μίαν τοϋ Γκίλφορδ έν Κερκύρ^, είς ήν καί έπί τετραετίαν παρέμεινε σπου- 
δάζων καί οργών πρός γενικωτέραν διαπαιδαγώγησιν,ή πατρίς ήμών άνε- 
γεννάτο έκ τής τέφρας αύτής, ό ήρωϊσμός καί ή καρδία παρέδιδον “Εθνος 
έλεύθερον, ή απαράμιλλος έθελοθυσία καί αύταπάρνησις έδημιούργουν έκ 
τοϋ μηδενός τήν ελληνικήν ιδέαν, καθίδρυον τό ’Ελληνικόν “Εθνος, ώς 
τόν πρώτον σταθμόν τής ’Εθνικής σταδιοδρομίας,νέος δέ διηνοίγετο άγων 
ύπέρ τής έπιστήμης, άγων ύπέρ τής πολιτείας, άγων ύπέρ τής πατρίόος. 
Τούς άνδρας τών μαχών, έ'πρεπε μετ’ ολίγον νά διαδεχθώσιν έν τή ’Ε
θνική Έργασίγ, άλλης φύσεως άνθρωποι, άπολύτως χρήσιμοι είς τήν 
σώφρονα σύνταξιν τής άνακυπτούσης νέας πολιτικής κοινωνίας τής 'Ελ
λάδος, ειρηνικής πλέον έργασίας άπόστολοι καί έκτελεσταί.

Άγωνισταί τοϋ πολέμου καί άγωνισταί τής ειρήνης. Τούς πρώτους, 
θεμελιώσαντας διά τών πολεμικών αύτών άθλων τό μικρόν φυτώριον τής 
έλευθερίας τοϋ Γένους διεδέχοντο, οί έκτοτε διά τών ειρηνικών αύτών 
άγώνων άνδρώσα,ντες τό δένδρον τής έννόμου έλευθερίας νέοι άνδρες, 
οίτινες έμελλον νά χρησιμεύσωσιν ώς όργανα τής κοινωνικής καί πολι
τικής ^υθμίσεως καί άποκαταστάσεως τοϋ ’Ελληνικού “Εθνους. Τιμή καί 
δόξα είς τούς πολεμικούς καί ειρηνικούς άγωνιστάς, τιμή καί δόζα καί 
είς έκείνους, οί όποιοι θά συνεχίσωσι τό έ'ργον άμφοτέρων.

*

* *Τέκνον διακεκριμένον τών εποχών έκείνων ύπήρξεν ό Φίλων I. Φιλω- 
νος, ού τό λείψανον πρό όλιγίστων μηνών παρέλαβεν, ΐνα φυλάξη ή Ισ
τορική γή τής πόλεως τών ’Αθηνών, ή τόσους καλύπτουσα έργάτας έ
θνικών έργων καί έθνικών έποχών. Έν τφ μέσω τών νεφών καί τής άχ- 
λύος τών Έθνικών δυσπραγιών, έ'χων συνεργάτας διαπρεπείς άλλους άν
δρας, είς τήν καρδίαν καί τήν διάνοιαν τών οποίων ή έλευθερία, έτίθετο 
ώς βάσις τής άνελίξεωςτής νεωτέρας προόδου καί ώς άπρόσκοπτος άνάπτυ · 
ξις τών δυνάμεων αύτής, διά συνεχούς άμέμπτου πολιτικής και άμωμου 
ιδιωτικού βίου, παρέσχεν εαυτόν ύπόδειγμα τοϊς έπιγενομένοις, και οι έρ
γων,ούχί διά λόγων κενών, έπετέλεσε τό πρός τήν Πολιτείαν καθήκον. Ή- 
γάπησε τό πολιτικόν στάδιον καί είς τούτο άφοσιωθείς, άπό τοϋ 1849 
μέχρι τοϋ1880 έπολιτεύθη διαρκώς,πάντοτε έκλεγόμενος Βουλευτής,Πρό
εδρος τής Βουλής τω 1861, καί έπί τής ήδη Βασιλείας ύπό τόν άείμνη- 
στον Ζαίμην τω 1869 Υπουργός τών Εκκλησιαστικών καί τής Δημο
σίας Έκπαιδεύσεως. Άπό τοϋ 1849, άφ’ής έποχής κατήρξατο τοϋ πο
λιτικού βίου αύτοϋ ό Φ. Φίλωνο^, έπί σειράν μακράν έτών ύπηρέτησεν 
ένθέρμως καί τήν ’ιδίαν έπαρχίαν τής Λεβαδείας, ής ό Λαός πλειστάκις 
έν θριάμβφ άπέστειλεν αύτόν άντιπρόσωπον, περί τό όνομά του οέ, ο- 

νομα άληθοϋς εύπατρίδου, συνήγαγεν έπί πολλάς περιόδους όλον τό κοι
νωνικόν καί πολιτικόν τοϋ τόπου μεγαλεϊον. Όλίγιστοι πολιτικοί “Ανδρες 
συνεκέντρωσαν, ώς δ Φίλων Φίλωνος τοσαύτην δημοτικότητα, καί ό- 
λίγιστοι ήξιώθησαν τοϋ σεβασμού, δν ούτος έξ άληθεστέρας πολιτικής πε
ριωπής καί άξίας είχε δημιουργήσει έν τω Λαφ τής Λεβαδείας, ού τά 
αισθήματα καί τάς άνάγκας καί ώς Δημοτικός “Αρχών κάλλιστα έγνώ- 
ρισε, πάντοτε δ’ είλικρινώς καί πολυτίμως έπροστάτευσεν. ’Αείποτε ά- 
νεφάνη σπουδαιότατος πολιτικός παράγων έν τοϊς πολιτικοϊς άνταγωνισ- 
μοϊς παλαιών σπουδαιοτάτων ημερών, έβάρυνε δέ έν οίαδήποτε έποχή ή 
γνώμη του, καί τότε πρό πάντων άνωμολογεϊτο ύφ ’ όλων ή διορατικό- 
της, ή νοημοσύνη,ή έκτακτος καί άπταιστος έκτίμησις τών περιστάσεων 
ύπο τοϋ Φίλωνο§.

Αί έν τω Κοινοβουλευτικοί βίω άπό τοϋ 1849 ύπηρεσίαι τοϋ Άνδρος, 
άνέδειξαν αύτόν ένωρίτατα έν τών τότε έγκριτοτέρων μελών τής Ελλη
νικής Βουλής, είς ήν κατέλαβεν έπίσημον θέσιν καί διεκρίθη διά τήν ά- 
ληθή φιλοπατρίαν του, τήν πολιτικήν αύτοϋ εύστάθειαν καί τάς πολλάς 
καί ποικίλας αύτοϋ γνώσεις. Ή τριακονταετές πολιτική έργασία καί δρό£- 
σις τοϋ Φ.ΦίλωΐΌ£ καί ή έν τοϊς άνωτάτοις ύπουργήμασι διαδοχική αύτοϋ 
ύπηρεσία, άποτελοϋσαι λαμπροτάτους σταθμούς έκδουλεύσεων μεγάλων, 
έν αίς διαλάμπει ό ήθικός χαρακτήρ καί ή άκεραιότης τοϋ έντιμου πο- 
λιτευομένου, δύναται συγχρόνως ν ’ άπαρτίση άριστον θέμα έξαιρέτου με
λέτης, έπίζηλον δίδαγμα διά τούς μελετώντας τήν ιστορίαν τής ζωής τοϋ 
Άνδρών έκείνων, οίτινες τωόντι άνεφάνησαν ύπέροχοι έν τή έκδηλώσει 
τής άφοσιώσεως καί τής άγάπης αύτών προς την πατρίδα ήμών. Τά έ'ρ- 
γα τών νεωτέρων, ϊσως τελειότερα έν τοϊς καθ ’ έκαστον ή τά έργα έ
κείνων, θά συγκαταβώσιν είς τόν τάφον τοϋ θανάτου, όπως άφανισθώσιν 
εν τω σκότει τής άφανείας αύτοϋ, άλλά τά έ'ργα έκείνων θά συγκινώσιν 
έσαεί πάσαν ελληνικήν καρδίαν καί έ'σονται τό χάρμα καί τό δίδαγμα 
τών μελλουσών γενεών.

★

Ό μετά τό 1880 βίος τοϋ Φ.Φίλωνυδ ύπήρξε βίος μάλλον άποχωρή- 
σεως η ένεργείας, μάλλον άναμνήσεων ή νέου σταδίου. Έν τούτοις, έάν 
επι τής βασιλείας τοϋ“Οθωνος αί ύπηρεσίαι τοϋ Φίλωνος,αί είς τό στέμμα 
σοφαι γνώμαι αύτοϋ άπέβησαν ούχί άπαξ εύεργετικαΐ καί χρήσιμοι,καί 
επι τής νϋν Βασιλείας,έπίσης έξόχως έν τω προσώπφ αύτοϋ, έξετιμήθησαν 
πολλάκις καί ήκούσθησαν εύπροσδέκτως, οί ειλικρινέστατοι καί πατριω
τικοί λόγοι τοϋ πολυμαθεστάτου Άνδρός. Ό Φίλων Φίλωνο§ ε”κτοτε 
ποθήσας τήν οικογενειακήν γαλήνην, ίσως δέ καί τελείως άπογοητευθείς 
εκ τών εποχών,εις τάς δυσχερείας τών οποίων έγκαίρως διεϊδεν δ πλήρης 
αναμνήσεων καί πολύπειρος πολιτευτης,πλήρη τήν διάψευσιν τών προσδο
κιών,αϊτινες έπλήρουν τάς ψυχάς τώνΆνδρών τών χρόνων,καθ’ οδς ούτος 
εορασε καί είργάσθη, άπεμακρύνθη τής πολιτικής σκηνής, άποφέρων ώς 
γέρας πολύτιμον καί πολυσήμαντον τών μακροχρονίων καί πεφωτισμένων 
πολιτικών ύπηρεσιών του, όνομα άκηλίδωτον καί μεμαρτυρημένην άπό
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[Λερούς τής Κοινωνίας έκτίμησιν πρός αυτό. Οίον στϊλβον παράσημον 
καί μυρίων άδαμάντων στιλπνότερον ! Εκείνο τό οποίον δέν άπονέμεται 
διά της ύπογραφής 'Υπουργού, άλλά διά της ύπογραφής της κοινής γνώμης!

Και έν τώ ιδιωτικό καί κατ’ ιδίαν βίω, άνεδείχθη δ Φίλων Φί- 
Aravoj, εφάμιλλος της πολίτικης αύτοΰ ζωής, μέχρι δέ της τελευ
ταίας πνοής του, έτήρησε την ζωηρότητα της νεότητος, τήν γλυκύ- 
τητα τοϋ ήθους, τό επαγωγόν τής ομιλίας και τήν άφέλειαν, τήν δια- 
κρίνουσαν τήν άληθή ευγένειαν. Ό Περικλής θνήσκων ήδυνήθη νά εϊπη, 
δτι ούδένα ήδίκησεν ή έλύπησε τών ’Αθηναίων. Ό Φίλων Φίλωνοξ ή- 
δύνατο νά δμολογήση, δτι παρ’ούδενός ούδέποτε ούδέν δυσάρεστον ή 
τραχύ ήκουσεν. Τόν Φίλωνα π£σα ήλικΐα εΰρισκε σύντροφον ειλικρινή 
καί τερπνόν, δ δμήλιξ, τό παιδίον, διότι πάντας ήγάπα καί είς πάντας 
διήνοιγε τήν άγαθοτάτην καρδίαν του δ συμπαθέστατος γέρων, καί πάν
τας έπότιζε μέ τά θεία καί διαυγή αύτής νάματα. Μέχρις ύστάτης στι
γμής, καθ’ ήν καί δ ωραίος θάνατός του ύπήρξε σεμνόν κορύφωμα τοϋ 
δλου σπανίου αύτοΰ βίου, τό γήράς του μετεϊχεν έαρινοϋ θάλους, ώς νά 
ήτο τούτο τό αποτύπωμα τής έν τή καρδία του άπαύστως έπανθούσης 
νεότητος, τής έπί τών πολυειδών αύτοΰ γνώσεων καί τοϋ πνεύματός του 
άπαύστως διακεχυμένης δροσερότητος, άκόμη δέ καί σήμερον νομίζω, δτι 
βλέπω τό χαμόγελον τής άγαθότητος τής ψυχής τοϋ Φίλωνο?, δπερ έν 
ύψίστφ άρμονικφ συνδυασμώ έπλανήθη έπί τοϋ νεκρού του χείλους, άπό 
τοϋ δποίου πάντοτε έξήλθε τό άρωμα τής Δικαιοσύνης, τής ’Αλήθειας, 
τής Χριστιανικής ’Αγάπης.

Αύστηρός τά ήθη, περιεσκεμμένος καί άκριβής έν γλυκύτητι, έμπνέων 
τόν σεβασμόν και τήν άγάπην, ηύτύχησε νά ϊδη περί αύτόν άνυψούμενον 
οίκον, έκ μελών, άτινα τιμώσι σήμερον τήν παρ’ ήμϊν κοινωνίαν, έκ 
τέκνων πολυφιλήτων, διακεκριμένως συνεχιζόντων τήν φήμην τοϋ πα
τρικού ονόματος.

Πολύ άμφιβάλλω, άπεικονίζων έν τώ έ'ργω μου, ύπό τό κράτος 
βαθυτάτης συγκινήσεως, διά συντόμων καί προχείρων γραμμών, τόν 
βίον τοϋ Φίλωνοξ Φίλωνος, έάν μετά τόν θάνατον αύτοΰ ύφίσταν- 
ται άκόμη πολλοί "Ανδρες, είς τάς σελίδας τής ζωής τών δποίων νά δύ
ναται δ νεώτερος Έλλην ν’ άναζητήση τούς χαρακτήρας, ή ν ’ άνεύργ 
τούς μαργαρίτας τής άρετής, οϊτινες κοσμοϋσι τό διάδημα τών μακρών 
ήμερών τοϋ εύπατρίδου τής Λεβαδείας. Οί πλεϊστοι μας έγκατέλιπον, 
έλάχιστοι δ’ έναπελείφθησαν. Μέχρις ού μεταστή είς τόν Δημιουργόν 
άφ ’ ήμών καί δ τελευταίος, δέν θά παύσωμεν ρίπτόντες έπί τοϋ σεμνού 
τάφου των τά νεκράνθεμα τής εύγνωμοσύνης μας, μαρτύρια τιμής καί 
άγάπης πρός τόν κύκλον τών ’Ανδρών έκείνων, ών δ βίος εκπροσωπεί δ- 
λόκληρον περίοδον κοινωνικής καί πολιτικής άναβιώσεως, σειράν μοναδι
κού έρωτος πρός τήν πρόοδον καί άνάπτυξιν τοϋ 'Ελληνικού "Εθνους.

Καί διά τόν Φίλωνα Φι.'λωνο§ ή 'Ιστορία παρεσκεύασεν ήδη τήν γρα
φίδα της. . . Άναρτήσατε έπί τοϋ τάφου του τάς σελίδας της. Θά ήνε 
τό μεγαλοπρεπέστερον Μαυσωλεΐόν του. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΣΕΝΗΣ

ΦΙΛΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΦΙΛΩΝΟΣ
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ΠΑΡΧΕΙ σελίς είς τάς δέλτους της ιστορίας, ήτις, 
καίπερ προ δύο χιλιάδων τριακοσίων περίπου έτών 
γραφεϊσα, είναι κτήμα τοΰ μεγάλου μέλλοντος 
τοΰ βίου της άνθρωπότητος μάλλον, η τοΰ παρελ
θόντος έν ω συνελήφθη.’Εν τή σελίδι ταύτη παρί- 
σταται περίοπτος καί πλαστική μεγάλη rig αλή
θεια, ήν άπεκάλυψε τό θειον πρός τόν θνητόν 
άνθρωπον, καί διά της οποίας μόνης δύναται νά 

λυθή τό μέγα τοΰ αληθούς βίου πρόβλημα, λαών τε καί ατόμων, καθα
ρόν ώς πρός την άντίληψιν αύτοΰ, ακριβές κατά την παράστασιν, απα
ραίτητον δέ ώς πρός τό κΰρος.

Πάντες γνωρίζετε καί πολλάκις ίσως ήκούσατε έν τοϊς σχολείοις και 
ταϊς συζητήσεσι τών λογίων, ίσως δέ πλειστάκις έπαιξεν έκαστος έξ ύμών 
μετ’ αύτής, άσυνειδήτως τοΰ μεγέθους καί της σπουδαιότητος αύτής, 
όπως παίζει τό άκακον παιδίον μέ κόσμημα της μητρός αύτοΰ πολύτιμον, 
ούδεμίαν έχον γνώσιν της αξίας καί της τιμής.— Έν τή άθανάτω λοιπόν 
ταύτη σελίδι τοΰ βίου τών πατέρων ήμών, άναφέρεταί που, ότι ό "Ερως 
δέν είναι θεός τις πάγκαλος, ώς φαντάζονται αύτόν συνήθως οί ποιηταί, 
ούτε τοξοφόρος νεανίας, υιός τής ’Αφροδίτης, άλλά δύναμίς τις θεία κειμένη 
μεταξύ τοΰ θείου καί τοΰ ανθρώπου, ήτις, κυρία γινομένη τής ψυχής, 
παρασκευάζει αύτή τήν άληθή εύδαιμονίαν, άκτινοβολοΰσα δι’ αύτής, 
πίστιν, αγάπην και έλπίδα. 'Όταν ιδέα ισχυρά έν τή συνειδήσει ήμών 
δογματισθεϊσα, μετά μακράν βάσανον, καταλάβη τήν ψυχήν, τοιοΰτος 
γεννάται έρως μεταξύ αύτής καί έκείνης, ώστε τοΰ λοιπού, άπας ό βίος 
έν δλαις ταϊς σχέσεσιν αύτοΰ, έπειγόντως προσαρμόττεται πρός τήν αρ
χικήν ιδέαν (τό έρώμενον δν), έν ή ή ψυχή δημιουργεί καί τίκτει καί 
γεννά κατά τόν βίον τέκνα αθάνατα, μαρτυροΰντα τήν θειότητα καί τήν 
δύναμιν τής δυάδος έκείνης δΓ ής ένσαρκοΰται ή άϋλος ιδέα. Άλλά πό- 
σαι δοκιμασίαι, πόσαι στερήσεις, πόσα άλγη καρδίας, πόσοι καταδιωγ- 
μοί, πόσα·, ατιμώσεις, δέν καταβασανίζουσι τήν ψυχήν μέχρις ού τελεσθή 
τό ποθούμενον ! ! μέχρις ού έςαγνισθή έκ παντός γήινου καί φθαρτού καί 
μικρολόγου, έκ παντός ταπεινού ύπολογισμοΰ, ή τήν αθάνατον ιδέαν 
έρώσα ψυχή !

Φαίνεται ότι αί μεγάλαι καί ύψηλαί ίδέαι, έχουσιν ανάγκην προνο- 
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μιούχων φύσεων, έκλεκτής διανοίας καί ισχυρών χαρακτήρων. "Οταν δέ 
αύται λάβωσι πλήρη κατοχήν τής ψυχής, σύμπας ό βίος άλλοιοΰται, 
καί ό άνθρωπος εκείνος διακρίνεται καί διαφέρει τών λοιπών τής κοινω
νίας μελών, άποτελών καθ’ εαυτόν άλλην τινά κατηγορίαν ύπάρξεως 
καί ζωής!

Τρείς κατά διαδοχήν περίοδοι χαρακτηρίζουσι τόν βίον τοΰ ύπό τοϋ 
έρωτος εκείνου κατεχομένου. Κατά μέν τήν πρώτην έπιζητεϊται ό εξα
γνισμός τών αισθημάτων, ·ή άνύψωσις τής διανοίας καί τής καρδίας πρός 
πόθους ύψηλούς καί εύγενεϊς, άλλ’ αορίστους καί ποιητικούς, συμπίπτουσα 
μέ τάς πρώτας τής φαντασίας πτερυγήσεις, τούς πρώτους τής καρδίας 
παλμούς, τά πρώτα πρός τόν ενεργόν βίον υψηλά όνειρα — είναι ή εύελπις 
τής νεότητας περίοδος ή διατρεφομένη εύγενώς. 'Η δευτέρα, είναι περίο
δος, καθ’ήν άντίληψις ισχυρά, κάτοχος γινόμενη ιδέας καλώς ώρισμένης 
καί καθαρώς διαγεγραμμένης, προγραμματίζει τόν βίον, έπιβάλλουσα 
άδυσωπήτως τό έαυτής θέλημα καί επιζητούσα διά παντός μέσου τήν 
έαυτής ίκανοποίησιν, πρός ήν σπεύδων ό άνθρωπος, ανέρχεται κατά 
σταθμούς τήν κλίμακα τής τελειοποιήσεως αύτοΰ, παρασκευάζων έαυτόν 
ό'ργανον κατάλληλον τής θελήσεως τής διαγραφείσης έκείνης μεγάλης 
ιδέας. Τέλος όταν φθάση τό πλήρωμα τοΰ χρόνου, όπερ ούτε νά προκα- 
λέση δύναται ό άνθρωπος, ούτε νά γνωρίση, έκπηδα εις τόν έξω βίον 
ή συγκεντρωθεΐσα έν έαυτώ δύναμις καί γνώσις, πλήρης, τελεία καί έπι- 
βλητική διά τής ισχύος αύτής- ή δέ περίοδος αύτη, ούσα συνήθως συντο- 
μωτάτη, άναδεικνύει κατά τάς δυσχερείς τής κοινωνίας περιστάσεις, τούς 
μεγάλους άνδρας, τούς μάρτυρας τής άληθείας, τής έπιστήμης, τοΰ 
δόγματος καί πάσης αρετής. Τοιοΰτοι παρέστησαν μεταξύ τών λαών 
οί προφήται, οί ποιηταί, οί καλλιτέχναι, καί οί τής έπιστήμης καί τής 
άληθείας ίεροφάνται, εις τάς χείρας τών όποιων, έμπιστεύεται ή Θεία 
Πρόνοια τήν τύχην τής άνθρωπότητος καί τήν πρόοδον τών κοινωνιών.

'Ο δαιμόνιος ποιητής τής άρχαιότητος Αισχύλος, παρέστησεν ήμϊν 
τήν άλήθειαν ταύτην, έν τφ θείω αύτοΰ δράματι «ό ΓΙρομηθεύς δεσμώ
της».— Ό Προμηθεύς κατά τόν μακράν άγώνα τής Τιτανομαχίας, έπι- 
σπάται εις έαυτόν φρονήματα ύψηλά, αισθήματα θεία καί δυνάμεις πρός 
τό έν αύτώ δογματιζόμενον άντικείμενον τής λατρείας τής καρδίας αύτοΰ. 
Τό γένος τών άνθοώπων έχει άνάγκην λυτρωτοΰ, όπως άπαλλαγή έκ τής 
σκληράς τών καθεστώτων δουλείας" έχει άνάγκην ένώπιον αύτών τών 
θεών, νά ύπερασπισθή τά καταπατούμενα αύτοΰ δίκαια. Άλλά μέχρι 
τής έποχής τής παρασκευής τοΰ ανθρωπίνου γένους, πρόκειται αύτώ σειρά 
βασάνων καί δοκιμασιών. Ταΰτα άναλαμβάνων άντι τών θνητών, ό θείος 
Προμηθεύς, έλευθέρα θελήσει, άθλεϊ τόν μυριετή τών βασάνων αύτοΰ βίον, 
κατά τόν οποίον μία καί μόνη ισχυρά δύναμις συγκρατεϊ τό θάρρος καί ένι- 
σχύει αύτόν ή ιδέα τής σωτηρίας τών άνθρώπων. Καί όντως μετάπαρέλευ- 
σιν πέντε αιώνων, ή μεγάλη τής μητρός αύτοΰ προφητεία ένσαρκοΰται είς 
τον υιόν τής Παρθένου, καταπίπτει τό παλαιόν καθεστός, λύονται τά 
δεσμά τής δουλείας, καί ή θεία δικαιοσύνη άπονέμει έκάστω τό δίκαιον.

Καί ταΰτα μέν ποιητικώτερον, κατά δέ τόν πρακτικόν καί πραγματικόν 
βίον, εις τάς γενναίας καρδίας τών μεγάλων άνδρών καί τών εύνοουμένων 
ύπάρξεων, τά αύτά ακριβώς έπαναλαμβάνονται αισθήματα κατά κανο
νικήν διαδοχήν, αί αύταί φάσεις τοΰ βίου καί αί αύταί περίοδοι χαρακτη
ρίζουσι τούς μάρτυρας τής άληθείας, τά θύματα τής έπιστήμης καί τούς 
έν γένει λειτουργούς τής φιλανθρωπίας. Ό βίος λοιπόν τοΰ Καρόλου Sum
ner, μαρτυρεί τήν άλήθειαν τών προηγησαμένων ιδεών.

Ή οικογένεια τών Sumners ήτο ’Αγγλικής καταγωγής, ώς έκ τοΰ 
ονόματος δηλοΰται. Ό δέ άρχηγέτης ταύτης ήτο αύλικός, ούτινος έργον 
ήτο ή πρόσκλησις τών είς συνέλευσιν προσερχομένων εύγενών. Ό πάππος 
τοΰ Καρόλου Sumner, Ίώβ, έγκατεστάθη έν Milton παρά τήν Βο- 
στώνην τό 1754, όπου καί διατηρείται μέχρι σήμερον ή οικία αύτών. 
Τό 1775 τήν 2 ’Ιουλίου, μάρτυς έγένετο τής μεγάλης ιστορικής ήμέ— 
ρας, ότε ό Wassington έν Κανταβρίγία παρά τήν Βοστώνην, ύπό τήν 
μεγάλην ιστορικήν δρΰν (τής όποιας, ό κορμός μόνον σήμερον σώζεται) 
περιεζώσθη τό ξίφος καί τεθείς έπΐ κεφαλής τοΰ πατριωτικοΰ στρατού 
έπορεύθη πρός τήν Loncord. Οί φοιτηταί τοΰ Hawarcl έν Καντα- 
βριγία, ιερόν άποτελέσαντες λόχον, ώςπαρ’ ήμϊν οί ίερολοχϊται, ήκολού- 
θησαν τον μέγαν στρατηγόν, έχοντες έπΐ κεφαλής τόν Ίώβ Sumner. 
Μετά τό τέλος τοΰ πολέμου, ό πρόεδρος τών 'Ηνωμένων Πολιτειών, 
τιτλοφορεί αύτόν προλύτην τών τεχνών. Έδοξάσθη δέ τότε λαβών μέρος 
ύπό τόν στρατηγόν Gardner εις τήν περιώνυμον Μαραθώνεον μάχην τοΰ 
Banker-Hill κατά τήν πολιορκίαν τής Βοστώνης καί τήν εισβολήν τοΰ 
Καναδά. Ίίτο ού μόνον γενναίος στρατιώτης, άλλά καί πολίτης διακε
κριμένος διά τάς κοινωνικάς καί πολιτικάς αύτοΰ άρετάς.

Ήγάπα κατ’ εξοχήν τήν μουσικήν καί έλάτρευε τήν βουκολικήν ποίη- 
σιν, άποθανών δέ έκηδεύθη δημοσίγ δαπάνη, μεγαλοπρεπώς, παρουσία 
τών άοχών, τοΰ άντιπροέδρου τών Πολιτειών, τών γερουσιαστών καί πλή
θους έκλεκτοΰ κόσμου. Περί τήν δαφνοστεφή αύτοΰ νεκροφόρον, ίσταντο 
τεθλιμμένα τά μέλη τοΰ Συλλόγου τής Κιγκινάτης, τών όποιων σύνθημα 
καί σκοπός ήτον ή χειραφέτησες καί έλευθέρωσις τών δούλων. Άπέθανεν 
εις ήλικίαν 33 έτών, ό δέ υιός αύτοΰ καί πατήρ τοΰ Καρόλου, έφάνη 
εφάμιλλος τοΰ πατρός, άκολουθήσας τάς σπουδάς αύτοΰ έν Harward, 
τήν άνεξάντλητον ταύτην πηγήν τής διαδόσεως, κοινωνικών, πολιτικών καί 
μεγάλων ιδεών, άλλ’ήτο μάλλον ποιητής ή πολιτικός, καί έγράψε πολλά 
καί ποικίλα ποιήματα, ών τά πλεϊστα είσΐ πατριωτικά καί ένθουσιώδη. 
Είκοσι καί τεσσάρων έτών έγραψε τόν έπιτάφιον τοΰ πρό μικροΰ θα- 
νόντος Washington, είς λόγον ισχυρόν καί Αίσχύλειον, όστις κατέστησε 
τήν μνήμην αύτοΰ άθάνατον έν τή ιστορία τής πατρίδος του. Είναι άξιον 
νά άναφέρωμεν μίαν τινά περικοπήν τοΰ επιταφίου τούτου, έξ ής δύνα- 
ταί τις νά εϊκάση τόν χαρακτήρα τοΰ όλου......... «... Ποιον μέγα καί
» τιτάνειον έργον, έφερεν ό άνήρ ούτος έπΐ τών ώμων αύτοΰ, κατά τήν 
» έπανάστασιν τής χώρας ταύτης! Τίνας δέν ύπέστη ή μεγάλη αύτοΰ 
»καρδία συγκινήσεις είς τά δεινά τοΰ άγώνος τούτου. Ή άνάμνησις
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» >Λ0ννί τούτων, καταπτοεί καί συνταράσσει πάντας ήμάς! Σύμπασα 
»ή ’Αμερική καί ή γηραζά Εύρώπη πρός αύτόν ειχον στρέψει τό 
»βλέμμα, άναμένουσαι την λύσιν τοϋ μεγάλου πολίτικου γεγονότος! 
» Τοϋ πόλεμόν γίγαντοξ, π$θζ όρ«κα πατριωτών ελευθέρων ! Πόσαι 
»κατ’ αύτοΰ δέν ήγέρθησαν στάσεις καί πόσαι καταμαρτυρίαι έν κρισι- 
» μωτάταις τοΰ πολέμου περιστάσεσι. Άλλ’ είχε ψυχήν άκατανίκητον, 
» φιλανθρωπίαν άσβεστον, γενναιότητα άκαταπόνητον καί άκλόνητον ! ! 
» Ποιον μεγαλεϊον ψυχής! Έθυσίασεν άπαντα τόν βίον αύτοΰ ύπέρ της 
» ανεξαρτησίας της χώρας ήμών έθυσίασε τό μέγιστον τών αγαθών αύτοΰ, 
» τήν τιμήν τον, κατασυκοφαντηθείς καί ύβρισθείς, ότε ύπέρ τής σωτη- 
» ρέας ήμών πάντων καί τήν ζωήν αύτοΰ προύβάλλετο. Πώς δυνάμεθα 
» λοιπόν νά τιμήσωμεν έπαξίως τόν ηρώα τοΰτον καί τήν ίεράν αύτοΰ 
«σκιάν; Στήλη τροπαίου εξεγείρει βεβαίως, μακρόθεν, αισθήματα ζωηρά 
» πρός τούς όρώντας- άγαλμα ήγεμονικόν διαφυλάττει πρός τούς μετα- 
» γενεστέρους τήν μεγαλοπρέπειαν αύτοΰ τοΰ χαρακτήρος τοΰ άνδρός. 
» 'Η ιστορία αποθανατίζει αύτόν άποδίδουσα τό δίκαιον είς τήν αξίαν, 
» ή ποίησις καλλύνει τόν βίον αύτοΰ διά τών θελγήτρων της, πόλις φε
υ ρώνυμος έπαξία τής μεγαλοφυίας τοΰ άνδρός, περιλαμβάνει είς τάς 
» άγκάλας αύτής τήν έθνικήν ήμών δόξαν, όπως ή ψυχή αύτοΰ τάς 
«καρδίας ήμών πάντων. Άλλά διά τών τοιούτων μνημείων πάσα χώρα 
» βασιλευομένη, δύναται ν’ άμείψη τούς ήρωας αύτής. Παρ ’ήμϊν δέ, τούς 
» οποίους διέπουσι νόμοι δημοκρατίας καί ομοσπονδίας, ή μνήμη αύτοΰ 
» άλλα απαιτεί, ύπέρτερα τών τιμών έκείνων —ναί ! αδελφοί — άπαι- 
» τεί ή ύπέρ τήν κεφαλήν ήμών ίπταμένη ιερά αύτοΰ σκιά, νά ήμεθα 
» πρώτον πάντων πιστοί πρός ήμάς αύτούς, έλεύθεροι αληθώς έν ταϊς 
» ένεργείαις ήμών καί ηνωμένοι καί εύτυχείς κατά τήν πολιτικήν ημών 
» σταδιοδρομίαν κτλ........» Ή περικοπή αυτή τοΰ λόγου τοΰ Sum
ner, ώς πρόγραμμα εθνικόν, μετ’ ολίγον ’έλαβε σάρκας καί οστά καί το 
άγαλμα τοΰ Washington πανταχοΰ τών πολιτειών συνεκέντρωσε περί 
εαυτό τήν πολιτικήν δόξαν. Τό μέγα αύτοΰ έν Washington μνημείον 
μαρτυρεί τό μεγαλεϊον τοΰ χαρακτήρος καί ή φερώνυμος αύτοΰ πόλις έν 
τή μεγάλη αύτής καρδία, συγκεντρώνει έν έαυτή πάσας τάς δυνάμεις τών 
ήνωμένων πολιτειών τής'Ομοσπονδίας. Ό Sumner προύτέθη ώς ύπογραμ- 
μός, ώς ανώτερος αξιωματικός τής Βουλής έν τφ Καπιτωλίω, έτιμήθη διά 
θέσεων τιμητικών έπί τοΰ Lineoln, ήτο συνεργάτης τών μ.εγάλων άνδρών 
τής έποχής του, τοΰ Quincy-Adans, Merink, Benjamin, Walker 
κλπ. Τό 1820 μετά πολλής θλίψεως, προβλέπων τό μέλλον τής πατρί
δας του, ώς πρός τό ζήτημ,α τών δούλων, έλεγεν έν συνεδρία τοΰ συλλό
γου τής Κιγκινάτης. «... Θέλομεν προσφέρει ύπέρ τών δούλων όλοκαύ- 
» τωμα θυσίας τά ίδια ήμών τέκνα, όταν πρός τοΰτο έπιστή καιρός.» 
Παρακληθείς δέ νά γράψη είς λεύκωμα φίλου του, έγραφεν. « Δέν θέλω 
» έπιτρέψει ποτέ δούλος νά καλλιεργή τάς γαίας μου, ένόσω έχω χεϊρας.» 
« Αί μεσημβρινά! πολιτείαι, μετά μίαν ίσως εκατονταετηρίδα θέλουσιν 
» έκφωνεΐ έν απελπισία — τις θά μάς σώση έκ τοΰ πτώματος τοΰ νεκροΰ 

»τουτου;»Τον Iouvtov τοΰ 1833 εγραφεν ένταυτώ έκ τών οχυρωμ,άτων 
τοΰ Νιαγάρα «. . .Τά πράγματά μας δεινώς θολοΰνται ένταΰθα, τά πάντα 
» προμηνύουσι τήν έπικειμένην ρήξιν, μεταξύ τών Βορείων καί τών Νο- 
» τίων Πολιτειών τής 'Ομοσπονδίας. Εϊμεθα έτοιμοι νά χύσωμεν καί τήν 
»τελευταίαν ρανίδα τοΰ αίματος ήμών ύπέρ τών δούλων, άλλ’άφοΰ 
» πρώτον έξαντλήσωμεν παν μέσον πρός φιλικήν λύσιν τοΰ ποοβλήματος. 
» Αί παροΰσαι περιστάσεις, φίλε Webster, θά δείξωσιν άν ήμεθα όντως 
«έθνος ή ομοσπονδία.» ’Εκείνο δ’ δπερ κυρίως έχαρακτήριζε τόν άνδρα, 
ήτο ή άνυπόκριτος εύσέβεια, ή άγνή καί ύψηλή φιλανθρωπία. Ότε ποτέ 
τό 1833 έδικάζετο πρό αύτοΰ συγγενής αγαπητός καί παρεκάλουν αύτόν 
νά φανή έπιεικής, μετά σταθερότητος καί άξιοπρεπείας 'Ρωμαϊκής, άπήν- 
τησεν «ό νόμος πρέπει νά ίκανοποιηθή.» Τοιοΰτον ήτο τό παιδαγωγικόν 
μέσον έν ω διεπλάσθη ή άγνή καί παιδική καρδία τοΰ Καρόλου Sumner, 
καί είς τάς άγκάλας τοιούτου πατρός, συνέλαβε τά πρώτα αύτοΰ νεα
νικά όνειρα καί τάς πρώτας αύτοΰ έμπνεύσεις. Τοιαύτη φαίνεται ή προκα
ταρκτική αύτοΰ παρασκευή πρός τόν βίον.

ΚΑΡΟΛΟΣ SUMNER
Κατά τήν νηπιακήν αύτοΰ ήλικίαν, άπό τοΰ πέαπτου μέχρι τοΰ 

δεκάτου έτους ήτο παιδίον άξιέραστον, εύφυές, νοημονέστατον καί εκ
τάκτου φιλομαθείας. Πολλάκις έφαίνετο συγκεντρωμένος έν έαυτφ, 
δι’ όλου δέ τοΰ μακροΰ μαθητικοΰ του βίου άπειράκις έλαβε βραβεία 
άξίας καί έπιμελείας. Δέκα έτών εϊσήλθεν εϊς τό Λατινικόν σχολείον, 
ΐσοδυναμοΰν πρός τήν Β'. γυμνασίου τάξιν παρ’ ήμϊν, καί μετά τρία 
έτη βραβεύεται δημοσία διά τήν μετάφρασιν τοΰ ’Οβιδίου καί τοΰ Σαλ- 
λουστίου. Άπλήστως ήκροάτο εις τό Faneuil-Hall, διεισδύων μεταξύ 
χιλιάδων άκροατών, τόν δεινόν καί πολύν John Adams, όπως ποτέ 
παο’ ήμϊν ό Θουκυδίδης τόν 'Ηρόδοτον έν ’Ολυμπία. Αί ένθουσιώδεις 
ομιλίαι τοΰ μεγάλου τούτου ρήτορας, έγείρουσιν είς τήν καρδίαν τοΰ 
δεκατετραετους μειράκιου, αισθήματα καί ιδέας ύψηλάς, τάς όποιας 
ήσύχως, άθορύβως καί άνομολογήτως τρέφει έν έαυτφ δι’ άναλόγων με
λετών καί ρητορικών άσκήσεων. Ούδέποτε τοΰ λοιποΰ έπαιζε αετά τών 
φίλων αύτοΰ. Τώ 1826 έγγράφεται φοιτητής τοΰ Πανεπιστημίου Har- 
Ward διψών νέας γνώσεις καί εύρύ έπιστημονικόν στάδιον, όμολογεϊται 
δέ παρά πάντων τών συμ.μαθητών αύτοΰ καί τών καθηγητών, ότι ώς 
φοιτητής ήτο εύσεβής, κοινωνικός, έβλεπε τά πάντα έκ τοΰ άγαθοΰ ση
μείου, ήτο εύθυμότατος καί φιλοπαίγμων ένιαχοΰ, ώς φαίνεται έκ τής 
εξής περικοπής έπιστολής του πρός φίλον. «Τά πάντα, φίλε μου, έν- 
» ταΰθα είσί στάσιμα- οί αύτοί άείποτε κώδωνες, τά αύτά διαλείμματα, 
» τά αύτά σπουδαστήρια, μαθηματικά έπί μαθηματικών, μεταφυσική 
» δολοφονουμένη καί στραγγαλιζομένη, προσευχαί κα! πάλιν προσευχαί, 
» καθαρότατα άγγεϊα καί έπιτραπέζια σκεύη, άλλά πτωχοτάτη τροφή... 
» ό εύλογημένος κώδων ηχεί καί πρέπει νά σπεύσω ν’ άπολαύσω τήν 
» άνεκτίμητόν μοι τροφήν.» Καί δμως ό Κάρολος Sumner, όσον ούδείς 
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άλλος, ήγάπησεν, έλάτρευσε κα.ΐ έτίμησε τό Πανεπιστήμιου τοΰτο. 
Συνεδέθη στενότατα μετά εννέα φίλων, διακεκριμένων έπίσης φοιτη
τών καί έσχημάτισε μετ’ αύτών τήν λέσχην τών εννέα, τών όποιων αί 
μελέται, καίπερ ποικίλαι κατά τόν χαρακτήρα έκαστου, ήσαν σπου- 
δαιόταται, δθεν και άνεδείχθησαν πάντες ούτοι μετά ταΰτα, ώς ιστο
ριογράφοι, πολιτικοί, δημοσιογράφοι, στρατηγοί καί φιλόσοφοι, τά 
δ’ έργα αύτών έδωκαν νέον χαρακτήρα καί νέαν τάσιν πρός τόν έν 
γένειΰβίον τής πατρίδος των. Ό Sumner ήτο ριψοκίνδυνος κατά τάς 
γεωγραφικάς αύτοΰ έκδρομάς, τών όποιων ό σκοπός ήτο σύμφωνος πρός 
τό έν αύτφ κυοφορούμενον βιωτικόν πρόγραμμα. Περιηγούμενος περί τήν 
Beunigton, ένθα τό πρώτον ήρχισεν ό μεταξύ ’Αγγλίας καί τών αποι
κιών άγών, γράφει πρός φίλον του «... δέν ήλθον ένταΰθα όπως μάθω 
» τήν ιστορίαν καί τήν γεωγραφικήν θέσιν τής χώρας — ό'χι! —ήλθον, 
» μετά παλμών καρδίας εύγνωμονούσης, ένα προσφέρω τόν φόρον τοΰ 
» σεβασμού καί τής εύλαβείας μου, πρός τόν ήγιασμένον τοΰτον τόπον, 
» όπου ούχί τάφος προφήτου και αγίου, άλλά κεϊται τό ιερόν, ένθα 
» προύτέθησαν οί όροι τής έθνικής ήμών ανεξαρτησίας». — Έκ τούτων 
φαίνεται, ότι ό πατριωτισμός αύτοΰ ήτο ζωηρότατος καί αγνός. Άλλά 
καί ό πρός τάς κλασικάς μελέτας ένθουσιασμός του ήτο μέγας, ώς δεί- 
κνυται έκ τής έκτεταμένης αύτοΰ μετά τών εννέα φίλων του αλληλο
γραφίας— «έπιθυμώ, γράφει, νά άναγνώσω τόν Τάκιτον, τόν Λουκρή- 
» τιον, τόν Βιργίλιον, Όβίδ ιον, Σαλλούστιον, Κικέρωνα, Όράτιον, 
» “Ομηρον, Θουκυδίδην καί τάς έκλεκτοτέρας τραγωδίας τής άρχαιό- 
» τητος . . . μή τρομάξγς ! σοϊ λέγω, ότι τό έπιθυμώ, άλλ’ έννοώ καί 
» νά τό πράξω, άν ή λέξις αδύνατον δέν είναι ό τίτλος τών έργων.»

’Εξέρχεται, βραβευθείς κατά τάς εξετάσεις αύτοΰ μετά τών φίλων 
του έκ τοΰ Harward τό 1831 καί παραδίδεται άκρατήτως πρός εϊδι- 
κάς σπουδάς έν“τή (ιδιαιτέρα νομική σχολή. Τοΰτον άκολουθοΰσι καί 
πέντε έκ τής λέσχης τών έννέα, τών όποιων ό σύνδεσμος άποβαίνει 
άδιάρρηκτος τοΰ λοιπού' άναπτύσσεται δέ καί σωματικώς κανονικό
τατα. Ήτον άπαράμιλλος κατά τήν ώκυποδίαν, καταπονών πάντας 
τούς συνοδοιπόρους αύτοΰ και όδεύων 5 μίλλια τήν ώραν. Ή φωνή του 
ήτο ισχυρά,^καθαρά καί έναρμόνιος. 'Η μορφή του ήκτινοβόλει εύθυ- 
μίαν, χαράν, εύφυίαν, έλπίδα, πίστιν καί έρωτα, τό δέ γλυκύ τών χει- 
λέων αύτοΰ μειδίαμα, τό κάτοπτρον τής καρδίας αύτοΰ, περιέβαλλε 
τούς λόγους του μέ μαγείαν. Έχαρακτήριζε τήν πρός τούς φίλους αύτοΰ 
συμπεριφοράν, χάρις, άγνότης, άπλότης ήθών, ένθουσιασμός άσβεστος, φι
λοδοξία κλασική, σέβας άνυπόκριτον πρός τούς άνωτέρους καί άγάπη 
άδολος πρός τούς ’ίσους αύτω. Έβραβεύθη έν συναγωνισμέ πρός πολλούς 
τής νοαικής σχολής είς έργον σπουδαιότατον, δπερ επιγράφεται «^έμε- 
» γάλαι κοινωνικά) μεταβολαί, είναι έργον βίαιων έπαναοτάβεων η 
» τής κατά μικρ'ον ώριμάνβεως υψηλών ιδεών;» Έν τφ έργφ τούτω 
κατέστη θαυμαστός διά τάς πολιτικάς, κοινωνικάς καί φιλοσοφικάς αύτοΰ 
ιδέας, ένθα καί ή έν αύτφ λάθρα έπιδιωκομένη ιδέα, καθαρώς έκδηλοΰ- 

ται, καί πρός ταύτην τοΰ λοιπού προσαρμόττει εαυτόν κατά πάσας 
αύτοΰ τάς σχέσεις, ώς τοΰτο καταμαρτυροΰσι τριακόσιαι τόσαι έπιστο- 
λαί, πρός φίλους καί συνεργάτας αύτοΰ.

Τήν ιστορίαν έκ τών μνημείων έπεζήτει ό φιλόσοφος αύτοΰ νοΰς, τήν 
ιστορίαν ψηλαφητήν και ζώσαν έπί τών σωζομένων τή; ιστορίας ερει
πίων, έπόθει νά γνωρίση, δθεν καί ό πρός περιοδείαν έρως αύτοΰ ήτο 
άσβεστος. Άφοΰ είς τήν ίδιαν αύτοΰ πατρίδα ύπό τάς οδηγίας τοΰ με
γάλου ιστορικού Prescott έπεσκέφθη πάσαν χώραν καί πάντα τόπον 
ιστορικόν, άφοΰ έπί μήνας όλους μετ’ έπιστασίας έσπούδασε τήν σοφήν 
λειτουργίαν τής γερουσίας, τής Βουλής καί τοΰ άνωτάτου δικαστηοίου 
έν Washington, πρός δέ τάς πατρικάς οδηγίας τοΰ Προέδρου Lin
coln, έβασάνισε τό έν τή διανοίιγ αύτοΰ μέγα βιωτικόν πρόγραμμά του 
καί άσκεπής έπεσκέφθη τούς τάφους τών ήρώων τής έθνικής τής πατρί
δος του ανεξαρτησίας· ουτω παρασκευάζεται έν άγνώ ένθουσιασμώ είς τό 
πρό αύτοΰ διανοιγέν εύρύτατον στάδιον τής ένεργείας. Εισέρχεται τό 1837 
ώς διαιτητής ύποθέσεως σπουδαιοτάτης είς τό μέγα δικαστήριον Su- 
prirn-Court έν Καπιτωλίφ, αγνός δέ ύπερασπιστής τών δικαίων 
τών πελατών αύτοΰ, ούδέποτε άμείβεται διά τήν έργασίαν του, καίπερ 
πολλαχοΰ άντικαταστήσας τον πολύν καί δεινόν νομομαθή Judje- 
Story. Άλλά κυρίως το έργον του ήτο έγερτήριον τής συνειδήσεως 
τών συμπατριωτών αύτοΰ, δπερ θαυμασίως διενήργει διά τών ποικίλων 
καί θερμών αύτοΰ άρθρων είς έφημερίδας και περιοδικά, άτινα μετ’ ά- 
πληστίας άνεγίνωσκον οί συμπατριώταί του. Ή φιλολογική έν γένει 
αύτοΰ δράσις ήτο χείμαρρος καταπληκτικός. Λάτρης τής φύσεως καί 
τών καλλονών αύτής, πρώτος έπιχειρεϊ πεζοπορών τήν πρός τούς κα- 
ταρράκτας τοΰ Νιαγάρα οδόν, διά τοΰ ποταμού δέ Hudson, έπιστρέ- 
φει έν θριάμβφ διά τοΰ Καναδά, τών Λευκών όρέων, καί τής ΙΊοτ- 
τλάνδης τό 1837. Έκ τών σωζομένων μελών τής λέσχης τών έννέα, 
τέσσαρες άδιασπάστως άκολουθοΰσι τό πρόγραμμα αύτοΰ, άνδρες δια- 
κριθέντες έπί έπιστήμη καί σοφίες — ό Κορνήλιος Fellton, ένθουσιώδης 
λάτρης τών ελληνικών γραμμάτων καί τοΰ Ελληνισμού, ό Ερρίκος 
Longfellow, ό κορυφαίος τών ποιητών τής Αμερικής καί εύσεβής λει
τουργός τών Μουσών, ό Γεώργιος Hillard καί ό Cleveland, σοφοί 
καί νομομαθείς άνδρες, οίτινες πάντες τήν αύτήν σχεδόν είχον ήλικίαν 
μέ τόν Κάρολον Sumner. Ή λέσχη τούτων όνομασθεϊσα, τών πέντε, 
συνεδρίαζε κατά Σάββατον καί παρηκολούθει διά μελετών, έκθέσεων, 
καί συζητήσεων τόν κοινωνικόν καί πολιτικόν βίον τών λαών τής Εύρώ- 
πης, τόν φιλολογικόν καί καλλιτεχνικόν τοΰ πεπολιτισμένου κόσμου, άφε- 
τηρίαν έχουσα τάς κλασικάς σπουδάς. Πρός αύτούς βραδύτερον προσήλθε 
καί ό σοφός καί τής έπιστήμης ιεροφάντης Γεώργιος Χάου, συναντηθείς 
πρώτον έν Βοστώνη τό 1837 κατά τινα έμφύλιον ταραχήν μεταξύ τών 
πολιτογραφηθέντων ’Ιρλανδών καί τών πολιτών τής Βοστώνης, ότε ό 
ήρως ούτος τής ειρήνης καταπαύει τάς έχθροπραξίας καί συνενώνει άδελ- 
φικώς τά δύο διαμαχόμενα μέρη. Ό μέγας πόθος, όστις είχε κατα
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κυριεύσει τήν καρδίαν αύτοΰ άπό της παιδικής ηλικίας, ένα έπισκεφθή 
τό ανατολικόν ήμισφαίριον καί πρός τόν όποιον σκοπόν είχε τοσοΰ- 
τον έμβριθώς προπαρασκευασθή, πραγματοποιείται τό 1837 —1838, 
ότε τά πάντα έν αύτώ ήσαν έμπνευσις, ζωή καί προσδοκία- μετέβαινε 
ήδη άπό τοΰ 26 πρός τό 27 έτος της ηλικίας του. Είχε καταχωνεύσει 
σύμπασαν σχεδόν την Ευρωπαϊκήν φιλολογίαν καί έπόθει νά γνωρίση 
καί συζητήση πολλά ζητήματα κοινωνικά καϊ πολιτικά μετά τών συγ
γραφέων καί καλλιτεχνών, είχε δέ μελετήσει καί γράψει πολλά περί της 
νομοθεσίας τών λαών καί τοΰ χαρακτηρος τών κυβερνήσεων. Ουδέποτε 
ήθέλησε νά δεχθή τιμάς προσφερομένας αύτφ η θέσιν τινά τιμητικήν- 
ούδεμίαν έζητησεν επιστολήν συστατικήν πρός τούς μεγάλους σοφούς καϊ 
κρατούντας της γηραιάς Εύρώπης, φέρων αύτός εαυτόν ζώσαν σύστασιν 
διά τών καταπληκτικών Άύτοϋ γνώσεων καί τοΰ μεγάλου αύτοΰ χαρα
κτήρας. Ό βίος τών δέκα καί έξ μηνών έν Εύρώπη, αί μελέται αύτοΰ, 
αί σοφαί παρατηρήσεις, τά μετά τών μεγάλων πολιτικών τε καί φιλο
λογικών κέντρων συζητηθέντα, αί διαλέξεις, τά άκροάματα κλπ. περι
γράφονται μετά καλλιτεχνικής ό'ντως καί ίσχυράς χειρός είς εκατόν πε
ρίπου έπιστολάς διευθυνομένας πρός τήν Λέσχην τών πέντε. ’Ήθροιζε, 
προσήρμοττε πρός τάς ιδέας αύτοΰ καί| άπεθησαύριζεν έκ τοΰ άπειρου 
πλούτου τών μεγάλων κέντρων τής Εύρώπης, δ,τι ήδύνατο νά χρησι- 
μεύση πρός τό πρόγραμμα αύτοΰ καί είς τήν πρόοδον τής πατρίδος του. 
Κατά τό δεκαεξάμηνον τής περιοδείας του διάστημα, πολλά καί σπου
δαία γεγονότα, κοινωνικά καί ,πολιτικά' έλαβον χώραν έν ’Αμερική. Ό 
Charting, Hillard καί®Βοηά κατήγγειλαν έν δημοσία συνελεύσει τούς 
δολοφόνους τοΰ Lovejoy δημοσιογράφου διασήμου άγωνιζομένου ύπέρ 
τής χειραφετήσεως τών δούλων. Ή μεγάλη στοά τής Πανσυλβανίας, έν 
Φιλαδέλφεια, έγένετο παρανάλωμα τοΰ πυρός ύπό τών δουλοκτημόνων 
τών μεσημβρινών πολιτειών. Μονομαχίαι^σοβαραι συνέβησαν μεταξύ τών 
βουλευτών τών Βορείων καί Νοτίων έπικρατειών διά τήν ύπόθεσιν τών 
δούλων- ό πρός τήν ’Αγγλίαν πόλεμος έψιθυρίζετο πολλαχόθεν καί γενι
κός έπεκράτει άναβρασμός. Ή πυρπόλησις τοΰ πλοίου «Καρολίνα» ύπό 
τών Καναδαίων "Αγγλων, έξήψε τό φρόνημα, καί πρώτην ήδη φοράν ό 
«μέγας Σείριος» καί ή «μεγάλη Δύσις» έπλεον τόν ωκεανόν άτμήρεις, 
διανοίγοντες νέον στάδιον έμπορίου. Ή φιλολογία διά τής λέσχης τών 
πέντε, νέαν έλαβε ζωήν καί νέαν κίνησιν. Ό Prescott παραδίδει είς 
τό δημόσιον τόν πρώτον τόμον περί Φερδινάνδου καί ’Ισαβέλλας καί δη
μοσιεύει τό πρόγραμμα τοΰ μεγάλου αύτοΰ έργου «ή κατάκτησις τοΰ 
Μεξικού». Ό Cleveland διά τής βιογραφίας τοΰ Hudson διαδίδει 
μεταξύ τών άπειρων άναγνωστών του τάς περί πολιτείας καί κοινω
νίας ύψηλάς αύτοΰ ιδέας. Ό Willard παραδίδει είς χείρας τοΰ δημο
σίου τάς περί Spencer μελέτας αύτοΰ. Ό Fellton νέον διαγράφει 
πρόγραμμα τών μελετών τής άρχαίας Ελληνικής έν τώ Πανεπιστήμια», 
καί ό Longfellow διά τής λύρας του διαπαιδαγωγεϊ τάς καρδίας τών 
συι/.πολιτών του πρός τόν εύσεβή βίον. Άλλά τό έμπόριον ένεκα τοΰ ζητή

ματος τών δούλων, φέρει δυστυχώς τήν χώραν είς δεινήν στενοχώριαν, 
πτωχεύσεις δέ πολλών τραπεζών έν Βοστώνη έξεγείρουσι τήν δυσπιστίαν 
τοΰ δημοσίου. Ό Sumner μακράν τής πατρίδος του, δι’ όλων τών 
φύλλων τής δημοσιογραφίας προσπαθεί νά προλάβη τούς έπικειμένους 
κινδύνους, ή δέ Lady Morgan διά τοΰ «περί γυναικός» σπουδαίου 
αύτής έργου νέαν παρέχει άφορμήν συζητήσεων καί ιδεών κοινωνικών είς 
τήν εύγενή τάξιν τής άριστοκρατίας τών γραμμάτων.

Ό Sumner έν Ίταλίι»: έκπληκτικήν τελεί έργασίαν πάντα έπισκεπτό- 
μενος τά μουσεία, μνημεία καί περί πάντων γράφων. ’Εντός τριών μη
νών μανθάνει τήν ’Ιταλικήν καί έπΐ τών μνημείων καί τόπων άναγινώσκει, 
ώσεί διψώσα έλαφος, τόν Dante, τόν Πετράρχην, τόν TaSSO, τόν Βο- 
caccio, Makiavelli, Guigiardini, Alfieri, Nicolini καί Manzoni 
καί πολλούς άλλους συγγραφείς, έκ τών όποιων έζήτει τήν άπεικόνισιν 
τής κοινωνίας τοΰ τόπου. Ίδίε>ο δέ ή μελέτη τών καλλιτεχνικών έργων, 
άποτελεί τό κύριον αύτοΰ θέμα, δθεν και πρώτος προστατεύει ίσχυρώς 
τόν Αμερικανόν καλλιτέχνην Grawford, έργαζόμενον έν 'Ρώμη τότε, 
είς τόν όποιον παραγγέλλει διά τήν πόλιν Βοστώνην τό άγαλμα τοΰ 
Όρφέως. ’Απέρχεται έκεΐθεν καί περιέρχεται σύμπασαν τήν Γερμανίαν, 
πρός έξακρίβωσιν τών πηγών τής Μεσαιωνικής 'Ιστορίας, συνδέεται στενώς 
μετά τοΰ Houmbold, Savigny, Bauke, Raumer, Wheiton, καϊ 
έν τέλει τήν 17 Μαρτίου φθάνει είς τό Λονδίνον καί παρασκευάζεται διά 
τόν πρός τήν πατρίδα άπόπλουν. Είχενΰν συμπληρώσει τό 30 έτος, όταν 
έπανέρχεται εις Βοστώνην, όπου εύρε θερμοτάτην καί άνυπόμονον ύποδε- 
ξίωσιν. Καθηγηταί, συγγραφείς, πολιτικοί, ιστοριογράφοι, τον έπεσκέ- 
πτοντο πυκνώς, έχοντες άνάγκην τών οδηγιών καί τής συμπράξεως αύ
τοΰ. Μετά ένα μήνα ιδρύει έπΐ βάθρου τόν Όρφέα τοΰ Grawford και 
θέτει έν Βοστώνη τά θεμέλια τοΰ πρώτου καλλιτεχνικοΰ μουσείου.

*Ητο άδύνατον πλέον νά κρυφθή ύπό τό μόδιον, τό καϊον έν έαυτώ 
πΰρ. Ό τόσων έτών σκοπίμως παρασκευαζόμενος έν αύτώ ύπέρ τής πα
τρίδος αύτοΰ βίος, ειχεν ήδη συμπληρώσει τό πρόγραμμα αύτοΰ. "Οτε τό 
1842 παρουσιάζει εις τό δημόσιον τό σπουδαϊον αύτοΰ έργον «'Η δου
λεία και ό Νόμος τών Λαών, έργον έπιστημονικώτατον, διά τοΰ όποιου 
εύρύ διανοίγεται είς τόν Sumner στάδιον φιλανθρωπίας. Ό άγων τών 
νοτίων επικρατειών καί αί έριδες πρός τούς Καναδαίους Άγγλους, είχον 
τοσοΰτον έπιταθή, ώστε έχρειάζοντο γιγάντιοι βραχίονες, ένα έμποδίσωσι 
τήν έκρηξιν τοΰ πολέμου εκατέρωθεν. Τά ήμίμετρα δέν έπήρκουν πλέον, 
έπρεπε νά κηρυχθή γενναίως ό άγών, όθεν ό Sumner άναλαμβάνει έπΐ 
τών στιβαρών αύτοΰ βραχιόνων, άγώνα μέγαν, κηρυχθείς ύπέρ τοΰ καθο
λικού νόμου τής χειραφετήσεως τών δούλων διά μέσων ειρηνικών καί τής 
διπλωματικής, ούτως είπεϊν ένεργείας, δημοσιεύων κατά διαδοχήν άρθρα 
δι’ όλων τών περιοδικών καϊ έφημερίδων. Βοηθεϊ δ’ αύτόν ό Longfellow, 
συνταράσσων τάς συνειδήσεις διά τών λυρικωτάτων ποιημάτων των ύπέρ 
τών παθημάτων τών δούλων. Πανταχόθεν συναθροίζονται ποσά μεγάλα 
χρημάτων, αί δέ κυρίαι δι’άγορών πλουσίων σχηματίζουσι κεφάλαια ύπέρ
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της χειραφετήσεως τών δούλων, ό δ’ «’Ελευθερωτής» περιοδικόν, δργα- 
νον τοϋ άνδρός, δι’ ηλεκτρικής ταχύτητος διαχέει τάς ιδέας και γνώσεις 
τοΰ ήρωος, μεταδίδων αύτάς είς τάς καρδίας τών πολιτών έλευθεροκτη- 
μόνων (τών freesoilers). Ένω δέ ό Sumner αγωνίζεται ύπερανθρώ- 
πως ύπέρ τής ειρηνικής χειραφετήσεως τών δούλων, ό φίλος αύτοΰ Χάου, 
παρέχει θαύματα επιστήμης, κρατών τήν σημαίαν τής χειραφετήσεως 
τών άομμάτων καί τών κωφαλάλων. Μεταξύ τών απειραρίθμων αύτοϋ 
μεριμνών, ό Sumner γράφει είς φίλον του, είκονίζων τήν έν τή ψυχή 
επικρατούσαν αρμονίαν. «Τέλος, φίλε, ό Όρφεύς ϊσταται ήδη έπι τοΰ 
» βάθρου αύτοΰ καί ώς ό Μέμνων ό Τιθωνοΰ έκπε'μπει περί αύτον 
» αρμονίαν- μετά έξ ήμέρας θά δυνηθώ ν’ άνοίξω τήν αίθουσαν προς τό 
» δημόσιον».

Μέριμνα αύτοΰ σπουδαία καί καθημερινή, ένασχόλησις διηνεκής, ήτο 
τό ζήτημα τής αγωγής τών παίδων έν τοϊς δημοτικοϊς σχολείοις, πολ- 
λάκις δέ συνεκάλει είς συνεδριάσεις τούς διδασκάλους καί καθηγητάς 
παρ’ έαυτφ καί ανέπτυσσε μετ’ αύτών πολλά καί σπουδαία παιδαγωγικά 
ζητήματα. "Ο, τι όμως ιδιαζόντως άπησχόλησε τά αισθήματα αύτοΰ καί 
έδωκεν αφορμήν είς σπουδαίας μελέτας, ήτο ή άναδιοργάνωσις τών φυλα
κών καί ή έν αύταϊς πειθαρχία. Έπολέμησε ίσχυρώς καί άποτελεσμα- 
τικώς τό άπομονωτικόν σύστημα, ύπερμαχήσας ύπέρ τοΰ μικτοΰ.
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Ο ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΒΟΣΤΩΝΗΣ

Μεταξύ τών πόλεων τής ομοσπονδίας, ή άστυκή ύπερηφάνεια καί τό 
μεγαλεϊον τής Βοστώνης, ήσαν παροιμιώδη. Έν αύτή κατά μικρόν 
έδημιουργήθη και έτελέσθη ή εθνική ανεξαρτησία, έσχηματίσθη ή φιλο
λογία, έμορφώθη ό πολιτικός βίος καί οί άστυκοί θεσμοί, αί κοινω
νικά! συνθήκαι καί ή εθνική παίδευσις. Πάσαι αί λοιπαί πόλεις μετά 
πολλής εύλαβείας καί ακρίβειας, άντέγραφον τά έν αύτή συμβαίνοντα 
καί πιστώς ήκολούθουν αύτά. ’Ενταύθα εύρίσκονται πάντα τά μ.νη- 
μεϊα τής έθνικής ιστορίας τής ομοσπονδίας καί οί τάφοι τών ήρώων καί 
μαρτύρων τής ανεξαρτησίας. Ή σχέσις έντεΰθεν τών λοιπών πόλεων προς 
τήν Βοστώνην, ήτο σχέσις μ.ητροπόλεως πρός άποίκους. Ουτω δικαίως 
οί κάτοικοι τής πόλεως ταύτης, έθεώρουν τήν εύτυχίαν αύτής ιδίαν των 
εύτυχίαν καί τήν δόξαν αύτής άνήκουσαν είς αύτούς- τούτου ένεκα, πάντες 
είργάζοντο έν μεγάλη σύμπνοια ύπέρ τής προόδου καί τής εύδαιμονίας 
τής μητρός ταύτης πόλεως, καί δι’ αύτό μέχρι σήμερον οί ξένοι άπο- 
θαυμάζουσι τόν άστυκόν αύτών βίον και τήν αύστηράν τών καθηκόντων 
πρός αύτήν έκπλήρωσιν. ’Εκείνο δ’ δπερ συνεκοάτει τόν έθνικόν ενθου
σιασμόν καί τήν αγάπην πρός τά πάτρια, ήτο ό τρόπος καθ’ δν έπανη- 

γυρίζετο ή έπέτειος τής έθνικής άνεξαρτησίας, ή 4ί ’Ιουλίου, ή δέ τε
λετή αυτή έθεωρεϊτο τοσοΰτον σπουδαία, ώστε τό πρόγραμμα ταύτης είχε 
συνταχθή ύπό τοΰ Προέδρου τής ’Ομοσπονδίας καί είχε καθορισθή έν τφ 
Καπιτωλίφ ύπό τών Γερουσιαστών καί τών Βουλευτών, έν ω ή Βοστώνη 
είχε, γράψει ψήφισμα ύπέρ αύτοΰ. Κατά σειράν πολλών έτών, μέχρι τοΰ 
1845 μεγάλοι ρήτορες είχον άναδειχθή είς τό Fanneuil - Hall καί είς 
τόν κολοσσόν τοΰ Tremont - Tenple, άν καί κατά τό 1816 έπί τής 
προεδρείας τοΰ John Adams ό ένθουσιασμός είχε πολύ καταπέσει καί 
οί ρήτορες ψυχρούς παρεσκεύαζον λόγους. "Οθεν μετά πολλής πικρίας 
κατακρίνει αύτούς, λέγων ότι οί πλείστοι τών ρητόρων, παρουσιάζονται 
πρός έπίδειξιν πολυμαθείας καί πρός ιδίαν αύτών δόξαν, έν ω έπιλανθά- 
νονται τοΰ ίεροΰ σκοποΰ τής πανηγύρεως, τοΰ νά συγκρατώσι καί ζωο- 
πυρώσιν έκάστοτε τό έθνικόν φρόνημα. Νΰν δέ τοσοΰτον ήσαν δειναί αί 
περιστάσεις, τόσον εξημμένα τά πνεύματα καί τόσον βέβαιος ό έπικεί- 
μενος κίνδυνος τοΰ πολέμου καί πρός τήν Αγγλίαν πρός βορράν καί 
πρός τάς Νοτίους πολιτείας, ώστε ή τελετή τής 4ί? ’Ιουλίου τοΰ 1845, 
πολλήν είχε τήν σπουδαιότητα καί τήν εύθύνην. Ή έπί τής τελετής 
’Επιτροπή καί οί προύχοντες τής πόλεως Βοστώνης, πάντες έστρεψαν 
τά βλέμματα αύτών πρός τόν Sumner, τόν σημαιοφόρον τής ειρήνης 
καί τόν ύπερασπιστήν τοΰ δικαίου. Ώρίσθη ώς ό ρήτωρ τής έθνικής 
εορτής τήν 24γΓ'1 ’Απριλίου καί κατ’ άρχάς μέν άπεποιήθη, άλλά τέλος 
ήναγκάσθη νά ένδώση είς τάς παρακλήσεις τών φίλων του, τό δέ θέμα, 
δπερ έξελέξατο, ήτο έκεϊνο τό όποιον διά σειράς έτών είχε διαχαράξει έν 
τή αύτοΰ συνειδήσει καί καρδία- ουτω συγκεντρούμενος έν έαυτφ συνέταττε 
τον λόγον, δν οί πολίται πάντες τών πολιτειών άνυπομόνως άνέμενον.

Έφθασε τέλος ή 4» ’Ιουλίου. Ό ήλιος ήτο φωτοβόλος, ό ούρανός 
άνέφελος και ό αιθήρ καθαρός. Τήν άνατολήν είχεν ήδη άναγγείλει ό 
κρότος τών τηλεβόλων καί άπό πρωίας οί παίδες τής περιφέρειας τοΰ 
Warrent-Street Chapel, οκτακόσιοι τόν άριθμόν, κρατοΰντες άνθο- 
δέσμας καί φέροντες έγκάρπια άμαράντων, είχον συναχθή είς τήν δημό
σιον πλατείαν, (νΰν κήπον δημόσιον), τήν όποιαν είχον ήδη καταπλημ- 
μυρίσει πολίται πάσης πολιτείας, μετά σημαιών, στρατιώται έν στολή 
καί χιλιάδες νέων σπουδαστών. Αί σημαίαι έκυμάτιζον άνυπομόνως έπί 
τών δημοσίων κτιρίων, τό πλοϊον τών ’Ηνωμένων Πολιτειών «Όχιώ» 
(ώς άλλοτε ή Πάςαλοξ έν Άθήναις) έν τω λιμένι ήτο σημαιοστόλιστον 
άπό τής κορυφής τών ιστών μέχρι τής έπιφανείας τής θαλάσσης καί 
σοβαρώς κατά διαλείμματα έκανονοβόλει. Πάντων αί όψεις έξέφραζον 
χαράν πατριωτικήν καί μέγαν ένθουσιασμόν, δτε τήν δεκάτην καί ήμί— 
σειαν, άπασαι αί άρχαί τής πόλεως καί τής πολιτείας, ή φρουρά τοΰ 
πεζικοΰ στρατοΰ τοΰ Washington και πάντες οί βαθμοΰχοι έπο- 
ρεύοντο άπό τής Δημαρχίας πρός τό Tremont-Temple, προηγουμέ
νου τοΰ Κυβερνήτου τής Πολιτείας καί τοΰ ρήτορος τής ήμέρας Sum
ner, ένω πλήθος άπειρον είχεν ήδη προκαταλάβει τάς οδούς μέχρις άπο- 
πνιγμοΰ. Πρώτην ήδη φοράν κατά τήν μεγάλην ταύτην έορτήν, έλάμ- 
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βανε μέρος ό στρατός καί το ναυτικόν, οί δέ αξιωματικοί προσήρχοντο 
έκ τών οχυρωμάτων και έκ τοΰ λιμένος του ναυστάθμου Charlestown. 
’Όπισθεν τοΰ βήματος καί της εξέδρας ί'στατο χορός 100 παρθένων 
λευχειμονουσών, αΐτινες έψαλλον τόν εθνικόν ύμνον. Πάντα προύκά- 
λουν ενθουσιασμόν καί ένέπνεον αισθήματα ύψηλά. Ό Chantier γράφει 
περί της ημέρας ταύτης τά έξης: «ή ημέρα ήτο έκ τών σπουδαιοτάτων 
» τοΰ έθνους, διά τάς περιστάσεις. Τό άκροατήριον πολυπληθές καί έκ- 
» λεκτόν, αί δέ προσδοκίαι εϊχον φθάσει είς τόν ύπατον βαθμόν καί αί 
» συνειδήσεις τών πολιτών άνέμενον μέγα τί καί σπουδαϊον γεγονός. Ή 
» παρουσία τοΰ Sumner, έδικαίωσε τάς προσδοκίας πάντων καί τάς 
» συγκινήσεις! Ή παράστασις τοΰ άνδρός, τό βήμα, ό τρόπος τής εΐσό- 
» δου, τά πάντα έμαρτύρουν τό ύψος τοΰ χαρακτήρος, τήν ευγένειαν 
» τής ψυχής καί τήν χάριν τής καλώς έννοουμένης ανατροφής. Τοιαύτην 
» ζωηράν μοί άφήκεν έντύπωσιν εϊς τήν μνήμην, ώστε έξακολουθώ έτι 
» καί νΰν, μετά παρέλευσιν τόσων έτών, νά τόν βλέπω πρό τών οφθαλ- 
» μών μου καί νά τόν ακούω ! Μετά τήν επιβλητικήν εύχήν τής άνεξαρ- 
» τησίας καί τό συγκινητικώτατον τοΰ χοροΰ άσμα, έδωκεν ό κυβερνή- 
» της τόν λόγον εϊς τόν ρήτορα.»

’Άς μοι έπιτρέψωσιν οί άναγνώσται τής αληθώς διά τών μεγάλων 
αύτής προόδων τιμώσης τά Ελληνικά Γράμματα ΐίΠοικίληζ ΣτοαξΊ), 
νά παραθέσω ενταύθα, περικοπήν τοΰ θαυμάσιου εκείνου λόγου, δν άφή
κεν ό Sumner ώς ίεράν παρακαταθήκην είς τούς συμπολίτας αύτοΰ.

Φίλοι βνμπολίται! !

« Ύποτασσόμενος είς τό σοβαρόν έθιμον καθ’ δ εορτάζεται ή άγια 
» ήμέρα τής έθνικής ήμών δόξης, έρχομαι, όπως μεθ’ ύμών έν χαρά 
» καί εύγνωμοσύνη, συνυμνήσω τόν Θεόν τών πατέρων ήμών, διά τό 
» μέγα έργον τής έθνικής άνεξαρτησίας μας, εύχομαι δέ ή μεγάλη αύτη 
» ήμέρα νά μή παρέλθη άνευ εύλογίας καί ώφελείας ! ! ! ’Άς στρέψωμεν 
» πρώτον τάς καρδίας ήμών πρός τούς πατέρας καί δημιουργούς τής 
» έθνικής ήμών δόξης' αί σεβασταί αύτών σκιαί έγείρονται πρό ήμών 
» τήν στιγμήν ταύτην, καί μάς παρακολουθοΰσι κατά τήν άλληλουχίαν 
» τόσων έπετείων έθνικών εορτών. Σπεύδουσιν έκ τών χιονοσκεπών βρά- 
» χων τής Πλιμμούθης, προσέρχονται έκ τών συντετριμμένων άλύσεων 
» τοΰ Raleigh, έκ τής ούρανίου συνοδείας τοΰ Γουλιέλμου Penu, προ- 
» βαίνουσιν έκ τών συγκινητικών καί πολυμερίμνων συμβουλίων τής έπα- 
» ναστάσεως καί εξ όλων τών πεδίων τής αύτοθυσίας, δι’ ής έπεσφράγι- 
» σαν τήν πρός τήν πατρίδα άφοσίωσιν αύτών διά τοΰ ίδιου αύτών αϊ- 
» ματος. — Άκούσατε τί λέγουσι — Παυσατε έγκαυχώμενοι δι’ όσα πράτ- 
» τετε καί δι’ όσα ύπέρ ύμών έν θυσίαις έτελέσθησαν. Μάθετε νά βαί- 
» νητε ταπεινοί τή καρδία καί νά μετριοφρονήτε περί τά έργα ύμών. 
» "Εχετε άνάγκην νά καλλιεργήτε έξεις έθελοθυσίας καί άφοσιώσεως πρός 
» τό προκείμενον ύμϊν καθήκον. Άγωνίζεσθε νά αύξήσητε τήν παρακα- 

» ταθήκην, ήν έκληρονομήσαμεν ύμϊν, μάθετε δέ ότι όσφ μάλλον ήμεϊς 
» ύπερτεροΰμεν ύμάς έν άρετή, τόσον μεγαλειτέρα είναι ή συμφορά ήμών 
» καί άπελπισία. Ποθοΰμεν τήν ήτταν μας έν παντί, όπως ήμεϊς μέν εύ- 
» δαιμονώμεν, σεις δ’ έχετε τήν εύλογίαν ήμών. Ούδέν ύπάρχει αίσχρό- 
» τερον ή νά έγκαυχάται τις διά ξένα άγαθά, ούδέν ταπεινότερον ή νά 
» έπαίρηταί τις έπί πατραγαθία, κενός ών πάσης άτομικής τιμής καί 
» άξίας. *Η  δόξα τών πατέρων είναι βεβαίως πολυτιμότατος θησαυρός 
» πρός τά τέκνα, άλλ’ είναι καί άφορμή μομφής, όταν ταΰτα δέν παρα- 
» δίδουσι τόν θησαυρόν τόν όποιον παρέλαβον έπηυξημένον καί λαμπρό- 
» τερον πρός τά τέκνα αύτών. Άν άκολουθήτε τούς λόγους ήμών τού- 
» τους, θέλετε, όταν αί ήμέραι ύμών λήξωσϊν έπί τής γής, πορευθή πρός 
» ήμάς, ήμεϊς δέ θέλομεν ύποδεχθή ύμάς έν ούρανοΐς, ώς φίλους καί συν- 
» εργάτας τής έθνικής εύημερίας. Άν όμως τό έναντίον ! μή ζητήσητε 
» ήμάς έν ούρανοΐς ».

Τιμή λοιπόν καί δόξα είς τούς πατέρας ήμών, είθε δέ ή γή, ή καλύ- 
» πτουσα τό ιερόν αύτών σκήνος, νά ήναι ελαφρά. Άς έκδηλώσωμεν, 
» αδελφοί, τόν σεβασμόν τούτον είς τήν μνήμην αύτών, ούχί διά κενών 
» λέξεων, άλλά δΓ έργων γενναίων, μιμούμενοι ό,τι έν αύτοϊς ύπάρχει 
» έξοχον, αγνόν καί άγαθόν, καί διδασκόμενοι έκ τοΰ παραδείγματος 
» αύτών τήν καρτερίαν πρό πάσης κακουχίας καί στερήσεως, χάριν τοΰ 
» γενικού καλοΰ. Πρέπει νά αύξήσωμεν τόν θησαυρόν τής παρακαταθή- 
» κης. Σπεύσατε τάς χεϊρας ύμών είς βίον δίκαιον καί ένεργόν καί μή 
» κοιμάσθε. — Μή βαυκαλίζεσθε διά τοΰ παρελθόντος, όπερ άνήκει είς 
» άλλους. Πάσα νέα γενεά έχει ιδίαν άποστολήν, ή δέ καρδία, ήτις άσπά- 
» ζεται τήν φωνήν τοΰ καθήκοντος, δέν δύναται ν’ άναπαυθή είμή εϊς 
» τό μέλλον !!

» Άσπασθώμεν έν άφοσιώσει τήν εντολήν, ήν ή θεία Πρόνοια έπιβάλ- 
» λει ήμϊν τοϊς μεταγενεστέροις. Άλλά τίς είναι ή μεγάλη αύτη εντολή; 
» —Πώς δυνάμεθα νά άποκτήσωμεν τήν εύλογίαν τών πατέρων μας έν 
» ούρανοΐς; Πώς νά προκαλέσωμεν τόν δίκαιον πρός τάς πράξεις ήμών 
» σεβασμόν τών μεταγενεστέρων ; Τοιαΰτα αισθήματα καί τοιαΰτα ζη- 
» τήματα προβάλλονται ήμϊν κατά τήν μεγάλην ταύτην έθνικήν έορτήν. 
» Άς έξετάση έκαστος τήν ιδίαν αύτοΰ συνείδησιν τήν στιγμήν ταύτην 
» καί άς άνομολογήση είς εαυτόν, τί μέχρι τοΰδε ύπέρ τής ύψηλής ταύτης 
» εντολής έπραξεν ή παρημέλησεν, καί τότε μόνον ό θείος ένθουσιασμός 
» έπί τής έθνικής ήμών ελευθερίας, θέλει φώτιση ήμάς νά διακρίνωμεν 
» κα! όρίσωμεν, πώς δύναται έκαστος νά έξυψώση τόν χαρακτήρα αύτοΰ 
» καί νά αύξηση τήν εύτυχίαν τών άλλων. Ούτω δέ μόνον δυνάμεθα νά 
» φθάσωμεν είς τήν ύψίστην δικαιοσύνην, δι’ ής δοξάζονται καί μεγαλύ- 
» νονται τά έθνη. Κατά τάς παρούσας δείνας τής πατρίδος περιστά- 
» σεις, έπιβάλλεται ήμϊν καθήκον άπαραίτητον νά σπουδάσωμεν και νά 
» όρίσωμεν τον χαρακτήρα τής έθνικής ήμών φιλοδοξίας, τής έθνικής φι- 
» λοτιμίας καί τιμής, δηλαδή πρέπει νά κατανοήσωμεν, ποϊον είναι τό 
» άληθές μεγαλεϊον τών εθνών. Προσέξατε, άδελφοί, τό μεσαιωνικόν σκό- 
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» τος, δέν διελύθη είσέτι έν ταϊς καρδίαις ήμών, τό ’Έρεβος καί ή σκο- 
» τεινή Νύξ, τά τέκνα τοΰ Χάους, νέμονται είσέτι τήν γήν, ό δέ δεινός 
» αύτών πόλεμος θέλει έξακολουθήση, μέχρι τής αγίας έκείνης στιγμής, 
» καθ’ ήν τά άτομα καί τά έθνη θέλουσιν άσπασθή 'έν καί μόνον δίκαιον 
» — τό δίκαιον τοΰ όλου ! ! ! "Ηρως λοιπόν αληθής καί άξιος νά προσελ- 
» κύση τήν τιμήν τών λαών, είναι εκείνος, όστις φέρει χαράν καί εύδαι- 
» μονίαν, έκεΐ ένθα έπεκράτει βία καί ανομία, όστις άπομάττει τό δάκρυ 
» τοϋ άλγους καί χύνει έλαιον είς τάς χαινούσας τής κοινωνίας πληγάς — 
» όστις τρέφει τόν πεινώντα και ένδύει τόν γυμνητεύοντα, όστις λύει τά 
» δεσμά τής σωματικής καί τής πνευματικής δουλείας — ναί! — ό έργά- 
» της τοΰ δικαίου, ό φωτίζων τήν αμάθειαν, ό έξεγείρων καί διατρέφων 
» διά τών ίδιων αύτοΰ αρετών καί τοΰ ίδιου πνεύματος, τάς εύγενεϊς 
» στιγμάς τής ζωής, ό ένσπείρων δι’ έργων καί λόγων τήν πρός τόν Θεόν 
» αγάπην καί τήν προς τον άνθρωπον στοργήν.

»Ό γηραιός ποιητής Θωμάς ό Brown λέγει «ό κόσμος άγνοεϊ τούς 
» μεγάλους αύτοΰ άνδρας, τούς μεγάλους αύτοΰ ήρωας—τέκνα τής άγά- 
» πης, καθαράς έχοντα τάς χεϊρας έκ τοΰ αίματος τών όμοιων αύτών έν 
» πολέμω, έχουσι τά βήματα έλαφρά έπΐ τοΰ βίου, όπως αί έλαφραί καί 
» αόρατοι πτερυγήσεις τών αγγέλων. » Όλίγας λεύγας μακράν τής πό- 
» λεως ταύτης, ίσταται τό τέμενος τών γραμμάτων, το Πανεπιστήμιον 
» τής Κανταβριγίας, όπερ ήγειραν οί πατέρες ήμών πρώτον έν τή 
» χώροο ταύτη, οί εύσεβεϊς Πουριτανοί. Τέκνον δοκιμασιών καί αγώνων, 
» τοΰ όποιου τήν καρδίαν διέπλασεν ή σκληραγωγία καί αί περιπέτεια». 
» τοΰ βίου, ό Horward ε“θετο τάς ύλικάς βάσεις, ή δέ πατρική χειρ τής 
» δημοκρατίας έδωκεν αύτώ ώρισμένον σχήμα. Έκεΐ κεϊται ή άνεξάν- 
» τλητος πηγή τής ακτινοβολίας ιδεών καί αισθημάτων, έξ ής έπήγασαν 
» πάντα τά αγαθά τής εθνικής ήμών δόξης.—Σάς φαίνεται παράδοξον 
» πώς ταΰτα προτάσσω, ένφ ύπεσχέθην νά ομιλήσω περί τοΰ άληθοΰς με- 
» γαλείου τών λαών, άλλ’ άς άναμιμνησκώμεθα τό θεόπνευστον λόγιον 
» τοΰ Δελφικού μαντείου, τό «Γνώθι σαύτόν.» 'Η ήθική φύσις είναι τό 
» εύγενέστερον μέρος τοΰ ανθρώπου, εύγενέστερον καί αύτής τής διανοίας. 
» Ό δέ Πλάτων λέγει—«οργίζεται τό θειον, όταν ό άνθρωπος άδικεϊ 
» τον δαοιόν του άνθρωπον καί έπαινεϊ τόν άδικον.» Τό μεγαλεϊον τών 
» λαών, φίλοι άδελφοί, έκδηλοϋται εις τάς ύψηλάς άρετάς τών πολιτών 
» καί ατόμων, καί ούχί είς τάς άπεράντους αύτών κτήσεις, τόν μέγαν 
» πλοΰτον καί τόν άπειρον πληθυσμόν. Άλάνθαστον δέ μαρτύριαν τοΰ 
» μεγαλείου τούτου, έκπροσωπεύεται διά τών κυβερνήσεων αύτών, όταν 
» αύται παρέχουσι τά μέσα τής εύδαιμονίας, ούχί πρός τούς ολίγους καί 
» ισχυρούς, άλλά πρός τούς πολλούς καί αδυνάτους. "Αν φιλοδοξήτε τά 
» τρόπαια τών πατέρων ήμών έν πολέμω, μάθετε, ότι καί ή ειρήνη έχει 
» τά μεγάλα αύτής τρόπαια, τρόπαια ίσα πρός τόν Μαραθώνα, τό 
» Kannehburn, τό Banker — Hill, μνημεία μεγάλα ό'ντως καί ιερά 
» έν τή ιστορία τών έλευθέρων λαών. Ό ήμέτερος Washington ύψοΰ— 
» ται εις τάς συνειδήσεις ήμών μέχρις ούρανίου μεγαλείου, ούχί όταν έπΐ 

» τών παγετωδών πεδίων τοΰ Δελλαβάρα, σπεύδει νά κυριεύση τό Tren- 
» ton, ούχί όταν θριαμβεύη κατά τοΰ Cornwells, άλλ’ όταν μετά τούς 
» ύπερανθρώπους θριάμβους, σεβόμενος τήν ίεράν δικαιοσύνην τών λαών, 
» άρνεϊται νά δεχθή τό βασιλικόν στέμμα, όπερ προσφέρουσιν αύτφ οί 
» πολϊται έν δικαίφ ένθουσιασμω.— Ποια δόξα πολέμου δύναται νά έξι- 
» σωθή, πρός τήν ύψηλήν εκείνην δικαιοσύνην, καθ’ ήν ό νομοθέτης τής 
» 'Ομοσπονδίας, δαπαν^ εκατομμύρια δολλαρίων, όπως έξαγοράση εϊρη- 
» νικώς όκτακοσίας χιλιάδας δούλων ; "Οταν δέ φθάση ή μεγάλη εκείνη 
» ήμέρα—(ήν εύχομαι νά ίδω και ίδιοις όφθαλμοΐς), ήτις θέλει παραστή 
» μάρτυς μεγαλειτέρας εφαρμογής τής δικαιοσύνης έκείνης, τής ειρηνικής 
» δηλαδή άπελευθερώσεως καί χειραφετήσεως τριών εκατομμυρίων άνθρώ- 
» πων, ών τό μόνον έγκλημα είναι ότι τό χρώμα τοΰ προσώπου αύτών, 
» διαφέρει πολύ τοΰ ίδικοΰ μας,— όταν λέγω φθάση ή μεγάλη έκείνη 
» ήμέρα, τότε θέλομεν άρη θρίαμβον δόξης, ήτις θέλει έπισκιάση τήν 
» δόξαν τοΰ Banker — Hill καί τότε δέν θά έχωμεν άνάγκην μνημείου 
» καί τροπαίου έκ λίθου καί μαρμάρου, άλλά τό γεγονός θέλει έγχαρα- 
» χθή είς τάς καρδίας άπειραρίθμων λαών, οϊτινες θέλουσι διακηρύττει 
» αύτό εις τάς μελλούσας γενεάς μέ άληθή εύγνωμοσύνην. Τό δριον 
» τοΰτο τοΰ πολιτισμοΰ θέλει άποτελέσει κρίκον τής χρυσής άλύσεως 
» δι’ ής ή άνθρωπότης συνδέεται μετά τοΰ θρόνου τοΰ Ύψίστου Θεοΰ.

» Πρός τό μέγα τοΰτο έργον, προκαλώ ύμάς σήμερον, άδελφοί.—Τό 
» μέγα μέλλον, όπερ έξύμνησαν οί άοιδοι τής άρχαιότητος έν Έλλάδι 
» καί 'Ρώμη, τό οποίον προεφήτευσαν οί προφήται τοΰ ’Ισραήλ καί 
» εύηγγελίσαντο οί απόστολοι τοΰ Εσταυρωμένου, τά μέλλον τής άγά- 
» πης, τής ειρήνη? καί τής φιλανθρωπίας, έστω ό σκοπός καί ή φιλοδοξία 
» ήμών καί ή πρός τά τέκνα μεγάλη κληρονομιά. Πιστεύσατε, ότι δύ- 
» νασθε νά τό κατορθώσητε, καί θέλετε τό κατορθώσει. Ό χρυσούς 
» αιών δέν κείται είς τό παρελθόν άλλά μεθ’ ήμών. Μή προφασίζησθε, 
» ότι ό αιών ήμών άντιπράττει πρός τό ποθούμενον» άς σπεύση έκαστος 
» μέ τάς δυνάμεις, ας έδωρήσατο αύτώ ή Πρόνοια, έν άληθεϊ πατριω- 
» τικφ ένθουσιασμω, καί θέλει εύρει έν έαυτώ δυνάμεις άπροσδοκήτους 
» καί μεγάλας. 'Έστω τοιαύτη ή φιλοδοξία τών πολιτικών, οί άγώνες 
» τών διδασκάλων, ή πειστική έπιρροή τοΰ τύπου, ή εύσεβής διδασκα- 
» λία τοΰ άμβωνος καί ή διαπαιδαγώγησις τών παίδων έν τοϊς σχο- 
» λείοις. Ίδρύσωμεν, άδελφοί, νέον καθεστός έν τή πατρίδι καί άθλή- 
» σωμεν έκαστος κατά τάς δυνάμεις αύτοΰ. Καταστήσωμεν τήν χώραν 
» ήμών, τόπον ιερόν, ναόν ένδοξον τής Τιμής καί τής 'Αρμονίας, καί τό 
» κέρας τής Άμαλθείας καί τής ’Αφθονίας θέλει καταπλημμυρίσει τάς 
» πύλας αύτοΰ, ό δέ άγγελος τής θρησκείας θά ήναι οδηγός ήμών!!!

» Οί μέλλοντες λοιπόν νά φιλοδοξήσωσι κατά τόν άγώνα τοΰτον, θά 
» είναι οί έργάται τής ειρήνης, . . . . οί ήρωες τής φιλανθρωπίας ! ! »

Έπΐ δύο δλας ώρας συνεκράτει τό άκροατήριον αύτοΰ κατεπτοημένον 
καϊ ώμίλει άνευ σημειώσεων, άνευ χάρτου, έκχέων ώς χείμαρρος, όσα έν 
έαυτφ έπΐ τόσα έτη παρασκευάζων συνεκέντρωνε. Έντεΰθεν τά πνεύματα
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των φιλοπολέμων τοσοΰτον συνεταράχθησαν, ώστε ούδεμία έφημερίς, 
ούδέν περιοδικόν έτόλμησε νά δημοσιεύση τόν έξοχον τοΰτον λόγον. Άλλ’ 
επικρίσεις πικραί, σάτυραι, επιθέσεις άνανδροι, ήκολούθησαν έπί πολύν 
χρόνον την δημοσιογραφίαν,—·ένφ πάντες οί πολιτικοί, οί φιλόσοφοι, οί 
παιδαγωγοί, οί ιερείς, ποιηταί, ιστορικοί σύγχρονοι, εξύμνησαν τόν άνδρα 
καί διά τόν λόγον καί διά τό θάρρος αύτοΰ καί τήν άφοβίαν. Εντούτοις 
πάντες έβλεπον έν τφ λόγφ τούτω τήν μέλλουσαν έθνικήν καί δικαίαν 
δρασιν τής 'Ομοσπονδίας.Έφθασεν ό λόγος εις Λίβερπουλ τής Αγγλίας, 
έδημοσιεύθη είς είκοσι χιλιάδας αντιτύπων και αυθωρεί τήν ιδίαν ημέ
ραν έγένετο κτήμα τοΰ δημοσίου. Μεταξύ δέ τών ένθουσιωδώς άναγινω- 
σκόντων διεκρίνοντο οί εύγενεϊς, Wellington, Robert Peel, ό δούξ 
τοΰ Aberdeen, ό λόρδος Palmestroni, ό λόρδος John Rassel, ό 
Thomas Clarkson καί ό William Smith, άποστείλαντες θερμά 
συγχαρητήρια είς τόν μέγαν ρήτορα. Τό 1842 κατά τήν έμφύλιον στά
σιν τής Rhode Island, κατόρθωσε νά καθησυχάση αύτήν ειρηνικός, 
πορευθείς έκεΐσε έπί κεφαλής στρατοΰ. Τό 1862 παρέστη θερμός συνή
γορος παρά τω Προέδρω Lincoln ύπέρ δουλεμπόρων, οίτινες έμελλον 
νά καταδικασθώσιν είς θανατικήν ποινήν καί έπέτυχεν. Έν τέλει συνειρ- 
γάσθη καί μετά τοΰ στρατηγού Scott είς πολλά οχυρωματικά έργα.

*

* «■

Παρευρεθεΐσα και έγώ είς μεγάλην συνέλευσιν τών πρό μικρού έν 
Κιγκινάτη άποκατασταθέντων μαύρων, ήκουσα τόν DuglaS, εύγλωττό- 
τατον ρήτορα έκ τής φυλής αύτών, έξυμνούντα τό μεγαλεϊον τής φιλαν
θρωπίας καί τής δικαιοσύνης τών έλευθερωτών αύτών καί τον είδον άπο- 
καλυπτόμενον καί δεόμενον μετά χιλιάδων γυναικών, άνδρών καί παίδων 
ύπέρ τοΰ σωτήρος καί έλευθερωτοΰ αύτών Charles Sumner. To 
θέαμα ήτο όντως μεγαλοπρεπές καί επιβλητικόν ! ! Ούδείς έμεινεν οφθαλ
μός αδάκρυτος καί ούδεμία μορφή έφ’ ής δέν άνεγίνωσκέ τις βαθεϊαν 
συγκίνησιν. Καθ’ ήν στιγμήν άνηγγέλθη ύπό τοΰ DuglaS, ότι διά τοΰ 
Συλλόγου τής Κιγκινάτης, τοΰ όποιου κατά διαδοχήν τρεις γενεαί τών 
Sumner ήσαν μέλη ένεργά, έμελλον νά σταλώσιν εκατόν εκατομμύρια 
δολλαρίων προς τάς μεσημβρινάς πολιτείας τής ομοσπονδίας, όπως 
συστηματικώτερον καί άποτελεσματικώτερον, διοργανισθώσι τά σχολεία 
τών Μαύοων. Είδον πλέον ίδίοις όφθαλμοϊς τό πρόγραμμα τού Sumner 
έν πλήρει ένεργεία καί τούς πόθους αύτοΰ καί τά όνειρα τελείως πραγ
ματοποιούμενα . . . !

Ούτως άληθώς μόνον παρασκευάζονται οί μεγάλοι χαρακτήρες, οί 
μέλλοντες νά δράσωσι κατά τάς έκτάκτους τών λαών καί τών έθνών 
περιστάσεις ! ! Αί παροΰσαι τής πατρίδος ήμών στιγμαί και αί ήθικαί 
καί ύλικαι τοΰ βίου δυσχέρεια’., έχουσι πολλήν τήν σχέσιν πρός τάς περι
στάσεις τής 4 ’Ιουλίου τοΰ 1845 έν ’Αμερική. Έχομεν καί ήμεϊς άνάγ- 
κην ήρώων καί εκουσίων θυμάτων, αύτοθυσίας καί αύταπαρνήσεως. 
Έχομεν άνάγκην γενναίων λειτουργών τής ειρήνης. Ό προκείμενος ήμΐν
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άγων έχει άνάγκην περισσοτέρου ηρωισμού η ό άγων τών πατέρων ήμών, 
επειδή ό εχθρός κεϊται έν ήμϊν αΰτοϊς ! Καί όπως εϊμεθα οί άληθεϊς αί
τιοι τής παρούσης έθνικής άνωμαλίας, ούτω δυνάμεθα ν’ άποβώμεν καί 
σωτήοες καί ήρωες νέων άγώνων, νέας δόξης καί νέου μεγαλείου έν τώ 
κοινωνικώ καί πολιτικώ ήμών βίω. Άλλά πρός τοΰτο έχομεν άνάγκην 
απαραίτητον προπαρασκευής πρός ηθικήν άνύψωσιν καί έξευγένισιν τοΰ 
έσωτερικοΰ βίου. "Εχομεν άνάγκην έπί μακράν χρόνον συγκεντρώσεως έν 
ήμϊν αΰτοϊς καί ετοιμασίας κατά τε τήν διάνοιαν καί τήν καρδίαν, όπως, 
όταν ελθγι τό πλήρωμα του χρόνου πρός έκαστον έξ ήμών, νά άκτινοβο- 
λήση περί ήμάς ένέργεια, ούχί πρός τό έγώ τό ατομικόν άλλά πρός τό 
εγώ τοΰ έ&νονς, τό έγώ τής πατρίδος ! Τότε έπί του ιεροΰ τούτου βω
μού, πρός τόν όποιον άτενίζουσιν αί σκιαί τών πρωτομαρτύρων τής έθνι
κής ήμών ανεξαρτησίας, θέλει συναντηθή καί συνδεθή έν εύλογίαις, ό 
σταυρός τής μεγάλης τοΰ Θεοΰ φιλανθρωπίας, πρός τήν κυανήν τής 
πατρίδος σημαίαν ! !

'Εν ’Α&ήναΐί τή 17 Σεπτεμβρίου 1895
ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α. ΚΕΧΑΓΙΑ

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Θ. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΩΣ

ΝΑΥΛΟΣ είναι έτι ό θόρυβος ό πρό τίνος παρ’ήμϊν 
ύποκινηθείς συνεπείγ τής ύπό τοΰ γνωστοΰ καί διακε
κριμένου λογογράφου κ.Άλ. Θ. Φιλαδελφέως έν τώ 
άθηναϊκώ ναώ τοΰ Άγ. Γεωργίου ζωγραφηθείσης 
ευαγγελικής είκόνος. Άλλ’ ό θόρυβος εκείνος καί ή 
κατά του ζωγράφου καταφορά καί αί άντιπάθειαι 
καί τά μίση καί ό συστηματικός άπό μ,έρους ένίων 

καλοθελητών πόλεμος, όσημέραι μετ’ έμπαθείας άνελισσόμενα, κατεδή- 
λουν μίαν έτι οψιν τής έν Έλλάδι τών καλλιτεχνών ύποστηρίξεως.’Ητο 
θόρυβος έξ εκείνων, οΐτινες μετά περιτεχνήσεως πολλάκις διενεργοΰνται 
παρ’ήμϊν, οσάκις πρόκειται περί καταβαραθρώσεως κάνενός καλλιτέχνου, 
άλλ’οΐτινες ουχί άπαξ άποβαίνουσιν ύπέρ τών καταδιωκομενων, ιδία 
όταν τά έργα των έρχωνται διαψεύδοντα άφ’εαυτών πάσαν κατ’ αύτών 
έκ προκαταλήψεως ώς έπί τό πολύ καί κακοβουλίας έξενεχθεϊσαν γνώ
μην. Καί τοιαύτην τινά διάψευσιν κατά συνέπειαν έπαθον οί εράσμιοι 
καί εμπαθείς πολέμιοι τής καλλιτεχνικής ιδιοφυίας τοΰ κ. Φιλαδελφέως. 
"Απας ό καθ’ εκατοντάδας έκάστοτε προσερχόμενος είς τον Ναόν, όπως
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ϊδη καί έκ τοΰ σύνεγγυς σπουδάση την τοιχογραφίαν κόσμος, άπήρχετο, 
τάς μάλλον εύαρέστους άποκομίζων εντυπώσεις.

Έρωτώμεν— Δύναται τις, δικαιούται μάλλον ν’ άναμένη πλειότερα ου 
μόνον παρά νέου ερασιτέχνου οιος ό κ.Άλ. Φιλαδελφεύς, αλλά και παρ 
αύτών τών έξ επαγγέλματος ζωγράφων μας, άνολογιζόμενος ποιον φρι- 
κώδη καί μαρτυρικόν αγώνα διέρχεται ή Τέχνη έν Ελλάδι, όπως φθάση 
μέχρις αύτοΰ τοΰ εύαρέστου καί εύέλπιδος σημείου, όποιον δέ καλλιτεχνι
κόν κοινωνικόν περιβάλλον καθημερινώς την εμπνέει καί την ενθαρρύνει ;

"" “ - ’ >' > ' - τ0£

, τοΰ με- 
τοΰ

τελείου έκτελεστοΰ 
γάλου καλλιτέχνου 
μελετήσαντος αύτό 
πον. Καί όντως ή 
Τέχνην διατρίβοντι 
της δυνάμεως, 
νεται κυοφορουμένη βαθμηδόν, προϊούσης τής έκτελέσεως. Ό τεχνίτης

Τό έργον τοΰ κ. Άλ. Φιλαδελφέως εάν, έμοί κριτή, δέν φέρη 
την σφραγίδα, φέρει όμως, όπερ μεϊζον 
την έμπνευσιν. Eivat έργον, κατά την φράσιν 
ήμετέρου Γύζη, τόσω τολμηρόν, όσω καί πρωτότυ- 
πρωτοτυπία αύτοΰ είναι καί τώ ελάχιστα περί την 
πρόδηλος. Τό σύνολον καταδεικνύει έμπνευσιν πρώ

της δυνάμεως, ζωγράφον έκ φύσεως, ή δέ τοΰ συνθέματος σύλληψις φαί
νεται κυοφορουμένη βαθμηδόν, προϊούσης της έκτελέσεως. Ό τεχνίτης 
ύποτάσσεται είς τόν καλλιτέχνην τοΰ πνεύματος μάλλον η εις τής χειρός 
τήν έμπειρον διεύθυνσιν- ό χρωστήρ αύτοΰ έμψυχώνει μορφάς κοινάς διά 
γενικής δι’ όλων ιδέας, δραματικωτάτης όμως, πρωτοτυπωτάτης. Η 
έκτέλεσις έν τή εϊκόνι τοΰ κ. Φιλαδελφέως ύπολείπεται τής έμπνεύσεως.

Άλλ’ ή ΰστέρησις αϋτη δύναται νά θέση τό έργον είς ήττονα μοίραν 
έκείνων παρ’ οίς δεσπόζει ή έκτέλεσις τής έμπνεύσεως ; Καθ’ ή μάς, ή 
πρώτη κατάστασις, δι έν έργον Τέχνης, είς οιονδηποτε κλαδον αυτής και 
άν άνάγηται, είναι προτιμοτέρα τής δευτέρας. Ό Βίγκελμαν εν τή υπο 
τόν τίτλον «Συμβουλή πρός τόν θεώμενον τά έργα τής Τέχνης» μελέτη 
του λέγει ότι, έργον καλλιτεχνικόν άνευ έπιτυχοΰς έκτελέσεως, διαπνεό- 
μενον όμως ύπ’ εύφυίας, πάντοτε δύναται νά σταθή, ουδέποτε δέ του
ναντίον. ’Ατυχής έκτέλεσις, έπάγεται, είναι αποτέλεσμα απειρίας, ήν 
δύναται πας τις διά τής τριβής καί τής έπιμονής νά κατανίκηση, άλλ’ 
έργον Τέχνης, στερούμενον έμπνεύσεως, μόνον δέ κατά τήν έκτέλεσιν εύ- 
μοιροΰν, ούδεμίαν παρέχει είς τόν τεχνίτην του ελπίδα μείζονος εύδοκι- 
μήσεως, διότι έάν ή περί τήν έκτέλεσιν απειρία καί τά έκ ταύτης μειο
νεκτήματα συν τώ χρόνω παρακάμπτωνται, η έλλειψις ευφυΐας κ εμ- 
πνεύσεως δι’ ούδενος μέσου δύναται νά θεραπευθή.

Ή πρωτοτυπία όθεν πάντοτε συνηγορεί ύπέρ ένος έργου, όσφ καί άν 
κατά τήν έκτέλεσιν χωλαίνη τοΰτο, πρωτοτυπία δέ είς το έν λόγω έργον 
τοΰ κ. Φιλαδελφέως έγκειται μόνον έπΐ τής έν γένει αύτοΰ συνθεσεως, εν 
αύτή ταύτη τοΰ τεχνουργήματος τή φύσει. Πιθανόν καί άλλοι να επε- 
λήφθησαν τοΰ εύαγγελικοΰ τούτου μέρους, Ουδείς όμως τούτων θά έφθα- 
σεν είς τό λεπτόν καί άκρότατον έκεϊνο σημεΐον τής πράξεως, ύφ ήν έν 
τώ Εύαγγελίω παρουσιάζεται ό Ίησοΰς.

Καί τό σημείον τοΰτο έζελέξατο ό κ. Φιλαδελφευς. Δεν συνηγαγε 
περί τον Ίησοΰν παιδία είκή καί ώς έτυχεν, αλλ ηθελησε νά ενσάρκωση 
είς πρόσωπα, εις δράσιν, είς ζωήν αυτούς τοΰ Ίησοΰ τούς λόγους. Ιην

εικόνα του έπεθύμει ούχί απλώς άναπαραστατικήν ένός γεγονότος, άλλά 
διά τής ψυχολογίας τών προσώπων και τών σκηνών συνεκτικήν μιας καί 
διά τοΰ όλου διηκούσης κυρίας ιδέας. Έκ τής φράσεως : ά'Αφετε τά 
παιδία έλ9εΐν πρός με, και μή κωλύετε αυτά, τών γάρ τοιούτων εβτιν 
ή βαβιλεία τών Ουρανών» φαίνονται έμψυχωθεϊσαι μάλλον αί τρεις 
πρώται λέξεις, αί δέ λοιπαί κατ’ άναλογίαν. Ή θέσις τών προσώπων 
είναι άρνητική μέν διά τούς μαθητάς κωλύοντας, θετική δέ διά τά παι- 

, δία καί τάς μητέρας των, προστρεχούσας τώ Ίησοΰ, τοΰθ’ όπερ καθιστά
τήν όλην σκηνήν δραματικήν έν ταυτφ καί ήρεμον. Πάσαι αί μορφαί τής 
είκόνος είσίν άλλήλαις σενδεδεμέναι δή άδιασπάστου ψυχολογικής άλύ- 
σεως’ έκάστη άποτελεί καί μίαν πτυχήν τής διαπνεούσης τό όλον ιδέας.

Μεταξύ τοΰ Ίησοΰ καί τοΰ περί αύτόν όχλου ύπάρχει κάτι τι όπερ 
τόν συνδέει μέ αύτόν, όπερ τόν ελκύει πρός αύτόν- τό κάτι τι τοΰτο είναι 
τά πέριξ αύτοΰ παιδία. Έν αύτοίς ό θείος του οφθαλμός διακρίνει έν 
μέγα άνοιγμα τοΰ Ούρανοΰ, τοΰ Άπειρου, όπερ αύτός εκπροσωπεί, καί 
θέλει νά έννοήση, νά αίσθανθή έαυτόν πλειότερον ούράνιον, μάλλον άπει
ρον, παρά τάς μικράς όσω καί άπειρους έκείνας ύπάρξεις.

Ή στάσις τοΰ Ίησοΰ ’ίσως είναι ύπέρ τό δέον ένθεος διά τήν στιγμήν 
έκείνην τήν γοητευτικήν. Περισσότερον άνθρώπινος έάν ήτο, θά ήρμοζε 
πολύ πλέον είς τήν πατρικήν αύτοΰ ύπέρ τών παιδιών μέριμ.ναν. ’Ίσως 
ή προτροπή τοΰ Ίησοΰ πρός τούς μαθητάς του, όπως μή κωλύωσι τά 
παιδία, προτροπή άποκλίνουσα μάλλον πρός τήν άπαγόρευσιν, μέ ποιάν 
τινα λεπτήν άγανάκτησιν άνάμικτος, έτι δέ ή ύπόμνησίς του, ότι τούτων 
έστίν ή βασιλεία τών Ούρανών, παρήλξε τόν ζωγράφον είς τοιαύτην τινά 
ύπέρβολον τοΰ Θεανθρώπου στάσιν. Νομίζομεν όμως, ότι όσον καί άν 
πρόκηται περί προσώπου οιον δ Χριστός, είς τοιαύτας τινάς φιλόστορ
γους κ’ αϊσθηματικάς σκηνάς, οποία ή παροΰσα, πρέπει νά έκλείπη αύτών 
εντελώς πάν τό μελοδραματικόν καί έπιτετηδευμένον.

Το πρόσωπον τοΰ Ίησοΰ εύρομεν, καίτοι μή παραλάσσον τών παρα
δεδεγμένων ύπό τών Ιταλών τής Αναγεννήσεως, άκριβές καί κανονικόν 
είς τάς γραμμάς του, έκφράζον διά τοΰ βλέμματός του ολόκληρον τοΰ 
πνεύματός του τήν δύναμιν. Ό κορμός άκαμπτος, εύθύς, είς μεγαλοπρε- 
στέραν αύτοΰ παράστασιν- καϊ τοΰτον σύμφωνα μέ τήν περίστασιν θά 
έπεθυμοΰμεν μάλλον είς φυσικωτέραν στάσιν. Πόσον δέ προτιμότερον θά 
ήτο, έάν δέν έτίθετο οΰτω κατά μέρος, είς τό έτερον άκρον τής είκόνος, 
άλλά μέσω τών μαθητών του καί τών παιδιών, αύτός μόνος ούσα μεταξύ 
πάντων ή δεσπόζουσα τοΰ όλου μορφή ! ’Ήδη ζητείται άπό τό βλέμμα, 
ένώ, όπερ τότε κυρίως θά προσέπιπτε, θά ήτον αύτός ούτος. ’Ίσως ό κ. 
Φιλαδελφεύς ένόμισεν ότι θά καθίστατο δραματικωτέρα ή μεταξύ τών 
μαθητών καί τών παιδιών σκηνή, θέσας ώς έθεσε τόν Ίησοΰν. Μή όμως 
δέν θά ήτο έντονωτέρα, ζωηροτέρα αύτη, έάν όλον έκεϊνο τό πλήθος 
τών παιδιών, τών μαθητών, τοΰ όχλου περιέθεε τόν Χριστόν, ώθούμενον 
άμα καί έμποδιζόμενον καί εύλογούμενον ;

Το έργον τοΰ κ. Φ. έχει χαρακτήρα, χωρίς νά έχη Τέχνην έν ταϊς
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λεπτομερείαις της. Αίσθητικώς προσκρούε: πολλαχοΰ, δεν παύει δμως 
άπό τοϋ νά ήναι έκ τών προτέρων έσταθμισμένον πάν δ,τι έγράφη" «διά
φορον εάν ή χειρ δέν διηύθυνε δεξιώς τόν χρωστήρα κα! ύπό αισθητικήν 
έποψιν. Έκαστη κίνησις έν αύτω, έκαστη στάσις φαίνεται ένσκοπος, 
ύπολογισμένη. Ή άνάτασις τών χειρών μικρού παιδιού κρατουμένου ύπό 
της μητρός του, πρός τόν Ίησοϋν, συμβολίζουσα. οίονεί την πρός αύτόν, 
την πρός τό Φώς, μέλλουσαν προσέλευσιν της τότε νηπιαζούσης άνθρω- 
πότητος, φαίνεται ήμϊν ώς ιδέα έπιτυχεστάτη. Αί μορφαί τών μαθη
τών, Βυζαντινώταται, έκτος τής τοΰ Ίωάννου νεωτεριζούσης πως. Αί 
στάσεις των έπιτυχεϊς, πρό παντός ή τοΰ Ματθαίου άμφιρρέποντος έτι, 
έάν πρέπη ν’ άφήση τά παιδία νά πλησιάσωσι τόν Ίησοΰν. Ή ιδέα τοΰ 
νά θέση μεταξύ τούτων και Μαύρην μετά τοΰ τέκνου της, τολμηρά 
δσον και έμπνευσμένη. Αί μεταξύ τών προσώπων σχέσεις μεμετρημέναι.

Έκ τοΰ συνόλου δμως λείπει ή ίδανικότης τών μορφών, ήτις πρό 
παντός έπρεπε νά έπιστέφη μίαν τοιαύτην σκηνήν. Ό ζωγράφος έξαρ— 
θείς έν τώ προσώπω τοΰ Ίησοΰ, διέγραψεν άντιθέτως πολύ σύγχρονα, 
πολύ ανθρώπινα, πολύ φυσικά τά λοιπά αύτοΰ πρόσωπα. Πιθανώς διά 
νά φέρη τήν άντίθεσιν. Κατέστησεν δμως πολύ άνθρωπίνην τήν σκηνήν 
του. Ή έμπνευσις, ήτις διήκει δι’ δλης τής συνθέσεως έν τή στάσει, έν 
τή ψυχολογική θέσει, έν τή συμμετρική τών προσώπων έναλλαγή, φαί
νεται κύπτουσα τρόπον τινά ύπό τόν όγκον τοΰ ζωγραφουμένου θέματος. 
Καί άπαξ ίδών τις τήν εικόνα τοΰ κ. Φ., θέλει δικαιολογήση τόν κ. Γύ- 
ζην είπόντα δτι τό έργον αύτοΰ είναι τόσω τολμηρόν δσω καί πρωτότυπον.

Ό κ. Φ. ήθέλησεν, έπεδίωξε μάλλον νά εΐπη δι’ αύτοΰ πλειότερα 
τών όσων ήτο ικανός νά έκτελέση’ καί τοΰτο πολύ. Παρέστησε πολλά, 
θέλων νά εϊπη καί πολλά. Άντιθέτως πρός τούς αρχαίους καί πολλούς 
τών περιφημοτέρων ζωγράφων τών νεωτέρων χρόνων, δι’ ολίγων προσώ
πων εϊς τά τεχνικά αύτών έργα έπιδιώκοντας τό πολύ, έζωγράφισεν 
εικόνα, έν ή κατ’ άνάγκην τό πολύ μόνον διά πολυπροσώπου συνθέσεως 
έπρεπε ν’ άποδηλωθή. Τολμηρότατον τό έγχείρημα. Ούχί μικράς ση
μασίας δι’ έρασιτέχνην, όπως ό κ. Φιλαδελφεύς, καί διά πεπειραμένον 
έτι ζωγράφον, άσυμφώνως πρός θεωρίαν τινά παρακμάσασαν ήδη πρό 
πολλοΰ τοΰ αύτοΰ αισθητικού Βίγκελμαν, μόνον έν τω όλίγω άποδεχο- 
μένου κ’ έκτιμώντος τό πολύ, ώς έπραττον οί καλλ'.τέχναι τής άρχαιό— 
τητος, πάσαν δ’ άπόπειραν πρός έκφρασιν πολλών και διά πολυσυνθέτου 
τεχνουργήματος, θεωροΰντος ώς μαθητοΰ απλώς σπουδαστικόν γύμνα
σμα. Είναι περιττόν, νομίζομεν, ν' άριθμήσωμεν πόσα καλλιτεχνικά 
άριστουργήματα παρουσιάσθησαν καί παρουσιάζονται καθ’ έκάστην, πα- 
νηγυρικώς διαψεύδοντα τήν θεωρίαν ταύτην τοΰ Βίγκελμαν.

Τώρα είναι άγνωστον έάν ό κ. Φ. έπιληφθεις τοιούτου τινός τεχνουρ
γήματος πολυσυνθέτου, ύπελόγισε καταλεπτώς τάς δυνάμεις του, κ’ έάν 
διέστειλεν έν νφ τήν Τέχνην τής έκτελέσεως, τών πρώτων τής έμπνεύ- 
σεως ορμών. Τό έργον του έφάνη ήμϊν ώς μία τολμηρά διαμαρτύρησις 
κατά τής προμνησθείσης θεωρίας τοΰ Βίγκελμαν μέ ίκανάς καί ένθαρρυν- 

τικωτάτας διαλείψεις έπιτυχίας. Παρά τόν άχρουν χρωματισμόν του 
κατώρθωσέ πως καί ποιόν τι σφρίγος νά προσδώση καί ζωήν τινα νά 
έμπνεύση είς αυτό, μάλιστα δέ μίαν έτι τής δεδοκιμασμένης πλέον 
έμπνεύσεώς του νά παράσχη διά τούτου άπόδειξιν.

Όμοιον θέμα εϊς χεϊρας ζωγράφου τής ’Αναγεννήσεως, φέρον καί τοΰ 
χριστιανικού έκείνου ιδεώδους τήν έπίπνοιαν, είς δπερ έκεϊνοι μόνον μέχρι 
τελειότητος έξήχθησαν, καί τής πλήρους έκτελέσεως τήν δύναμϊν καί 
τήν ακρίβειαν, θ’ άπηθανατίζετο δι’ δλων τών αιώνων. Θά έχη άρά γε 
ό κ. Φιλαδελφεύς τήν ύπομονήν, ύπομονήν καί θέλησιν μεγάλου καλλι
τέχνου, διότι τήν έμπνευσιν τήν έχει, νά έμμείνη είς δ,τι εϊς ύψηλής 
καλλιτεχνικής έκλάμψεως στιγμήν άπεφάσισεν; Θά έχη άρά γε τήν 
αύταπάρνησιν; Παρά τήν ίσχυράν αύτοΰ έμπνευσιν θά θελήση άρα, 
έμμένων είς τήν θείαν τοΰ Άπελλοΰ τέχνην, ν’ άποκτήση καί πάν δ,τι 
έλλείπει σήμερον έκ τοΰ χρωστήρός του ; Καί έάν θωρακισθή μέ ύπομο
νήν, καί έάν όπλισθή μέ θέλησιν, ζών όπου ζή καί άντιπαθούμενος ώς 
άντιπαθεϊται, θά δυνηθή άρά γε νά έμμείνη άχρι τέλους ;

τή 14 Νοτίου 1895 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ ΔΩΡΟ
(Είς τόν άπόντα καί προόόιλη άδελψόν Καίόαοα)*.

“Αγιος Βασίλης ! Σήμερο,
Ποΰ τδν καινούριο χρόνο, 
Δώρα κ’ εύχαις άλλάζωντας,
Ό κόσμος χαιρέτα,
Σ' άλλο τραπέζι, αδέλφι μου, 
Γιά σέ τδ χέρι άπλόνω, 
Δέν πέρνω απδ τδ μάταιο, 
Ποϋ στρών’ ή αρχιχρονιά.

Δέν θέλω άπδ τά δώρά του' 
’Στή λάμψι του κανένα
Δέν κρύβει τ’ άγιο αίσθημα, 
Ποΰ ή καρδιά μου κλεϊ.
Μέσ' 'ς τή ζωή δέν ευρηκε

ΤΙ άγαπη μου γιά σένα
Τδ δώρον, όποΰ έγύρευε 
’Στοΰ χρόνου τή γιοοτή.

Ζάχνν&ος 1 ’Ιανουάριου 1895

Κ’ έπήγε και τδ ’ζήτησε 
’Στδν κήπο τοΰ θανάτου’ 
Κι’ ό θάνατος τής έδωκε 
Κλωνάρι ^οδαριας’ 
Λάβ’ ένα φύλλο ολόδροσο 
Άπδ τήν προσφορά του' 
Αυτό σοΰ στέλν’ ή αγάπη μου 
Ώς δώρο αρχιχρονιάς.

'Σ αυτό, ξενητεμμένο μου, 
Θαύρής τήν εϋτυχιά σου, 
Τά πλούτη, τήν ςανάσασι, 
Ποΰ έγώ γιά σέ ποθώ.

"Εχε το ’γκόλφι αχώριστο 
Άπάνου ’ς τήν καρδιά σου’— 
Τδ πήρ’ απδ τής Μάνας μας 
Τδν τάαο τδ σκληρό !

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΤΖΩΚΗΣ

* Ό πολύκλαυστος οΰτος αδελφός, εγκατεστημένος πρδ ολίγων ετών έν Πά· 
τραις, άπεβίωσεν έν τή πόλει ταύτη τήν 25 Μαρτίου 1889.
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’Αγαπητέ yov,

Δέν ήμ.πορώ νάρνηθώ τήν φιλικήν σου πρόσκλησιν Sta την ώραίαν έτησίαν 
συναναστροφήν, τήν οποίαν ακούραστος και περιποιητικώτατος οικοδεσπότης, 
ετοιμάζεσαι νά δώσης πάλιν εις τά άνετα, καλλιτεχνικά καί δημοτικώτατα σα
λόνια τής Ποικίλης Στοάς σου. Είμαι βέβαιος, ότι ή κίνησις και ή ποικι
λία καί ή ζωηρότης θά ήνε ανάλογος τών παρελθόντων έτών. Κατέχεις τδ 
μυστήριον σϋ δ ήμερολογιάρχης νά προσδίδης είς τήν έτησίαν εορτήν σου 
δλην τήν ζωήν καί τήν εύθυμίαν τών δημοσίων χορών, τών οποίων αί θυραι, 
χωρίς πολλάς επιφυλάξεις καί έθιμοτυπίας, ανοίγονται δίφυλλοι είς ολον τδν κό
σμον τδν έπιθυμ,οΰντα νά πεοάση όλίγας εύχαρίστους ώρας. Δι αύτδ ίσως εινε- 
ή ζωηροτέρα καί ή πλέον περιζήτητος. Παλαιός γνώριμος καί θαμών τών 
κομψών σαλονίων τής Ποικίλης Στοάς δέν θέλω νά λείψω και από τήν 
φετεινήν σου συναναστροφήν. Έν μέσω τών τόσων νέων φυσιογνωμιών αί δποίαι 
θά ποικίλουν καί φέτος τήν εορτήν σου, θά εΰρω, ελπίζω, καμμίαν παλαιαν 
γνωριμίαν νά κάμω ένα γύρον μαζί καί όλίγην έκλεκτήν σαμπάνιαν — έστω καί 
ελληνικήν — διά νά δροσίσω τά χείλη μου.

Μέ πολλήν αγάπην καί ύπόληψιν
ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΡΒΑΝΑΣ

Έν Πειραιεΐ 1 Νοεμβρίου 1895

ΕΝΑ ΚΟΜΑΤΙ ΖΩΗΣ
-----------®----------

Ο πλοϊον ήτο έρημον τώρα, άνυψωμένον είς τήν πλω
τήν δεξαμενήν, άκομψου καί τερατώδες έκεϊ επάνω, 
στενοχωρημένου μεταξύ τών άπειρων δοκών τών 
πιεζουσών τά πλευρά του, ώς θαλάσσιον κήτος, τό 
όποιον έχασε τά νερά του. Μέ τήν δύσιν τοϋ ήλιου 
ό θόρυβος ό έκκωφαντικός τής δεξαμενής ήρχισε νά 
κοπάζη. Τά σφυροκοπήματα τά έπίμονα, τά αλλε
πάλληλα έπί τών έλασμάτων, οί οξείς, οί σπαρα

κτικοί ήχοι τών ξύστρων, τών κινουμένων άπό άπειρους χεϊρας έπί τών 
άπογυμνωμένων ύφαλων, τά κελεύσματα τά βραχνά έσβύσθησαν σιγά 
σιγά είς τήν γαλήνην τοΰ λυκόφωτος καί οί άνθρωποι τοΰ πληρώματος 
έσκορπίσθησαν έξω εις τόν ναύσταθμον καί έγέμισαν τά μικρά καπηλεία, 
τά άραδιασμένα έξω τοΰ περιβόλου. ’Επάνω είς τό κατάστρωμα τό 
έρημον τής «"Ηρας» ένας-δύο ναΰται έπεριφέροντο, μέ τό μονότονου, 
τό ταυτόχρονον βήμα τών ναυτικών, τό γεμάτου άπό τήν άνίαν καί τόν 
βαρεμόν τοΰ έπαγγέλματός των. “Ερημον ήτο καί κάτω τό κύτος τοΰ 
πλοίου, τά διαμερίσματα δλα τοΰ σκάφους, τό μηχανοστάσιον μέ σκε
πασμένα τά πυρά τών φούρνων, μέ τά κατάκοπα μέλη τών μηχανών 
του, βαθυκοιμισαένα καί αυτά μετά τό μακρυνόν ταξεϊδι, άκίνητα. 

Τελευταίος μέσα είς τήν έρημίαν τοΰ κύτους, κλεισμένος είς τό στενόν 
τετράγωνον τής ιστιοθήκης, ένεψύχωνε μόνος τά σκοτεινά έγκατα τοΰ 
σκάφους, παράδοξος είς τήν φυλάκισίν του τήν έκουσίαν, μοναδικός είς 
τήν άπόφασίν του τήν άνεξήγητον, περικυκλωμένος άπό τήν έρωτημα- 
τικην, την έκπληκτου σιωπήν δλου τοΰ άψύχου κόσμου τοΰ ύποφράγμα- 
τος, ό Παύλος Ζενδέλης.

Είχαν περάσει τρία χρόνια τώρα, άφ’ δτου ένα πρωί' χωρίς κανένας 
άπό τούς ίδικούς του, άπό τούς συγγενείς του, άπό τούς φίλους του

κάνένας νά γνωρίζη τίποτε, παράδοξος καί τότε καί μοναδικός είς τήν 
άπόφασίν του τήν αίφνιδίαν, έμπαρκάρισεν έξαφνα είς ενα ελληνικόν 
φορτηγόν, τό όποιον έκαμνεν έξωτερικάς γραμμάς καί έκτοτε έγύρισε τον 
κόσμον, άγνωστος καί λησμονημένος. Καί τώρα πάλιν πού εύρίσκετο είς 
τήν πατρίδα του, έπισκέπτης έξαφνος καί περαστικός, κάνεις πάλιν άπό 
τούς συγγενείς του, άπό τούς ίδικούς του κανένας δέν έγνώριζε τον έρ- 
χωμόν του, καί ούτε θά τόν έμάνθανεν ίσως. Διότι τό είχεν άπόφασίν νά 
μείνη κλεισμένος κάτω έκεϊ είς τό κΰτος τοΰ πλοίου, κλεισμένος δύο- 
τρεϊς ήμέρας άκόμ.η, δσον θά διήρκει ό καθαρισμ.ος καί ή έπισκευη καί 
νά μήν άνεβή έπάνω είς τό κατάστρωμα παρά όταν θά είχε σβυσθη 
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όπίσω άπο την πρύμνην ό τόπος, τόν όποιον δέν ήθελε νά ξαναϊδή πλέον. 
Καί ήτο φόβος τώρα, ένας φόβος τής ίδιας του πατρίδος, δέν ήτο απο
στροφή απλή τό αίσθημα αύτό τό δεσποτικόν καί ακατανίκητου, ένας 
φόβος τόν όποιον τοΰ έπέτεινε, τοΰ παρόξυνε, ή πνοή ή δροσερά τοΰ 
άέρος, μέ τήν γνώριμον απόπνοιαν τοΰ θύμου καί τοΰ βρεγμένου χώμα
τος, τοΰ άέρος ό όποιος τοΰ έφύσα τό ίδρωμένον μέτωπον άπό τήν άνε- 
μοδόχην καί τοΰ έσκόρπιζε μίαν ανατριχίλαν νοσηρών, άπεχθή, άνατρι- 
χίλαν φόβου είς όλον τό σώμα.

Άλλά συγχρόνως κάτι τι παρόμοιον μέ τόν τρελλόν εκείνον κνισμόν 
τών τραυμάτων, ό όποιος μ.άς κάμνει νά ςεσχίζωμεν τάς σάρκας μας, 
τον έσπρωχνεν επάνω, τόν έβίαζε νάντιμετωπίση τόν τόπον τόν μιση
τόν, νάντικρύση τάς λεπτομέρειας τοΰ τοπίου, τοΰ ξηροΰ καί άγριου, 
άκόμη μίαν φοράν. Άνέβη τάς σιδηράς βαθμίδας τής πρωραίας κλίμα- 
κος καϊ ύπό τήν σκιάν τοΰ λυκόφωτος διεγράφη είς τό στόμιον τής 
καθόδου ή τραχεία μορφή τοΰ Παύλου Ζενδέλη, μέ τό πυκνόν γένειον, 

τόν ναυτικόν σκοΰφον καί τούς λάμποντας, τούς άνη- 
σύχους οφθαλμούς. Στιγμιαία, φασματώδης ήτο ή 
έμφάνισις τής παραδόξου, τής θλιβεράς σιλουέτας έν 
μέσω τής άγριας ερημιάς τοΰ καταστρώματος. ’Αό
ρατος, άνυπόπτευτος, έχάθη πάλιν είς τό κΰτος τοΰ 
πλοίου. Καί άγνωστον έπίσης, άνυπόπτευτον, μυστι
κόν, έν μέσω τής φύσεως τής άδιαφόρου, έρρευσε τό 
αίμα άπό τήν άναξεσθεϊσαν, άπό τήν σπαραχθεΐσαν 
σάρκα. Ό πόνος ό βαθύς, ό πόνος, ό περονίζων τά 
κόκκαλα, ό παλαιός πόνος είχε πλημμυρήση τήν χαί- 
νουσαν πληγήν καί είχεν άποδιώξη τόν κνισμόν τόν 

όξύν καί άνυπόφορον, τόν κνισμόν τόν βασανιστικόν, ό όποιος είχε 
σπρώξη τόν Ζενδέλην μέ αίφνιδίαν λύσσαν επάνω είς τό κατάστρωμα.

Κάτω είς τό στενόν ίστιοφυλάκιον, όπου είχεν εύρεθή πάλιν, εις τήν 
ιδίαν θέσιν, άκίνητος, μέ τό κεφάλι άκουμπησμένον εις τάς δύο του πα- 
λάμας ήσθάνετο τώρα όλον τό κύμα- τών εικόνων, αί όποϊαι είχον συνορ- 
μήση είς τήν ψυχήν του, ώς άπειρους αίχμάς χειρουργικών οργάνων, 
κινουυ.ένων άπό άόρατον χεϊρα μέσα είς τό στήθος του. Καί έβλεπεν 
άκόμη εμπρός του τόν άγριον βράχον τοΰ Αράπη άπλώνοντα τήν βα- 
ρείαν του σκιάν, τήν άσφυκτικήν, εις τό τοπίον τριγύρω τό έρημον. 'Ο 
άνεμος, μανιακός έκυλίετο άπό τήν μαύρην κορυφήν τοΰ βουνοΰ, ώς 
καταρράκτης παρασύρων τό παν εμπρός του, άνακατώνων τά νερά, σα- 
λεύων τά σκάφη μέ τριγμούς πένθιμους, επάνω είς τάς χονδράς άλύσεις 
των, άφυπνίζων καί έξαγριώνων τήν νύκτα είς μανίαν, ταράσσων δαι- 
μονιακώς τόν ύπνον τοΰ σκότους, τοΰ απλωμένου επάνω είς την φύσιν 
ολόκληρον. Καί μέσα είς τήν καταχθονίαν εικόνα έβλεπεν ενα-ένα 
τάντικείμενα τά γνώριμα. Άλλά κυριαρχοΰσα, δεσποτική έμενεν εμπρός 
είς τά μάτια του, μία πένθιμος, δακρυσμένη είκών, τό σκεβρωμένον, τό 
ταλαιπωρημένου σκαρί τοΰ «Μεσολογγίου», τό περιφρονημένον κάτεργον,
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μέ τό άκομψον βαροΰλκον είς τήν μίαν του πλευράν, σαλεΰον τα έλεεινα 
γηρατεϊα του έπάνω εις τά άνήσυχα νερά τοΰ Άράπη.Καΐ ύπο τους ήχους 
τών σαλπισμ.άτων τοΰ άνακλητικοΰ, ποΰ βραχνούς καί πνιγμένους ποΰ 
έφερεν άπό τόν ναύσταθ
μον ό άνεμος, ώς ύπό τους 
ήχους τής τελευταίας σάλ- 
πιγγος, τό νεκροταφείου 
τής ψυχής του έξερνοΰσεν 
άπό τά έγκατά του τά 
άλυτα σώματα τών νε
κρών του, όλον τον βρυ- 
κολακιασμένον κόσμον τής 
περασμένης του ζωής.

ΤΗτθ ή ιδία έποχή, 
πρό τριών έτών. ’Ιούλιος. 
"Ενας ’Ιούλιος άσφυκτι- 
κός, έκνευριστικός. Προ 
ενός μ,ηνός είχε κάμει τούς 
γάμους του ό Παΰλος 
ΖενδέληςΤΗτο ίδικόν του 
τώρα τό σωματάκι το 
μικρόν, τό κουκλίστικο 
σωματάκι τήςΤάσως του, 
τό όποιον είχε είδωλολα- 
τρεύσει τόσον καιρόν, άπο 
μικρός, άμούστακος άκό
μη, όταν είχε καταταχθή 
ναυτόπαις είς τόν Πόρον. 
— Τί χαριτωμένο παιδί 
ποΰ ήτο, μέ τήν ναυτικήν 
του στολήν καί τό ναυτι
κόν κασκέτο έπάνω είς το 
μικρό, τό κατσαρό του 
κεφάλι, καί τί γλυκειά 
ποΰ ήτο ή μικρή ποριώ- 
τισσα μέ τήν κόκκινην 
ποδιάν, καί τήν μακρυάν 
της πλεξίδα είς τούς ώ
μους ! — ’Επάνω είς τό μι
κρό σπητάκι του, είς τον 
Πειραιά, έκεϊ ύψηλά είς 
τήν Καστέλλαν, έπερνοΰσε 
τάς πρώτας άλησμονήτους ίήμέρας τοΰ γάμου. Είχε πάρη ένος μηνάς 
άδειαν άπό τό πλοϊον του, καί όλον αύτόν τόν μήνα, τον είχε περάση
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κάτω. Καί ή φλόξ τοΰ πυρετοΰ 
κάτασπρον πρόσωπον τής μικρού)

κοντά είς την Τάσσω του, χωρίς νά την άφίση ούτε στιγμήν, τρελλός 
άπο ευτυχίαν, αισθανόμενος δλην την αδυναμίαν νάποσπασθή μίαν στιγ
μήν άπό τό είδωλολατρευμένον έκεϊνο σώμα. 'Η ζωή τοΰ καραβιού του 
έκαμνε φρίκην τώρα . . . Ένα πρωί ή Τάσσω του είχε ’ξυπνηση μέ 
πυρετόν. Έκαιαν τά μικρά της τά χεράκια, τά μάγουλά της ήσαν 
κατακόκκινα, τά μάτια της κομμένα, βαρειά, μέ ενα μελανόν τόξον άπό 

ή όποια έπλημμύρει και 'έφλεγε τό 
ες, προσέδιδεν άγνωστον έως τώρα 

μαγείαν, μίαν μυστικήν έκφρασιν 
γλυκυτάτου παραπόνου είς τήν 
παιδικήν φυσιογνωμίαν. Ό Ζενδέ- 
λης ήτο τρελλός άπό τήν ταραχήν 
του. Ό τραχύς θαλασσινός ήσθά- 
νετο νά κτυπά ή καρδία του δυ
νατά είς τό στήθος του άπό ένα 
άγνωστον αίσθημα φόβου. Ή άγά- 
πη τώρα πρός τήν Τάσσω του, είς 
τό άντίκρυσμα τής νέας λάμψεως 
που τής είχε χαρίση ό πυρετός, είς 
τήν άντιμετώπισιν μιας σκιάς ένδε- 
χομένου κινδύνου, είς τήν μαύρην 
ύπόνοιαν ότι ήμποροϋσε νά τήν ίδή 
έξαφνα είς τό ίδιον έκεϊνο κρεβάτι 
χλωμήν καί άκίνητον, αιωνίως 
χλωμήν καί αιωνίως άκίνητον, 
προσελάμβανεν έντασιν καϊ οξύτητα 
τρέλλας καί ή έλξις που τόν έσυρε 
πρός τό πάσχον, τό παλαιόν έκεϊνο 
σώμα είχε καταστή αυτήν τήν 
στιγμήν άκατανίκητος, δεσποτική. 
Ήσθάνετο διατρέχουσαν τάς χεϊ- 
ρας του μίαν δύναμώ άκάθεκτον, 
νά τήν άρπάξη είς τάς άγκάλας 

του, νά γαντζωθή έπάνω της, αιωνίως αχώριστος άπό τό λατρευμένον 
σώμα, αχώριστος άπό κάθε δύναμιν, απο κάθε βίαν, από τόν θάνατον 
αύτόν. Είς τά αδρά, τά απλοϊκά του στήθη, όλα τά αισθήματα αύτά 
συνελαμβάνοντο άρχέγονα, άκέραια, χωρίς αποχρώσεις, χωρίς ελαστικό
τητας, χωρίς ύποχωρήσεις, ειλικρινή καί βίαια. Ώς ήτο καθισμένος 
έκεΐ έπάνω είς τό κρεβάτι τής πασχούσης, μέ τά μάτια καρφωμένα 
έπάνω είς τά κλειστά βλέφαρά της, ή θύρα ήνοίχθη βιαίως καί ένας 
ναύτης, άσθμαίνων άπό τήν άναρρίχησιν, τήν βιαστικήν τοΰ λόφου, 
είσώρμησεν είς τό δωμάτιον, φέρων είς τόν Ζενδέλην τό μύνημα τοΰ 
οπλονόμου του, νά παρουσιασθή έως τό βράδυ είς τό καράβι διότι έλα
βαν διαταγήν νά ήνε έτοιμοι τά μεσάνυκτα πρό; άναχώρησιν. Πριν 

νάκούση καλά - καλά τό μύνημα τοΰ οπλονόμου ό Ζενδέλης, έξαλλος ώς 
πρό έπελαύνοντος κινδύνου, άνετινάχθη έπάνω ώς θηρίον, μέ τούς οφθαλ
μούς αιματώδεις. Καί ώς νά ήτο έπίφοβος έχθρός ό άθώος έκεϊνος άγγε- 
λιαφόρος τόν ήρπασεν άπό τον λαιμόν καί τόν έκλώτσησεν έξω άπό τήν 
θύραν, μέ μίαν ύβριν άφρισμένην, καί έκλεισε τό θυρόφυλλου, ώσεί άμυ- 
νόμενος κατά κινδυνώδους έπιδρομής καί έσυρε τό βαρύ μάνδαλον, τα
χύς, βιαστικός . . .

"Ολαι αύταί αί άναμνήσεις άστραπιαϊαι, άλλ’ άκέραιαι έπερνοΰσαν 
τώρα άπό τόν νοΰν του. Είχε μείνη πλησίον τής Τάσσως του, κολλημέ
νος εις τό μαξιλάρι της, όλας τάς ήμέρας τής άσθενείας της. Τό πλοϊον 
του είχε φύγη τήν ιδίαν νύκτα καί ό Ζενδέλης έκηρύχθη λιποτάκτης. 
Κατώρθωσε νά κρυφθή μερικόν καιρόν είς τά συγγενικά του σπήτια, 
έπειτα ενα πρωϊ τόν συνέλαβαν, τόν έφεραν είς τόν Ναύσταθμον καί 
τόν έκλεισαν είς τό «Μεσολόγγι», τό θλιβερόν κάτεργον, τό όποιον 
έβλεπε τώρα είς τήν ιδίαν θέσεν, μετά τρία έτη, μέ τό γυμνόν του σκαρί 
καί τά σκεβρωμένα του πλευρά. Έπάνω είς τό κατάστρωμα έκεϊνο, τό 
όποιον μετρούν μέ τό βαρύ βήμα τής άπελπισίας οί ναυτικοί κατάδι- 
κοι, έκεΐ έπάνω τρελλός άπό άπελπισίαν, έπέρασε δύο μήνας άγωνίας 
άτελευτήτου.

Καί τώρα πού έμπρός είς τά μάτια του έστέκετο μ’ έπιμονήν τό 
πένθιμον σκάφος, όλαι αί μαΰραι έκεΐναι καταστάσεις τής ψυχής του, 
έπανείρχοντο, έπανελαμβάνοντο μέ νέαν ζωήν είς τά βάθη τής ταλαιπω
ρημένης ψυχής του. Αί νύκτες αί γεμάται άγωνίας καί φόβους, αί άφυ- 
πνίσεις αί έντρομοι μέσα είς τό σκότος τής φυλακής, αί ήμέραι αί καλο- 
καιριναί, αί άτελείωτοι, τά μεσημέρια τά καυστικά, όπου μόνος αύτός 
άγρυπνών, μεταξύ τοΰ άναπαυομένου κόσμου τοΰ κατέργου, ήσθάνετο 
τήν μόνωσίν του αίωνίαν, άτέρμονα, όπως αί ώραι αι φλογέρα! τοΰ 
’Ιουλίου, καί έπειτα οί παροξυσμοί έκεϊνοι οί νοσηροί τής θελήσεώ; του, 
αί άποφάσεις αί στιγμιαία1., νά ριφθή είς τήν θάλασσαν, νά διαφυγή 
τούς σκοπούς, νά σωθή άπ’έκεϊ μέσα, αί άποφάσεις αί άνακουφίζουσαι 
μίαν στιγμήν καί συντριβόμεναι έπειτα έπΐ τής απαίσιας πραγματικό
τητας, άνέζων άθρόαι ύπό τό κρανίον του. Καί είς τήν άναβίωσιν αυτήν 
τοΰ παρελθόντος τήν όδυνηράν, ήσθάνετο τώρα μέ φόβον έπελαύνουσαν 
έπ’ αύτοΰ, ώς καταιγίδα, μίαν άλλην εικόνα, τήν τρομερωτέραν.Ήσθά
νετο τά απαίσια χρώματα τής είκόνος αύτής — ζωηρά, σπαρταριστά 
άλλοίμονον ! χρώματα ήδονής και ακολασίας! — άνατέλλοντα άναλ- 
λοίωτα άπό τόν καιρόν πρό τών οφθαλμών του, καί είδε πάλιν έμπρός 
του άλυτον, άναποσύνθετον, ώς τά αμαρτωλά σώματα τών άφωρισμέ- 
νων, έμφανιζόμενον τό όραμα τό άπαίσιον, τό άκόλαστον σύμπλεγμα, 
τό όποιον τόν κατεδίωκε άμείλικτον, άπό τήν ήμέραν έκείνην, κατά 
τήν όποιαν δεσμώτης έλεεινός έμαθεν — συνειθισμένη ιστορία, θεέ μου! — 
τήν απιστίαν τής γυναικός του ! Διεγράφη πεϊσμον έμπρός του πάλιν τό 
σατανικόν σύμπλεγμα, τό σώμα τής Τάσσως, τό μικρόν, τό κάτασπρον 
σωματάκι, γυμνόν, είς τάς άγκάλας ενός άνδρός, τό σώμα διά τό όποιον
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τόν είχε κλείση ή φυλακή, γυμνόν τό μικρόν, τό ευκίνητον σωματάκι, 
γαντζωμένον επάνω εις τούς τραχείς μυώνας τοΰ άρρενος, γυμνή καί 
λευκή καί σφαδάζουσα άπό ηδονήν, ή λατρευμένη, ή άσπιλος σαρξ. 
Καί ώς τελευταία είρωνία τοΰ άναστηθέντος παρελθόντος, το καστανόν 
κεφαλάκι τό κλίνον λιπόθυμον έπί τοΰ δασέος στέρνου τοΰ άνδρός, μέ τά 
μάγουλα αναμμένα, μέ κατακόκκινα τά αΰτάκια τά μικρά, μέ τά μάτια 
κομμένα, μελανά, τοΰ έφαίνετο τώρα άπαράλλακτον, όπως τήν ήμέραν 
έκείνην, ποΰ τό έφλεγεν ό πυρετός, τήν ήμέραν έκείνην ποΰ τόν έκαμε 
νά λιποτακτήση.

’Ακίνητον, πεϊσμον, ειρωνικόν έμενεν έμπρός εις τούς κλεισμένους του 
οφθαλμούς τό σύμπλεγμα τό ακόλαστον. “Οπως μέσα είς τό σκοτεινόν 
κΰτος τής φυλακής, όπως κατόπιν είς τήν μελαγχολικήν αίθουσαν τοΰ

ναυτικού νοσοκομείου, 
όπου τόν μετέφεραν 
άρρωστημένον μετά 
τήν άθώωσίν του, πα
ρομοίως κατόπιν όταν 
έλεύθερος πλέον έφυγε 
τρελλήν φυγήν άπό 
τόν τόπον τόν μιση
τόν, είς τά μακρυνά 
του ταξείδια, μέσα 
είς τήν πάλην τών 
στοιχείων, μέσα είς 
τάς άνατολάς καί τάς 
δύσεις τάς έξωτικάς, 
μέσα είς τάς άγριας 
νύκτας τών ωκεανών, 
καί όταν έζήτει τόν

άποσπασθέν πλέον άπό τόν οργανισμόν του. ’Απαράλλακτα ό ακρωτη
ριασμένος, μετά τόν ύπνον τοΰ χλωροφορμίου αισθάνεται νά τοΰ τρίβε— 
λίζη ό φθόνος τά κόκκαλα, τά κόκκαλα τοΰ μέλους τό όποιον δέν άνήκει 
πλέον είς τό σώμα του. Καί ύπό τόν πόνον τόν δριμύν, τόν διαπερα
στικόν όπως τήν πρώτην στιγμήν, κλεισμένος κάτω είς τό σκοτεινόν βά-

ύπνον είς τά ειρηνικά έγκατα τοΰ σκάφους καί όταν έπάλαιε μέ τούς 
άνέμους γαντζωμένος είς τάς κεραίας έπάνω, τό σύμπλεγμα τό άκόλα- 
στον τόν κατεδίωκε άμείλικτον, άναλλοίωτον, άκούραστον, όπως οί πό
θοι οί άκούραστοι τοΰ θήλεος. Μία λευκοβολή άναιδής γυναικείας σαρ- 
κός, μία λάμψις προκλητική γυναικείας έπιδερμίδος, ένα ρόδισμα αμαρ
τωλόν γυναικείου αίματος, μία άκτινοβολία σατανική γυναικείων οφθαλ
μών, συνηνωμένα όλα, άδελφωμένα όλα είς τόν σπασμόν τής άπιστίας, 
είς τήν έπιληψίαν τής ηδονής, τόν ήκολούθουν άπειλητικά, ε’ίρωνα, έγκο- 
λάπτοντα τά φανταστικά χρώματά των είς τά παρθένα κυανά βάθη 
ξένων ούρανών, άγνώστων αίγιαλών. ’Αλύτρωτος άπό το φάσμα περα
σμένης ζωής διέτρεξε τήν περιπλάνησιν τήν μακράν. Καί τώρα ποΰ 
εύρίσκετο πάλιν έν μέσω του άπεχθοΰς θεάτρου, όπου μοιραίος κωμωδός 
έπαιξε τής ίδιας του ζωής τήν τραγωδίαν, ήσθάνετο όχι πλέον τό φάσμα 
τής περασμένης ζωής, ήσθάνετο άναζών άκέραιον μέσα του μέ πόνους 
δρυμεϊς, τό σαπρόν έκεϊνο κομάτι τής ζωής ίου, τό όποιον ένόμιζεν

θος τής ΐστιοθήκης, μέ τήν κεφαλήν άκουμβησμένην βαρειά είς 
παλάμας, ήσθάνθη πρώτην φοράν τώρα τήν δύναμιν νά κλαύση. 
δάκρυά του έλεύθερα, άκώλυτα, τά 
σταγόνα πρός σταγόνα εϊχον άθροι- 
σθή ύπό τό μέτωπόν του, πολυετείς 
σταλαγμοί τοΰ αιωνίου του πόνου, 
έχύθησαν τώρα, έρρευσαν ποταμοί 
καί ύπό το ρεΰμα των τό ορμητικόν, 
τό άκατάσχετον, ήσθάνθη κάτι τι 
νά διαλύεται μέσα του, κάτι τι 
νάποσυντίθεται, κάτι τι νά θάπτε
ται, ένω είς ένα σκότος ήρεμον, εύερ- 
γετικόν έσβύσθησαν άπ’ έμπρός του 
τά τυραννικά οράματα, τά βασανί- 
ζοντα τούς οφθαλμούς του, τούς 
κλεισμένους.

........Όταν τήν άλλην ήμέραν, 
όπισθεν τής «“Ηρας» έσβύσθησαν αί γαλαναί βουνοσειρά! τής Σαλαμϊνος, 
ό Ζενδέλης είς τό θωράκιον έπάνω, μέ τά στήθη γεμάτα μίαν μελαγχο
λικήν ήρεμον καί άνώδυνον τώρα, έβλεπεν έξαλειφόμενον έπί τών κυ
μάτων, είς ένα όπάλλινον σύννεφον ομίχλης, τό θλιβερόν, τό δακρυσμέ- 
νον τοπίον τοΰ Ναυστάθμου. Καί είς τήν τραχεϊαν ψυχήν τοΰ γεμιτζή, 
άπό τήν όποιαν πρό ολίγου εΐχεν άποσπασθή μέ σπαραγμ.ον καί άγωνίαν 
ένα κομάτι ζωής, νοσηρόν καί γαγγραινωμένον, έπλημμύρει έν αίσθημα 
παράδοξον, άκατάληπτον άπ’ αύτόν τόν ίδιον, άλλ’ ένθυμίζον έν άλλο 
αίσθημα γνωστόν, τό όποιον εΐχεν αίσθανθή, δύο-τρεις φοράς είς τήν 
ζωήν του, δύο τρεις φοράς θλιβεράς έπισημότητος, κατά τάς έπανόδους 
τάς δακρυσμένας άπό τό κοιμητήριον.

τας
Τά
ότιδάκρυα τά όποια τοΰ έφαίνοντο

ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΡΒΑΝΑΣ
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»»

-Α. Φ Ν' Ή"·)

κρίθησαν έν ταϊς έπιστήμαις,

«Το δ’ ασθενές μου καί τό θήλυ σώματος 
κακώς έμέμφθης' ει γάρ εύ φρονεΐν έχω, 
κρεΐσσον τό δ’έστί καρτεροΰ βρανίονος............
’Αρετή δέ καν θάνη τις ούκ άπόλλυται.

Ζή δ’ ούκ ετ’ δντος σώματος.» 
«ΕνρίπΙδης».

I

ΑΦΝΗ ! σύμβολου δόξης, ονομα εύαρέ- 
στως συγκινοΰν τάς γενναίας ψυχάς, ιερόν 
τοϋ Φοίβου ’Απόλλωνος δένδρον, πόσον 
ολίγοι γινώσκουσι την τρυφεράν σου ιστο
ρίαν ! 'Αγνή Πηνηίς νύμφη, ήτις όπως 
σωθής έκ της έμμανοϋς καταδιώξεως τοΰ 
έρώντος Φοίβου, μετεμορφώθης είς φυ- 
τόν, δικαίως κατέχεις περιφανή θέσιν, 
κοσμούσα την κεφαλήν νικηφόρων πολε
μιστών καί παντός έξοχου προσώπου!

*Ω ! πόσοι μόχθοι, πόσαι θυσίαι απαι
τούνται, ϊνα απόκτηση τις στέφανον δά
φνης ! Πόσοι πτωχοί καί άσημοι εχο^τες 
πρό οφθαλμών τό μάγον της Δάφνης ίν
δαλμα ώς άλλον οδηγόν άστέρα, δέν διε- 

ταϊς τέχναις, ταϊς μάχαις!
II

’Απόλλων ό Φοίβος, πλήρης ύπερηφανίας διά τόν φόνον τοΰ Πύθω- 
νος, είδεν ήμέραν τινά τόν υιόν τής ’Αφροδίτης τοξεύοντα/Ω παιδάριον ! 
τω λέγει, άφες τά όπλα ταΰτα δι’ ήμάς, οΐτινες έχομεν τήν δύναμιν νά 
φονεύωμεν τά θηρία καί τούς έχθρούς. Μή ζήτει νά σφετερισθής τήν 
τών άλλων δόξαν’ σοί άρκεϊ ή έξέτασις τών έρώτων’ δέν σοί άρμόζουσι 
τοιαΰτα όπλα ! Ό υιός τής ’Αφροδίτης βαρέως φέρων τήν ύβριν ταύτην 
άπήντησεν: *Ω  Φοίβε! τά σά βέλη έχουσι τήν δύναμιν νά πληγώνωσι 
πάντας’ τό έμόν όμως θά τρώση σέ τόν άτρωτον’ ή δόξα σου είναι 
μικρά παραβαλλομένη πρός τήν έμήν ! Άφήκε τόν Θεόν τοΰ Φωτός μει-

*) 'Η συγγραφεΰς έκτος άλλων πηγών εΐχεν ΰπ’ οψιν καί τήν ώραίαν αφή- 
γησιν τήν έν ταϊς ’Οβιδίου «Μεταριορφώσεσι» ύπάρχουσαν.

διώντα διά τάς άπειλάς, καί ταχύπτερος διέσχισε τόν αιθέρα διευθυ- 
νόμενος πρός τόν Παρνασσόν- έκεϊθεν έβαλε τά βέλη του ό ’Έρως . . .

III
Είς τά βάθη άγριων δασών διάγει τόν βίον της ή ώραία Πηνηϊς 

νύμφη. ’Έχουσι θέλγητρου ακαταμάχητου δι’ αύτήν τά σκιερά άλση. 
Φεύγει τόν ’Έρωτα καί τον 'Υμέναιον, άγαπα τήν έρημίαν, τόν ρόχθον 
τών καταρρεόντων ύδάτων, τόν Ζέφυρον τόν θωπεύοντα τήν ώραίαν της 
κόμην. Αύτήν έκλέγει ό Έρως, ίνα βασανίση τόν ’Απόλλωνα. Εκ
βάλλει τής φαρέτρας του δύο βέλη, εν χρυσοΰν καί 'έν μολύβδινον, καί 
διά μέν τοΰ πρώτου διαπερα τήν καρδίαν τοΰ φωτοδότου θεοΰ προκα- 
λών παράφορου έρωτα, διά δέ τοΰ δευτέρου τήν τής Δάφνης, ήτις, έκ 
τής ένεργείας αύτοΰ μισεί καί φεύγει τόν δείλαιον έραστήν. Δέν έκθαμ- 
βοΰται έκ τής λαμπρότητος τοΰ Θεοΰ! ή δόξα, ή θεία καταγωγή του 
δέν συγκινοΰσι τήν αγνήν δρυάδα . . . Μάτην ό έρωτόβλητος ’Απόλλων 
ζητεί παρ’αύτής έν τούλάχιστον εύμενές βλέμμα’ εύρίσκεται έν αμηχανία, 
καί ώς όλοι οί δυστυχείς έρασταί τρέφεται διά τής έλπίδος ! Τέλος ήμέ
ραν τινά διακρίνει έντός βαθύσκιου άλσους τήν ακόλουθον τής αδελφής 
του Άρτέμιδος Δάφνην, και αποφασίζει νά τή έκδηλώση τό τήν καρδίαν 
του τυραννοΰν αίσθημα. Πειράται δι’ ήδέων λόγων νά μαλακύνη τήν 
ανέραστου Πηνηΐδα, άλλ’ είς μάτην! τόν φεύγει ώς έχθρόν ώς άστραπή 
τρέχει διά μέσου τών δασών, θέλουσα νά κρυφθή είς άπρόσιτα άντρα, 
καί πληγώνει τό αβρόν σώμά της έκ τών βάτων’ ή αύρα, έπιχαρίτως 
σκορπίζει τήν έκ τής φυγής λελυμένην κόμην της περί τούς λευκούς 
βραχίονας αύτής, άναδεικνύουσα τήν χιονώδη λευκότητά των πλήν, αί 
δυνάμεις αύτής τήν προδίδουσιν ! ήδη, ο! αιμοσταγείς πόδες της δεν δύ- 
νανται νά τήν φέρωσιν όπου έκείνη ποθεί’ και ΐσταται έπί στιγμήν 
όπως άναπνεύση. Πλησιάζει ό Φοίβος τήν άσθμαίνουσαν νύμφην, καί 
ικετεύει ! εκείνος ού οί ναοί γέμουσι λατρευτών !

Διατί μέ φεύγεις ώ Δάφνη ; είμαι ό υιός τοΰ Διός, τά βέλη μου μ’ έδό- 
ξασαν’ ίδέ ! είς τούς ναούς μου τά πλήθη συρρέοντα μοί προσφέρουσι θυ
σίας’ πλήρη είναι τά θυσιαστήρια εξιλαστήριων θυμάτων ! οϊμοι ! τί πρός 
έμέ πάντα ταΰτα; ιδού έγώ πρό τών ποδών σου τρέμων, ικέτης! ώ 
άνασσα τής καρδίας μου άκουσόν με’ δέν σέ καταδιώκω ώς έχθρός, ό 
’Έρως μέ ώθεί πρός σέ ! στρέψου καί ρίψον εύμενές εν βλέμμα είς τόν έξ 
άπελπισίας άσπαίροντα Θεόν! έγώ ό Άκέσιος ’Απόλλων άδυνατώ νά 
ίατρεύσω τήν έκ τής θέας σου έν τή καρδία μου άνοιχθεϊσαν πληγήν !

Άλλ’ ή νύμφη άπομακρύνεται περιδεής ! Πόσον τό κάλλος της αύξά- 
νει έκ τοΰ φόβου κα! τής αίδοΰς ! Ή ελπίς όμως καί ό Έρως έπαυξάνουσι 
τήν θείαν ταχύτητα τοΰ έρωτοβλήτου Φοίβου,όστις καταφθάνει τήν ώραίαν 
φυγάδα. Κάτωχρος έκείνη γονυπετεϊ πρό τών οχθών τοΰ Πηνειοΰ, καί άπε- 
γνωσμένη έπικαλεϊται τήν μητέρα αύτής «Μήτερ ! κράζει, μετεμόρφωσόν 
με ! έάν ώς λέγουσι έχης τήν δύναμιν ταύτην άλλαξον τήν έρωτοτόκον 
μ,ορφήν μου χάριν τής όποιας καταδιώκομαι ύπό τοΰ Θεοΰ τοΰ φωτός !
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Προσπαθεί νά έγερθη, άλλ’ ώ τοΰ θαύματος ! ή Γη είσακούσασα την 
άπέλπιδα έπίκλησίν της, ήνοιξε τάς άγκάλας της καί άπέκρυψεν αυτήν 
άπό τών οφθαλμών τοΰ διώκτου αύτής. Έν τω άμα, έξήλθε της γης 
ευώδες ήνθισμένον δένδρον.Έκφρων ό ’Απόλλων, άλλ’ έκθαμβος διά την 
μεταμόρφωσιν, ένηγκαλίσθη τόν κορμόν, έν ω είσέτι έπαλλεν ή 'έμφο
βος της διασωθείσης ΙΊηνηίδος καρδία, θωπεύων αύτόν καί έκχύνων διά 
λόγων καί δακρύων την κατέχουσαν αύτόν άπελπισίαν έπί τω συμβάντι. 
’Αδυνατών νά δώση τφ δένδρω την πρώτην μορφήν, ώνόμασεν αύτό Λά- 
φνην έκ τοΰ ονόματος της νύμφης, δρέψας δέ κλάδον έστεψε την κεφαλήν 
του λέγων: «Σύ έσο πλέον τό σύμβολον της νίκης Λάφνη, σύ ή νικήσασα 
τόν άνίκητον ’Απόλλωνα!» Έκτοτε ή Δάφνη έγένετο τό ιερόν δένδρον 
τοΰ Θεοΰ, τών θριαμβευόντων τό στέμμα ! Κατά τάς άρματοδρομίας, έν 
γένει δέ κατά πάντα τά είδη τών αγώνων ό νικητής έλάμβανε κλάδον 
ή στέφανον δάφνης, τεκμηριον δόξης καί θριάμβου.

’Λ&ήνοα Φεβρουάριος 1895
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Θ. ΠΑΠΠΑΚΩΣΤΑ

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΕΡΗΜΙΑΣ

ΧΩΡΙΣ ΕΣΕΝΑ

Καί πηγαίνω στή βρυσούλα 
“Οπου ρχόσουν μέ χαρά
Καί λουζόσουν τήν αύγούλα 
Στασημένια της νερά,

“Ομως σαν νά κλαίη γιά σένα 
Καί τόλόδροσο νεράκι, 
Τραγουδάει έκεϊ ολοένα 
Λυπημένο τραγουδάκι.

Πάω στο δάσος πάλε πέρα 
“Οπου ρχόμαστε αγκαλιά
Καί γροικούσαμ’ ολη μέρα 
Ποΰ λαλοΰσαν τά πουλιά,

Μά κ’ έκεϊνα τώρα εσένα 
Σά δέ βλέπουνε μαζί μου 
Κελαιδούνε λυπημένα 
Καί πιο θλίβουν τήν ψυχή μου.

Πάω μακρυά καί στάκρογιάλι 
Που το κύμα χαοωπό
Μάς κρατούσε τότε αγάλι
Τών φιλιών μας τδ σκοπό,

Μά κι αΰτδ χωρίς εσένα 
Σά μέ βλέπει έκεϊ, μονάχο, 
Δέρνετ’ άγρια, απελπισμένα 
Στοΰ γιαλού τδν έρμ,ο βράχο !

ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ

ΠΑΝΤΑΖΗΣ βαςςανης



ΠΟΤΑΖΗ2 ΒΑ22ΑΚΗ2
ΤΤΤΧΗΣ η Ελλάς μή άμοιροΰσα μεγάθυμων καί 
φιλοπατρίδων άνδρών, έν τή καρδία των όποιων ύ- 
πήρξε πάντοτε άναποσπάστως προσκεκολλημένον τό 
όνομα τής φιλτάτης πατρίδος, ής ύπήρξαν έν ωραις 
πατριωτικωτάτων πόθων καί έν οίαδήποτε στιγμή, έρ- 
γάται τής έθνικής αύτής εύημερίας και δόξης. Σπά
νια είναι έν τή Ιστορία πολλών άλλων χωρών 
τά ύποδείγματα τής γενναιοδωρίας, έθελοθυσίας 
καί φιλογενείας, άτινα κλεΐζουσι to άληθώς πλου- 
ΰιώτατον κατά τε ποσόν καί ποιόν πολυάνδριον 
τών φιλογενεστάτων τέκνων τον 'Ελληνικόν Έ

θνους. Τί είναι ή Ελλάς βήμερον, άνευ τού μεγάλου αυτής 
παρελθόντος, τής ενδόξου ιστορίας της, ήτις παρεσκεύασεν αυτή παν 
ότι ύπάρχει και ζή τώρα ; Και τί θά ήτο ή 'Ελλάς τών απογόνων, 
πατέρων έπΐ εύσεβεία, μεγαλοψυχία, ένθέω πρός τήν πατρίδα αγάπη, 
ήρωϊσμώ καί θνοίαις διαλαμψάντων, έάν έξέλιπον όλως τής αρετής 
τών μεγάλων έκείνων Άνδρών οί κληρονόμοι ; Έάν ό εγωισμός και ή 
κατάπτωβις περιτριγυρίζει ήμας πανταχόθεν, έάν πολιτεία καί κοινω
νία τήν παρανομίαν τρέφονβι καί τό έγκλημα γεννώσιν, έάν πρός τά 
ϋψιστα αγαθά δ ζήλος έσβέσθη καί το Ιδεώδες κατεγελάσθη, άλλ’ άπό 
τής ηθικής βηπεδόνος άμόλυντος ευτυχώς έμεινεν ή βαθυτάτη πίβτις 
καί ή άφελής άρετή τοΰ λησμονημένου, τοΰ μακράν άφ’ ημών ζών- 
τος Λαοΰ. Καί έκ τής καρδίας αύτοΰ άναβλαστάνουΟιν αόρατοι πολ· 
λάκις, οί άφανείς, οί άγνωστοι, ή έλπίς τοΰ μέλλοντος του Έθνους, 
καί έκ τών σπλάγχνων αύτοΰ γεννώνται έτι οί άνδρες, οίτινες πα- 
ραλαβόντες έν τή γεννήσει έτι είς τήν δικαίαν ψυχήν των τό άπό· 
κρυφόν έκεϊνο τής πατρίου πίστεως και άρετής, διατηροϋσι ύπέρ τοΰ 
Έθνους τό τιμαλφές αύτής κειμήλιου.

Λόξα και τιμή είς τό μέγα όνομά των. Τά περιφανή διδάγματα 
τών εύεργεβιών αύτών, άτινα πλειβτάκις κατέδειξαν, ότι τής μυθολο
γούμενης φιλογενείας τών Ελλήνων ύπάρχουίι παραδείγματα σννε- 
νοΰντα μοναδικήν έλευθεριότητα μεθ’ ύψίστης μετριοφροσύνης, έ- 
μαρτύρησαν συγχρόνως, ότι όχι άπλή φιλοδοξία ματαιότης είναι 
τό έλατήριον τής γενναιοδωρίας τών μεγίστων τής Πατρίδος εύεργε- 
τών, άλλ’ άγιος ζήλος καί άστείρευτος στοργή και θερμότατος ένθου- 
σιασμός ύπέρ τής προόδου καί τοΰ μεγαλείου τής Ελλάδος καί τοΰ 
Ελληνισμού, άρεταί καί ιδιότητες, αΐτινες διά τούς νεωτέρους ημάς, 

ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡΣΕΝΗ «ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ» 9



130 ΠΟΙΚΙΛΗ
ΣΤΟΛ 131

τούς γενικώς σχεδόν ύπο τον σάρακος τής άπογοητεύσεως, παρακαί- 
ρως καϊ αδίκως κατειλημμένους, είναι τι ύπεράνθρωπον καϊ άνέφι- 
κτον, είναι φυτόν όντως έξωτικόν έν τώ πλήρει άκανθών καί τρι
βόλων λειμώνι τής έλευθέρας Ελλάδος. Έν τή αύχμηρδ εποχή τοϋ 
ύλισμοΰ, όστις κινδυνεύει νά καταπνίξη σήμερον τό γόητρον τοΰ πα
ρελθόντος, ή ΰπαρξις των μεγάλων εύεργετών, διασκορπίζει τήν μό
νην άληθή παρηγοριάν καϊ κρατύνει άκόμη έν έλπίσι τό φρόνημα, ότι 
τό Ελληνικόν Έθνος, θά ήνε πάντοτε ένδοξον, ενόσω είς τούς 
κόλπους του εγκλείει ένδόξους εύεργέτας, καϊ έκ τής Ψυχής αύτοΰ 
άναδεικνύει κραταιούς άρω^ούς και ύποστηρικτάς των βημάτων του.

* * *
Είς τήν τετιμημένην αύτήν χορείαν τών μεγάλων και εθνικών ευερ

γετών, πρός τό ’όνομα τών όποιων πάντοτε θά προσφέρη ό 'Ελληνι
σμός άπας τής βαθυτάτης τιμής καϊ λατρείας αύτοΰ τδ θυμίαμα, είς 
τήν περιλαμπή πλειάδα τών εύκλεών τής άληθοΰς φιλοπατρίας και 
τής άληθοΰς φιλανθρωπίας Άνδρών, οίτινες άπαρτίζουσι τήν χρυ
σήν καϊ διά πάντων τών αίώνων τής Έθνικής ήμών Ιστορίας διήκου- 
σαν διηνεκή άλυσιν τών μεγάλων πολιτών, τό όνομα τοϋ Π ΑΝΤΑΖΗ 
ΒΑΣΣΑΝΗ κατέλαβε περίβλεπτον θέσιν, καί κατέκτησεν επιζήλους 
τίτλους Έθνικής εύγνωμοσύνης.

'Ο ΠΑΝΤΑΖΗΣ Β ΑΣΣΑΝΗΣ έγεννήθη έν Πορταριά τής έπαρ- 
χίας Βόλου κατά τό 1830, όπόθεν μετά τόν θάνατον τής μητρός αύ
τοϋ άπήλθε δεκαπενταετής τήν ήλικίαν καϊ μετέβη είς Σμύρνην παρά 
τώ όμομητρίω αύτοϋ άδελφώ κ. Κασσαβέτη, παρά τώ όποίω παρέμει - 
νεν εργαζόμενος έπϊ τρία όλόκληρα έτη.Έχων ώς έφόδιον βίον άμεμ
πτον, άκεραιότητα χαρακτήρος καί θέλησιν άκαταγώνιστον, άνεχώρη- 
σεν είς Αλεξάνδρειαν τώ 1850, έπϊ μίαν δε δεκαετίαν όλόκληρον 
έργασθείς παρά τώ αυτόθι μεγάλω έμπορικώ οίκω «Κασσαβέτη*,  κα- 
τέφυγεν είς Τάνταν, είς ήν καϊ παρέμεινε εμπορευόμενος έπί τρια
κονταετίαν, δίχως ούδ’ έπι στιγμήν νά έγκαταλείψη τήν αγαπητήν είς 
αύτόν πόλιν ταύτην, έν ή καϊ παρέδωκε τήν ύστάτην πνοήν του εύ· 
λογούμενος ύπό τής αύτόθι Ελληνικής Κοινότ,ητος τόν ’Ιανουάριον 
μήνα τοϋ 1892. Είς τάς ξηράς γραμμάς ταύτας είκονίζεται καϊ όλος 
ό βίος τοϋ’Εθνικού Ευεργέτου. 'Η άλλη ζωή του δεικνύει τήν μεγά- 
λην καρδίαν του. Έζησεν εύεργετών και άπέθανε κληροδοτών τά 2]3 
έκ τής περιουσίας του, άνερχομένης είς 6 εκατομμύρια είς τόν' Εθνι
κόν στόλον τής πατρίδος ήμών.

Λιά τίνων λέξεων αρμονίας καί άβρότητος μεστών, διά τίνων ει
κόνων εύλαβών άμα καϊ εύανθών, διά τίνος εύλάλου εύφημισμοϋ, 
άπαλωτέρου τής αύρας και άρωματικωτέρου τών ίων, δύναται νά χρω- 
ματισθή ή στοργή αΰτη τοΰ Π. ΒαΟΟάνη πρός τδ μεγαλεΐον τοΰ 'Ελ
ληνικού "Εθνους, τό μέγα αύτοϋ όνειρον τούτο, όπερ δεικνύει άκόμη 
ήμϊν, ότι ή 'Ελλάς δέν είναι μήτηρ έρημος εύλογημένων τέκνων, όπερ 
ύπομιμνήσκει παρελθόντας χρόνους εύκλειας, καιρούς ηρωικών ύπέρ 

Πατρίδος άφοσιώσεων ; Τοιαΰται άρωγαί, παρά τάς αλλας άληθινάς 
καϊ έν τώ πνεύματι τοϋ Ευαγγελίου εύεργεσίας, έπιδαψιλεύουσαι είς 
τάς έθνικάς άνάγκας τά νεύρα τής κινήσεως καϊ τής ένεργείας, παρέ- 
χουσιν είς έν ’Έθνος τάς γλυκυτάτας τών άπολαύσεων, άποτελοϋσαί 
ισχυρός εκλάμψεις μεγάλου πατριωτισμού.

ΕΙΣ ΜΕΓΑΣ ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ I 'Ο τίτλος ούτος ζωγραφίζει πανη- 
γυρικώτερον πάσης άλλης λέξεως τήν όλην ζωήν τοϋ ΠΑΝΤΑΖΗ 
ΒΑΣΣΑΝΗ. “Ανθρωπος χριστιανός, έλεήμων, φιλογενής, ταπεινός, 
μειριόφρων, ασκών τήν αρετήν ώς καθήκον καϊ τό λάθε βιώσας άνυ- 
ψώσας εις κανόνα άπαράβατον. Ή χάρις τοϋ &εοΰ ήκολούθει τά βή
ματά του' ή παρουσία του προοιώνιζεν εύεργεσίας’ εύλογιών έπλη- 
ροϋτο το όνομά του. ’Εθνικός Εύεργέτης δ ειλικρινής πατριώτης, 
καθ’ όλην τήν σημασίαν τής λέξεως. Τον πλοΰτον τόν όποιον απέ
κτησε διά μακράς χρηστής έργασίας καϊ δΐ άτρύτου έπιμονής, άπέ- 
κτησεν αύτόν πρός έκπλήρωσιν εύγενεστάτου ιδεώδους, τόν πλοϋιόν 
του έχρησιμοποίει αφειδώς πρός άνακούφισιν τοΰ πλησίον, πρός έξυ- 
πηρέτησιν τοϋ Γένους. Ούδέν παρεΐδεν ή γενναία καρδία τοΰ Παν- 
ταζίί Βαο'ο’άνη, έν φ ή ευεργετική χειρ του άφθόνως διέθετε τάχο- 
ρηγήματά της είς ΐδρυσιν 'Ελληνικών Σχολών, εις ένίσχυΟιν φιλαν
θρωπικών καϊ έκπαιδευτικών καθιδρυμάτων, έρχομένη χορηγός πάσης 
χρείας, πάσης άνάγκης άντιλήπτωρ.Έν τή ζωή δέν έπαυιε παρέχων 
πάντοτε γενναία δείγματα τής άνεξαντλήτου φιλοπατρίας του, 
πανταχοϋ δ’ όπου ή τών 'Ελλήνων φιλομουσία προσέιοπτεν είς τήν 
ένδειαν καϊ τήν στενότητα τών πόρων, έτεινε προθύμως τήν μεγαλό- 
δωρον αύτοΰ χεΐρα καϊ έσπειρε φιλότιμους τούς έξαισίους αύτοϋ θη
σαυρούς. ’Ένθα έτελεΐτο πρόοδος καϊ ύπήρχεν έγγύησις έντιμου 
χρήσεως τών δαπανηαάτων, ό εύεργετικώτατος Π. Βαονάνης προσ- 
ήρχετο προστάτης καϊ σωτήρ, ώς εύγενές όργανον ύψηλής προνοίας 
καϊ άντιλήψεως. Εθνικός Εύεργέτης ύπήρξεν ό Π. ΒαοίΟάνης, 
όσον δέν είναι οί τόν άγιον αύτόν τίτλον θηρεύοντες, διά φαρισαϊ
κής μάλλον έπιδείξεως ή διά πραγματικής τίνος θυσίας, προερχο- 
μένης έκ καρδίας μεγάλης και αγνής, ώς ή τοΰ ευλογημένου Άνδρος 
τούτου.

Ή «Ποικίλη Στοά» τιμώσα καϊ γεραίρουσα τήν ύπέροχον φιλο
πατρίαν τοϋ ΠΑΝΤΑΖΗ ΒΑΣΣΑΝΗ, τοϋ αγνώστου ίσως είς τό 
Ελληνικόν δημόάιον μεγάλου καί έθνικοϋ εύεργέτου, στολίζει τάς σε
λίδας της διά τής δημοσιεύσεως τής εικόνας κα'ι τής βιογραφίας τοϋ 
Άνδρός,όστις άνεφάνη άληθής καϊ ό τελευταίος ίσως αντιπρόσωπος τών 
πρώτων μεγάλων ευεργετών τοΰ Έθνους, άναγκαΐον συμπλήρωμα 
τών πρώτων Έθνικών χορηγών, μία έκ τών ήσύχων καϊ θετικών φύ
σεων, αΐτινες είναι άπαραίτητον υπέρεισμα τών νέων θερμών καϊ εύ- 
φαντάστων πατριωτών, ών τάς καρδίας ή υίστρηλατοΰσα αύτάς άγνο- 
τάτη φιλοπατρία,ουδέποτε άφήκε νά λησμονήσωσι τδ ΈλληνικόνΈθνος.

Το όνομά του θά εύλογή πάσα 'Ελληνική καρδία, ή δ’ εύλογία
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τον &εοϋ θ’ άκτινοβολή είς ιό γαληνιαιον μνήμα του. Έν τώ βίω, ή 
αφειδής καϊ μεγαλοπρεπής αυτού έλευθεριότης, ό άνευ έπιδείξεως τρό
πος τής φιλανθρωπίας τον εύηργέτησε κόσμον δλόκληρον, καϊ μετά 
θάνατον ή Πατρίς, έλευθέρα και άούλη, ένέγραψε τόν IIANTAZHN 
ΒΑΣΣΑΝΗΝ ευγνωμονούσα μεταξύ τών έξοχωτέρων τέκνων της, 
τήν δέ μνήμην τον λατρευτήν θά παραδώση ή 'Ιστορία τοϊς μετα- 
γενεστέροις, ώς παράδειγμα αληθούς πατριωτισμού μετά σπάνιάς 
πρακτικής και πεφωτισμένης νοημοσύνης δοάσαντος είς τήν άνάπτυ- 
ξιν καϊ τήν πρόοδον τής νεωτέρας 'Ελλάδος. 'Η εΙρήνη ας σκεπά
ζει τόν τάφον τοΰ μεγαλοκάρδου πατριώτου. Καϊ έκεϊνο τό μέγα 
κληροδότημά του πρός ΐδρνσιν Ναυτικής Σχολής καϊ τελείαν μόρ- 
φωσιν Αξιωματικών τού Ελληνικού Ναυτικού, είς τ’ όποιον παςΈλ- 
λην διαβλέπει έπιφοίτησιν εύγενεστάτης καϊ νψηλοτάτης Ιδέας, αύτή 
ή ήγεμονική χορηγία του είς έν τμήμα εθνικής δυνάμεως, τμήμα γε
μάτου άπό ελπίδας καϊ ηρωισμόν, τό κληροδότημά του αυτό, διά τόν 
εικαζόμενου σκοπόν, όστις τό ένέπνευσε, θά σελαγιζη πάντοτε μέ ά- 
υέσπερον φως τό χώμα όπου ήσυχος, έν δνόματι τού Κυρίου κοιμά
ται τόν άγιου ύπνον, ό ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΒΑΣΣΑΝΗΣ.

Φίλτατε κύριε Αρσένη,
Άπαντών είς την φιλοφρονεστάτην έπιστολήν σου, δι’ ής ζητείς, όπως καϊ εγώ 

γράψω τι έν τή λαμπρά «Ποικίλη Στοά» σου, αποστέλλω σοι έκ τής «Συνταγμα
τικής Ιστορίας τής Αγγλίας», τής ύπό τοΰ Θωμά Erskine May συγγραφείσης, 
ύπ’ έμον δέ πρότινος είς τήν Ελληνικήν μεταφρασθείσης. τό «π ε p ϊ τής 
Κοινοβουλευτικής εύγλωττίας» άνέκδοτον κεφάλαιον.

Πολλαϊ άλλαι άσχολίαι καϊ λόχοι ποικίλοι έκωλυσαν μέχρι τοϋδε τήν δημοσίευ- 
σιν τοΰ παρ’ έμοΰ επ’ έσχατων μεταφςασθέντος συγγράμματος τούτου, ούτινος 
τήν άξίαν πάντες άνέκαθεν οί περί τά τοιαΰτα διατρίβοντες άνωμολόγησαν, άφοΰ 
είς πολλάς γλώσσας έχει μεταφρασθή τό έργον Άλλ' ίσως ή διά τής «Ποικίλης 
Στοάς» δημοσίευα ις τοΰ «περί τής Κοινοβουλευτικής ευγλωττίας» κεφαλαίου χςη- 
βιμεύση ώς άφορμή, ίνα τολμήσω νά δημοσιεύσω όλον τό έργον καϊ τότε έμοϊ 
μεν θέλει όφείλεσθαι ή μετάφρασις, σοί δέ ή άφορμή τής δημοσιεύσεως αύτής.

Έν τώ άποοτελλομένω σοι λοιπόν κεφαλαίω ό "Αγγλος συγγραφεύς έγραψε τάς 
εικόνας άς ρητόρων πολιτικών τών άνϊρών, τών κυρίως έπΐ Γεωργίου τοΰ Γ". 
έν ’Αγγλία άκμτσάντων. Ένώ δ’ έν ταύταις θανμάζομεν τον χρωστήρα τοΰ καλ
λιτέχνου, μελετώμεν αμα τόν τε χαρακτήρα ώς πολιτικών ρητόρων πολιτικών άν
δρών μεγίστων καί τό είδος τής ρητορικής αύτών έίιδασκόμεθα τάς διαφοράς 
τής παλαιοτέρας πολιτικής ρητορικής πρός τήν νεωτέραν, ον μήν άλλά καί μαν- 
θάνοντες ο ίων άντικοινοβοτλευτικών λόγων έγένοντο πολλάκις ένοχοι άνδρες έξοχοι, ως ό λόρδος Chatham, ό Burke, ό Fox καί άλλοι, έπιεικεστέςως πως διατιθέμεθα πρός διαπρεπείς παρ’ ήμίν κοινοβουλευτικούς ρήτορας, οΰς ή πολιτική 
άντίθεσις καί ή έκ τοϋ λόγου θερμαινόμενη όρμή καϊ τό ύψούμενον πάθος ακο»- 
τας έστι» δτε παρέσυραν καί έξώθησαν είς σφοδροτέραν τοΰ πρέποντος κατά τών 
άντιπάλων έπίθεσιν.

Άφίνων έν τούτοις νά όμιλήση άντ' έμοΰ ό "Αγγλος ιστορικός καί πολιτείο- 
λόγος, παρακαλώ νά δεχθής τόν ασπασμόν μου. Ό φίλος οου

ΝΙΚΟΛΑΟΣ! Δ. ΛΕΒΙΔΗ2

K0W0WTIKH ΕΥΓΛΩΤΤΙΑ
ΕΚΤΗΣ «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ»,

ΤΗΣ ΥΙΙΟ TOY ERSKINE MAY ΓΡΑΦΕΙΣΗΣ

σιν αύτήν άπό τής είς τόν

ΠΟΤΕΑΕΣΜΑ λαμπρότατου τοΰ φι
λελευθέρου Συντάγματος ήμών ύπήρξε 
καϊ ή τής κοινοβουλευτικής εύγλωτ
τίας άνάπτυξις, τιμής καϊ κοσμήμα
τος τής Ιστορίας ήμών, πηγής πολύ- 
χεύμονος πρός φωτισμόν τής κοινής 
συι ειδήσεως, δργάνου δραστικωτάτου 
λαϊκής Κυβερνήσεως Καϊ ή μέν τε
λειοποίησες αύτής, ώς καϊ ή τής ήμε 
τέρας φιλολογίας, συνεβάδισε τώ τε 
πνεύματι τών άνθρώπων καϊ τοϊς 
Ιστορικοΐς γεγονόσι, τοϊς έμπνεύσα- 

θρόνον όμως άναβάσεως Γεωργίου τοϋ 
Γ'. δυνάμεθα νά δρίσωμεν ώς άρχόμενον του αιώνα τοϋ Αύγού- 
στου ώς πρός τήν κοινοβουλευτικήν ευγλωττίαν.

ΟΙ δεινοϊ τού Κοινοβουλίου αγώνες πρός Κάρολον του Α'. εϊχου 
άναδείξει τήν ευγλωττίαν τού Pym, τοΰ Hampden, τοΰ λλ entworth 
καϊ τοΰ Falcland' ή έπανάστασις ειχεν άποκαλύψει τήν ρητορικήν 
δεινότητα τοϋ Somers' καϊ τά έπΐ τής βασιλίσσης "Αννης καϊ τών 
δύο πρώτων Γεωργίων Κοινοβούλια ήνέωξαν το στάδιον τή ποικίλη 
ευφυΐα τού Bolingbroke, τοΰ Pulteney, τοΰ Wyndham, καί τού 
Walpole. Καϊ ή μέν τών άνδρών τούτων φήμη διετηρήθη μέχρι 
τών μεταγενεστέρων' άλΧ έάν al αγορεύσεις αύτών έπέζησαν τοϊς 
συγχρόνοις, δέν διετηρήθησαν μέχρις ήμών είμή ύηό τόν τύπον τε
μαχίων, ούσαι τό κατασκεύασμα μάλλον τοϋ Ιστορικού καϊ τοϋ πρα- 
κτικογράφου, ί/ οί λόγοι τών ρητόρων, είς οΰς άπεδόθησαν. (ι) 
Εύτυχώς ένδοξος περίοδος ώς έκ τών εύγλωττοτάτων ήμετέρων 
πολιτικών άνδρών έγένετο ή καθ’ ήν ούτοι ηύτύχησαν νά άγορεύωσι

<λ) Ούδέν απολύτως διεσώθη έκ τών άγορεύσεων τοΰ Somers καί τοΰ Bolingbroke. Ό δέ Pitt έλεγεν, δτι ήθελε προτιμήσει νά άνεύρισκεν άγόρευσιν τοΰ Bolingbroke, ή τά βιβλία τοΰ Τίτου Αιβίου καί άλλων συγγραφέων τής άρχαιό- 
τητος.
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πρός τού? μεταγενεστέρους ούτως ακριβώς, ώ? καί προς τούς συγ
χρόνους. Τό δέ πολυάριθμον των ακροατών έδωκε νέαν ώθησιν τή 
ευγλωττία τών πολιτικών άνδρών, έπαξίως διασωθείση ύπέρ τών έν 
τώ μέλλοντι αιώνων.

Ό λόρδος CH ATHAM, 'ο λόρδος Chatham κατέλαβε τήν πρώτην 
θέσιν μεταξύ τών έπί τής προτέρας βασιλείας πολιτικών άνδρών. Ή 
φήμη όμως αύτοΰ ώς ρήτορος πρωτιστως πηγάζει έκ τών μεταγενε
στέρων αγορεύσεων, τών έπί τής βασιλείας Γεωργίου τοϋ Γ'. Ό λό
γος λοιπόν αύτοΰ ήν ύψηλός άμα καί παθητικός, τδ δέ ιδίωμα δρα
ματικόν" αί άγορεύοεις αύτοΰ ήσαν μεσταί ιδεών μεγάλων καί αισθη
μάτων εύγενών, έν γλώσση απλή, εύτόλμω καί σθεναρά διατυπουμέ- 
νων. Τά κάλλιστα τών παραδειγμάτων τής ευγλωττίας αύτοΰ μετέ- 
χουσι χαρακτήρος μοναδικού και σύγκρισιν μή έπιδεχομένου" άλλά 
διαπρέψας πρωϊμώτατα, δεν ηύτύχησεν, όπως μεταβιβάση τοΐς μετέ- 
πειτα τούς καλλίστους τών καρπών τής ίδιας εύφυΐας f1 J.

'Ο ΡίΤΤ. Περιεστοιχίζετο δέ καί ήκολουθεϊτο ό λόρδο? Chatham 
ύπό ομίλου ρητόρων, άνυψωσάντων τήν έποχήν αύτών καί τόν κλα
σικόν αιώνα τής κοινοβουλευτικής ιστορίας. 'Ηγείτο δ’ αύτών δ υιός 
έκείνου Williartl Pitt. ΎΗτταν μέν ούν τοΰ πατρός εύμοιρών τών 
ύψηλοτέρων προσόντων τοϋ ρήτορος, ύπερεΐχεν όμως ώς πρός τήν 
τών έπιχειρημάτων δύναμιν, ώς πρός τήν μάθησιν, ώς προ? τήν πνευ
ματικήν δύναμιν καϊ τό κύρος. Καί ώς έκ τοϋ μεγαλείου μέν τοϋ λόγου 
ύψοΰτο ενίοτε μέχρι τής εύγλωττίας σπανίως όμως ύπερέβαινε τό 
σύνηθες έδαφος τής συζητήσεως. "Οθευ ό Windham έπιτυχέστατα 
ωριζε τό ρητορικόν σύστημα τοΰ Pitt, λέγων, ότι ουτος είχε «τό Ρφος 
έγγράφων τον Κράτονς.» Λυνάμεθα άρα νά θεωρήσωμεν αύτόν ώς 
ιδρυτήν τής νεωτέρας σχολής τών ρητόρων debaters. Αί αγορεύσεις 
αύτοΰ ήσαν πλήρεις έπιχειρημάτων, θαυμασίως σαφών έν τή έκθέσει, 
μετά τέχνης κατεταγμένων, ισχυρών και πρακτικών. Πάντοτε δέ με- 
σταί ούσαι εμπειρίας σπάνιάς, έστεροϋντο oum? τών άνωτέρων έμπνεύ- 
σεων τής εύφυΐας.’ Εν τώ σαρκασμώ ό λίγοι ήσαν αύτω ίσάμιλλοι. Καϊ 
ούδείς ποτέ ήσκησε τοσοΰτον απόλυτον κράτος έν τή Βουλή τών 
Κοινοτήτων. 'Η φωνή αύτοΰ και ή στάσις ήσαν πλήρεις σεμνότητος 
και κύρους, 'θ ύπουργός λοιπόν έφαίνετο έν π&σι τοΐς παρ’ αύτοΰ 
λεγομένοις, τό δ' αίσθημα τής δυνάμεως αύτοΰ, ένισχύον τήν σεμνό
τητα τής έξόχου ίκανότητος, έπηύξανε τήν έπί τών ακροατών έπίδρασιν.

'Ο Fox. Ή εύγλωττία αύτοΰ καί ή τοϋ μεγάλου αντιπάλου Fox 
τοσοΰτον ήσαν ανόμοιοι, όσον ή αντίστοιχος θέσις αύτών καί αί πολίτι
κα} γνώμαι. 'Η έπιτυχία λοιπόν τοΰ Fox ώφείλετο τώ τε έκ φύσεως 
πνεύματι αύτοΰ καί ταϊς μεγάλαις άρχαΐς τής έλευθερίας, ήν ύπερήσπι-Ρ) Tiv'sg τών πρώτων άγορεύαεων αύτοΰ βυνεγράφηοαν ύπό τοΰ διδάκτορας Jobneon, κατά τάς παρ' άλλων ληφθείβας αημειώβεις καί αύταί δε αί τελευ
ταίοι των άγορενσεων αύτοΰ άπηγγέλθηβαν, οτε ή πρακτικογραφΐα ήν είοέτι 
άτελεβτάτη.

ζεν. Οίκείως δ’ έχων τοΐς καλλίστοις κλασικοΐς ύποδείγμασί, λίαν 
συνεχώς όμως παρέλιπε τήν έπιτετηδευμένην τέχνην τοΰ ρήτορος, 
αμελής τε καί άτακτος έν τώ άγώνι φαινόμενος. Αλλ’ όταν ή τής ψυ
χής δεινότης έξηγείρετο έν έαυτώ, άπαραμίλλητος ήν τή δυνάμει τών 
αποδείξεων, τή ίσχύϊ, τή εύφυΐα, τή έμπνεύσει και τή αύτομάτω εύ
γλωττία. Είπερ τις καί άλλος άρα ρήτωρ σύγχρονος αύτώ συμπαρέσυρε 
τά τε αισθήματα καϊ τήν πεποΐθηόιν τών άκροωμένων, άνευρίσκο- 
μεν δέ μετ’ ίσης σχεδόν ήδονής έν ταϊς τετυπωμέναις άγορεύσεσιν 
αύτοΰ τόν άι δρα οίος ήν, πλήρη ζωής καί ευφυΐας. Καϊ άμοιρών μέν 
εύλαβείας, πολλάκις έκουσίως παρεσύρετο είς άκρασίαν λόγου τε καϊ 
γνώμης. Άλλ’ δ γενναίος αύτοΰ προ? τήν έλευθερίαν έρως έξεγείρέι 
είσέτι έν ήμϊν όλην τήν συμπάθειαν, αί δέ εύρεΐαι συνταγματικαϊ αύ· 
τοϋ άρχαϊ χρησιμεύουσιν ώς διδάγματα συνέοεως πολιτικής.

Ό Burke, Απο τής πρώτης νεότητος αύτοΰ δ Fox ύπήρξε φίλος 
και μαθητής τοϋ Burke, εύρεΐα δέ ήν ή διάνοια τοΰ διδασκάλου. 
Καί ύπό έποψιν μέν μεγαλονοίας, μαθήσεως καί εύφυΐας ούδείς τών 
συγχρόνων πολιτικών άνδρών καί συγγραφέων ήν ίσάμιλλος τώ 
Burke, ώς ρήτωρ όμως ήλαττοϋιο τών τριών μεγάλων άνδρών, περί 
ών ήδη ώμιλήσαμεν. Αϊ τε αγορεύσεις αύτοΰ καί τά συγγράμματα 
μαρτυροΰσι τήν βαθεΐαν φιλοσοφίαν, τόν άνεξάντλητον πλούτον τής 
μαθήσεως καί τής γονίμου φαντασίας αύτοΰ. Αιά τούτο καί μάλλον 
μελετώνται καί μάλλον μνημονεύονται τών αγορεύσεων οίουδήποτε 
άλλου πολιτικού άνδρός. Αί δέ μεταφοραϊ αύτοΰ καί τά άποφθέγματα 
είσίν ήμϊν τοσοΰτον οίκεΐαι, όσον καϊ αί τοΰ Βάκωνος. Καίπερ ομω? 
έξοχος ούσα ή διανοητική δύναμις αύτοΰ, πολλάκις ήλλοιοΰτο έξ ίδιο- 
τρόπου τινός περιπλανήσεως. Λιότι ήγνόει νά περιστέλλη μέν αύτήν 
έντός τών χρονικών καί τών τοπικών δρίων. νά συναρμόζη δέ ταϊς 
κλίσεσι βυνελεύσεως λαϊκής, άγαπώσης τήν άκρίβειαν καί τήν απλό
τητα. 'Απήγγελλε λοιπόν πραγματείας μάλλον, ή λόγους. Ινα δ ρή
τωρ έπιδρά έπί τών άνθρώπων, δέον νά άπευθύνηται πρός τήν κρί- 
σιν αύτών άμέσως, πρό? τά αισθήματα καί τήν στιγμιαίων έντύπω- 
σιν" άλλ’ έι ώ δ Burke έξέπληττε τήν Βουλήν διά τής ύπερφυοϋς αύ
τοΰ διανοητικής δυνάμεως, κατεπόνει άμα αύτήν διά τών λεπτολο- 
γιών καί διά καταχρήσεως εικόνων, κόπτων οΰτω τό νήμα τών έπι- 
χειρημάτων αύτοΰ πολλάκις.

’Ο Sheridan. 'Ο Sheridan δικαιούται νά καταλάβη τήν έπομέ- 
νην θέσιν έν τώ όμίλω τούτω τών ρητόρων. ' Ο κομψός λοιπόν αύ
τοΰ λόγος καί τδ δηκτικόν πνεύμα, ή πλήρης πυρός ρητορεία καϊ ή 
τονώδης απαγγελία έξέπληττον καί κατέθελγον άμα τού? άκροωμένους. 
Τοιουτοτρόπως ή έκ τής περίφημου άγορεύσεως αύτοΰ έντύπωσις 
έπί τοϋ τετάρτου κεφαλαίου τής κατά τοϋ Warren Hastings κατη
γορίας, τοϋ άφορώντος «τήν Βεγώνϊ), τηλικαύτη ύπήρξεν, ώστε οΐ τε 
όμότίμοι καί οί άλλοι παρεστώτες συνέπραξαν έν τή Βουλή «έν 
θορνβω χειροκροτημάτων», μή δυνηθέντες νά καταστείλωσι τήν 
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έκδήλωσιν τον ένθουσιασμοΰ αυτών, κα'ι χειροκροτοϋντες. 'Η Βουλή 
άνέβαλε τήν συνεδρίασιν, ΐνα συνέλθη έκ τής σνγκινήσεως. Και ό 
μέν Pitt διεκήρυξεν, δτι ή άγόρενσις αυτή: ιιύπερεΐχε πάσης τής 
νεύγλωττίας τών αρχαίων, ή τών νεωτέρων χρόνων, μετέχουσα παν- 
»τός, δπερ ή μεγαλόνοια, ή ή τέχνη έδύνατο νά πορίση, πρδς έξέ- 
»γερσιν, ή κατάκτησιν τον άνθρωπϊνον πνεύματος.» Ό δέ Fox ει- 
πεν, οτι: «ή άγόρενσις αΰτη ήν άληθώς εύγλωττοτάτη, καϊ έπϊ 
ντοσοϋτον, ώστε πανθ δσα ήκουσε, πανθ’ δσα άνέγνω ούδει ονντο 
»και ώς άτμδς ένώπιον τών ακτινών τον ήλιον ήφανίζοντο.*  Ό 
Sheridan ήγόρευσε μετά ταϋτα έπϊ τέσσαρας συνεδριάσεις ένώπιον 
τών λόρδων, έν Westminster — Hall, έπι τον αντον κεφαλαίου κατη
γορίας. 'Ο δέ Burke, είπε περί τής άγορεύσεως ταύτης : «.Οΰδέν 
είδος δννάμεως λόγον, οΰδέν είδος ευγλωττίας κατά τε τούς αρχαίους 
καϊ τούς νεωτέρονς χρόνους, οΰδέν δσων έδυνήθη νά παραγάγη 
ή δικανική λεπτότης, ή σεμνότης τής Γερουσίας, ή ή ήθική τοϋ άμ· 
βωνος έξισοϋται πρδς δ,τι ήκούσαμεν σήμερον έν Westminster — 
Hall ! » ΆλΧ ένω ίδιάζοντές τινες αγώνες τοΰ περικλεούς τούτον 
ρήτορος έστέφοντο ύπδ έπιτνχίας έκτακτου, ονδε ή φήμη αύτοΰ, ούδέ 
ή ίκανότης ώς πολιτικού άνδρός ήσαν φύσεως τοιαύτης, ώστε ασφα
λώς νά προβδώβωβιν αύτώ έν τή Βουλή τών Κοινοτήτων θέσιν ί'σην 
τή έξόχω ρητορική αύτοΰ δεινότητι. (J)

'Ο \\ INDHAM. Τά δέ τοΰ W indliam προσόντα ήσαν φύβεως 
άλλης Ανώτερος λοιπόν τοϋ Sheridan ών λόγω ανατροφής τε καϊ 
γνώσεων, μόλις ό’ έλάττω·· λόγω ευφυΐας, ούδέποτε έτυχε τοσούτων 
θορυβωδών έπιτυχιών, και όμως έξησφάλισεν έ:·υτώ θέσιν άνωτέραν 
μεταξύ τών συγχρόνων αύτώ ρητόρων. Καίτοι δέ ουδόλως άντεποιή- 
βατο τών ύπερτέρων προσόντων άνδρός πολιτικού, καίτοι ή έλλειψις 
μέτρου και ή άκριβία έβλαψαν πλειστάκις τά άναμφισβήτητα προσόντα 
αύτοϋ έν τή συζητήσει, αί πολλαι αύτοϋ διανοητικοί δυνάμεις καί 
ή άρετή έτίμησαν μακρδν και διαπρεπή δημόσιον βίον.

Ό λόρδος ERSKINE, ‘ο λόρδος Erskine ήν ούχϊ κατώτερος τών 
μεγίστων συγχρόνων αντώ ρητόρων. Πλήν θέατρον τών έξοχωτάτων 
αύτοΰ θριάμβων δέν έγένετο τδ Κοινοβούλιον. Οί δικανικοί λοιπόν 
αύτοϋ λόγοι συνήνουν τά υψιστα στοιχεία τής ευγλωττίας, τήν θέρ
μην, τήν δύναμιν, τήν τόλμην, τήν σοβαράν όρμήν, τόν τά μάλι
στα άκριβή τρόπον τοϋ συλλογίζεσθαι, τόν πλούτον τών εικόνων, 
τήν ευγένειαν τών αισθημάτων, τάς μεγάλος αλήθειας, έπιτυχώς συλ- 
λαμβανομένας και έφαρμοζομένας, λεκτικόν σαφές και άπλοϋν, τήν(1) Ό Λόρδος Βύρων λέγει περί αύτοΰ : *Παν  δ,τι ό Sheridan έπραξιν, ή 
ήθέληαε νά πράξη ύπήρξε κατ’έξοχήν τό άριστο*  Ό&εν έγραψε τών κω
μωδιών τήν άρίστην, τών μελοδραμάτων τδ άριατον, τών μίμων τδν δριατον (τό έργον έστί πολύ άνάτερον μίμον), τών επιστολών τήν άρίστην, (τήν περί Garrick μονολογίαν), καί άς κορωνίδα Απήγγειλε τήν άρίστην τών αγορεύσεων 
(τδν περίφημον λόγον περί τής Βεγών) ίξ όσων ποτέ έγένοντο, η ήκούσθησαν 
έν τή χώρα ταύτη·.

χαριεστάτην καί σεμνοτάτην τών δράσεων. Οΰδέν όμως τών έξόχων 
τούτων πλεονεκτημάτων έχρησίμευσεν, δπως ούτος έπιζητή δι' αύτών 
νά προξειή προσωρινήν έντύπωσιν. ζ7ιότι ή σοβαρότης τοΰ χαρακτήρος 
και ή δύναμις τής λογικής περιέστελλου και ύπέτασσον τά έξοχα εκείνα 
πλεονεκτήματα ούτως, ώστε νά ζητήται μόνον ή διά τής πειθοϋς 
πίστις τών άκροωμένων. 'Η δέ φυσική χάρις τοΰ προσώπου συνε- 
πλήρον τον ρήτορα. ”θθεν δ λόρδος Brougham έπιτυχώς έζωγρά- 
φησε : «τήν εύγενή παράστασιν τοϋ λόρδου Erskine, τήν φυσιο
γνωμίαν έκείνην, ής παν βλέμμα έστιν έκφραστικόν, τό άνάστημα 
»εκείνο, ουτινος πάσα κίνησις έστί χαρίεσσα, τούς όφθαλμούς έκεϊ- 
>νους τούς άκτινοβολοϋντας, τούς είσδύοντας και ασφαλίζοντας σχε- 
νεδδν τήν νίκην, έκφράζοντας δέ ούτως είπεϊν τδν λόγον πρδ τής 
>γλώσσης.» Έάν έν τώ Κοινοβοι λίω κατήγε θριάμβους επίσης λαμ
προύς, ήθελεν εισθαι δ πρώτιστος τών ρητόρων τοϋ αίώνο ς. ’Αλλ έν 
τώ σταδι'ω τοΰτω ύπήρξαν άνδρες ύπέρτεροι, καϊ δμως έν μέσω αύ
τών κατέχει θέσιν έπιφανή. Ήγωνίσατο λοιπόν έπϊ πολλά έτη παρά 
τδν Fox, ή δέ έξοχος αύτοΰ άρετή άφωσιώθη τή ελευθερία.

Άλλοι μεγάλοι ρήτορες. ’Αλλ' ΐνα σνμπληρώσωμεν τδ μαρ- 
μαΐρον συνάθροισμα τών ρητόρων, τδ κατακοσμήσαν τόν αιώνα τοϋ 
Chatham καϊ τοϋ Pitt, κατατάξωμεν έτι έν τή πρώτη τάξει καϊ πολ
λούς άλλους θαυμαστούς χαρακτήρας. Παρατηρήσωμεν λοιπόν τήν 
πνευματώδη ευχέρειαν και τά τεχνάσματα τοϋ λόρδου North, τήν τε
λείαν άκρίβειαν τοϋ Wedderburn, τδ τραχύ σθένος τοϋ λόρδου 
Thurlow, τήν τόλμην και τήν ετοιμότητα τοΰ Dundas, τήν λεπτότητα 
καϊ τήν σεμνότητα τον λόρδου Mansfield, τήν συνταγματικήν σοφίαν 
τοϋ λόρδου Camden, τήν λεπτίνοιαν τοϋ Dunning, τήν αΰστήράν 
λογικήν τοϋ sir William Grant, τήν περιπαθή ήδύτητα τοϋ Wil
berforce και τήν πολιτικωτάτην ρώμην τοΰ λόρδου Grenville.

'Ο GRATTAN. Ή δέ συνέχεια τών βητόρων δέν διεκόπη. Τινές 
λοιπόν τών συγχρόνων τώ Pitt έξηκολούθησαν διαπρέποντες και 
μετά πολλά έτη, άφ ής ούτος δέν έφαίνετο πλέον έπι τής σκηνής 
τής δόξης, άλλοι δέ ήρχοντο μόλις τής σταδιοδρομίας, δτε δ Pitt 
έφθανεν είς τδ τέρμα. Ζήσας δέ ούτος έφ' ικανόν έτι χρόνον, ήκροά- 
σατο τής τοΰ Grattan ευγλωττίας, δστις έπί μακρδν έγένετο τό σέ
μνωμα τής ιδίας πατρίδος. 'Η εύγλωττία τούτου ήν μεστή φαντασίας, 
σφοδρότατος, μεταφορών και ζωηρός δηκτικότητος. Καίτοι δε ξένος 
ήν τώ Βρεττανικώ Κοινοβονλίω, ή μεγαλόνοια και ή φιλοπατρία αύ
τοϋ προσέδωκαν αύτώ θέσιν σχεδόν έπίσης έπιφανή πρδς τήν παρ 
αύτον έν τώ ίρλανδικώ Κοίι οβουλιω κατακτηθεΐσαν. Καϊ οί Άγγλοι 
τή εύγλωττία τών συμπολιτών αύτών οίκειωθέντες, έχαιρέτισαν τήν 
είς τδ Κοινοβούλιον είσοδον αύτοΰ ως τινα τών αίσιωτάτων συνε
πειών τής Ένώσεως.

'Ο Canning, 'η αίγλήεσσα ίκανότης τοϋ Canning, ή έπϊ τοϋ Pitt 
είς τελειότητα φθάσασα, έξέλαμψεν έν δλη τή λαμπρότητι αύτής μετά
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τόν τον πολίτικου τούτου άνδρός θάνατον. Ούδεϊς λοιπόν ύπήρξε 
τώ Canning ίσάμιλλος ώς πρός τε τήν αγχίνοιαν και τόν σαρκασμόν, 
ώς πρός τήν κομψότητα τής μαθήσεως, τό ζωηρόν τής φαντασίας και 
τό θέλγητρου συνθέσεως τελείας. Αί δέ εικόνες αύτοΰ, ίσως ήττον 
πρωτότυποι τών τοϋ Chatham, τοΰ Burke καϊ τοϋ Erskine ού- 
σαι, έκαλλύνοντο μεν μετ’ εύχερείας πλήρους, διετυποΰντο δέ έν 
γλώσση κάλλους άπαραμιλλήτου. Έπΐ εί'κοσιν αρα και έπέκεινα έτη 
δ Canning έγένετο δ τελειότατος καϊ ό δοκιμώτατος τών ρητόρων τής 
Βουλής τών Κοινοτήτων, καταθέλγων μέν τούς φίλους διά τής σπιν- 
θηροβολούσης αύτοΰ δξυεπείας, έν αμηχανία δ’ έμβάλλων τούς αντι
πάλους διά τής άνεξαντλήτου έτοιμότητος.

Ό Λόρδος Grey. 'Ο κόμης Grey ειχεν ήδη διακριθή ζώντος 
τοΰ Pitt, άλλ’ οί αξιομνημόνευτοι άθλοι τής ώριμου ήλικιας αύτοΰ 
κατατάσσουσι τόν ανδρα έν γενεά μειαγενεστέρα. 'Η σεμνότης άρα 
και τό ύψος τών βουλευμάτων αύτοΰ, ή εύρύτης τών αρχών, ή 
είσδύουσα σοβαρότης τοϋ τε τρόπου τοΰ συλλογίζεσθαι καϊ τής έκ- 
θέσεως τών ιδεών παρέχουσιν ήμϊν τό ύπόδειγμα άνδρός πολιτικού. 
Καϊ δ τρόπος, καθ’ ου ήγόρευεν, άπεκάλυπτε τήν άκαταδάμαστον 
αρετήν αύτοΰ και τήν άμετάβλητον εύστάθειαν. ’Ενώ δέ dag έκ τής 
ύπερηφανείας τοΰ ήθους έδύνατό τις νά έκλάβη αύτόν ώς ήγέτην 
άριστοκρατίας τίνος καϊ ώς όργανον τής τάξεως αύτής, έν τούτοις 
τόν μακρόν αύτοΰ βίον άφιέρωσε τή τοΰ λαοϋ ύπηρεσία.

Ό Λόρδος Eldon. 'Ο λόρδος Eldon τοσοϋτον σπουδαίως έπέ- 
δρασεν έπΐ τών τής πολιτείας πραγμάτων, ώστε δέν δυνάμεθα νά 
παραλείψωμεν αύτόν έκ τοϋ συμπλέγματος τούτου τών ρητόρων, 
καίτοι ή ρητορική αύτοΰ ίκανότης, αύτή καθ’ έαυιήν, ούκ ήν φύσει 
Ικανή, όπως προσδώση θέσιν έν τώ μέσω έκείνων. Άφ ής λοιπόν 
βτιγμής έγένετο δ Solicitor general τοΰ Pitt, μέχρι τής ήμέρας, 
καθ’ ήν κατέλιπε τόν ίξ έρίου σάκκον, ήτοι έπΐ περίοδον έτών τεσ
σαράκοντα περίπου, τά ύψηλά αύτοΰ καθήκοντα προσέδωκαν κύρος 
τοϊς κοινοβουλευτικοϊς αύτοΰ άγώβιν. ’Επΐ είκοβιν έτη συνείχε τήν 
γνώμην τής βουλής τών λόρδων, ούτε όμως βεβαίως διά τής εύγλωτ
τίας, ούτε διά τής περί τό συλλογίζεσθαι δυνάμεως. Αάκρυα και έκ- 
κλήσεις προς τήν βυνείδηβιν αύτοΰ άπετέλουν τήν τά μάλιστα συ
γκινητικήν αύτοΰ ευγλωττίαν' καϊ δ φόβος πρός οίονδήποτε νεωτε
ρισμόν ήν τό διηνεκές αύτοΰ έπιχείρημα. Καϊ έπΐ αύτών άκόμη τών 
νομικών ζητημάτων ή νομοθετική έξουσία όλίγον έφωτίζετο έκ τών 
άγορεύσεων τοϋ άνδρός. Μεγίστ-η δε τών ύπηρεσιών, έξ όσων αί 
άγορεύσεις αύται δύνανται νά παράσχωσι τοϊς μεταγενεστέροις, ή δι
δαχή έστϊ περϊ τοϋ πόσον, καϊ έπ’ έσχάτων άκόμη, ή πρόληψις καϊ ή 
πλάνη έδέσποζον έν ταϊς ύψίσταις τών κοινωνικών τάξεων, δπόσον 
δέ χυδαίοι ήσαν οί λόγοι, οί προβαλλόμενοι πρός ύπεράσπισιν αύτών.

Ό λόρδος PLUAKET. 'Ο Plunket, ώς καϊ δ μέγας συμπολίτης 
αύτοΰ Grattan, είχε κατακτήσει έν τώ Ιρλανδικώ Κοινοβουλίω με- 

γάλην φήμην έπΐ ευγλωττία, ταύτην δέ έγνω ού μόνον νά διαφυ- 
λάξη, άλλά καϊ νά έπαυξήση έν τή Βρεττανική Βουλή τών Κοινοτή
των. Εΐχεν άνδρωθή έν τώ δικηγορικώ έπαγγέλματι έν Ιρλανδία, το 
δέ είδος τής εύφυΐας αύτοΰ ύπεμίμνησκεν, ώς έγεται, τό τοϋ Erskine. 
Καϊ έάν έν τή συζητήσει έξεδήλου ήττονα ή ό Grattan πρωτοτυ
πίαν καϊ εύφυΐαν, ή ήττονα τής τοϋ Canning αίγλην, ήν όμως το
σοϋτον δεινός έν τώ τρόπω τών συλλογισμών, οϋς ύπεστήριζε, τοσοΰ- 
τον εύτυχής έν τή έκλογή τών παραδειγμάτων, τοσοϋτον σφοδρός 
τε καϊ καυστικός τήν γλώσσαν, όσον ούδεϊς τών συγχρόνων ρητόρων.

Ό sir 'Ροβέρτος PEFL. 'ο δε sir 'Ροβέρτος Peel έν μέτρω έκ- 
πλήσσοντι παρεμφερής ήν τώ Pitt. Καϊ κατ’ άρχάς μέν ή έκτακτος 
αύτοΰ περί τό συζητεΐν δεινότης εΐχεν ύποστή έκλειψιν πρό τής σπιν- 
θηροβόλου λάμψεως τοΰ Canning, καί είχεν ύποκύψει τώ σφοδρώ 
μένει τοΰ Brougham- άλλά τά μεγάλα αύτοΰ προσόντα, άδιαλείπτως 
αναπτυσσόμενα καϊ τελειοποιούμενα, δέν έδυναντο έπΐ μακρόν νά 
παραγνωρισδώσι Αιέπρεπεν έν τή συζητήσει ώς δ Pitt. Καϊ σπα- 
νίως μέν άντεποιεΐτο τής εύγλωττίας' άλλ’ ώς έκ τής λίαν έντεχνου 
καϊ ίσχυρας άπαγγελίας, ώς έκ τοϋ πυκνοϋ τρόπου τοΰ συλλογιζε- 
σθαι, καϊ τής ταχύτητος περϊ τήν άναγνώρισιν τών σημείων τής τε 
έφόδου καϊ τής άμύνης, έκ τής δεξιότητ.ος καϊ τής εύστοχίας, έκ τής 
γνώσεως τών τε δημοσίων καϊ τών κοινοβουλευτικών ύποθέσεων, ύπε- 
ρεΐχε πάντων τών κατά τήν έποχήν αύτοΰ διαπρεψάι των έν τή τέχνη 
τοΰ συζητεΐν καϊ άγωνίζεσθαι περί τών ζητημάτων. ’Ακόμη μάλιστα 
καϊ δταν ποιήται χρήσιν όλης τής ίκανότητος αύτοΰ, πρός ύποστή- 
ριξιν τών πολιτικών πλαιών τής εποχής καϊ τής ίδιας φατρίας, άδύ- 
νατόν έστι νά μή θαυμάσωμεν τήν άκραν έμπειρίαν, μεθ’ ής ύπε- 
ραοπίζει άφυλάκτους θέσεις κατ' έφορμώντων έχθρών, σύμμαχον έχόν- 
των τήν άλήθειαν. Τοιουτοτρόπως δε τά έπιχειρήμαι α, τά τό μειδίαμα 
προκαλοϋντα, όταν άναγιγνώσκωνται έν ταϊς άγορεύσεσι τοϋ λόρδου 
Eldon, έκπλήττουσιν ήμας λόγω δυνάμεως καϊ προσχήματος άλη
θείας, όταν ύποθτηρίζωνιαι ύπό τοϋ sir 'Ροβέρτου Peel.

'Ο δοίτξ WelllinGtON. Αί άγορεύσεις άνδρός τοσοϋτον επιφα
νούς, όσον δ δούξ Wellington, ήσαν δ ελάχιστος τών τίτλων πρός 
άπόκτησιν δόξης. Πρωτεύοντος έν τώ πολέμω, έν τή διπλωμα
τία καϊ έν τοϊς συμβουλίοις τοϋ μονάρχου αύτοΰ, οί έν τώ Κοινο
βούλια) λόγοι τοϋ δουκός δέν ήσαν, είμή ή φυσική έκδήλωσις τής 
πείρας, τών γνωμών καϊ τών βουλευμάτων αύτοΰ. Ή διάνοια αύτοΰ 
ήν διαυγής, τά βουλεύματα πρακτικά τε καϊ μεστά δξυνοίας, δ σκο
πός έξαιρέτως εύθύς, δ λόγος απλούς, αμέσως δδηγών πρός τά πράγ
ματα. ’Ανευ λοιπόν νοημάτων ποικιλίας καϊ άνευ τέχνης, άνευ έμ· 
πειρίας περϊ τόν τρόπον τοϋ συλλογίζεσθαι, έλεγεν δ τι ένέπι εεν αύ
τώ δ μέγας νοϋς καϊ ή δρθή αύτοΰ κρίσις. Αιότι άπετείνετο πρός 
άκροατάς, οΰς δεν ειχεν άνάγκην όπως πείση, άφοΰ ούτοι άπηρτώντο 
τών χειλέων αύτοΰ, συγκατετίθεντο τή γνώμη, καϊ εΐποντο όποι αν
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αύτός ώδήγει. Al σκέψεις άνδρός τοιούτου αδύνατον ήν νά βτερών- 
ται κύρους*  αί σκέψεις όΐ καθώριζον μάλλον τήν πολιτείαν αύτοΰ, 
δυνάμεναι νά δικαιολογώβιν αυτήν προ τών άλλων, καϊ ούχι τά Επι
χειρήματα, τά κατάλληλα πρός άπόδειξιν, δτι ούτος ήν έν τή άληθεία, 
ή τά Επιτήδεια όπως προκαλώβι τον κατά των αντιπάλων θρίαμβον.

'Ο Ο GONNELL. 'Η τών Κοινοτήτων Βουλή ούκ ήν τό πεδίυν 
τών μεγαλειτέρων ρητορικών άθλων τοΰ Ο’ Connelle. Αιότι ε’πϊ τοϋ 
εδάφους τούτου εμειονέκτει, άναδεχθεϊς μεν τήν ύπεράσπιβιν ζητή
ματος, δπερ πάντες, έκτος μικρού τίνος δμίλου οπαδών, έθεώρουν 
βλαβερόν καϊ ούχϊ φιλόπατρι, εύρισκόμενος δε Ενώπιον σφοδροτά- 
των κατά τού ίδιου προσώπου προκαταλήψεων, άς ή πολιτεία αύτοΰ 
προεκάλεσε' και δμως καϊ εν αύτη τή Βουλή τών Κοινοτήτων πολ
λάκις ανέπτυξε τήν καταπληκτικήν αύτοΰ δύναμιν. ’Εντελώς λοιπόν 
κατέχων πάντα τά είδη τών επιχειρημάτων, έπιτηδείως δε διαχειριζό- 
μένος τό γελοΐον, τόν σαρκασμόν καϊ τήν λοιδωρίιιν, ευχερής περί 
τε τάς άπροαδοκήτους Ιδέας και περί tag εικόνας ων, τότε μεν εύ
τολμος και περιπαθής, τότε δε ήδύς, πειστικός και τό πάθος κινών, 
βυνήνου πάντα τά προβόντα ρήτορος τελείου. 'Η γλώσσα αύτοΰ ήν 
απλή καϊ σφοδρά, ώς άπήτουν αί ίδέαι αύτοΰ ή δε φωιή διαβτά- 
βεως καϊ εύκαμψίας εκτάκτων. 'Ολόκληρος δμως ή μεγάλη αύτοΰ εύ
φυΐα ήμαυροϋτο Εκ τής βκαιότητος, τής βιαιότητος, τής πανουργίας, 
καί τής θρασείας παραφοράς. 'Ενώπιον τοϋ δικαστηρίου καϊ άπό τοΰ 
λαϊκού βήματος άπεκάλυπτε τά βπανιώτατα μεν τών πλεονεκτημά
των, άλλά καϊ τά μάλλον άιτί&ετα."Οτε δε κατώρθωβεν, όπως άνοι- 
χθώβιν αύτώ τε καϊ τοΐς καθολικοΐς αύτοΰ άδελφοΐς αί θύραι τής 
νομοθετικής έξουβίας, τό μέγα Εργον τοΰ βίου αύτοΰ βυνεπληρώθη.

Ό SheIl, 'Ο δε συμπολίτης αύτοΰ Shell Επεδείκνυτο προβόντα 
δλως διάφορα τών του μεγάλου αύτοΰ διδασκάλου. Αιότι ήν ρήτωρ 
φήμης Εκτάκτου, πλήρης φαντασίας, χαριεντιβμάτων άγχινοίας καϊ 
δηκτικότητος. Πολλά ούτω τών μερών τών άγορεύβεων αύτοΰ ήσαν 
συνθέσεις τέλειαι, καθ άς τάς φανταστικός εικόνας τής Επίνοιας 

. περιέβαλλε διά γλώβοης καλλιτεχνικής ποιητοΰ. Αυνάμεθα δε νά 
παραβάλωμεν τά μέρη καϊ τά τεμάχια ταΰτα πρός πολλά παρόμοια 
παραδείγματα έν ταϊς τοϋ Canning άγορεύσεσιν άπαντώντα. Έπε- 
τύγχανε λοιπόν εν τή άντιθέσει, όμοίως ώς καϊ εν τή δηκτικότητι. 
’Αληθώς δέ διέπρεπεν έν τή τέχνη και ταϊς χάριβι τής ρητορικής βυν- 
θέβεως. Αί ίδέαι δμως ήμοίρουν βαθυνοίας και ισχύος, τό ήθος αύ
τοΰ ήν άκρως σφοδρόν, ή δράβις μελοδραματική, ή δε άδιακόπως 
διαπεραστική αύτοΰ φωνή ύψοΰτο, οτε μετά πάθους ήγωνίζετο, είς 
κραυγάς όξείας καϊ άρρύθμους.

Άλλοι σύγχρονοι ρήτορες. Πλήν τό δεύτερον τοΰτο βύμπλεγμα 
τών συγχρόνων ρητόρων ήθελεν είσθαι άτελές, εί μή βυνεπληροΰτο(1) Ό Shell ιιπε περί αύτοΰ Επιτυχέστατα: «Γέννα ολόκληρον νεοσβίαν γεν- 
» ναίων ιδεών, &νευ ράκους τίνος, όπως καλύπτ-η αύτός.» 

δι’ άλλων τινών θαυμαστών άνδρών, επίσης διαπρεψάντων. Έπιδει- 
κνύομεν άρα τήν κλασικήν γλαφυρότητα τοΰ λόρδου Wellesley, τήν 
ετοιμότητα και τήν δεξιότητα τοΰ Perceval, τό εύγενές ήθος καϊ 
τήν τόλμην τοϋ λόρδου Castlcreagh, τό πρακτικόν σθένος τοϋ Tier
ney, τήν ανδρικήν δύναμιν καϊ τήν άνδρικήν άντοχήν τοϋ Wllit- 
pread, τήν αύβτηράν άρετήν καϊ τήν μεγάλην διάνοιαν τοϋ P<omilly, 
τον φιλοσοφικόν νοϋν τοϋ Φραγκίσκου Horner, τήν διδακτικήν ευ
ρύτητα τοϋ Mackintosh, τήν γόνιμον Επιστημονικήν Ικανότητα τοϋ 
Huskinson, τόν φωταυγή περϊ τόν τρόπον τοϋ συλλογίζεβθαι νοϋν 
τοΰ Follett, καϊ τήν λάμπουβαν ρητορίαν τοϋ Macaulay.

'Ρήτορες ζώντες. Αλλά πάντες ούτοι εξέλιπον' ύπάρχουσιν δμως 
είσέτι ρήτορες ζώντες, κατά τούς αύτούς μεν άγώνας άγωνιβάμενοι, 
ΐβης δε φήμης άξιοι γενόμενοι. Καϊ αί μέν εικόνες αύτών τάς μελλού- 
σας Ιστορίας κοσμήβουβιν' άλλά τις δέν ήδελε προσθέσει παραχρήμα 
τή ζωγραφία ταύτη τοΰ παρελθόντος τήν διαυγή σαφήνειαν καϊ τήν 
θαυμαβίαν δύναμιν τοΰ λόρδου Lyndhurst, καϊ τά χαρίσματα καϊ 
τάς μή έπιδεχομένας σύγκρισιν γνώσεις τοΰ λόρδου Brougham; 'Η 
προϊοϋβα ύπεροχή Εν τέχνη τοσοΰτον θεία, δβον ή ρητορική, δεν δι5· 
ναται πλέον νά προβδοκάται είμή έν τή ποιήσει, Εν τή ζωγραφική, 
έν τή γλυπτική, η έν τή άρχιτεκτονική. Ή μεγαλοφυΐα έστϊ κτήμα 
πάντων τών αιώνων. Αλλ’ εάν οί σύγχρονοι ήμΐν ρήτορες δέν Εδυ 
νήθηβαν νά ύπερβάλωβι τά μεγάλα ύποδείγματα, άτινα προ αύτών 
εϊχον, άμερόληπτος κριτική θέλει άπονείμει αύτοϊς θέσιν κατ Ελάχι
στου κατωτέραν. Τό ϋφος μετεβλήθη, ώς οί δροι, ύφ’ οΰς άγορεύου- 
βιν. ’Αποτείνονται λοιπόν μάλλον ή οί ρήτορες οί άλλοτε, πρός τήν 
λογικήν, ή πρός τήν φαντασίαν, τά αισθήματα και τά πάθη τών άκροω- 
μένων. Καϊ εχουβι προ αύτών ού μόνον τά μέλη τής συνελεύβεως, 
ής άποτελονβι μέρος, άλλά τόν λαόν δλον, δστις δύναται νά πεισθή 
μάλλον, δι’ επιχειρημάτων, ή διά τής Εκ τοϋ ρήτορος κατακυλήβεως. 
Τό λεκτικόν μετέχει ήττονος μελέτης καϊ καλλιτεχνικής τελειότητος, 
ή ή εύγλωττία προγενεβτέρας Εποχής. Και οί Επίλογοι δεν συντίθεν
ται μετά συνεχείς επαναλήψεις τοϋ Αημοβθένους ), άλλ’ Εκφράζου- 
βιν απλώς καϊ έντόνως τάς γνώμας καϊ τά προσωπικά αισθήματα 
τών ρητόρων. 'Ο δε τρόπος τοΰ άγορεύειν διευθετείται και προσαρ
μόζεται τοΐς θέμαβι τής βυζητήβεως, τή μεταβολή καϊ τή Εκ τών δη
μοσίων ύποθέβεων έπιδράβει, τή άρεβκεία καϊ τώ χαρακτήρι τών 
άκροωμένων. Αί κυριώταται άρχαϊ τοΰ κυβερνάν δεν αμφισβητούν
ται πλέον' αί έλευθερίαι τοΰ λαού είσϊν έν άσφαλεία' ή τών νόμων 
κατάλυβις άγνωστόν τι έβτι πράγμα. ’Επίσης δε αί γνώμαι τοϋ

(!) «Συνέταζα τον Επίλογον τοϋ διά τήν βαοίλιοβαν λόγου μου πρός τήν Βου- 
»λήν τών Λόρδων, άφ ου άνέγνων καί Επανέλαβον τάς Λημηγορϊας τοΰ Λημο- 
«ΰθένους Επι τρεις, ή τέβσαρας Εβδομάδας, αυνέταζα δέ αύτόν τούλάχιβτον ΐί- 
«κοβάκις καί βεβαίως Επέτυχεν Εν μέτρω λίαν άπροοδοκήτω, καί κατά πολύ ύπέρ 
«τήν ιδίαν άζίαν». ‘Ο λόρδος Brougham τώ Ζαχαρία Macaulay, λόγω συμβου
λής τώ Ενδόζω υίώ αύτοΰ, 10 Μαρτίου 1823 Ετους.
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έ'θτουρ ένισχύουσι τήν άκραν λογικήν μάλλον, ή τήν πλήρη πάθους 
ευγλωττίαν. Εκαστος των αίώνων έχει ίδιον τύπον τελειότητος' καϊ 
έάν οί Νέστορες τής ήμετέρας Εποχής έπανέρχωνται συχνάκις είς τόν 
έκφυλισμόν τών συγχρόνων ρητόρων, πιθανόν κρίσις μάλλον Εξη- 
σκημένη νά δύνηται νά χαρακτηρίση σήμερον ώς φωνασκίας τινά τών 
τεμαχίων τών άγορεύσεων τού Burke καϊ τοΰ Chatham, άτινα οί 
τότε Εθεώρουν ώς εύγλωττα. Άλλά χωρϊς νά Εξετάσωμεν πότε ύπήρ- 
ξαν οί μέγιστοι τών ρητόρων, οί τοΰ ήμετέρου αίώνος άνδρες έποιή- 
βαντο προόδους έν τε τή πολιτική Επιστήμη και έν τή τέχνη τοϋ κυ
βερνάν' at δέ συζητήσεις αύτών έπήνεγκον αποτελέσματα ωφελιμό
τερα τή χώρα. Έπίσης ύπερέχουβιν ούτοι λόγω κοσμιότητος καϊ με
τριοπάθειας. Αιότι έν αρχή τής βασιλείας Γεωργίου τοϋ Γ'. αί προ- 
σωπικαί άντιπάθειαι καϊ τό πνεΰμα τής φατρίας, αιτινες τότε ούτε 
περιεστέλλοντο ύπό τής κοσμιότητος τής ιδιωτικής, ούτε έπραϋνοντο 
ύπό τής φιλοκαλίας, προεκάλουν λίαν συνεχώς σκηνάς, ήκιστα τιμώ- 
σας τό Βρεττανικόν Κοινοβούλιον. Al συζητήσεις λοιπον ήσαν το
σοΰτον σκαιαι και τοσοΰτον ύβριστικαί, όσον καϊ ό τύπος.

Ύβρεις σκαιαι κατά τούς παρελθόντος αιώνας. 'Ο λόρ
δος Chatham έγένετο δράστης άμα και παθών κατά τάς λυπηρός 
ταύτας σκηνάς. Κατά τήν συζήτησιν τοΰ περί άποζημιώσεως νομο
σχεδίου έν 1Ί66 έτει, ό δούξ Richmond εϊπεν, ότι : «’Ήλπιζεν, ότι 
»ή αριστοκρατία δέν ήθελεν άνάνδρως πτοηθή ύπό ύπουργοϋ αύθά- 
»iovg(1).» Οί δέ λόγοι ούτοι, κατά τόν Οράτιον Walpole, άπεμά- 
κρυναν τόν κόμητα τής βουλής τών λόρδων κατά τό έπίλοιπον χρο
νικόν διάστημα τής άτυχούς αύτοϋ διοικήσεως (1 2). Μετά τινα δέ έτη 
βλέπομεν αύτόν τόν λόρδον Chatham μεταχειριζόμενον γλώσσαν, 
μή συνάδουσαν τή εύπρεπεία και τώ σεβασμώ, τώ τή βουλή όφειλο- 
μένω. "Οθεν τή ίη Φεβρουάριου / 775 έτους ώμίλει προς τούς ύτουρ- 
γούς οΰτω :—«Τίς δύναται νά έκπλήσσηται, ότι αποκρούετε μέτρον, 
»μέλλον νά αφ ινίση τήν δύναμιν ύμών, νά στέρηση ύμας τών ώφε- 
βλημάτων ύμών, καϊ νά περιαγάγη έν μια καϊ μόνη στιγμή είς τήν 
νκατάστασιν έκείνην τής άσημότητος, πρός ήν ό &εός καϊ ή φύσις 
»προώρισαν ήμας (3).> Μετά τινας δέ ήμέρας ή βουλή τών λόρδων 
έγένετο μάρτυς ύβρεων έτι δηκτικότερων. Αιότι τού λόρδου Shel
burne ύποδηλώσαντος, οτι δ λόρδος Mansfield είχεν έργααθή 
κατά τήν παρελθούσαν σύνοδον περί τήν σύνταξιν νομοσχεδιων έν 
σχέσει πρός τήν Αμερικήν, δ Adodog Mansfield, έμπλεως οργής 
άναότάς : «κατηγόρησε τόν εύγενή λόρδον, ώς είπόντα τάς δεινοτά- 
τας τών ψευδολογιών», καϊ προσέθηκεν, ότι: «ή κατηγορία ήν το
σοΰτον άδικος, όσον καϊ κακοβούλως καϊ άσέμνως προεβλήδη.» Κατά 
τήν αύτήν συζήτησιν ό λόρδορ Lyttelton ένεκάλεσε τόν λόρδον

(1) 7 Φεβρ. 1775 έτους. — Part. Hist., XVIII, 276, 282.(2) Pari. Hist., XIX, 507.(3) 5 Φεβρ. 1770 έτους. —Cavendish ’s Deb, I, 441.(4) Lord J. Russell ’s Life of Fox,I, 326.(5) 22 Φεβροναρ 1782 irovs Pari. Hist., XXII, 1050. -rWraiall. M e m., II, 134.(6) 27 Νοεμβρίου 1781 έτους.(7) Lord Brougham 'a Life of Lord North; Works, III, 56.(8) 20 Μαρτίου 1782 έτους P a r 1 i. Hist; XXII, 1216.(9) Wraxall ’« Mem, II, 255-258, 517.(1) 10 Λεκιμβρίου 1766 έτους(2) Walpole ’e Mem , II, 410, 411.(8) Pari Hist., XVIII, 211.

Camden έπί : «ε’ξ Επαγγέλματος δολερότητι καϊ έπϊ εύτελεΐ πανουρ
γία (').'» Τή δέ 5η Αεκεμβρίου 1777 έτους βλέπομεν πάλιν τόν 
λόρδον Chatham, κατηγοροϋντα τόν κόμητα Gower επί: «νεανιεύ- 
ματι καϊ έπϊ ψεύδει έκουσίω καϊ πανούργω (2). » Ούδέποτε τις παρέβη 
τοσάκις τήν εύσχημοσύνην καϊ τήν ευπρέπειαν, όσον δ Έδμόνδος 
Burke. 'Ο δ’ άκρος έρως αύτοϋ πρός τάς εικόνας καϊ τάς συγκρί
σεις άνεπτύσσετο πολλάκις ύπό τάς τά μάλιστα αγροίκους τών δια
τυπώσεων. Τίς άράγε άγνοεΐ τήν άσεμνον εικόνα τοϋ λόρδου North ; 
«προβάλλοντος τόν δεξιόν πόδα ύπέρ τήν ύργυιάν πρό τοϋ άριστε- 
»ροϋ, περιστρέφοντος τούς σπινθηροβολοϋντας όφθαλμούς αύτοϋ, 
»καϊ κινοϋντος τήν τερατώδη αύτοϋ μορφήν» ; Τίς δέν γνωρί
ζει μεθ’ ύπόσης ύβριστικής άσχημοσύνης παρέβαλλε τό ύπό τόν 
λόρδον North ύπουργεΐον πρός όμήγυριν εταιρών (3). ’Ετόλμησε δέ 
μάλιστα νά είπη περϊ τοϋ λόρδου Shelburne ; «δτι έάν ώς πρός τήν 
»ήθικήν ούκ ήν τις Κατιλίνας, τις Βοργίας, δέν έπρεπε νά άποδοθή 
»ή έλλειψις, είμή τή άσθενείφ τής διανοίας αύτοϋ (4).»

Βλέπομεν τόν συνταγματάρχην Barre άποδοκιμάζοντα τήν τοϋ 
λόρδου North πολιτείαν : «ώρ Εντελώς άσεμνον καϊ σκανδαλώδη»' 
τον δέ λόρδον North παραπονούμενον έπϊ τή γλώσση ταύτη : «ώρ 
«τά μάλιστα σκαιόί, κτηνώδει καϊ αύθάδει», τοϋθ’ όπερ προεκάλεσε 
τήν τε είς τήν τάξιν άνάκλησιν καϊ τήν ύποχρέωσιν, όπως αίτήσηται 
συγγνώμην (5). Βλέπομεν τόν Fox άπειλοϋντα τόν τε λόρδον North 
καϊ τούς συναδέλφους αύτοϋ, ώς μέλλοντας νά Εκπλύνωσι τά Εγκλή
ματα αύτών έπϊ τοΰ ικριώματος, ένδεικνύοντα δέ, ότι ούτοι μισθο
δοτούνται ύπό τής Γαλλίας (6) Βλέπομεν μάλιστα αύτόν ύπερβαίνοντα 
τά όρια τής πολιτικής συζητήσεως, καϊ προσβάλλοντα τόν ιδιωτικόν 
χαρακτήρα, φθάνοντα δε μέχρι τοϋ νά είπη, οτι δέν ήθελε θεωρήσει 
εαυτόν έν άσφαλείφ, εΐ ποτέ συνέπιπτε ι ά εύρεθή μόνος έν τινι δω- 
ματίω μετά τοϋ λόρδου North (7), δτι δε ούδαμώς έπίστευε τω λόγω 
τοϋ λόρδου (8). Και περϊ αύτοϋ άκόμη τοϋ βασιλέως ώμίλει μετά 
βιαιότητος άσυστόλου (9).

Ή ευπρέπεια τηρείται περισσότερον κατά τάς συζητήσεις. 
Έκτοτε συνέβησαν λογομαχίαι έπίσης δριμεΐαι. At βαρύταται τών πλη
γών, αρ ό σαρκασμός καϊ ή λοιδωρία δύνανται νά Επενέγκωσιν, άνη-

■



ΣΤΟΑ 145144 ΠΟΙΚΙΛΗ

λεώς κατηνέχθησαν κατά πολιτικών αντιπάλων. Οί μαχηταί : αήκόνη- 
»σαν τήν γλώσβαν αυτών, ώς ό δφις’ δηλητήριου έχίδνης ύπάρχει 
»ύπό τά χείλη αυτών.'» 'Αλλ' ή φιλοκαλία καϊ ή τήρηβις τάξεως αύ- 
βτηροτέρας έν τή συζητήσει ήλάττωβαν τάς τής εύπρεπείας άγροίκους 
παραβάσεις. Τά μεν όπλα αρα είσίν, ώσπερ καϊ άλλοτε, έπίβης δξε'α 
καϊ έπίβης τέμνοντα' άλλά τά τοΰ πολέμου νόμιμα, καθ’ 3 χρήσις τών 
όπλων αύτών γίγνεται, τήν πρόοδον τοϋ πολιτισμού ήκολούθηβαν. 
Καϊ κατά μέν τά πρώτα έτη τοΰ μεταρρυθμιβθέντος Κοινοβουλίου 
φόβον ένέβαλεν ή έπανάληψις βκηνών δμοίως βίαιων καϊ άτακτων, ώς 
αί κατά τόν τελευταίον αιώνα (1)' άλλά κα9·’ όσον ή στρατιά τών 
νέων μελών τή πειθαρχία έκ τής πείρας ύπεβάλλετο, καϊ τά βίαια 
πάθη τής έποχής έκείνης κατηυνάζοντο, ή συνήθηςεύβχημοβύνη άπο- 
κατέστη έν τή τών Κοινοτήτων Βουλή.

(1) Sheil καϊ Ζόρδοί Al1 borp, 5 Φ«βρ. 1834 Itovg — Ha ns Deb, 2α οιιρ , XXI, 148. — Rigby Watson καϊ λόρδος Sandon, 12 Magxiov 1834 
ixovg. — Αύτόθι, ΧΧΠ, 116. — Romayne καί 0’ Connell, 6 Matov 1834 irous — Αύτόθι, XXIII, 624. — Hume καϊ Charlton, 3 ’Ιουνίου 1835 txovg.
— Αύτόθι, XXVII, 485, 22 'Ιουλίου 1835 ΐ-xovg. — Αύτόθι, 879(2) ΣκηναΙ μεταξύ Rigby καί τοϋ Προέδρου sir John Gust, έν 1762 ίτει. Cavendish ’s Deb, I 342. Kai. μεταξύ τοϋ sir J Cavendish καϊ τοϋ 
αύτοΰ προέδρου, 9 Μαρτίου 1769 stovg Αύτόθι, 567 —Ό Burke καϊ ό αύ- 
xog, 15 Άπριλ 1769 Αυτόθι, 878. — 2/κηναϊ μετά τοϋ sir Fletcher Norton, t4 ΑΙεκιμβοίου 1770 ί-rovg — Αύτόθι, II, 168’ 12 καί 27 Μαρτίου 1771 irovg.
— Αύτόθι, II 390, 476 — ‘Ο στρατηγόρ Tarleton καϊ ό Πρόεδρος Addington, 16 Νοεμβρίου 1795 έτους. — Lord Colchester ’s Diary,I, 7. — Τή 16 Μαρτίου 1808 iroug αυνέβη έπίαηρ μεταξύ προεδρείου καί Tierney λογομαχία, καταλήξασα είς ψηφοφορίαν έν τή Βουΐή, βεβαιώααααν τήν 
άμεροληψίαν τοϋ προέδρου Abbot. Lord Colchhester’s Diary,II, 142.(3) 16 Φεβρ. 1770 έτους. Ρ a r I. Η i s t , XVI, 807.

Αΰξον κΰρος τοΰ (5ήτορος. 'Έφ όσον δέ ή τε δύναμις καϊ ή 
έλευθερία τής Βουλής τών Κοινοτήτων ηϋξανον, έπΐ τοσοϋτον ή Βουλή 
ήρχεν έαυτής, καϊ σπεύδουβα ύπεβάλλετο τή γνώμη καϊ τή δυνάμει 
τοϋ φήτορος. Αί Κοινότητες διεξήγαγον πάντοτε τάς συζητήσεις μετά 
μείζονος ή οί λόρδοι τάξεως, καϊ ή άντίθεβις τών βκηνών, τών κατά 
τά είκοσι πρώτα έτη τής βασιλείας Γεωργίου τοϋ Γ'. πρός τάς έπΐ 
τής έποχής ήμών δέν δύναται νά μή έμποιήβη έντύπωσιν πάβι τοϊς 
μετά προσοχής μελετώβι τήν κοινοβουλευτικήν Ιστορίαν.

Τί ήθέλομεν είπει νίν περϊ βκηνών, οΐαι αί έπΐ τής έποχής 
τοΰ sir John Gust, τοΰ sir Fletcher Norton καϊ τοϋ Corn- 
walle, περϊ τών έπιτιμήβεων καϊ τών διακοπών (5) περϊ λογομαχιών 
άπρεπων πρός τόν ΙΙρόεδρον, περϊ άνακλήβεων είς τήν τάξιν, έπι- 
βαλλοιιένων καϊ αύτώ τώ Προέδρω άκόμη, καϊ περϊ προτάσεων, φε· 
ρουσών, ότι οί λόγοι αύτοΰ ήσαν άτοποι τε και έπικίνδυνοι τή ελευ
θερία τής βυζητήβεως. (1 2 3).

Γενική, δΐαοίτάθμηΟις τών συζητήσεων. Περαίνοντες τήν σκιά- 

γραφίαν ταύτην τής κοινοβουλευτικής εύγλωττίας, όφείλομεν νά εΐ· 
πωμέν τινα περϊ τής γενικής διαβταθμήβεως τών έν τή Βουλή τών 
Κοινοτήτων βυζητήβεων. Καϊ έάν μέν έν τούτα λάβωμεν ύπ όψει 
τήν άξίαν τών αρίστων ρητόρων έποχών διαφόρων, ούδένα λόγον 
έχομεν, ϊνα έρυθριώμεν έπΐ τώ αίώνι, καθ' δν ήκμαβαν οι τε ρή
τορες καϊ οί πολιτικοί άνδρες, οί καϊ βήμερον έτι ζώντες. Έάν όμως 
ύπό άλλην έποψιν έξεταβθή το πράγμα, ή σύγχρονος ήμϊν έποχή 
ύπέβτη κακολόγους κρίσεις.

"Οτε μόνον σχεδόν οί άρχηγοϊ μετείχαν τών συζητήσεων, οί δέ 
βτρατιώται ήρκοϋντο απλώς χειροκροτοΰντες καϊ ψηφίζοντες, δ γενι
κός χαρακτήρ τής βυζητήβεως μετελάμβανεν ίσως πλείονος ύψους 
ιδεών τε καϊ γλώββης. Άλλ' άπό τινων έτών μέλη άνεξάρτητα, δρα
στήρια, πεφωτισμένα, τών τής πολιτείας πραγμάτων πείραν έχοντα, 
σπουδαία συμφέροντα άντιπροσωπεύοντα, μάλλον μέν ύπεύθυνα πρός 
τούς έντολεϊς αύτών ’όντα, έν ήττονι δέ άφοβιώσει πρός τούς τών 
φατριών ήγέτας διατελοΰντα, ζώντα ύπό τόν δημόσιον έλεγχον, καϊ 
διακαώς έπιθυμοϋντα, όπως διαπρέψωβι, μεθ' όρμής άναδείκνυνται, 
τήν προβοχήν τοΰ κοινοβουλίου προκαλοϋντά.'Η τελειότης τών συ
ζητήσεων άφ ετέρου έζημιώθη έκ τής άδιαλείπτως αύξανομένης ώς 
έκ τών δημοσίων ύποθέσεων πιέβεως. Καϊ όμως έν τιβι τών άγορεύ- 
βεων, καθ' ας ούδεϊς λόγος περϊ ρητορικής δεινότητας, άπαντώβιν 
όρθοϋ λ.όγου βθεναρότης, γνώσεις πρακτικαί, καϊ προθέσεων άγνό- 
της, ών έβτεροϋντο αί τών παρελθόντων αιώνων βιωπηλαϊ λεγεώνες. 
Αί συζητήσεις άρα αετέχουβι ζωηρότητος καϊ σοβαρότητας, έπιβαλλο- 
μένων άντιπροβωπική συνελεύσει. Καϊ πάντοτε μέν ύπήρξαν ρήτο
ρες τάξεως ύποδεεστε'ρας, άμοιροι παιδείας, αίσθήβεως τοΰ καλοΰ καϊ 
ύψους. Έν τώ πρόβθεν χρόνω δέν ύπεΐχον ούτοι εύθύνας τών χυ
δαίων αύτών λόγων' σήμερον έβμεν ελεύθεροι νά άναγιγνώβκωμεν καϊ 
νά μυκτηρίζωμεν αύτούς. Καϊ οί συντάκται τοϋ καθ' ήμέραν τύπου 
έλέγχουβι τούτους, βυζητοϋντες τά αυτά ζητήματα μετ' ευφυΐας καϊ 
γνώβεως τά μάλιβτα άνωτέρων’ ύποδεέβτεροι δέ οί ρήτορες ούτοι ϋν- 
τες τής πνευματικής άναπτύξεως τής χώρας, βυντελοΰσιν είς έκπτω- 
βιν τής Βουλής τών Κοινοτήτων, βλάπτοντες άμα τήν νομοθετικήν 
αύτής δραβτικότητα. Πλήν, πλημμελειών, κατά πολύ δυβχερεβτέρων, 
ύπερνικηθειβών, δυνάμεθα νά έλπίζωμεν, ότι έλεύβεται ήμέρα, καθ’ 
ήν ή κατάχρηβις αΰιη τής έλευθέρας βυζητήβεως άρθήβεται διά τε 
τής ήττον ανεκτικής διαθέβεως τής Βουλής καϊ διά τής έπιδοκιμα- 
βίας και τής καταφρονήβεως έκ μέρους τής κοινής γνώμης.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΛΕΒΙΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡΣΕΝΗ «ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ 10
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A. CONCETTINA
M A E S T R Λ.

Στεργιαίς, βουνά καί πέλαγα 
'Άν ί'σως μάς χωρίζουν 
Κΐ άπέραντα διαστήματα 
Σκληρά μάς βασανίζουν, 
“Εχουν φτερά οί πόθοι μας 
Φτερά οί λογισμοί μας, 
Κ’ είν οί ούρανοϊ δικοί μας TJft νά συναντηθούν.

Στέρνει τδ φώς ή άγάπη μου 
Τοϋ φεγγαριού σ' έσένα, 
Αμέτρητα φιλήματα 
Στή λάμψι του κρυμμένα. 
Σοΰ στέρνει μέ τά κύματα 
Τά δάκρυα ποΰ σκορπούνε, 
"Οταν ίσε ποθούνε 
Τά μάτια μου νά ίδοϋν.

-V-
Κΐ ένώ ό νους μου άκούραστα 
Σ’ άναζητά στη πλάσι 
Καϊ ή 'ψυχή μου δλόχαρη 
Ζητεί νά σ’ άγκαλιάση, 
Τόσο πλανα δ πόθος μου 
Γρά σέ τή φαντασία μου 
Πού μες ςτήν άγκαλιά μου 
θαρρώ πώς σέ κρατώ.> «
Θαρρώ πώς τήν ούράνια 
Έμπρός μου έχω μορφή σου, 
Καϊ τή πνοή σου γύρω μου 
Γροικώ μέ τή φωνή σου. 
Τά χείλη σου αισθάνομαι 
Στά χείλη μου επάνω 
Κ’ ευτυχισμένος φθάνω 
Μ.' έσέ σιδν ουρανό.

Κ' Ινώ στή γή τά μάτια μας 
Ποτέ δέν (δοθήκαν 
"Ονειρα, πόθοι, έλπίδες μας 
Τόσο σφικτά ενωθήκαν, 
Ποϋ ή ζωή μου αχώριστη 
Άφ τή ζωή σου μένει 
Μ' 8λον ποΰ χωρισμένοι 
Ζούμαι κ οί δυδ μακρυά.

-τ·-

Se monti, piani e pelaghi Dividonci, mio bene, E spazi interminabili Ci recan doglie e pene, I nostri cor s’ impennano, S’ impennano i desiri E un ciet co’ suoi zaffiri E dato a noi plasmar.T’ invia Γ amor mio vigileI raggi della luna ;Entro il suo disco argenteo Quanti miei baci aduua !E allor che I’ alma scorgerti Agogna un sol memento.II pianto ed il lamento Tirecan l’aura e il mar.
-vOh quante volte estatico Col core affranto e oppresso Bramo anelante strmgerti In un cocente amplesso : Il mio desir recondito Tanto il pensier disvia, Che t’ offre all’ alma mia Qua! ti stringessi al sen.Mirar tuo viso sembrami E la corvina cbioma, Sentir tua voce angelica, Del bacio tuo Γ aroma, I labbri, i volti fondersi Arsi in un focoistesso, Ed al tuo dolce amplesso Aprirsi un ciel seren.■ *·»*  ‘Se non ti vidi, ahi misero ! Nell’ universa terra,Tante speranze e immagini La mente abbraccia e serra, Che al mio penoso vivere E il viver tuo congiunto Comunque sia disgiunto Da monti, piani e mar.

i

Στεργιαίς, βουνά καϊ πέλαγα
Άν μάς χωρίζουν τώρα,
Θέ ν άληθέψη τ’ όνειρο
Καϊ θέ νάλθή ή ωρα.
Ποϋ στή γλυκεία σου, άγάπη μου,
Καϊ μαγικήν αγκάλη
Θά γύρω τδ κεφάλι
Ναυρώ τήν εύτνχιά.

[Ζάκυνθος)

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Se monti, piani e pelaghi Dividonci, mia speme, II di verra che il vivere Trascorreremo insieme, Che nel celeste fascino Del seno tuo pietoso, E giubilo e riposo Il cor sapra trovar.
Traduz di Stefano Marzocchi

———--------

EPOS—TASIOS—TTOXKES
— Ωραία γυνή είναι παράδεισος τών όφθαλμών, κόλασις τής ψυχής καί 

πουργατόριον τού βαλαντίου.
— Η ώραιότης τής γυναίκδς είναι λεπτότατος καρπός, οστις αύξάνει παι- 

ταχοϋ σχεδόν, άλλά δέν ωριμάζει ή μόνον ύπδ τήν συζυγικήν σκιάν.
— Ό Γάμος ομοιάζει, όπως τά παράσημα. Όπόταν δέν έχει τις τοιαΰτα, 

φωνάζει εναντίον των, μόλις όμως παρασημοφορηθή, συγχαίρει εαυτόν.
— Ό Γάμος σήμερον είναι ή μόνη βιομηχανική έπίχείρησις είς τδν κόσμον. 

“Αλλοτε κυρίως ήτο ή βιομηχανία τής άριστοκρατίας, σήμερον δμως τδ ίμπόρίον 
τοΰτο έπεξετάθη είς άπάσας τάς κοιντοτικάς τάξεις. Πανταχοΰ βασιλεύουσιν αί 
συνθήκαι τού πόσα έχει.

— Είς ούδέν άρκεΐται δ έρως “Εχομεν τήν ευδαιμονίαν, ζητοΰμεν τδν Πα
ράδεισον έχομεν τον Παράδεισον, ζητοΰμεν τδν ουρανόν.

— Ό θανασιμώτερος εχθρός τών άσχημων γυναικών είναι τδ κάτοπτρου
— Τδ γλυκύτερου φιλοφρόνημα, δπερ dirarori ν' άποτείνη τις είς δυσειδή 

κυρίαν είναι : Νά τή άνακοινώση : «Είμαι μύωψ.»
— Ό έρως νέμεται καρδίας καί . . . βλακείας.
— Ή λύσσα τοΰ κυνδς δδηγεί είς τδν Παστέρ. Η λύσσα τοϋ έρωτος είς τδ 

. . , βρεφοκομείου’
χαρά σ’ εκείνον π άψηφά 
τής γυναίκδς τήν εύμορφιά !

— Έξ 8λων τών ιδιοτήτων τάς δποίας άποδίδουσιν είς τήν καρδίαν, μία 
είναι άληθής "Οτι χρησιμεύει ως άρίστη τροφή τών κοτσίφων.

— .Αί τρεις γλυκύτεραι συγκινήσεις τής ζωής είναι τ δ πρώτον φίλημα 
τής άγαπωμένης γυναικός’ τδ π ρ ώ τ ο ν κλαυθμήρισμα τοϋ πρώτου τέκνου τδ 
πρώτον χρήμα τ’ όποιον εκε'ρδισε’ τις διά τής εργασίας του Καϊ τά τρία είσϊ 
τά τιμαλφέοτερα τον άνθρώπου

— Υπάρχει βάθος ζοφερώτερον παρά τά σκότη τής νυκτός είναι,ή νύξ τής 
καρδίας

— Ό Γάμος είναι δεσμός δν ώραίζει ή ελπίς, διατηρεί ή ευτυχία καϊ Ισχυ
ροποιεί ή καταδρομή τής τύχης

— Ή γυνή είναι άγγελος πεπτωκώς ■ ■ έπϊ τής γης Κατά τους μισογύ- 
νους, αί γυναίκες έχουσι τι κοινόν πρόρ τους δαίμονας, είναι τδ φόβητρον τών 
άνδρών

— Ή τιμή τών γυναικών συχνάκις διαφυλάσσεται καλλίτερου ένεκα τοΰ γυ
ναικείου έγωϊσμοΰ ή τής αρετής των

— Ή πάντοτε άληθής γυνή μάς σύρει πρδς τά πρόσω.
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ζ/ίϊ, είς τήν ώραίαν αύτήν χώραν, τήν πλουσιοπα- 
ρόχως ύπδ τής φύσεως προικισθεΐσαν έγεννήθησαν οί 
φωστήρες τής διανοίας. Έδώ τά γράμματα, έδώ αί 

LfHie τέχναι, έδώ αί έπιστήμαι έκαλλιεργήθησαν καϊ προή- 
χθησαν. 'Τπδ δδ τδν έμπλεων φωτός καϊ χάριτος Α- 

ίί~) θηναΐκόν ούρανδν αί ώραΐαι τέχναι έφθασαν είς άκρό- 
τατον βαθμόν τελειότητος. Αί έλληνικαϊ άποικίαι ώς 
φωτοβόλοι φάροι κατηύγασαν τήν Αιτίαν άπαΰαν καϊ 
τήν 'Ιταλίαν, και ή Ελληνική κατέστη ή παγκόσμιος 
τον πολιτισμού καϊ τής παιδείας γλώσσα. "Οτε δέ αί 
'Ρωμαϊκαί λεγεώνες κατεσκήνωσαν έν Έλλάδι, οί νι- 

κηταϊ άναγνωρίσαντες τήν υπεροχήν τών ήττηθέντων, αύτούς προσέ- 
λαβον διδασκάλους καϊ κοσμητάς τοΰ νέου αύτών κράτους, καϊ ή 
'Ελληνική τέχνη μετεκομίσθη είς 'Ρώμην.

Όποια όμως διδασκάλια άν\απέδωκαν κατόπιν οί άγνώμονες είς 
τήν γαλουχήσασαν αύτούς μητέρα ; Τδν σταυρόν άνά χεΐρας φέρον- 
τες καϊ ύπδ τδ πρόσχημα έλευθερωτών τής άγιας Γής, αντί νά έξον- 
τώσωσι τούς Σαρακηνούς, ώρμησαν ώς λύκοι είς τάς έλληνικάς πό
λεις καϊ κατέσφαξαν καϊ ήρήμωσαν καϊ έλεηλάτησαν τούς εύεργέτας, 
τούς ξενίσαντας, τούς αδελφούς των χριστιαυούς.Έλουσαν τήν Κων
σταντινούπολή έντδς τοϋ αίματος καϊ διενείμαντο άλλήλοις οί άνο
μοι σταυροφόροι τάς εύφόρους καϊ άκμαζούσας έλληνικάς χώρας !

Ότε δέ βραδύτερον αί όρδαί τον Όσμάν έξεχύθησαν είς τήν κατα- 
σπαραχθεΐσαν ύπδ τών φράγκων 'Ελλάδα, ούδεϊς αύτών έκινήθη νά 
τήν βοηθήση. Καϊ όμως οί έκ τοΰ Βυζαντίου φυγάδες Έλληνες μετέ- 
φερον πάλιν τά φώτα είς τούς άγνώμονας φράγκους καϊ άντϊ όλίγου 
ξηρού άρτου μετέδωκαν εις αύτούς πολιτισμόν και σοφίαν. Αϊς λοι
πόν οί “Ελληνες έξύπνισαν τούς λαούς τής 'Εσπερίας άπδ τοΰ ύπνον 
τής άμαθείας. Καϊ όμως τολμώσι σήμερον αυτοί νά χλευάζωσιν ή- 
μας τούς άπογόνους τών διδασκάλων των, ημάς, οίτινες διά τοΰ ύπέρ 
ανεξαρτησίας αγώνας άπεδείξαμεν, ότι ούτε κατά τδν ηρωισμόν, ούτε 
κατά τήν φιλοπατρίαν, ούτε κατά τήν φιλομάθειαν καϊ τήν καλ
αισθησίαν εί’μεθα ύποδεέστεροι τών πατέρων μας. Έπιδεικτιώντες δ" 
άκαίρως ψευδευφυΐαν, κατειρωνεύονται οί κύριοι οντοι τοϋ ελληνι
κού έθνους καϊ πλάττοντες μύθους καϊ παραμορφονντες τά γεγονότα, 
ύβρίζουσι διά τοϋ τύπου καϊ κατασυκοφαντοΰσιν άνάνδρως.

Αέγουσι μεταξύ άλλων ημάς μικρούς, άλλ' οί μικροί ημείς έκ θε·
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μελιών διεσείσαμεν τδν Μωαμεθανικόν κολοσσόν, πρδ τοϋ όποιου 
συνεπτύσσοντο δουλικώτατα έπϊ δύο καϊ πλέον αιώνας οί τότε ισχυ
ροί τής γής. 'Ημείς οί μικροί έσεβάσθημεν τά ώραΐα έργα τής τέ
χνης, τά όποια οί λοιδωροϋντες ήμάς έκολόβοσαν διά νά μετακομί- 
σωσιν εύκολώτερον έν κρυπτώ καϊ παραβύστω είς τάς πατρίδας των. 
Κατά τούς τελευταίους αιώνας φραγκικαί χεΐρες έθραυσαν τάς κε- 
φαλάς τών ώραιοτέρων μας άγαλμάτων καϊ μέ ξένην ιδιοκτησίαν έ- 
στόληβαν τά μουσεΐά των. Φραγκικαί βφαΐραι συνέτριψαν τών περι- 
καλλεστάτων ναών μας τ« αετώματα καϊ τούς κίονας, καί φραγκική 
βόμβα άνετίναξε καϊ κατέστρεψε τδ αριστούργημα, τδ όποιον έσεβά- 
σθησαν οί βαρβαρότεροι τής οικουμένης λαοί.

Ό Φραγκίσκος Μοροζίνης, ό κακός ούτος τής Ελλάδος δαίμων ό 
κατερημώσας τήν Πελοπόννησον, άπεθανάτισε τδ όνομά του ώς άλ
λος 'Ηρόστρατος, διότι μία βόμβα τών τηλεβόλων του έκρήμνισε τδν 
Παρθενώνα. Φρίττει άληθώς ό άναγινώσκων τδ ήμερολόγιόν του καϊ 
άπορεΐ πώς εύρέθη άνθρωπος νά καταστρέψη τήν Ακρόπολιν μέ τό
σην άδιαφορίαν καϊ χωρϊς καμμίαν άνάγκην έπείγουσαν. Αιότι γνω
στόν είναι οτι πρδ τής προσβολής είχεμ άποφασισθή ή έγκατάλειψις 
τής πόλεως. Κατέστρεψε λοιπόν τόν Παρθενώνα, ήπάτησε τούς είς 
αύτόν πιστεύσαντας Αθηναίους, οίτινες βλέποντες ότι έγκατελείποντο 
είς τήν μανιώδη έκδίκησιν τών Τούρκων ύπδ τοΰ νομιζομένου έλευ- 
θερωτοΰ, ήναγκάσθησαν νά έκπατρισθώσι πανδημεί έν έσχάτη γυμνό- 
τητι και άπογνώσει’ άφοΰ δ' ήρήμωσε τήν πόλιν καϊ καθ’ ήν στιγ
μήν άπεχώρει, άνεβίβασεν έργάτας έπϊ τοϋ κατακερματισθέντος Παρ· 
θενώνος διά ν άποσπάση εν τών καλλίστων συμπλεγμάτων τοϋ άε- 
τώματος καϊ άποστείλη ό ιερόσυλος είς Βενετίαν ώς λάφυρον. Αλλ’ 
ότε ήρχισεν ή σμίλη νά είσδύη μεταξύ τών πλακών, τά μαρμάρινα 
έκεΐνα σώματα, ώς εί έμψυχωθέντα έκ τής έπαφής τών βέβηλων 
χειρών, έξέφυγον άπδ τοΰ αετώματος καϊ καταπεσόντα άπδ τοϋ τε
ραστίου έκείνου ύψους κατεσυντρίβησαν. Ό δέ 'Ενετός άρχιστράτη- 
γος νομίζετε ότι έλυπήθη διά τοΰτο, ι) άνήγγειλεν είς τήν σύγκλη
τον μετά δέους καϊ συγκινήσεως τήν καταστροφήν; Κρίνατε έκ τοϋ 
άγγέλματός του . .. «μόλις άνεσήκωσαν τοϋ άετώματος τδ έπιστέγα- 
σμα, κατέπεσαν όλα κάτω άπδ τδ μέγα έκεΐνο ύψος, καϊ θαύμα είναι 
ότι ούδεϊς τών έργατών έπληγώθηπ.

Ταϋτα λοιπόν έγέυοντο ύπδ τοϋ Μοροζίνη, τοϋ Αόγη τής Βενε
τίας καί χωρίς καμμίαν μάλιστα άνάγκην. "Ιδωμεν δέ τώρα πώς έφέρ- 
θησαν οί έμπαιζόμενοι Έλληνες τοϋ 1821 πρδς τδν αύτόν τοΰτον 
Παρθενώνα, άλλ' ήκρωτηριασμένον πλέον, κατά τδν ύπέρ άνεξαρτη- 
σίας άγώνα.

Τεσσάρων αίώνων δουλείας μίσος έκόχλαζεν είς τά στήθη των’ οί 
άλλοτε ταπεινοί καϊ τούς κολάφους τών τυράννων άγογγύστως δε
χόμενοι ραγιάδες είχον θραύσει πρδ ενός έτους τάς άλύσεις των, καϊ 
ένοπλοι έπολιώρκουν τούς περιδεείς Τούρκους, τούς πρώην αύθέντας
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ήβαν προωριβμένα, όπως άναδείξωβιν αύτόν παλαιβτήν κοινοβουλευ
τικού η ά9λητήν νομο9ετικόν. 'Τπήρξεν όμως έν τών έτέρω9εν ίσχυ- 
ρώς δρώντων στοιχείων τής 'Ελληνικής Πολιτείας, καί πρός αύτόν 
πολλάκις αΰτη έβτρεψε τό ’όμμα, όσάκις δύσκολοι παρουβιάβ9ηβαν 
οί καιροί πρός λυθείς όριθτικάς ή παράκαμψιν των βκοπέλων, οϊτι
νες έκώλυον τήν εν γένει ε’9ιικήν δράβιν. 'Ο πολιτικός βίος τοΰ 
Α. Κονντονριώτου δεν διεξήχ9η έν ύπαί9ρω, άλΧ έξειλίχ9η ε’ν 
τή βιγή, όπόταν δε οί καιροί έπιτρέψωβι καί γνωσ9ώθι τά κα9’ έκα- 
βτον των ένεργειών τοϋ άνδρός, αΐτινες άπόκεινται έν τοϊς έγγρά- 
φοις, τότε 9έλει έκτιμη9ή όλόκληρος ή άξια τοΰ Άνδρέον Κονν- 
τονριώτον.

** *
Έγεννή9η έν "Τδρα τή 14 Ιανουάριου 1820, ότε έξερηγνύετο τό 

πρώτον πϋρ τής έπαναστάβεως. To 18i8, άκόμη τήν γαλλικήν έπαυά- 
βταβιν, εύρίβκετο είς Παριβίους, βπουδαβτής άκόμη, ύπό τήν έπανα- 
στατικήν όμως άτμοβφαΐραν, ήτις περιέβαλλε τότε τούς Παριβίους, 
ήβ9άνετο τό αίμα βφύζο» είς τάς φλέβας του καϊ ύπό τό κράτος οι
κογενειακών παραδόσεων, άνε'λαβε με νευρώδη χεΐρα τήν έπαυαβτα- 
τικήν βηοαίαν και έπι κεφαλής όμάδος συμπατριωτών έτέ9η είς φύ
λαξαν τοΰ Κεραμεικοΰ. ’Επανελ9ών είτα είς τό πάτριον έδαφος 
έξελέγη βουλευτής "Τδρας. Έπΐ τής α'. δυναβτείας κατά τό έτος 
185 k έβτάλη πρεσβευτής είς Κωνβταντιι ούπολιν, νεώτατος είβέτι. 
Κατά τό τριετές διάβτημα τής έκεΐ πρεββεύβεως, μέ τήν όρ9οφροβύ- 
νην και τήν βΰιεβιν, τήν λεπτότητα, ήτις άείποτε έχαρακτήριζε τόν 
ύπερήφανον ευπατρίδην, έδωσε τήν λύβιν είς ζητήματα έκ των όποιων 
βπουδαΐα έ9νικά συμφέροντα έξήρτηντο. Έν τή ίποχή εκείνη ύπε- 
γράφηβαν αί δύο βπουδαΐαι βυν9ήκαι τοΰ έμποριου και τής ναυτι
λίας και τής καταδιώξεως τής ληστείας, κινήοαβαι τόν 9αυμαβμόν 
άφ’ ενός διά τήν διπλωματικήν Ικανότητα τοϋ πρεββευτοΰ και άφ’ 
ετέρου διά τήν ένδοτικότητα τής τουρκικής Κυβεριήσεως Τό 1857 
έπανελΰώυ έκ Κωνσταντινουπόλεως άνε'λαβε το ύπουργεΐον τών Εσω
τερικών, τό δέ 1859 τών Εξωτερικών, έπι τής πρω9υπουργίας τοΰ 
γαμβρού του Ά9. Μιαούλη. Τό 1861 έξελέγη γερουβιαστής. Κατά 
τό 1869 άπεβτάλη είς Φλωρεντίαν, πρωτεύουσαν τότε τής Ιταλίας, 
τό δ επόμενον έτος, ότε έκηρύχ9η ή 'Ρώμη πρωτεύουοα, μετέβη μετά 
τής αυλής είς αύτήν. Τό 18~3 άπήλ9εν sig Παριβίους μέ τό ύπούρ- 
γημα τοΰ πρεββευτοΰ,κατά δέ τό 1875 προβεκλή9η έκ Παριβίων, όπως 
βχηματίση ύπουργεΐον. ’Απεποιή9η τότε τόν σχηματισμόν ύπουργείου, 
ύποδείξας τόν κ. Τρικούπην Τό ίδιον έτος άπεβτάλη είς Κωνβταν- 
τινούπολιν ώς πρεσβευτής, έν9α παρέμεινε μέχρι τοϋ 1889. Κατά 
τήν νέαν αύτήν περίοδον τής έν Κωνβταντινουπόλει δράβεώς του 
ώς πρεοβευτοϋ έλαβε μέρος είς τό μέγα βυνέδριον, είς τό όποιον 
παρεκά9ιβαν ό Βραΐλας και ό Π. Κολοκοτρώνης και κατά τό όποιον 
άπεφαβίο9η ή προβάρτηβις τών νέων έπαρχιών είς τό Βασίλειον τής 

'Ελλάδος. Μετά τήν έπάνοδόν του είς τήν 'Ελλάδα, ώς εκ τής ιδιαι
τέρας έκτιμήβεως και έμπιβτοσύνης, τής όποιας άπήλαυε παρα τώ 
Βαβιλεΐ, έτιμή9η διά τής άναρρήβεως είς το περιφανές άξίωμα τοϋ 
Μεγάλου Αύλάρχου, είς τό όποιον παρέμεινε μέχρι τέλους τής ζωής του.

Είς τάς χρονολογίας αύτάς περιλαμβάνεται όλη ή δράσίς του ως 
διπλωμάτου, δράβις, ήτις άπέβη έπωφελής διά τον τόπον, τόν όποιον 
έπΐ μακράν σειράν έτών ύπηρέτηβεν έπαξίως τοΰ οικογενειακού του 
όνόματος καί τών παραδόβεω» τοΰ Γεωργίου Κουντουριώτου, τοϋ 
όποιου ήτο virfg, καί έπαξίως τής νήσου, έκ τής όποιας κατήγετο, η 
όποια τόσους έξέ9ρεψε δαφνοστεφείς άγωνιβτάς.

Έν τή ύπηρεβία τοΰ 'Ηγεμόνος και τής Πατρίδος εύρεν ό 9άνα- 
τος τόν Άνδρέαν Κονντονριώτην, καϊ μετ’ αύτοΰ παρέβυρεν 
είς τόν τάφον μέγα ’όνομα, έντιμους καί πολυτίμους έκδουλευβεις. 
Ευτυχώς άναξή έν τώ προβώπω τών τέκνων του, ή μνήμη δε τών εκ 
πατρός και έκ μητρός μεγάλων πάππων αύτών, ας κεντρίζη τους 
υίούς είς μίμηβιν τών πατρικών αρετών και είς αγώνας ύπέρ τής τι
μής καί τής δόξης τής χώρας.

HIKOUOS ΠΛΠΠΑΛΟΠΟΠΟΣ 
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΦΑΛΑΓΓΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΑΓ2Ν0Σ 

ΚΑΙ 0 ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ
εικόνα εν αελίδι 257)

'Ο εις μετά τόν άλλον απέρχονται είς τό βαβίλειον τής ά9ανασίας 
οί ά9ληταϊ τής ’Ε9νικής ήμών Παλιγγενεσίας, οί άνδρες, οϊτινες έκ τοϋ 
μηδεί’δς έξήγαγον είς τό φώς όλόκληρον κοινωνίαν, οϊτινες έπλασαν 
ύπέρ ήμών τήν Πατρίδα καϊ έδωκαν ήμϊν τά άγα9ά βίου έλευ9έρου, 
ίσως δέ μετά τοϋ 9ανάτου τοΰ Ν Πατϊτταδοηούλον έξέλιπεν όλο- 
σχερώς ή σειρά τών μεγαλοσχήμων έκείνων τύπων τής πολεμικής άρε- 
τής και τής άκρας άφοβιώσεως ύπέρ τοΰ “Ε9νους, ήτις άφαιρουμένη 
πλέον έκ τής ζωής άφίυει τήν λάμψιν μόνην τών έργων της και χα- 
ράττει ανεξάλειπτου τό ένδοξον ’όιομά της, έν τή μνήμη τών Γενεών 
τής 'Ελλάδος.

Έποποίϊα πλήρης ή πρό ήμίβεως και έπέκεινα αίώνος τελεα9εΐβα 
έπανάβταβις τών Ελλήνων, ήτις είς τά πλεΐβτα αύτής έκπλήττουβα 
όλως παρουσιάζει όμοιότητα, είς τάς περιπετείας της και εις τά κατ’ 
αύτήν δράβαντα πρόσωπα, πρός τ ατυχήματα καί τά πρόσωπα, άτινα ό 
πατήρ τής έπικής ποιήσεως έδημιούργηβεν, έν τώ ά9ανάτω ποιήματι 

Ί αύτοΰ. Άλη9ώς δέν ύπήρξα ν πάντες Ά> ακτές οί έν τώ άγώνι τοΰ
1821 διαπρέψαι τες, cog τοιοΰτοι ύπήρξαν οί έπΐ Τροίαν βτρατεύβαν- 

, τες, και ό Θερσίτης τών χρόνων έκείνων ήν υίός βαβιλέως. Άλλ' έκτος
τής διαφοράς ταύτης, έάν μή ύπό βα9υτέραν έννοιαν τό ήγεμονικόν
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ήθος άνεύρη rig καϊ έν τώ έσχάτω στρατιώτη τής εποχής τοΰ 21, 
διότι τδν αληθή ήγεμόνα, οΰτε ή γέννησις, οΰτε ή θέσις δημιουργεί, 
άλλί ή φύσις, έκτος τής διαφοράς αύτής, έν γένει τελείαν άνευρίβκει 
τις τήν όμοιότητα των πρδ τριάκοντα αίώνων ύμνηθέντων ήρώων, 
πρδς τούς παρασκευάσαντας καϊ έκτελέσαντας τήν μεγάλην 'Εθνικήν 
έξέγερσιν τοΰ Έλληνικοΰ Έθνους, τής πολιορκίας του ’Ιλίου πολλώ 
ένδοξοτέραν άναδειχθείσαν' διότι, μετά δεκαετή καϊ αϋτη αγώνα, είς 
μεϊζου τής έκπορθήσεως μιας πόλεως έληξεν αποτέλεσμα, είς άποτέ- 
λεβμα δημιουργικόν, ουχϊ είς αποτέλεσμα καταστροφής' δέν κατέλι- 
πεν ερείπια όπισθεν αύτής, άλλ’ άνεβτήλωσε Κράτος, έλεύθερον καϊ 
προκόπτον, κοιτίδα αίσιωτέρου καϊ εύρυτέρου μέλλοντος.

Έν των πολυτίμων λειψάνων τοΰ ιερού έκείνου άγ&νος ύπήρξε 
καϊ δ κατά τδ έτος τοΰτο άποχαιρετήσας τοΰ ήλιον τδ φως Νικό
λαο? ΠαΑπαδόπονλος. ’ Εγεννήθη περϊ τδ τέλος τοϋ παρελθόν
τος αίώνος είς τήν Τρίπολιν τής εύάνδρου Πελοπόννησου παρά γο
νέων έγκριτων, τοϋ μέν πατρδς αύτοϋ Κωνσταντίνου Παππαδοπούλου 
ίερέως, καταγομένου έξ αύτής τής κοιτίδος τής Πελοποννήσου, τής δέ 
μητρδς αύτοϋ έκ τοΰ ήρωϊκοΰ Βαλτετσίου έκ τής τά πρώτα φερούσης 
οικογένειας τών Μπονκέων. 'Τπο τοιούτων γονέων άνατραφεις καϊ άν· 
δρωθεϊς δ Νικόλαος ϋακααδόπονλος ήσθάυετο τήν ψυχήν μεγα
λουργόν καϊ δυναμέυην νά άτενίζη είς πάν αγαθόν, είς πάν ανδρείου, 
είς παν δραστικόν, ότε ή ίερά τοϋ 1821 έπανάστασις εύρεν αύτδν 
είκοσιεπταετή νεανίαν άλκιμον τήν τε ψυχήν καϊ τδ σώμα, καϊ εμ
φορούμενου, όπως καϊ πάντες οί άνδρες τής ένδοξου έκείνης γενεάς, 
ύφ’ ένδς αισθήματος, ύφ’ ένδς δνειρον, τής ύπάρξεως έλευθέρας καϊ 
μεγάλης Πατρίδος. Τοϋ σπινθήρος ταύτης άμα έκραγέντος καϊ τής 
ίερας τής έλευθερίας σημαίας άμα άναπεζασθείσης, ό Ν. ΪΙααπαδό- 
πονλος έκ τών πρώτων μετά τών άδελφών αύτοΰ έόράξατο τών 
όπλων καϊ έγκαταλιπών άπασαν αύτοΰ τήν μεγάλην περιουσίαν καϊ 
πάν οτι ήν αύτώ προσφιλές, ήκολούθησε τδ μέγα ύπέρ τής άνεξαρτη- 
σίας έργον τοΰ άγώνος, αίχμαλωτισθεϊς δ’ έκ τών πρώτων, είδεν 
έντδς τοϋ φρουρίου τήν πεφιλημένην αύτοΰ μητέρα άπαγχονιξομένην 
ώς καϊ τδν έτερον τών άδελφών αύτοΰ' έκ τών επάλξεων τοΰ φρουρίου 
κατακρημιησθεϊς καϊ διασώσας εαυτόν μετά τών λειψάνων τών πολι
ούχων τής Τριπόλεως άγιων Λημητρίου καϊ Παύλου, άτινα έκ τοΰ 
πλουσίου του οί’κου φεύγων προετίμησεν, όπως παραλαβή μεθ’ έαυτοΰ 
καϊ διαοώση ώς τδν μόνον άληθινόν του θησαυρόν, ήρξατο μετά 
στοργής τδ τών δυοχερεστάτων αγώνων του έργον. Τοιοντος στρα
τιώτης δέν ήδύνατο ή μετά συμπάθειας νά άναζητήται ύπδ τών τότε 
άρχηγών, είς τών όποιων τά στρατόπεδα τήν πρώτην κατείχε θέσιν 
μέχρι τοϋ 182b, ώς έμφαίνουσι πλεΐστα πιστοποιητικά τών άρχηγών 
τούτων, διασωζόμενα καϊ μαρτυροϋντα προσέτι, ότι καϊ δι ιδίων του 
χρημάτων συνειήρει αύτά. Κατά τήν εποχήν έκείνην ή προσωρινώς 
έν Κραιιδίω έδρεύουσα διοίκησες προεβίβασεν αύτδν διά τών ύπ’ 

άριθ' 258 καϊ 559 δυνάμει τοΰ 9ου νόμου τής Επίδαυρου εγγρά
φων είς τδν βαθμόν τής εκατονταρχίας διά τάς πίστας πρδς τήν πατρίδα 
εκδουλεύσεις του. Έκτοτε μέχρι τής περατώσεως τής μεγαλουργού 
ιδέας, δι’ ής έπετελέσθη τδ μεγαλεπηβολώτερον έργον τοΰ αίώνος, 
συμμετέσχεν είς πλείστας μάχας ύπδ διαφόρους άρχηγούς καϊ ίδίφ 
ώς ιδιαίτερος γραμματεύς τοϋ στρατάρχου Κολοκοτ^ώνη, 
ον μέχρι τής ύστάτης στιγμής του έλάτρευε καϊ έμνημόνευε συμπα- 
θώς, βληθείς πολλάκις καϊ κινδυνεύσας ιδίως έκ τής πληγής, ήν έ- 
λαβεν έν τή μάχη τών Λολιανών. Ο Νικόλαος ΙΙακηαδόηονλος, 
άμα τδ έργον τδ όποιον άνέλαβε μετά τών άλλων ήρώων τής γενεάς 
έκείνης, είδεν εύοδωθέν και φωτεινόν καϊ αίγλήενια στέφανον περι- 
στέφοντα τδν κυανόλευκου άετον τοϋ ελευθέρου ήδη κράτους, έγκα
ταλιπών τήν φαρέτραν τοΰ πολέμου, ήσθάνθη έν τοϊς πρώτοις, οτι ή 
έλευθέρα πλέον πατρίς του είχεν άνάγκην άνδρών, όπως δράσωσι πρδς 
εύεξίαν αύτής καϊ άνάπτνξιν' έντεΰθεν μετά τήν άφιξιν τοΰ άειμνήστου 
Κυβερνήτου, πρώτος έλαβε μέρος είς τήν σύνταξιν καϊ λειτουργίαν τοϋ 
Εθνικού Τυπογραφείου, έξ ού άποχωρήσας διηύθυνεν έπί τινα χρόνον 
καϊ τδ τότε καταρτισθέν τυπογραφείου τοϋ άοιδίμου Αίνιάυος. Μετέ- 
πείτα ΐδρυσεν έν Άθήναις ίδιον τυπογραφείου μετά τοΰ έγκριτου άν- 
δρδςτής έποχής έκείνης Κωνσταντίνου Λεβίδου καϊ έν αύτώ έξέδωκε 
κατά τδ 18ΐ>6 τδν πρώτον άριθμδν τής «Ταχυπτέρου φήμης)) έφη- 
μερίδος κοινωιικοφιλολογικής καϊ τών ειδήσεων, δημοσιογραφήσας 
μειά ηθικού σθένους και άφιλοκερδίας διά ταύτης έπϊ πεντηκονταε
τίαν όλόκληρον, κατά τδ διάστημα τής όποιας έκ τοϋ τυπογραφείου 
τούτου είδον τδ φώς τά πρώτα έργα τών πρωτεργατών τής Ελλη
νικής δημοσιογραφίας' ούτως άδιαλείπτως έργαζόμευος ό σεβαστός 
γέρων ούκ έπαύσατο δι απείρων καϊ παντοίων ύλικών καϊ ήθικών 
εύεργεσιών φαιυόμενος άρωγδς είς πάν εθνωφελές. Η ’Εθνική Τρά
πεζα, ή Φιλεκπαιδευτική Εταιρία, τδ ’Λμαλιεΐον ’Ορφανοτροφείου, 
δήμοι, έκκλησίαι, κοινότητες καϊ πλεΐστα έτερα καθιδρύματα, άνωμο- 
λογοΰντα τήν εύγνωμοσύνην αύτών, άνακηρύττουσι τδν Νικόλαον 
Πααπαδόηονλον ευεργέτην αύτών έκ τών πρωτίστων, ώς έξ επι
σήμων αύτοϋ έγγράφωυ έμφαίνεται. Τής έκδόσεως καϊ συντάξεως τής 
έφημερίδος αύτοΰ τότε πλέον, άπεχώρησεν ό Ν. Πα«ααδότ»ονλος, 
όπόταν τδ γήρας έπελθδν βαρύτατου άπηγόρευσεν αύτώ τήν περαι
τέρω έν τώ βίω δράσίν του.

Τήν τελευταίαν περίοδον τοΰ βίου του διήγε πλέον έν τώ ύπδ τήν 
Ακρόπολιν άπερίττω οίκίσκφ του άποζών ό τετιμημένος άγωνιστής μό
νον έκ τής μικράς συντάξεως τοϋ βαθμοϋ τοϋ ταγματάρχου, δν έφερεν 
έν σχετική πενία, διότι αί τοιαΰται μεγάλαι καρδίαι ούδέποτε έφρόν- 
τισαν ν' άποθησαυρίσωσι. Μέχρι τελευταίας πνοής, οΰτε τά έτη τής 
ηλικίας, οΰτε ή πικρά παραγι ώρισις τών μεγάλων έκδουλεύσεών του, 
έχαλάρωσαν έν τή καρδία αύτοϋ τδ πρώτον Ελληνικόν αίσθημα τοΰ 
Ν. ϋαπααδοηονλον. Τόση τώ έδωρήθη ποσότης ενθουσιασμού καϊ 
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πατριωτισμού, τόση ζωή, ώστε ούδ' αίώνος δΖου ή έξάντλησις άπε- 
ξήρανε τήν πηγήν αύτοΰ. "Οσοι ηύτήχησαν νά πλησιάσωσι καϊ κατά 
τάς τελευταίας ημέρας τούτον Ν. ΙΙαηπαδόηονλον, έθαύμασαν, 
άιευρόντες, ύπό τό βεβαρυμένον διά τοΰ χρόνου και τών απογοη
τεύσεων στήθός του, πάλλουσαν καρδίαν νεανικήν, καί πλήρη πί· 
στεως είς το μέλλον τής Ελλάδος, είς δε τήν ψυχήν του διασωζο- 
μένην άσβεστου τήν φλόγα, ήτις έθέρμαινε τήν ψυχήν τών προμάχων 
τής άναγεννηθείσης Πατρίδος. Παρακολουθών μετ' ιδιάζοντας πόνου 
καϊ μερίμνης τήν δράσιν τών νεωτέρων, έναγκαλιζόμενος δέ καϊ άσπα- 
ξόμενος μετ’ ευχών τήν σύζυγον, τον υιόν καϊ τούς μικρούς αυτού 
έγγόνους, οϊτινες τώ (φαίδρυναν τάς τελευταίας ώρας τής ζωής του, 
καϊ θεωρών τήν ΰπαρξιν τούτων τό όλιγώτερον μάταιον έν τώ βίω, 
ώς μελλόντων νά διαιωνίσωσι τό γένος του, έκλεισε τούς δφθαλμούς 
τήν 26ην Φεβρουάριου τοΰ έτους 1895 καϊ μετά μεγάλης καρτερίας 
καϊ ψυχρότητος ήτένισεν είς τον μέλλοντα βίον.

ΗΡΑΚΛΗΣ H. ΠΕΤΙΚΕΖΑΣ/
•βίδε εικόνα έν σελίδι 272)

Γόνον μεγάλης καϊ ενδόξου γενεάς, καϊ ένα τών έπιλέκτων Αύτοΰ 
Ανδρών έκήδευσεν δ ‘Ελληνικός Στρατός τήν 19ην’Ιουνίου τοΰ πρό 
μικρού λήξαντος έτους τοϋ 1895, τόν Αντιστράτηγον τοϋ Πυροβο
λικού Ήρακλέα ΠετίρεζΛν.'Ο βίος τοΰ άνδρός άπό τής γεννήσεως 
αύτοΰ μέχρι τοϋ θανάτου συμπίπτει πρός σταθμόν δλόκληρον τοΰ 'Ε
θνικού ήμών βίου, τόν σταθμόν, δν διήλθεν ή γενεά, ή διαδεχθεΐσα 
τούς ήρωας τής 'Ελληνικής Παλιγγενεσίας. Εύρωστου κορμοϋ ευθαλής 
θαλλός, μέλος άντάξιον τοϋ άρηΐ'φίλου καϊ βαθυβρίζου τών Πετιμε- 
ζαίων οίκου, ίεράν έκληρονόμησεν έντολήν παρά τοΰ πατρός αύτοΰ, 
τοϋ στρατηγού Ρίχκολάον Πε^ερεζΛ, καϊ άείποτε διετράνωσε τά 
μεγάλα τής οικογένειας του προτερήματα είς οίαι δήποτε ύπηρεσίαν 
ήν ή Πατρϊς τώ διεπιστεύθη. Γεννηθείς τώ 1817 έν τώ χωρίω Σου- 
δενά τής ’Επαρχίας Καλαβρύτων, καθ’ ήν έποχήν δ πατήρ του μετά 
τών άδελφών αύτοΰ έμάχετο κατά τών έχθρών τής πίστεως και τής 
έλευθερίας, άμέσως μετά τήν άποκατάστασιν τοΰ Έθνους δ νεανίας 
ΉρακλΑς ΠετιρεζΑς ήσπάσθη τό στρατιωτικόν στάδιον καϊ είσ- 
ελθών έν τή Στρατιωτική Σχολή τών Εύελπίδων τώ 1834, έξεπαι- 
δεύθη έν αύτή. Μετά επταετείς ευδόκιμους σπουδάς, κατετάχθη ώς 
άνθυπασπιστής είς τό σώμα τοΰ Πυροβολικού, κατεχόμενον τότε ώς 
έπΐ τό πλεΐστον ύπό τών Βαυαρών καϊ νεώτατος έλαβε μέρος είς τήν 
μεταβολήν τοϋ 1843 Έκτοτε διήνυσεν έν άληθεΐ στρατιωτική άρετή 
τούς κατωτέρους βαθμούς, προβιβασθεϊς κατ’ έκλογήν είς Ταγματάρ
χην τώ 1868, ώς έπΐ τό πλεΐστον δί διετέλεσεν άπο τοΰ βαθμού τοϋ

Αοχαγοϋ μέχρι τοΰ Αντισυνταγματάρχου, Εισηγητής, Βασιλικός 'Επί
τροπος καϊ Πρόεδρος έν τοϊς Στρατοδικείοις. 'Ο ΉρακλΑς Ιϊετν 
««ζβς έκ τής πολυχρονίου υπηρεσίας αύτοΰ κατέστη είδικότης έν τή 
Στρατιωτική δικαιοσύνη, άληθώς δε ή στρατιωτική δράσις τοϋ Ανδρος 
(δία έν τή Προεδρεία τοϋ Στρατοδικείου, άποτελεΐ σειράν πεφωτι
σμένης ύπηρεσίας καϊ τον τύπον ήθικώς τελείου χαρακτήρος, άντα- 
ξίου άλλων χρόνων καί άλλων άνθρώπων.

Ό ΉρακλΑς ΠετιρεζΑς ώς Αοχαγός έλαβεν ένεργητικώτατον 
μέρος είς τήν έξωσιν τοϋ Βασιλέως ’Όθωνος, έξελέγη δέ μετά τήν 
Μεταπολίτευσιν Πληρεξούσιος είς τήν δευτέραν ’Εθνικήν Συνέλευ- 
σιν, καθ’ ήν διεκρίθη μεταξύ τών πρώτων ρητόρων αυτής καί ή σ χο- 
λήθη μετ’ άλλων Νομομαθών είς τήν παρασκευήν τοϋ περϊ Σνν- 
τάζειος Νόμου. Κατά τήν άφιξιν τού Βασιλέως Γεωργίου διετέλε- 
σεν Αντιπρόεδρος έν τή ’Εθνική Συνελεύσει, μετά τήν διάλυσιν τής 
δποίας έπατ ήλθεν αύθις είς τον Στρατόν, ού τάς τάξεις πλέον ού- 
δέποτε μέχρι τής τελευτής του έγκατέλίπε, πολλάκις άποποιηθεϊς βου
λευτικήν ύποψηφιότητα, ήν έπιμόνως προέτειιον αύτώ οί έκλογεΐς 
Καλαβρύτων. Τώ 1881 διωρίσθη 'Αρχηγός τοΰ άι ασυσταθέντος καϊ 
έξωπλιοθέι τος τελείως Πυροβολικού, διετέλεσε δέ ώς τοιοϋτος μέχρι 
τοΰ 1886, δπότε προαχθεϊς είς' Υποστράτηγον, έτέθη προσωρινώς είς 
διαθεσιμότητα, μεθ' ήν μετ' όλίγον τφ 1887 άνέλαβε τήν Αιοίκησιν 
τοϋ Γ'. ’Αρχηγείου τον Στρατού είς ήν καϊ παρέμεινε μέχρι τοϋ 1891. 
Κατά τάς γενικάς άσκήσεις έν &ηβαις τώ 1889 δ Ή. ΪΙετιρεζΛς 
διωκησε τήν σχηματισθεΐσαν Ταξιαρχίαν ’Αθηνών, τώ δέ 1892 διωρί- 
σθη αύθις 'Αρχηγός τοΰ Α’. έν Ααρίσση ’Αρχηγείου καθ' ήν έποχήν 
καϊ άπεστρατεύθη τή αιτήσει του, προαχθεϊς είς ’Αντιστράτηγον.

Τοιοϋτος συνεχής καϊ άδιάκοπος ύπήρξεν δ στρατιωτικός βίος τοϋ 
'Ηρ. Ιϊετιπεζίί, έγκλείων έν τώ συνόλω μακράν καϊ τιμιωτάτην 
στρατιωτικήν υπηρεσίαν. 'Εάν καϊ ούιος έν τή μαρασμώδει καϊ 
άσφυκτική τής άδρανείας ζωή, είς ηο και εδίκασεν ημάς νϋν κελαινή 
μοίρα, δέν ηΰτύχησε νά Ιδη πραγματοποιούμενα τά όνειρα αύτοΰ, τό 
πταίσμα δέν είναι (δικόν του. ° Ο,τι ε’ξ αύτοΰ έξηρτάτο, τό έπετέλεσε 
πάντοτε πιστώς και εύόρκως δ ’ΐίρακλϊΐς ΠετιρεζΑί,. καϊ είς τά 
κατά διαφόρους έποχάς ά> ατεθέντα αύτώ ύψηλά καί ποικίλα ύπουρ- 
γήματα οΰά’ έπΐ στιγμήν όλιγώρησεν, άλλ’ένθουσιωδώς καϊ μετά θρη
σκευτικής άφοσιώσεως τήν έκπλήρωσιν αύτών έπεδίωξευ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗ2ΗΕ(“70s Εικόνα εν Σελίδι 320)
"Αν κατ’ έτος έν τιμαΐς άγωμεν καϊ πομπαΐς συνήθως κηδεύωμεν 

μεγάλαις τούς έπΐ πολιτικαΐς ή έπΐ στρατιωτικαΐς άρεταΐς έν τή ίστο- 

>
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ρι'α Έθνους τίνος καϊ έκ τύχης ενίοτε διαπρέψαντας, όποιας τιμής 
καϊ μνήμης δεν είναι άξιοι έκεΐνοί, οίτινες έξ έλασσόνων δρμώμενοι, 
αυτοί μόνοι των καϊ διά τής ίδιας φιλοπονίας καϊ έπιμελείας, διά 
τοΰ πρδς φιλομάθειαν ζήλου, διά τής άοκνου και ε’νδελεχοΰς καλλιέρ
γειας τής Έπιβτήμης, ής μύβτας προώρισαν εαυτούς, άνεδείχθησαν 
πολίτου μεν έναρέτου καϊ φιλοπόλιδος πρότυπον καϊ ύπογραμμός, 
έπιβτήμονος δε άκαμάτου καϊ φιλανθρώπου παράδειγμα ζηλωτόν;

'Ο Γ. ΠαπαζΛίϊης πρόκειται ήμΐν πρόδηλον υπόδειγμα τοιαύ- 
της ώς άπδ αύτομάτου, ούτως είπεϊν προαγωγής καϊ άναδείξεως. Γεν
νηθείς τώ 1835 έν τη κωμοπόλει Βελβεντω τής Μακεδονίας, ύπήρξε 
τέκνον οικογένειας πρώην μεν εύημερούσης, άλλ’ έπειτα ύπδ τοϋ σκό
τους τοΰ ζυγοϋ καταβληθείβης, άμα δέ τά κοινά γράμματα μαθών, 
κατέλιπε τήν γενέτειραν καϊ κατήλθεν είς 'Αθήνας, ένθα είς μόνην 
τήν έπιμέλειαν καϊ φιλομάθειαν αύτοΰ στηριζόμενος, διήλθε τά έγ· 
κύκλια μαθήματα καϊ τήν επιστήμην έπεραίωσεν. 'Άς τελειόφοιτος 
Ιατρδς μετέβη τώ 185b είς Καλαμπάκαν καϊ συμμετέβχε τοϋ έκεϊάγώ
νος. Έπανελθών ένταϋθα περϊ τδ τέλος τοΰ ίδιου έτους καιετάχθη 
ώς δόκιμος ιατρδς είς τδν ελληνικόν στρατόν καϊ συνεπλήρωσε τάς 
έπιστημονικάς αύτοΰ σπουδάς, μεταβάς έπϊ διετίαν είς Γαλλίαν. ’Επϊ 
χολέρας, σταλεϊς ύπδ τής Κυβερνήσεως, ύπηρέτησευ ώς ’Ιατρός, κατ’ 
άρχάς μέν είς τά έν Μεσολογγίω συσταθέντα χολεροκομεΐα, μετακλη- 
θεϊς δέ μετ έπειτα είς ’Αθήνας, παρέμεινε καθ' άπασαν τήν διάρκειαν 
αύτής ένταϋθα. Τώ 1876 προσελήφθη ώς ιδιαίτερος ιατρός τών Βα- 
σιλοπαίδων, διετέλεσε δέ ώς τοιούτος μέχρι τοΰ θανάτου του, άγα- 
πώμενος τά μάλα καϊ έκτιμώμενος ύπδ τής Βασιλικής ΟΙκογενείας.

Άπαντες οί γνωρίβαντες τά Βασιλικά άνάκτορα τής 'Ελλάδος, άκαυ
τες οί οτενώτερον ή καϊ δι’ άπωτιρων σχέσεων συνδεόμενοι πρδς 
τήν ήμετέραν Βασιλικήν Οικογένειαν, ξένοι ηγεμόνες καϊ ήμεδαποϊ 
έπίσημοι άνδρες καϊ κυρίαι έγνώρισαν, έξετίμησαν καϊ ήγάπησαν 
πάντοτε ιδιαζόντως ώς ένα τών χρησιοτέρων αύλικών, τδν Γεώρ
γιον ΠαηαζΑΰην, ’Αρχίατρον τοΰ Στρατοΰ καϊ ιατρόν τής Βασ. Οι
κογένειας. 'Ο τήν πρώτην καϊ ύπερτέραν βαθμίδα τοϋ στρατιωτικού 
ιατρικού κλάδου διά μόνης τής άξίας του άνελθών φιλάνθρωπος ια
τρός καϊ ειλικρινής πατριώτης, άνεξαρτήτως τών έξαιρέτων ιατρικών 
γνώσεων αύτοΰ καϊ τής επιστημονικής αύθεντίας του, άναμφισβητήτων 
καϊ κοινώς δμολογουμένων, άνεδείχθη μία τών συμπαθεστέρων προ- 
σωπικοτήτων τής είκοσιπενταετοϋς Βασιλείας Γεωργίου τού Α’. καϊ 
έν τή ύψηλής διακρίσεως υπηρεσία παρά τή Βασιλική Οικογένεια, δέν 
διέψευσε τής έκλογής τάς έλπίδας, άλλ' εϊλκυσεν έτι μάλλον τήν αγά
πην έκείνων, ών ή περιποίησις και θεραπεία άιετέθη αύτώ.

"Ο,τι κυρίως διέκρινε τδν Γεώργιον Ιΐαπαζήάην, δκ έν βαθυ- 
τάτω πένθει ώδήγησεν είς τδν τάφον ή ’Αθηναϊκή κοινωνία τήν 12ην 

’Απριλίου τοϋ 1895, ήτο ή φιλανθρωπία αύτοϋ καϊ ή εύγένειπ τής 
γλώσσης καϊ τοϋ ήθους του. Έν τή gcojj τον έχων ώς έμβλημα τήν

ΈπισΊτήμην καϊ την φιλανθρωπίαν, ύπήρξε τών πενήτων πρόθυ
μος καϊ άκούραστος άρωγδς καϊ τών δεομένων τής ιατρικής του βοή
θειας φιλανθρωπότατος καϊ άφιλοκερδέστατος έπίκονρος καϊ προστά 
της, άληθώς δέ δ θάνατος τοϋ άγαθοϋ καί εύγενοϋς άνδρός, ού τήν 
ήρεμου καϊ γλυκεΐαν φυσιογνωμίαν έλάμπρυνε πάντοτε τδ μειδίαμα 
τής εύπροσηγορίας, άχώριστον γνώρισμα τής άγαθότητος τής ψυχής 
τοϋ Γεωργίου Πατιαζ4<ϊη, κατέλιπε κενόν δυσαναπλήρωτου εις 
τε τήν Επιστήμην, τον Στρατόν καϊ τήν Κοινωνίαν.

mram αξελος
("19» εικόνα ίν αελίδι 160)

Αιαπρεπές μέλος τής παρ’ ήμΐν έκλεκτής κοινωνίας δ Μιλτιά
δης Άξελδς ά πεβίωσεν έν Άθήναις τήν 28ην’Απριλίου τού 1894 
έν άκμαία έτι ηλικία καϊ τή στιγμή τής χρηδιμωτάτης κοινωνικής 
αύτοϋ έυεργείας καϊ ζωής, καθ’ ήν άγαπώμενος καϊ έκτιμώμενος δέν 
έπαυσε ποτέ διαχέων τά άγαθά αισθήματα, άτινα τοσοΰτον έναρμο- 
νίως άνήγγελεν ή αίθρια καϊ καλλιπρεπής μορφή τον.

'Ο Μιλτιάδης Άξελδς διετέλεσεν άλλοτε ένταϋθα Γενικός 
Πρόξενος καϊ Α' Γραμματεύς τής Τουρκικής Πρεσβείας, άληθώς δέ 
άξιομνημόνευτος παρέμεινε ή έπϊ μακρά έτη πεφωτισμένη πολιτεία 
έκείνη τοΰ άνδρός, κατορθώσαντος αείποτε ού μόνον νά συμβιβάση 
τά καθήκοντα αύτοϋ πρδς τάς άπέναντι ξένης κυβερνήσεως ύποχρεώ- 
σεις, άλλά καϊ νά έκτελή μετά λεπτότητος ταύτας καϊ συμφώνως πρδς 
τάς ύπαγορεύσεις καρδίας εύγενοϋς καϊ φιλοπάτριδος. Είς τδ άξίωμα 
τούτο διετέλεσεν ό Μ. ’Αξελδς έπϊ τεσσαράκοντα δλόκληρα έτη, 
διπλωματικός ύπάλληλος τής ’Οθωμανικής Αύτοκρατορίας έν Άθή
ναις διαρκώς’ τδ μέν πρώτον περϊ τδ 1857 άκόλουθος τής ένταϋθα 
Πρεσβείας, ταχέως δέ δεύτερος καϊ πρώτος είτα γραμματεύς, προήχθη 
ταχέως είς Γενικόν Πρόξενον τής Τουρκίας καϊ ένταυτώ ώνομάσθη 
Σύμβουλος τής Πρεσβείας αύτής έν Έλλάδι. Η έν Άθήναις προξε
νική λειτουργία τοϋ Μ. ΆξελοΟ, έν έποχαΐς ύπερτάτωυ κρίσεων, 
άποτελεΐ μίαν άπδ τάς λαμπροτέρας σελίδας τοϋ βίου τοϋ άναρός, 
καθ’ ήν παρέσχεν επιφανείς ύπηρεσίας, γινώσκων νά συνδυάζη τά 
άληθή συμφέροντα τής κυβερνήσεως ήν ύπηρέτει καϊ τού έθνους είς 
δ άνήκεν. Ό Μιλτιάδης Άξελδς ύπδ τάς τοιαύτας πατριωτικω- 
τάτας άρχάς διεχειρίσθη πάντοτε τήν ύπηρεσίαν τής γείτονος έπι- 
κρατείας καϊ αείποτε έν άληθεΐ γενναιοφροσύνη καϊ θερμώ ένθου- 
Οιασμώ έτίμησε τδ άξίωμά του, πρεσβεύων, οτι τ' άληθή συμφέ
ροντα τοϋ ελληνισμού δέν έξνπηρετοΰνται διά τής παραμερίσεως 
ύφισταμένου καθεστώτος, μόνον όπως δοθή θέσις είς άδικους κατά 
τοϋ ελληνισμού αξιώσεις. Καϊ άληθώς έφ όσον έκυριάρχει ίσχύουσα
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ή πολιτική σύυεσις έν τή κυβερνήσει τής χώρας εκείνης, οί Σουλτά
νοι και of Βεζύραι αυτής, δξυδερκ<3§ διακρίιουτες έν τώ εύρεΐ ελλη
νικά στοιχεία τούς άνδρας τής διανοητικής καί ήθικής άξίας τοϋ 
Μιλχιάδον Ά^βλοϋ, ένεπιστεύουτο αύτοϊς καί το Γενικόν Προ
ξενείου και τάς άνωτάτας διπλωματικός θέσεις" ούτοι δε, συναισθα
νόμενοι κατά τον φυλετικόν πατριωτισμόν Αύτώυ καί σκεπτόμενοι 
κατά τά συμφέροντα τής’Οθωμανικής κυβερνήσεως, κατώρθωσαν πάν
τοτε, έν δυσεκβόλοις κυρίως καιροΐς, είτε ενταύθα ώς πρόξενοι καί 
πρέσβεις, είτε έν ταϊς εύρωπαϊκαΐς Αύλαϊς, είτε ώς ηγεμόνες και διοι- 
κηται ελληνικών χωρών, νά συγκεράσωσι λίαν δεξιώς τάς εξεγέρσεις 
καί εκρήξεις τού πατριωτισμού των Ελλήνων προς τά υφιστάμενα 
κυριαρχικά έκ τής κατακτήσεως δικαιώματα τών Τούρκων. ’Εντεύθεν 
ή μεγάλη τού άνδρός εύδοκίμησις έν τή μακρά υπηρεσία του ώς 
Γενικού Προξένου τής Τουρκίας, καθ’ ήν ούδέποτε έξεδηλώθη ή έλα- 
χίστη αίτίασις έκ μέρους τής κυβερνήσεως τής χώρας, ής διετέλει 
αντιπρόσωπος, έπΐ απλή παραμελήσει τών τουρκικών συμφερόντων, 
ούδ'ε παρ’ ήμΐν ήγέρθη παράπονου έπι άφιλοπατρία έναντίον τού 
πολυτίμου Άνδρός. Μαρτύριον άψευδές τών γραμμών τούτων διά 
του Μιλτίάοπν Άξελδν έστωσαυ τά παράσημα, άτιυα εξ άυτιπά- 
λων χωρών, πρεπόντως συνανηρτήθησαν εις τδ αυτό στήθος, δ σταυ
ρός τών Ταξιαρχών τής Ελλάδος, δ ανώτερος Ταξιάρχης Μετζητιέ καί 
δ Ταξιάρχης Όσμαυιέ τής Τουρκίας.

%* *
'Ο Μ. Άξελος έπ! μακρδν ύπηρετήσας έξαιρέτως έκατέρας τών 

χωρών τά αληθή συμφέροντα και άμφοτέρας κοινή, προ δεκαετίας 
άπεσύρθη τής διπλωματικής θέσεως τής Τουρκίας, προτιμήσας τον 
έν Έλλάδι ιδιωτικόν καί αγαθοεργόν βίου. Τύπος εύγενονς και ίπ- 
ποτικού Άνδρος, διήλθε τήν ζωήν αυτού άπασαν, ευεργετών και αγα
θοεργών καί έν πασι έξεπροσώπει την πρόοδον τής Κοινωνίας εις 
έργα ωραία καί κοινωφελή. Ούδεις ποτέ προσέφυγευ αύιω ζητών 
αρωγήν και άπήλθεν έρημος τής ένθαβρύνσεώς του. Εύγενής και έκ 
καταγωγής και ε’ξ αισθήματος, καί tag πολίτης καί κοινωνικός άνθρω
πος καϊ ώς άνήρ φιλόπατρις άνεφάιη ειλικρινής χαρακτήρ, ανέφικτος 
άφοσιώσεως, αγάπης και γενναιοψυχίας. Καί αύτοί οΐ άγνωστοι, προ- 
σπελάζοντες τώ Μ. Άζελφ δι’ οίοι δήποτε λόγον, ήσθάνουτο ότι 
oirog δεν ήτο αΰτοΐς ξένος" τοσαύτη ή άγαθότης καί εύπροσηγορία 
τού άνδρός, πάντοτε έκδηλωθεΐσαι δι άγαθοποιΐας έξόχως χριστια
νικής. Αί έν Έλλάδι δημόσιοι περιστάσεις, ούχ! άπαξ συνήυτησαν 
τόι· Μ. Άξελδν πρόθυμον, έφ όσον ανήκει τοΐς πολίταις, έντεΰθεν 
δ'ε πλεΐστα έργα ιδιωτικά καί δημόσια έν τώ τόπω, δφείλουσι τήν 
εαυτών ύπαρξιν εις τήν σύμπραξιν τοϋ Μ. Ά ξελοϋ, δβτις καθ’ ά· 
παβαν τήν ζωήν Αυτού άπέδειξεν εαυτόν αΰτοβούλως φιλάνθρωπον 
και ευεργετικόν ε’ξ αγνής κλίσεως, έξ απλής τής καρδίας του δρμής.

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΞΕΛΟΣ

ι



ΓΑΕΤΑΝΟΣ MA ΔΕ ΑΓΓΕΑΙΣ
Ο ΝΥΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ

Η ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ τελείως ύποτυπούσα είς τάς σελίδας αύτής πλήρη τήν 

έν γένει Φιλολογικήν καί Κοινωνικήν ζωήν έκαστου έτους, δημοσιεύει ώραίαν ΕΙκόνα 
τού νέου άρχιεπισκόπου τών Καθολικών Σεβ. Γ· Δε ’Άγγελί, κληθέντος ώς άρχηγού 
τής ’Εκκλησίας τών ’Αθηνών τήν Ιθην Μαίου του 1895. ’Ανήρ συμπαθέστατος καί πλή
ρης πατριωτικών αισθημάτων ύπέρ τού Ελληνικού ’Έθνους, ό νέος ’Αρχιεπίσκοπος τών 
Καθολικών, κατέχει διαπρεπή θέσιν έν τή Καθολική Εκκλησία, διακρινομενος έπΐ εύρυ- 
τάτη έγκυκλοπαιδική μορφώσει καί έκτάκτω ίκανότητι. Γεννηθείς έν Castro dei Volsci 
τής ’Ιταλίας τώ 1848 έποιήσατο άρίστας σπουδάς, ένωρίτατα δ’ ένέκυψεν είς ποικίλας 
καί σπουδαιοτατας μελέτας, άναγορευθείς τώ 1877 διδάκτωρ τής Φιλολογίας καί τής 
Θεολογίας Ό διαπρεπής ούτος ιεράρχης γινώσκει άριστα τήν Ελληνικήν γλώσσαν, 
πολλά δέ κατά διαφόρους έποχάς είς πεζόν λόγον καί έμμέτρως δημοσιεύσας έργα, μετ’ έν*  
θουσιασμοΰ καί θερμοτάτης φιλοπατρίας παρακολουθεί τάς προόδους τής ήμετέρας πατρίδος, 
έν η μετά πολλών δειγμάτων έκτιμήσεως καί τιμής, ώς αληθής ’Εκκλησιαστική προσω- 
πικότης, άπό περιωπής ύπερτέοας, ποοώρισται νά δράση γενικώτερον καί κοινωφελέστερον.
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Ο ΟΙΝΟΣ ΥΠΟ ΥΓΙΕΙΝΗΝ ΕΠΟΨΙΝ

ι
— Τά ευεργετικά άποτεΧέάματα του ο’ίνου

'Ο οίνος θεωρούμενος ώς μίγμα ΰδατος καί οινοπνεύματος.— Το οινόπνευμα έν τώ 
όργανισαω.— Τδ ανθρώπινον σώμα άνάλογον προς άτμοκίνητον.— Το αΤμα 
καϊ ή φθορά τοΰ σώματος.— Τά πειράματα τοΰ Μούγη.— Τό οινόπνευμα ώς 
τροφή καϊ φάρμακον.—’Επιστολή τοΰ Λήβιχ.— Δραστήρια τοΰ οινοπνεύμα
τος έπενέργεια κατά τών πυρετοφόρων ασθενειών.

έσχετίσθη περισσότερον μέ τήν έξέλι- 
τών λαών, ένέπνευσεν αγνόν 

πρός τάς μούσας έρωτα, έκτος τοϋ οίνου,

ΟΙΟΝ έκ τών εϊσαγομ.ένων έν τώ σώματι ήμών 
ποτών έπησχόλησε πλειότερον τό ένδιαφέρον τών 
θνητών, 
ξιν τής ευφυΐας 
τόν
τοϋ έρεθίσαντος τήν ελληνικήν φαντασίαν μέχρι 
τής θεοποιήσεως αύτοΰ καί τοϋ άεί διασκεοά— 
ζοντος τά νέφη τής άνθρωπίνης διανοίας ;

Ώς ποιόν δ οίνος ένδεαφέρει πάσας τάς κοι- 
νωνικάς τάξεις,' ώς άντικείμενον μελέτης, συν
διαλλαγής καί παραγωγής τό πλεΐστον τών ποιη
τών, τών έπιστημόνων, τών έμπορων καί τών 
γεωργών. Έκ τοϋ γενικού τούτου ένοιαφεροντος, 
όπερ έγείρει, ήτο καί είναι 

πρός τήν άνθρωπίνην τέχνην,
Μόνη ή έξέτασις τοϋ ο’ίνου έν

πολυαρίθμων σπουδών 
άναφερομένων. 
ήδύνατο νά 
τήν λετ

ύγείαν 
ύγείαν 
νούσης

τό άντικείμενον 
έπιστήμην καί 
σχέσει πρός τήν 

ά παράσχν) άντικείμενον εύρυτάτης μελέτης περιλαμβα- 
ομ.ερή έρευναν καί αιτιολογίαν τών άντιθέτων, ούτως 

είπεϊν, φαινομένων, άτινα παρουσιάζει ή κατά διαφόρους ποσότητας χρή- 
σις αυτου, η επιφερουσα οτε μεν την ισχυροποιησιν του σώματος και την
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εύεξίαν τής διανοίας, δτέ δέ τήν φυσικήν καί ηθικήν κατάπτωσιν τοϋ 
οργανισμού.

Έν τή παρούση συντόμω σπουδή σκοποϋμεν νά έκθέσωμεν διά βρα
χέων, άφ ’ ένος μέν τά αίσια φυσιολογικά φαινόμενα, άτινα προκαλεϊ τό 
δαιμόνιον τούτο ποτόν μετά μέτρου καί περισκέψεως είς τό σώμα είσαγό- 
μενον, έξ άλλου δέ τά λυπηρά τής άκρατήτου οινοποσίας παρεπόμενα.

Τόν οίνον δυνάμεθα νά θεωρήσωμεν ώς μίγμα οινοπνεύματος καί ΰδα- 
τος, παραβλέποντες πρός στιγμήν τάς έν αύτώ έμπεριεχομένας δευτερευ- 
ούσας ούσίας, βάσεις, όξέα, άλατα, αιθέρας κτλ. ώς έλαχίστως έπιδρώ- 
σας είς τήν έπιτέλεσιν τών φαινομένων, άτινα ή χρήσις αύτοΰ προκαλεϊ, 
καί έφιστώντες τήν προσοχήν ήμών περί τό κύριον έλατήριον τών φαινο
μένων τούτων, το οινόπνευμα.

Τούτου τεθέντος, τό ζήτημα ήμών περιορίζεται είς τό νά μάθωμεν, έάν 
ή χρήσις τοϋ οινοπνεύματος ύπό μορφήν άγνοϋ ο’ίνου, κονίάκ ή παραπλή
σιου ποτού, τρέφη ή όχι τό σώμα, έάν παρέχη πράγματι ίσχύν είς τόν 
καταπεπονημένον έργάτην τόν άναρρωννύοντα άσθενή καί τόν είς φυσιολο
γικήν ή δεδομένην παθολογικήν κατάστασιν εύρισκόμενον άνθρωπον.

"Οπως λύσωμεν τό ζήτημα τούτο, άνάγκη πρό παντός νά άκολουθή- 
σωμεν βήμα πρός βήμα τήν πορείαν καί τύχην τοϋ οινοπνεύματος μετά 
τήν εισαγωγήν αύτοΰ διά τοϋ οισοφάγου είς τόν στόμαχον.

Τά πειράματα τοϋ Δυροά, τοϋ Perrin, Ludger, Bouchardat κλπ. 
άπέδειξαν ότι τό έν τώ στομάχω οινόπνευμα άπορροφαται ταχέως έκ 
τών φλεβών καί διά τοϋ αίματος αύτών μεταφέρεται είς τά λοιπά τοϋ 
σώματος όργανα, ίδια δέ τόν έγκέφαλον καί τό ήπαρ, είς ών τά κύτταρα 
καί τόν συμπλεγματικόν ιστόν εισδύει. Ίδωμεν πώς ένεργεΐ έκεΐ, προτάσ- 
σοντές τινα πρός τήν τροφήν τοϋ σώματος σχετικά.

Τό σώμα ήμών δύναται κατά πολλά σημεία νά παραβληθή πρός άτμο- 
κίνητον. Όπως τούτο έργαζόμενον καταναλίσκει μέν ύδωρ καί καύσιμον 
ύλην, φθείρει δέ τά έξ ών σύγκειται μέρη, οΰτω καί έκεϊνο συστέλλον 
τούς μϋς του ή απασχολούν τά νεύρα καί τόν έγκέφαλόν του χάνει άρ- 
κετήν ποσότητα θερμότητος καί λειτουργούν φθείρει τά διάφορα όργανά 
του. Άλλ’ ένω ή παραγομένη διά τής έργασίας φθορά είς τάς μεταλ- 
λίνας τοϋ ατμοκίνητου παρειάς είνε άνεπαίσθητος, άπεναντίας ή παρα
γομένη είς τά κύτταρα τοϋ σώματος διά τής συστολής τών μυών, τοϋ 
έρεθισμοϋ τών νεύρων κτλ. είνε τόσω μεγάλη, ώστε δεϊται ταχείας 
έπανορθώσεως πρός διατήρησιν τοϋ όλου μηχανισμού.

Τό αιμα, διατρέχον τά διάφορα συμπλέγματα τοϋ ζώντος τούτου μη- 
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χανισμοϋ, έκπληροΐ άφ ’ ενός μέν τά χρέη θερμαστοϋ καί έπανορθωτοϋ, ώς 
συντηρούν την φλόγα της ζωής, έξ άλλου δέ σαρωτοϋ καί καθαριστοϋ, 
ώς έπισϋρον εις τό ρεύμα αύτοϋ τά συντρίμματα της οργανικής φθοράς. 
Τδ αίμα όμως εγκαταλείπει τά συντρίμματα ταϋτα διερχόμενον έκ τών 
νεφρών, οϊτινες άπορροφώσι, διϋλίζουσι και τέλος άπορρίπτουσιν αυτά ύπό 
την μορφήν τών ούρων.

Μεταξύ τών διαφόρων ουσιών, άς τά ούρα έμπεριέχουσιν, ή μάλλον 
ενδιαφέρουσα είνε ή ούρική ουσία, κατ ’ έξοχήν άζωτοϋχον σώμα κρυ- 
σταλλούμενον εις ώραια καί λευκά κρύσταλλα, ών τό άφθονου άζωτον 
παριστά την έκ τοϋ οργανισμού άπώλειαν τών άντιστοιχουσών λευκω- 
ματωδών ουσιών τών καταστρεφομένων έν τώ ήμετέρω σώματι. Ή πο- 
σότης της έν τώ ούρω περικλειόμενης ούρικής ουσίας διαφέρει σχετικώς 
προς την ποσότητα καί ποιότητα της τροφής- ούτως, έν ’Αγγλία ε’νθα ή 
τροφή είνε άφθονος καί ζωική παρά πολλοϊς, ή έ'κκρισις άνέρχεται μέχρες 
150 γραμ. της ουσίας ταύτης έν διαστήματι 24 ώρών, ένώ ή κατά μέ
σον όρον έ'κκρισις αύτής παρά τώ άνθρώπω έν γένει δεν ύπερβαίνει τά 30 
γραμ. διά το αυτό χρονικόν διάστημα. Είνε φανερόν ότι της λαμβανο- 
μένης τροφής μενούσης σταθεράς ή έλάττωσις της έκκρινομένης ούρικης 
ουσίας άντιστοιχεϊ προς όλιγωτέραν τοϋ οργανισμού φθοράν η έν άλλαις 
λέξεσι προς καλλιτέραν αύτοϋ θρέψιν.

"Ηδη έπανερχόμενοι εις τό ζήτημα τοϋ οινοπνεύματος, έπιληφθώμεν 
τής συαπτύξεως τών ύπό τοϋ Βερολινείου διδάκτορος Μούγη δεενεργηΟέν- 
των πειραμάτων.

Ό Μούγη έπειράθη έπί άριθμοϋ τίνος κυνών, εις οΰς έπί τινας ημέ
ρας έκανόνισε τήν τροφήν εις τρόπον, ώστε νά κράτη σταθεράν τήν πο
σότητα τής έκκρινομένης ούρικής ούσίας. Εις τήν ούτω κανονισθεϊσαν 
ταύτην τροφήν προσέθηκεν άργότερον, δι ’ έπιτηδείου τρόπου, διαφόρους 
δόσεις οινοπνεύματος, όπως, σπουδάση τάς διά τής χρήσεως τοϋ ποτού 
τούτου προσγινομένας εις τήν θρέψιν μεταβολάς. Έκ'τών χημικών καί 
φυσιολογικών έν γένει σπουδών του συνεπέρανεν οτι αί μικραί ποσότητες 
τοϋ οινοπνεύματος, αί άπλώς έρεθίζουσαι ούχί δέ καί μεθύουσαι τά ύπό τό 
πείραμα-ζώα, έλαττοϋσι κατά 6 έως 7 °/θ τήν παραγωγήν τής ούρικής 
ούσίας, ήτοι έν άλλαις λέξεσιν, ότι τό οινόπνευμα λαμβανόμενον μετά 
τής δεούσης έγκρατείας έλαττοϊ καί βραδύνει τήν φθοράν τοϋ οργανισμού.

’Εκτός όμως τής εύεργετικής ταύτης διά τήν θρέψιν ίδιότητος, τό 
οινόπνευμα, αύτό καθ’ εαυτό, εινε θρεπτική ούσία θερμαίνουσα τό σώμα 
διά τής άποσυνθέσεως αύτοϋ, ■ χάρις εις τήν έπενέργειαν τοϋ είσπνεομέ-
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νου οξυγόνου καί άναγομένη εις τάς άλλοτε άποκληθείσας άναπνευστη- 
ρίους τροφάς.

Άλλ ’ δ Μούγη έν τοϊς πειράμασί του παρετήρησε προσέτι ότι, αύξα- 
νομένων τών ποσοτήτων τοϋ διδομένου οινοπνεύματος μέχρι βαθμού προ- 
κλήσεως μέθης ή απλής διαθέσεως πρός ύπνον, αύξάνει καί ή παραγωγή 
τής ούρικής ούσίας ΰπερβαίνουσα ένίοτε κατά 10 τοϊς °/θ τήν φυσιολογι
κήν έ'κκρισιν. "Εκτοτε διαφοροεθνεϊς έπιστήμονες, έπίσης άξιόπιστοι, έβε- 
βαίωσαν διά πολυαρίθμων πειραμάτων τά συμπεράσματα τοϋ Γερμανού 
φυσιολόγου.

Φειδόμενος τής ύπομονής τών εύμενών άναγνωστών μου, δεν έξέθηκα 
τάς προ τοϋ Μούγη πρός τον αύτόν σκοπόν παρά πολλών έκτεθείσας άνα- 
ζητήσεις, ών ή λεπτομερής έξέτασις θά ήγειρε μετρίως τό ένδιαφέρον. 
Τό μόνον όπερ ζητώ είναι ή άδεια τοϋ νά παραθέσω άπόσπασμά τι έκ 
τών ύπό τοϋ πολλοϋ Λήβιχ γραφεισών περί τοϋ οίνου έπιστολών, α'ίτινες 
θέλουσι βεβαίως διαιωνισθή έν τή ιστορία τοϋ ποτού τούτου. Σημειω
τέου ότι, ένώ τά συμπεράσματα τών πειραμάτων τοϋ Μούγη άφορώσιν 
οργανισμούς δεόντως τρεφομένους, τό έξής άπόσπασμα τών έπιστολών 
τοϋ μεγάλου χημικού άναφέρεται εις άτομα μή διαθέτοντα ικανά μέσα 
πρός τελείαν θρέψιν τοϋ σώματός των :

« Ό έργαζόμενος καί μή κερδίζων διά τών κόπων του τήν άναγκαιοϋ- 
σαν τροφήν, δι’ής δύναται καθ ’ ολοκληρίαν νά άναζωογονήση τάς δυνά
μεις του, ώθεϊται ύπό έπιμόνου καί άδυσωπήτου άνάγκης τής φύσεως εις 
τήν χρήσιν τοϋ οινοπνεύματος. Καί κατ’ άνάγκην μέν έργαζόμενος, άνε- 
παρκώς όμως τρεφόμενος, στερείται καθ ’ έκάστην ποσότητος δυνάμεως, 
ήν χρησιμοποιεί πρός ύποστήριξιν τών κόπων του. Τό οινόπνευμα διά τής 
ένεργείας αύτοϋ έπί τών νεύρων έπιτρέπει αύτώ νά ποιήση δαπάνην τοϋ 
ίδιου αύτοϋ σώματος, έπανόρθωσιν τής έλλειπούσης δυνάμεως, καί νά 
έξοδεύση κατά συνέπειαν ούσίας, α'ίτινες ώφειλον νά άποταμιευθώσι διά 
τήν έπομένην. Γίνεται δηλ. ούτως είπεϊν μία συναλλαγματική, ής ή 
πληρωμή δι ’ έ'λλειψιν μέσων άναβάλλεται έπ ’ άπειρον. Ό ύπό τοιούτους 
όρους έργαζόμενος δαπανά τό κεφάλαιον άντί τών τόκων καί εις τήν δα
πάνην ταύτην άκολουθεϊ ή άναπόφευκτος χρεωκοπία τοϋ σώματός του».

Ώστε καί έν περιπτώσει άτελοϋς θρέψεως, τό ποτόν τούτο βραδύνει 
τήν έ'λευσιν τής κρίσιμου στιγμής. Έξ άλλου δ’ είνε βέβαιον ότι ή χρή- 
σις αύτοϋ παρ ’ οργανισμού έπαρκώς τρεφομένου, έξασκεϊ ένεργητικώς έρε- 
θιστικήν ιδιότητα έπί τοϋ στομάχου, τοϋ ήπατος, τών νεφρών καί τοϋ 
νευρικού συστήματος. Ή ίδιότης αΰτη τοϋ οινοπνεύματος, άν καί καθ'-
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σταμένη πολύτιμος διά πολλάς χρονιάς άσθενείας, ώς και διά την 
άνάρρωσιν οξειών τοιούτων, δέν παριστά είμ.ή εν μόνον, και ούχί τό με-
γαλείτερον, τών πλεονεκτημάτων τοϋ ποτού τούτου.

Πράγματι, ώς εϊδομέν άνωτέρω, τό οινόπνευμα έλαττοϋν την άνά- 
λωσιν τών ύλών τοϋ σώματος ήμών, επιφέρει ώς τελικόν άποτέλεσμα, 
ούχί τήν θέρμανσιν, όπως κοινώς νομίζεται, άλλά τήν δρόσισιν τοϋ οργα
νισμού. Ή ίδιότης αΰτη καθίσταται σπουδαεοτάτη διά τόν ιατρόν, όστις 
επωφελείται διά τήν θεραπείαν τών πυρετοφόρων άσθενειών. Κατά τήν 
πυρετώδη κατάστασιν ό οργανισμός καταναλίσκει πολύ περισσότερον ή 
κατά τάς συνήθεις περιστάσεις. Τό όξυγόνον, όπερ εισάγει μετά τοϋ εμ
πνευσμένου άέρος είς τούς πνεύμονας, καίει κατά μεγάλας ποσότητας τάς 
χημικάς ούσίας, αϊτινες εισέρχονται είς τήν σύστασιν τοϋ οργανισμού, καί 
είς έκδήλωσιν τής αύξηθείσης ταύτης καύσεως επέρχεται ή γνωστή ύψω- 
σις τής εσωτερικής καί εξωτερικής θερμοκρασίας. Τό οινόπνευμα είς πολ- 
λάς περιστάσεις κατορθοϊ νά άναχαιτίση τήν ύπερβολικήν ταύτην κατα- 
νάλωσιν, θέτον χαλινόν, ούτως είπεϊν, είς τήν οργανικήν καϋσιν, τοϋθ ’ 
όπερ έκδηλοϊ δι ’ έπαισθητής καταπτώσεως τής θερμοκρασίας. Καί ναι 
μέν δέν γνωρίζομεν άκριβώς διά ποιας οδού, τό φαινόμενον τούτο επι
τυγχάνεται, άν δηλ. διά τής στενωτέρας ένώσεως τοϋ οξυγόνου μετά 
τής χρωματιστικής τοϋ αίματος ούσίας ή διά τής μεγαλειτέρας τών ιστών 
άντιδράσεως κατά τής καταστρεπτικής τοϋ άερίου τούτου έπενεργείας, 
ή και δι ’ άλλης τίνος" έν τούτοις τό εύεργετικόν συμ,πέρασμα δέν είνε 
ήττον βέβαιον.

Και ή έπενέργεια αύτη ύποδύεται τήν ύψηλήν θεραπευτικήν αύτής 
μορφήν, ότε μετριάζουσα κακοήθεις τινάς πυρετούς, έπιφέροντας τόν θά
νατον ώς έκ τής ύπερβολικής καύσεως τοϋ οργανισμού, σώζει τόν άσθενή 
έκ τής σωματικής καταστροφής.

Άλλά καί ότε τό ποτόν τούτο, άνίσχυρον ένίοτε κατά τοϋ πυρετού, 
άντικαθίσταται ύπό άλλων δραστηριωτέρων ουσιών, δύναται είσέτι παρε- 
χόμενον είς τόν άσθενή, νά φανή άλλοιοτρόπως έπωφελές, καί ιδού πώς :

Είπομεν άνωτέρω ότι τό οινόπνευμα κοινώς θεωρείται ώς θερμαϊνον 
τον οργανισμόν, καί τούτο ένεκα τής εύαρέστου θερμότητος, ήν αίσθανό- 
μεθα μετά τήν λήψιν ποτηριού εύγεύστου ο’ίνου ή κονιάκ. Ή δοξασία 
μάλιστα αΰτη έγέννησε τήν πρόληψιν, ότι τά οινοπνευματώδη έν γένει 
ποτά βλάπτουσιν είς τάς φλογιστικάς άσθενείας. Καί βεβαίως μέν ή 
πραγματική ΰψωσις τής θερμοκρασίας μετά τήν πόσιν ποσότητάς τίνος 
οινοπνεύματος είνε άναμφισβήτητος, ένεκα τής ένώσεως μέρους αύτοΰ

μετά τοϋ είσπνεομένου οξυγόνου, δι ’ ής άποσυντίθεται είς σώματα άπλού- 
στερα ύπό τήν μορφήν ύδατμών καί άνθρακικοϋ οξέος είσπνεόμενα, ή 
καϋσις όμως αύτη όχι μόνον δέν έπιφέρει φλογισμόν, άλλά καί χρησιμο
ποιεί ποσότητά τινα τοϋ είσπνεομένου οξυγόνου, όπερ άνευ αύτοΰ ήθελε 
μεταβάλει καί φθείρει άντιστοιχοϋσαν ποσότητα στοιχείων, τό σώμα 
ήμών καταρτιζόντων. "Ωστε καί ότε άκόμη δέν καταπαύει τόν πυρετόν, 
έν τούτοις μετριάζει τά άποτελέσματα αύτοϋ.

Άλλ ’ έκτος τών συνήθων τούτων περιστάσεων καί είς άλλας είδικω- 
τέρας, ή νεωτέρα έπιστήμ.η έπωφελεϊται τών ιδιοτήτων τοϋ οινοπνεύμα
τος. Ένώ δέ πρό τεσσαράκοντα περίπου έτών διακεκριμένος Γερμανός ια
τρός ήπείλει σοβαρώς τήν κοινωνικήν αύτοϋ θέσιν καί ήλάττου τά μάλα 
τήν πελατείαν αύτοϋ, άπλώς διότι προέγραψε τόν οίνον είς τυφιώντα, 
κατά σύμπτωσιν ύπό τοϋ θανάτου άφαρπασθέντα, σήμερον άπ ’ έναντίας 
τό οινόπνευμα εύρίσκει πάντοτε τήν θέσιν αύτοϋ μεταξύ τών φαρμάκων 
καί τροφών τοϋ άσθενοϋς, δτέ μέν ύπό μορφήν άδολου οίνου, δτέ δέ ώς 
κονιάκ ή άλλο συγγενές ποτόν. Είνε μάλιστα περίεργον, όσω καί βέ
βαιον, ότι ποσότητες οινοπνεύματος ίκαναίνά έπιφέρωσι μέθην είς ύγιεϊς 
οργανισμούς, όχι μόνον άνέχονται ύπό τών έκ πυρετού πασχόντων, 
άλλά καί ρυθμίζουσι τόν σφυγμόν, καθιστώσι τήν άναπνοήν έλευθερωτέ- 
ραν, τήν διάνοιαν διαυγεστέραν καί έμπνέουσιν έν μιμ: λέξει τό αίσθημα 
τής γενικής εύεξίας.

Τέλος και κατά τήν πενθηράν περίοδον τής άγωνίας, οτε ή καρδία 
καταπονείται είς άνωφελεϊς προσπάθειας, ότε ή άναπνοή καθίσταται βρογ- 
χώδης, ότε πάσα συναίσθησις είνε σπασμός καί πάσα σκέψις θάνατος, 
τό οινόπνευμα ώς πιστός τοϋ άγωνιζομένου παρηγορητής, διασκεδάζει τά 
νέφη τοϋ νοϋ καί τών αισθήσεων αύτοϋ, παραμ,υθεϊ τό δεινόν τοϋ παρόν
τος καί παριστγ ήττον φρικώδες τό χάος τοϋ μέλλοντος.

Έκ τών άνωτέρω συμ.περαίνομεν ότι ή χρήσις τοϋ οινοπνεύματος 
έλαττοί έν γένει τάς έκκρίσεις, τήν καϋσιν τοϋ σώματος, καί τήν έξο— 
βέλισιν τοϋ άζώτου, καί ότι κατά συνέπειαν τό ποτόν τούτο είνε θρε
πτική ούσία καιομένη έν τώ όργανισμώ, τρέφουσα αύτή καθ ’ έαυτήν 
καί έξ άλλου συντείνουσα διά τών έπΐ τών νεύρων έπιδράσεών της είς 
τήν καλλιτέραν χρησιμοποίησιν τών διαφόρων ήμών τροφών. Πρός τού- 
τοις δέ ότι τό οινόπνευμα ώς φάρμακον ένίοτε καταπαύει τόν πυρετόν, 
πάντοτε άντιτάσσεται είς τήν φθοράν τοϋ άσθενοϋς σώματος καί μετ ’ 
έπιτυχίας είς παθολογικάς ή είδικάς περιστάσεις ήπιάζει τήν οξύτητα 
τοϋ κακού ή παραμυθεϊ τήν δεινότητα τής θέσεως.
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Κα'ι ταϋτα μέν ώς πρός τό ρόδινον ούτως είπεϊν άποτέλεσμα, δπερ ή 
έγκρατής καί συστηματική χρήσις τοϋ καθαρού οίνου ή τών άδολων οι
νοπνευματωδών ποτών συνεπάγει έν τή κοινωνία ήμών. Δυστυχώς όμως 
ύπάρχει καί άλλο ζήτημα τό κατά διάμετρον άντίθετον τοϋ παρόντος, 
καθ ’ δ δ ήδύς τής τροφής ήμών σύντροφος, τό ήπιον τών άσθενειών ήμών 
φάρμακον, δ ερεθιστικός παράγων τής έξελίξεως τής διανοίας καί τής 
έξαπλώσεως τοϋ πολιτισμού, καθίσταται διά τής άκρατήτου χρήσεως 
καί κακής ποιότητος αύτοϋ, πηγή κακοήθων έξεων έπιφερουσών σύν τοϊς 
παθολογικοϊς φαινομένοις τήν σκοτοδινίασιν τής διανοίας τοϋ άνθρώπου 
καί τήν άποκτήνωσιν αύτοϋ.

II

— Τά επακόλουθα της καταχρήόεως τοΰ οίνου —‘Ο οίνος δηλητήριον.— Τί εινε δηλητήριον. ■—-Ό αλκοολισμός τον νευρικού καί τοΰ πεπτικόν συστήματος.—Ό αλκοολισμός εις τας βορείους χώρας.—Ό αλκοολισμός εις τάς μεσημβρινής: Ή Κίρρωσις τον ήπατος, στομαχικοί κα- τάρροι, άνευρισμοί, υπεραιμία κ.τ.λ. — Ή έπιρροή τής ποιότητος τοΰ οινοπνεύματος έν τή οινοποσία.
Τό κοινόν άφ’ ενός καί οί επιστήμονες άφ ’ ετέρου άντιλαμβάνονται 

διαφόρως μιας καί τής αύτής λέξεως, τοϋ δηλητηρίου. Είς μέν τό πνεύμα 
τών πολλών ή λέξις αύτη ύπομιμνήσκει τήν στρυχνίνην, τόν φώσφορον, 
τό άρσενικόν καί έν γένει μικρόν τινα άριθμόν ούσιών κατ ’ έξοχήν έπι- 
βλαβών τώ σώματι καί είς μικράς καί έλαχίστας άκόμη ποσότητας, ένω 
διά τούς δευτέρους δηλητήριον είνε πάσα ούσία, ήτις, είσαγομένη έν τώ 
όργανισμώ, ταράττει κατά τό μάλλον ή ήττον ένεκα τής χημικής αύ
τής συνθέσεως τάς διαφόρους τοϋ σώματος λειτουργίας ούτως, ώστε κα
θίστανται πολλάκις δηλητήοια ούσίαι δλως άβλαβεϊς, έστι δ’δτεάναγ- 
καϊαι διά τήν συντήρησιν τής ζωής, ένεκα τής ύπέρ τό δέον χρήσεως 
αύτών ή ένεκα τών ειδικών περιστάσεων, ύφ ’ άς τό σώμα ήμών ένίοτε 
διατελεϊ. Μοί άρκεΐ νά παραθέσω ένταϋθα ώς παράδειγμα τήν χρήσιν 
τοϋ άρτου καί ζακχαρωδών ούσιών, ήτις είνε όντως δηλητηριώδης διά 
τόν οργανισμόν τών έκ διαβήτου πασχόντων. Εις τό δηλητήριον λοιπόν 
δέον ν ’ άποδοθή ούχί ύποκειμενική άλλ ’ άντικειμενική σημασία.

Άναχωροϋντες έκ τών άρχών τούτων, δυνάμεθα νά έγγράψωμεν τόν 
οίνον μεταξύ τών δηλητηρίων καί μάλιστα τών φοβερωτέρων καί συχνο- 
τέρων έν τή κοινωνίιγ μας. Ούτε οί κεραυνοί τοϋ Διός, ούτε τό ξίφος τοϋ 

Άρεως, οΰτε τά φιλήματα τής ’Αφροδίτη: άριθμοϋσιν ίσως τόσα θύ
ματα, δσα ή άφρίζουσα τοϋ βάκχου κύλιξ.

Τά άποτελέσματα τής άκρατήτου οινοποσίας ή οίνοπνευματοποσίας 
είνε έλάχιστον γνωστά όχι μόνον διότι είς τά μεσημβρινά, ώς τά ίδικά 
μας κλίματα, δ έκ τής καταχρήσεως τών οινοπνευματωδών ποτών έγκε- 
φαλικός ούτως είπεϊν, άλκοολισμός είνε σπάνιος, άλλά καί διότι αί διάφοροι 
άσθένειαι, τάς οποίας ή κατάχρησις αύτοϋ τοϋ οίνου παράγει, ταυτίζον
ται ένίοτε μετά τών προερχομένων έξ άλλων διαφόρων αίτιων, δ δέ 
οίνοπότης δέν άναγνωρίζει ή δέν θέλει νά άναγνωρίση δτι ή βλάβη αΰτη 
προέρχεται έκ τοϋ οινοπνεύματος.

Ώς πρώτον παθολογικόν άποτέλεσμα έχομεν τήν μέθην, τής δποίας 
τά δυσάρεστα άποτελέσματα τυγχάνουσι παρ ’ δλων γνωστά. Αί έφή- 
μεροι δμως βλάβαι, ώς προερχόμεναι έκ τής μέθης, είνε τι έλάχιστον 
έν συγκρίσει προς τάς προκαλουμένας έκ τής άσυστόλου καί διαρκούς 
οινοποσίας. Ή ένέργεια τοϋ άφθονου οινοπνεύματος έπαναλαμβανομένη 
διαρκώς καί έπιτεινομένη είς τά περισσότερα τοϋ σώματος όργανα, προ- 
καλεϊ διαρκείς άλλοιώσεις, ένδιαφερούσας τά μάλα τάς κυριωτέρας λει
τουργίας τής ζώσης μηχανής, έστι δ ’ δτε μή έξαλειφομένας ούδέ μετά 
τήν καταστολήν ή παϋσιν τοϋ δηλητηρίου. Όθεν, έάν δ έκ τοϋ οξέος 
αλκοολισμού, δηλ. τής μέθης, θάνατος είνε σπάνιος, δ έκ τοϋ χρονίου 
είνε άπεναντίας συχνότατος.

Ίδωμεν κατά πρώτον τά συμπτώματα τοϋ έγκεφαλικοϋ άλκοολισμοϋ, 
συχνού είς τά βόρεια κλίματα, ένεκα τής έκεϊ γινομένης καταχρήσεως 
τών οινοπνευματωδών ποτών.

Διά περίοδον δυναμένην νά διαρκέση πολλούς μήνας ή και έτη δλό— 
κλήρα δ ύπερβαίνων τά δρια τής οίνοπνευματοποσίας δέν πάσχει έξ 
ούδεμιάς άξιοσημειώτου διαταράξεως. Άλλά μετά τήν παρέλευσιν τής 
περιόδου ταύτης άρχεται ή άπώλεια τής όρέξεως καί ή συναίσθησις 
βάρους είς τόν στόμαχον. Οί πρωινοί έμετοι είνε δ προφανέστερος 
προάγγελος μελλούσης καταστροφής δυναμένης νά προληφθή διά τής 
έξαφανίσεως τοϋ κακού. Ή φύσις μάλιστα, μή άρκουμένη είς τήν πρωι
νήν ταύτην ύπόμνησιν, φιλοδωρεί ένίοτε τώ οίνοπνευματοπότη χονδράν 
καί βολβώδη ρίνα, ζωηρώς έρυθροϋ χρώματος, περικυκλουμένην ύπό κομ
ψού συμπλέγματος φλεβών καί διαβρεχομένην ύπό ίδρώτος.

Συνήθως δμως δ φιλοπότης δέν έπωφελεΐται έκ τών προανακρουσμάτων 
τούτων καί έξακολουθών τήν ύπέρμετρον χρήσιν τοϋ άγαπητοϋ ποτού 
δυσχεραίνει έπί μάλλον καί μάλλον τήν θέσιν του. Ή πέψις καθίστα
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ται διαρκώς δυσκολωτέρα, μικροί δέ ρυθμικοί σταθμοί (tremor potato
rum) καταλαμβάνουσι τάς χεΐρας καί έπεκτείνονται εις τούς βραχίονας, 
τούς πόδας, τά χείλη, την γλώσσαν καί έν γένει εις όλον το σώμα, 
δι ’ δ άδύνατος είνε ή έν ταΐς χερσί συγκράτησις παντός άντικειμένου, 
σφαλερόν τό βήμα, συγκεχυμένη καί άκατάληπτος ή λέξις, βρογχώδης 
η φωνή, τεταραγμένος καί άνεπαρκής ό ύπνος.

Αί διαταράξεις αύται τής κινήσεως ένοϋνται ταχέως μέ άλλας προερ- 
χομένας έκ τής αΐσθήσεως. Ή τελευταία αυτή άλλοτε μέν αυξάνει 
μέχρις ύπερβολικής ευαισθησίας, μή έπιτρεπούσης ουδέ τήν ψαύσιν τού 
δέρματος καί παραγούσης αυτομάτως δριμύτατα άλγη καί σπαραγμούς 
ύποκλέπτοντας καί αυτόν τον ανεπαρκή τής νυκτός ύπνον, άλλοτε δέ 
έλαττούται μέχρι τής γενικής άπαθείας, διακοπτομένης ένίοτε ύπό στιγ
μών μανίας. Καί ούτως ή έν τώ ύψίστω τού μαρασμού βαθμώ ή έν τή 
έξάψει έπιληπτικής μανίας ή έκ συνεπούς τούτω άσθενείας ή ζωή τού 
καταχραστού σβέννυται.

Πολύ όμως θά ήπατάτο δ νομίζων ότι τά δηλητηριώδη τού οινοπνεύ
ματος άποτελέσματα διαδηλούνται ύπό μόνην τήν μορφήν τής νευρικής 
παθήσεως. Εις τάς ήμετέρας καί έν γένει εις τάς μεσημβοινάς χώρας, 
ένθα δ άφθονος οίνος καταστέλλει τήν γενικήν χρήσιν τών διαφόρων 
οινοπνευματωδών ποτών, τό νευρικόν σύστημα τών καταχρωμένων όλί- 
γιστα διαταράττεται καί ή έπενέργεια τού οινοπνεύματος συγκεντρού- 
ται έπί τίνος τών κυριωτέρων τού σώματος οργάνων, προκαλούσα παθή
ματα δυστυχώς λίαν συχνά παρ’ήμϊν.

’Ανωτέρω είπομεν έν όλίγοις διά ποιας δδού τό οινόπνευμα έπενεργεϊ 
έπί τών διαφόρων τού πνεύματος οργάνων. Έλέγομεν ότι τά όργανα 
ταύτα σύγκεινται έκ δύο μερών, έκ τών κυττάρων, μικροσκοπικών σω
μάτων ίσοδυναμούντων πρός τούς λίθους ή τάς πλίνθους οικοδομής τίνος, 
καί τού βυμπλεγματικοΰ ίβτοΰ, παριστώντος τάς κολλητικάς ούτως εί- 
πεΐν ύλας, έν ω εύρίσκονται τά αίματοφόρα άγγεϊα καί τά νήματα τών 
νεύρων πρός τροφήν καί έρεθισμόν τών ύποστηριζόντων κυττάρων. Έν 
τοϊς κυττάροις γίνεται ή έκδήλωσις τής ζωής. "Εκαστον αυτών είνε, ού
τως είπεϊν, χημικόν έργαστήριον, έν ω έκτος τών χημικών άντιδράσεων 
λαμβάνουσι χώραν καί άνταλλαγαί. Ειδομεν οτι τό οινόπνευμα εύεργε- 
τικώς ρυθμίζει τήν λειτουργίαν τών μικροσκοπικών τούτων έργαστηρίων 
είσαγόμενον κατά μικράς ποσότητας. Ώς ουσία όμως έρεθίζουσα τά νεύρα 
δέν διαφεύγει καί τόν θεμελιώδη τής φαρμακολογίας νόμον, καθ ’ δν :

«Πάσα ουσία έπιφέρουσα έρεθισμόν Ttva έπί τού νευρικού συστήματος

κατά τήν πρώτην περίοδον τής ένεργείας της καί εις μικράς δόσεις κα
τευνάζει καί ναρκώνει αύτό, παρελθούσης τής πρώτης περιόδου καί αύ- 
ξανομένων τών δόσεων» καί ταυτίζεται κατά συνέπειαν μετά τής μορ
φίνης, τού οπίου, τής άτροπίνης ώς πρός τόν τρόπον τής ένεργείας αυτού, 
εις μεγαλειτέρας βεβαίως δόσεις.

Τό οινόπνευμα λαμβανόμενον λοιπόν κατά μεγάλας ποσότητας έναν- 
τιούται εις τήν κανονικήν τών κυττάρων λειτουργίαν καί τροφήν έπιφέ- 
ρον κατά πρώτον τήν διαφθοράν, καί τέλος τήν άτροφίαν αυτών. Ούδ ’ 
εις τούτο έπαρκεΐται, άλλά μετά τό φθοροποιόν αυτού έπί τών κυττάρων 
έργον, έκτείνει καί έπί τού συμπλεγματικού ιστού τάς ένεργείας του,

Δύο πολύεδρα του ήπατος του οΐνοπνευματοπότου μεγεθυνόμενα διά του μικρο
σκοπίου. Αί κυψέλαι αί έν τή περιφερεία του πολυέδρου είσΐ πλήρεις σταγόνων 
λίπους. Περί το πολύεδρον ή φλεψ (vena porta) φέρει τδ αίμα διά τών τρι
χοειδών αγγείων εις τδ κέντρον του πολυέδρου, εις τάς ήπατητικάς ινας.

κατά παράδοξον όμως τύχην ύπερπλάττον ούχί δέ καί άτροφούν αυτόν. 
Τδ περιβεβλημένον λοιπόν όργανον διατηρεί μέν έπαισθητώς τον αυτόν 
όγκον ώς κερδίζον έκ τού ύπερτρεφομένου συμπλεγματικού ιστού ο,τι χά
νει έκ τής άτροφίας τών κυττάρων αυτού, άλλά πάσχει έκ τής ανωμα
λίας ταύτης· διότι τό κύριον μέρος, τό χημικόν έργαστήριον, αί πλίνθοι 
τού κτιρίου μικρύνονται, ένώ οί διάδρομοι οί ένούντες τά έργαστήρια 
ταύτα, αί κολλητικά! ύλαι τής ζώσης ταύτης οικοδομής αύξάνουσιν. 
Ή έλάττωσις τού χώρου δέν έπιτρέπει τήν κανονικήν έογασίαν καί ή 
οικοδομή ώς έκ τής άνατροπής τών ορών απειλείται ύπό τής άσθενεστέ - 
ρας δονήσεως.

Τδ ήπαρ είνε όμολογουμένως έν τών εύαισθητοτέρων οργάνων εις τήν 
άφθονον καί έπαρκή τού οινοπνεύματος έπήρειαν, τά κύτταρα αυτού πλη-
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ροϋνται ταχέως λιπωδών ουσιών, ώς έκ της έκεϊ κακώς γενομένης χημικής 
έττεξεργασίας ■ είς περίοδον δέ μεταγενεστέραν ό συμ.πλέκων τά διάφορα 
τοϋ ήπατος στοιχεία ιστός αναπτύσσεται ύπερμέτρως πιέζων τά κύτ
ταρα. Τά αίματοφόρα ήπατικά άγγεϊα (φλέβες) πάσχουσι τοιαύτην 
άλλοίωσιν, ώστε το αίμα έμποδίζεται άπό τοϋ νά κυκλοφορήση έν τώ 

ήπατι καί άπωθεϊται πρός 
τά έντερα, τόν στόμα
χον, τούς’,νεφρούς κτλ. 
προκαλοϋν ένεκα τής βρα
δείας κυκλοφορίας του αι
μορραγίας, έμετούς, άνο- 
ρεξίαν κτλ. Ώς έκ τής 
ουσιώδους ταύτης διατα- 
ράξεως τό ήπαρ δέν δύ
ναται πλέον νά πληρώση 
τάς διαφόρους λειτουρ
γίας του, καθίσταται έ
νίοτε κίτρινον, έξ ού καί 
τό όνομα κϊρρωσι? (κιρ- 
ρός=κίτρινος), δοθέν είς 
τήν άσθένειαν ταύτην, 
ήτις έπακολουθειται έκ 
τής άτροφίας.

Αί έν τώ στομάχω 
διαταράξεις δέν είνε ήτ- 
τον σοβαραί. Οί έπεργα- 
ζόμενοι τούς πεπτικούς 
χυμούς άδένες έξογκοϋν- 
ται καί διαφθείρονται, 
ό συμπλεγματικός ιστός 
ύπερτρέφεται, ή δρεξις 

αί όλίγαι είσαγόμεναι τροφαί δέν δύνανται νά άφομοιω- 
ά έντερα εύρίσκονται είς διαρκή έρεθισμόν.

■ .·

χάνεται και αύτα'ι
θώσι, διότι δ τε στόμαχος καί
Πόσοι χρόνιοι στομαχικοί κατάρροι, πόσα στομαχικά άλγη, πόσαι δυσπεψίαι 
καί άτροφίαι ύπάρχουσιν είς μάτην ζητοϋσι την θεραπείαν εις κίννας κατα
πότια, καί άλλα φάρμακα, παραγνωρίζοντες την κυρίαν αιτίαν, τά συμ
πληρωματικά ποτήρια γενναίου οίνου τά άπορροφηθέντα την προτεραίαν!

’Αλλά καί πόσοι άνευρυσμοί, πόσαι ύπεραιμίαι καί άποπληξίαι θα
νατηφόροι δέν εύρίσκουσιν έκεϊ τήν έξήγησίν των !

Αί τών διαφόρων τούτων οργάνων βλάβαι, δυστυχώς συχναί παρ’ή- 
μ.ϊν, είνε φοβερώτεραι τών έπερχομένων έκ τής διαταράξεως τοϋ νευρικού 
συστήματος, διότι, ένω αί τελευταϊαι αύται είνε έπιδεκτικαί θεραπείας 
καί έν περιπτώσει προχωρήσεως τοϋ κακού, αί πρώται ώθοϋσιν άμετα- 
κλήτως τόν οργανισμόν, μή δυνάμενον νά έπανορθώση διά τών τροφών 
τάς διαφόρους αύτοϋ φθοράς, είς χρεωκοπίαν. Καί πρδ αύτής τής χρεω- 
κοπίας είσέτι πάσα έξωτερική προσβολή περιπλέκεται τοσοΰτον (ή πνευ
μονία λ. χ. μέ συμπτώματα φρενιτιάσεως τών πνευμόνων), ώστε παρά 
τοϊς καταχρασταϊς τοϋ οινοπνεύματος ή θνησιμότης είνε διπλάσιά καί 
τριπλάσια μάλιστα τών συνήθων άσθενών.

Έκθέτοντες τά έπιβλαβή ταϋτα άποτελέσματα τά προκαλούμενα έκ 
τής καταχρήσεως τοϋ οινοπνεύματος, έξηΐάσαμεν τδν κοιλιακόν, ούτως 
είπεϊν, άλκοολισμόν συνήθως παρ’ ήμΐν άπαντώντα, έθίξαμεν δέ μόλις 
τόν εγκεφαλικόν, δστις κοινότατος είς τά βόρεια κλίματα, δεκατίζει τούς 
οίνοπνευματοπότας, σβεννύων τήν ζωήν των, διαιωνιζόμενος κληρονομι- 
κώς καί πολλάκις είς τήν αυτοκτονίαν ώθών. Προτού τήν μελέτην ταύ
την τελειώσωμεν, έπιτραπήτω ήμΐν νά έπιστήσωμεν τήν προσοχήν τοϋ 
ευμενούς άναγνώστου καί έπί τής ποιότητος τοϋ καταναλισκομένου ποτού.

Τά οινοπνεύματα είνε σώματα νδαταν&ρακικά, συνιστάμενα δηλ. 
έξ αν&ρακος, ύδρογόνον καί όζνγόνον. ΙΊαρετηρήθη (Richardson) 
δτι, δσον αυξάνει δ άνθραξ καί τδ ύδρογόνον είς τήν σύστασιν αύτών, το
σοΰτον ή φύσις των καθίσταται έπιβλαβεστέρα, ιδίως διά τον έγκέφαλον. 
Καί είνε μέν βέβαιον δτι ή ποσότης δύναται ένίοτε νά άναπληρώση τήν 
ποιότητα, άπόδειξις-δέ τούτου είνε δ έν τή άρχαιότητι είσέτι άκμάσας 
άλκοολισμός, δπως έκ τών έπιστολών τοϋ Σενέκα σαφώς καταδείκνυται, 
δτι έκτος τοϋ οίνου τοϋ έμ.περιέχοντος τδ αιθυλικόν πνεύμα, τό όλιγώτε- 
ρον έπιβλαβές παντός άλλου, ούδέν έτερον οινοπνευματώδες ποτόν ήτο 
γνωστόν δέν είνε δμως ήττον άληθές, δτι τά οινοπνευματώδη ποτά τά 
μή προερχόμενα έκ τής άμπέλου, έμπεριέχουσιν έκτος τοϋ αιθυλικού καί 
ικανήν ποσότητα άλλων πνευμάτων πλουσίων είς άνθρακα καί ύδρογόνον 
καί κατά συνέπειαν έπι βλαβ ών καί είς έλαχίστας άκόμη δόσεις. Ουτω 
τδ οινόπνευμα τοϋ σίτου, ιδίως δέ έκεϊνο τών γεωμήλων πλούσια είς άμυ- 
λικδν πνεύμα βλάπτουσιν έπαισθητώς καί είς μικράς ποσότητας.

Δυστυχώς ή νόθευσις διά τοιούτου είδους πνευμάτων δέν ήδύνατο νά 
άφήση άσπιλον καί τδ έρυθρον τοϋ Βάκχου ποτόν, πολλαί δέ νοθεύσεις
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διά κατωτέρων οινοπνευμάτων καθιστώσιν, εις τά μεγάλα ιδίως κέντρα 
τοϋ πληθυσμού, την χρήσιν τοϋ ποτού τούτου επιβλαβή. Έν Παρισίοις 
π. χ. παρετηρηθη ότι πολλοί έργάται προσεβλήΟησαν έξ αλκοολισμού, 
μ ’ δλον ότι ή ποσότης τού παρ ’ αύτών ήμερησίως πινομένου οίνου δέν 
ύπερέβαινε τά 2 λίτρα, ποσότης ήτις οΰδέν θά παρείχε τδ δυσάρεστον, 
έάν τό ποτδν ήτο άδολον. Μεγάλη λοιπόν προσοχή απαιτείται έκ μέρους 
τού τε κοινού καί τής έξουσίας ώς πρός τήν ποιότητα τών καταναλισκο- 
νων ποτών, τοσοϋτο μάλλον καθόσον καί ή νόθευσις καί ή χημική εξέ
λεγξες αύτών δέν παρέχουσι δυσκολίας.

Κατόπιν λοιπόν πάντων τούτων δέν πρέπει νά έκπλαγή τις μανθάνων 
έξ έπισήμου πηγής, ότι έν ταϊς Ήνωμ. Πολιτείαις τής ’Αμερικής κατά 
τήν προτελευταίαν δεκαετηρίδα τό οινόπνευμα έφόνευσε 300 χιλ. άν- 
θρώπων, ερριψε πλέον τών 150 χιλ. είς τά δεσμά καί άπέστειλε περί 
τάς 100 χιλιάδας παίδων είς τά εργαστήρια.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

’Αξιότιμε κύριε Άρΰένη,

Μέ κολακεύει, όσο δέ μπορείτε νά φαντασθήτε, τό γράμμα σας—χαριτωμένο 
εισιτήριο, πού μου επιτρέπει δικαίωμα εισόδου εις τήν «Ποικίλην Στοάν» σας. 
Έκεϊνο που δέν θά είχα τό θάρρος νά ζητήσω εγώ, μου προσφέρεται μόνο του μέ 
τόση ύποχρεωτική εύγένεια. “Οτι καλύτερο μπορούσα νά κάμω διά νάνταποκριθώ 
πρός αυτήν, δέν θά ήτο πάντοτε ολίγον και μικρόν ;

Θεωρεϊτέ με ’Αξιότιμε Κύριε, τόσον υποχρεωμένο στήν καλωσύνη σας, όσο καί 
ενθουσιασμένο μέ τήν γνωριμία σας, άφ’ ου μάλιστα έγινε άφορμή νά γνωρισθώ 
καϊ μέ τόν Κον Μαλακάση.

Μένω μέ πολλήν ύπόληψη
δικός σας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΥΠΑΡΗΣ
Πόλη 12 Σιατΐμβρίου 1895

Στοά

Καϊ τή χαρά της δέν κρατεί στά στήθια, 
Μά έκεΐ πού τρελά κράζει : «Τί μου λείπει;» 
Νάσου πετιέται από τά κουφολίδια

Ή γρηά Ήχώ καϊ τής φωνάζει : «'Η λύπη !— 
Είμαι γρηά καί ξέρω' μόνον άν πάθης 
Μπορείς καϊ τί ’ναι ή χαρά νά μάθης ! »

ΣΤΕΡΝΟ ΦΥΛΛΟ

Η άνοιξη, σάν βάρυπνη παρθένα, 
Ξυπνά μέ τή φουσκοδεντριά’ τό χιόνι 

’Απ τά λιβάδια φεύγει τάνθισμένα, 
Κάθε δεντρί μέ νέο χυμό φουσκώνει.

Γλυκοσαλιάζουν τά πουλιά, κρυμένα 
Στά νιόβλαστα κλαδιά’ λαλεϊ τάηδόνι, 
Γυρνά στήν πρώμη ζέστα άπό τά ξένα 
Νά βρή παλιά φωλιά τό χελιδόνι.

Ξύπνα καϊ σύ, στενή καρδιά, καϊ ζήτα 
Τήν ελπίδα τής ’Αγάπης, πού δίνει 
Μέ τό στερνό της φύλλο ή μαργαρίτα

— «Αυό φύλλα στήν καρδιά σάν μου είχαν μείνη 
Τό πρώτο μούπε «Ναι» πριν τό μαδήσω, 
Τί τάχα τό στερνό κι άν τό ρωτήσω ; »

ΓΡΥΠΑΡΗΣ

ΤΡΕΛΗ ΧΑΡΑ

Με γυμνό πόδι στά πλούσια λουλούδια 

Μέ ξέπλεγα στϊς αύρες τά μαλλιά της 
Πέτα ή τρελή χαρά μέ τά τραγούδια 
Παιδούλα δροσερή σά μοσχομπάτης.

Σάν πεταλούδα, βελουδένια χνούδια 
Τινάζει άπ τά πολύχρωμα φτερά της, 
Καϊ στά τετράξανθά της τά πλεξούδια 
Κάτι άντιφέγγει σάν μεσημεριάτης.
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^ΪεΤΑ μοναδικής χαράς καί ύπερηφανείας, τάσσομεν εις τάς 
σελίδας της «Ποικίλης Στοάς», ώς έν μικρόν μνημεϊον τρυφερού 
φιλελληνισμού, ολόκληρον τίιν κατωτέρω, δημοόιευομενην ώραίαν καί 
ένθουόιαστικωτάτην ’Ωδήν τοϋ έν Βρυξέλλαις επιφανούς φιλολόγου 
συγγραφέοις καί ποιητού κ. 'Ερρίκου Χότκαιρ, εΰγενώς μετά <5υμ- 
παθεστάτων ενδείξεων έκτιμήσεως πρός τό Ήμέτερον "Εργον χορη- 

γηθεϊσαν ήμϊν ύπό τοϋ διαπρεπούς Λογίου. Ή άπειρον φιλελλη- 
νικώτατον άρωμα άποπνέουσα Ώδή αύτη καί άκραιφνέστατον έκ- 
δηλοϋσα τό μέγα υπέρ της Ελλάδος αίσθημα, δπερ διαπνέει τά 
στήθη τοϋ τοσοϋτον έξαιρέτως καί έν ένθερμοτάτφ ένθουσιασμφ 
συνταυτίζοντος τής καρδίας τον τούς παλμούς καί τήν ύστεροφη- 
μίαν τών λαμπρών ποιημάτων τον μέ τήν τύχην τής έν τμ πα- 
τρίδι μας Αναγεννήσεως παντός άγαθοϋ Γάλλου ποιήτοϋ, ποίημα 
μεστόν λυρισμού καί φιλοπατρίας, έμπνεύσεως υψηλής καί γνήσιας 
’Αθηναϊκής, πλήρες εις έννοιας καί Ιδέας, Ανεξαρτήτως δέ τοϋ έμ- 
πνεύσαντος αύτό φιλικού αισθήματος, ένέχον είς τούς έντέχνως λα- 
ξευμένονς καί στιδαρούς στίχους του έκτΑκτους καλλονάς, μεγάλην 
περιγραφικήν δύναμιν, έξοχον εντέλειαν, εύρείας καί ζωντανής ει
κόνας, Αφιεροϋται έκ σεβασμού καί Αγάπης πρός τόν έγκριτον καί 
πολνφίλητον ημών συνεργάτην κ. Φιλοποίμενα Παραόκευαϊδην, ού 
ό διακεκριμένος Βέλγος ποιητής, είς στίχους εϋπετεϊς καί έν γαλλική, 
γλαφυρότητι, έξαίρει τάς σπανίας χριστιανικής καί Αστικής άρετάς, 
καί έν άληθεΐ έξάρσει περιγράφει όποιον έγνώριόε καί έξετίμηάε τόν 
κ. Παραάκευαΐδην, ώς πατριώτην έγκλείοντα έν τμ ψυχμ του τά ϋψηλά 
τοϋ 'Ελληνισμού ιδεώδη.

* *
*

Ό κ. Χότκαιρ έπεσκέφθη τήν πόλιν τών ’Αθηνών πρό ένός έτους, 
καθ’ ήν εποχήν ε’ίχομεν καί ήμεϊς τήν εϋτυχίαν, τμ θερμμ συστή
σει πολυτίμου φίλου νά γνωρίσωμεν τόν Αγαπητόν φιλέλληνα καί συγ
γραφέα τής Δημοκρατίας τοϋ Σάν Μαρίνου. Πλήρης ίεροϋ πυρός τήν 
πρωίαν ώραίας τινός ήμέρας, εϊχεν άνέλθει έπί τών ιερών βράχων τής 
Πνυκός καί τοϋ Παρθενώνος καί πλήρης ένθέου στοργής πρός τήν 
Μητέρα τοϋ Φωτός κατησπάζετο ό εύγενής ξένος τά λίθινα στέρνα 
τών βράχων τής Άκροπόλεως καί μετηρσιοϋτο αϋτός ό διαπρεπής 
συγγραφεϋς καί ποιητής είς ιδεώδεις ουρανίας σφαίρας, άς τό πρώτον 
έδλεπεν έπί τής 'Ελληνικής γής καί έπί τών ουρανίων θόλων. Έν τμ 
έρημία τών αγίων βράχων είδεν ό Ποιητής κόσμον άφθιτον, άτελεύ- 
τητον, πλήρη ζωής αοράτου, ή δ’ έρημία έκείνη τών δεδοξαόμένων 
χωμάτων τής πατρίδος ήμών, μετετρέπετο πρό τών τεθαμδωμένων 
όμμάτων τοϋ έπισήμου επισκέπτου είς χρυσοϋν δάπεδον, έφ’ οϋ ή 
ζωή καί ή δόξα θείαν καί ουρανίαν έπέχυνον α’ίγλην έπί τής Ελληνι
κής γής. Καί έκεϊ ό ποιητής ήμών διακρίνει τάς θεσπεόίας νύμφας, 
τήν Σαλαμίνα καί τήν Μυκάλην, τά Ψαρρά καί τήν Κρήτην καί τάς 
χιονοδλήτους κορυφάς τοϋ Όλύμπου καί τοϋ Παρνασσού, Θεών ένδιαι- 
τήματα, παρά τούς πόδας τών όποίωνάπαύστως κυλίουν τό λάμπον 
αύτών νάμα, ό "Αλυς καί ό Γρανικός, καί θάλλουόιν, άκόμη καί νϋν, 
παρά τό γλυκύ ρεϊθρον αί δίδυμοι καόίγνητοι, ή ’Ελαία καί ή Δάφνη.

Κατά τόν χρόνον τής φιλοξενίας τοϋ κ. Χότκαιρ προόήγγιζε τό 
"Αγιον Πάσχα ήμών, εύγενής δέ φίλος ώδήγησε μίαν ημέραν τόν 
εύγενέστατον Ανδρα είς τάς φυλακάς τοϋ Παλαιού Στρατώνος. Δέν 
θά λησμονήσω ποτέ τάς συγκινήσεις, άς μοί διεφύλαξε ζωηράς πάν
τοτε ή μετά τοϋ ξένου φίλου έπίσκεψις έκείνη. Κατά τάς στιγμάς 
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τοϋ άγίου Πάθους ό Βασιλεύς τών Βασιλευόντων έβαινε πρός τό 
μαρτύριον, καί τό χριδτεπώνυμον πλήρωμα έποτίζετο τήν πικρόν 
χολήν καί έδέχετο τούς ήλους, τό δξος καί τήν άκανθον, τήν τιμήν 
τοϋ τετιμημένου. Καί ήμεϊς, μετά τοΰ ξένου ήμών φίλου, παριδτά- 
μεθα έν μέόω τής λιτανείας, καθ’ ήν άτυχεϊς δεδμώται, δυλλέγοντες 
χλοερά καί ευώδη άνθη, ήρξαντο έν δεμνότητι νά δτολίζωδι τόν 
Επιτάφιον έν μέδω ύμνων, δακρύων καί έγκαρδίου κατανύξεως. Ό 
συμπαθής ξένος, ό αίσθηματικώτατος κ. Χότκαιρ ήτένιζε έν ίερα 
προδοχμ τάς κινήσεις τών δεσμωτών. 'Η τελετή έν ταϊς φυλακαΐς 
τοϋ Στρατώνος διήρκεσε τέσσαρας δλας ώρας, οί δυστυχείς δεσμώται 
έύαλλον έν διγμ βαθυτάτμ καί άκρω δεβαδμω, άπό τοΰ προσώπου 
δέ τών δύσμοιρων τούτων πλασμάτων, ούδ’ έπΐ στιγμήν άπέστοεΐ'ε 
τό πάντοτε ένδακρυ βλέμμα του ό παρήγορος έπιδκέπτης. Βλέπων τό 
ήμερον τών καταδίκων, οϊτινες έφερον πενιχρόν καί τετριμμένον 
τόν χιτώνα, άλλά καθαρόν καθ’ άπαδαν τήν ιερόν τελετήν τών έξαι- 
σίων ύμνων τοΰ ’Επιταφίου, έν θελκτικμ εύλαβεία παρηκολούθει 
αυτούς ύμνοΰντας τόν Άναρχον διά τών ωραίων καί ουρανίων μδμά- 
των τής ’Εκκλησίας ήμών. Πάντας κατέπληξεν ό θερμός πόνος τοϋ 
ξένου, ούδεϊς δ’ ήδυνήθη νά δυγκρατήδμ άδάκρυτον τό δμμα του, 
έν ω καταρράκται θαλερών δακρύων έπλήρουν τούς οφθαλμούς τοΰ 
μεγαλοκάρδου ποιητοΰ . . . Είναι δύδκολον έντελώς νά έκφράδμ τις 
δτι είδε, μόνον δέ είς τό βάθος τής ψυχής τών παρευρεθέντων κατά 
τήν στιγμήν έκείνην, δύναται νά έξεγερθμ ό Θαυμασμός πρός δ,τι 
τούς οφθαλμούς γοητεύει καί τήν καρδίαν πλημμυρεϊ . . .

* *
*

Ό κ. Χότκαιρ, ώς τήν γλυκυτέραν άνάμνηδιν τής ολιγοημέρου 
διαμονής του έκείνης έν τμ μικρά γωνίμ τής ’Αθηναϊκής γής, ήτις 
τφ ένέπνευδε τήν αίσθηματικωτάτην ’Ωδήν του, έπεμψεν ήμϊν τήν 
φωτογραφίαν του, ήν μέ τήν 'Ελληνικήν ένδυμαδίαν έκαμεν ένταΰθα, 
έξ άγνοΰ αισθήματος πρός τό ήμέτερον "Εθνος. Ταύτην παραθέτο- 
μεν άνωτέρω έπΐ τμ δημοσιεύσει τοΰ ωραίου ποιήματος τοΰ Φιλελ- 
ληνικωτάτου Άνδρός, ου ή έκλεκτή συνεργασία τιμά ήμάς περιδλέ- 
πτως, παρέχει δ’ έν ταύτφ αληθές καλλιτεχνικόν εντρύφημα είς 
τούς άναγνώδτας τής «Ποικίλης Στοάς».~ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΣΕΝΗΣ

A MON ILLUSTRE ΑΜΙ

Monsieur PHILOPCEMEN PARASKEVAIDES
------®-----

pieds de ces debris des merveilles antiques, 
Colonnes, chapitaux, majestueux portiques, 
Ou revit dans la mort la grandeur du passe: 
Pres des temples toujours debout de l’Acropole, 
Qui tremblent sur leur base au moindre vent d’Eole, 

Comme un grand vieillard harasse ;
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C’est la que j’ai trouve dans ma course lointaine 
Un compagnon dont l’ame etait aussi sereine 
Que le ciel azurd qui bornait mon regard, 
Un ami, dont le coour ouvert semblait me dire: 
Je suis la pour t’aimer comme pour te sourire,

Voici mon coeur, prends en ta part.

Et j’ai lu dans ce coeur ainsi qu’en un beau livre 
Qui cache sa splendeur par des fermoirs de cuivre.
Il d0voila pour moi ce tr0sor ath0nien ;
Et j’ai vu rayonner tout autour de sa tete 
Dans l’amour du prochain la gloire du poete

Et les vertus du citoyen.

I

On pretend que notre ame appartient a la terre, 
Qu’elle vit parmi nous quand morte est la mati0re 
Orphee en son tombeau n’est done pas tout entier, 
Le poete en mourant ne brise pas sa lyre, 
Il voit le survivant ou son esprit va luire

Et lui dit: «sois mon heritier».

Sans doute c’dtait la ta noble destinee
De saisir de nos jours la lyre abandonnee 
De ces poetes-dieux qui chantaient autrefois 
Devant le Parthenon l’amour de la patrie 
Ou qui dans les forets appaisaient la furie 

Des lions au chant de leur voix.

Dieu, lorsqu’il te erda, t’avait sacre poete.
Enfant, tu gravissais les sentiers de l’Hymete, 
Abeille diligeante, en y faisant du miel.
Les roses sous tes pas etaient si parfumdes, 
La mer etait si bleue et si loin des fumees

C’0tait si beau de voir le ciel!

Les fleurs, les pr0s, les bois, le sommet des montagnes, 
Le ruisseau qui murmure a travers les campagnes, 
Avec toi tout chantait la nuit comme le jour: 
Et pour accompagner ton hymne a la nature 
Tous les petits oiseaux caches dans la verdure 

Gazouillaient leurs refrains d’amour.
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Mais la mer t’attirait, soit que tranquille et belle 
Elie semblait bercer la legere nacelle 
Comme une mere porte un enfant endormi; 
Soit que, precipitant ses ondes courroucees, 
Elie heurtait ses flots aux roches hirissees

Qui faisaient face a l’ennemi.

Excelcior! plus haut! La nuit dtend ses voiles, 
Dans le ciel obscurci scintillent les etoiles. 
Et voici que Phoebe vient, le disque vermeil, 
Parcourir a pas lents son royaume ^phemfere, 
Tel un grand teu-follet qui tremble au cimetiere,

Jusqu’au gai retour du soleil.

Dans la nuit du passe c’est alors] qu’on se plonge 
On revoit ses amis qui ne sont plus, on songe, 
Et loin des bruits dteints de la foule qui dort. 
On s’eleve plus haut vers la sphere infinie 
Ou tout est eternel, ou tout est harmonie

Ou tout brille comme au Thabor.

L’homme monte vers Dieu, cet ideal supreme, 
Sonder la profondeur immense du probleme 
De l’amour inconnu qui nous mit ici-bas, 
Et, Promethee heureux, redescend sur la terre 
En rapportant le feu divin qui nous suggere 

D’ouvrir notre coeur et nos bras.

Ah! c’est la le secret de ta bonte naive 
Qui fait la charite de cette main active 
Qui donne sans compter et sans se souvenir, 
Telle que l’enseignaient autrefois les apdtres 
Qui disaient: «Aimez-vous, freres, les uns les autres,» 

Et levaient leurs mains pour benir.

II

Il etait, nous dit-on, jadis un solitaire
Si pieux et si bon que dans toute la terre
Les hommes, admirant les bienfaits si nombreux 
Qu’il semait en chemin comme on seme de l'herbe 
Se demandaient souvent si peut-etre Ie Verbe 

N’etait point revenu chez eux.

Et les anges un jour direntlau saint ermite :
« Dieu veut rdcompenser ici-bas ton merite.
» Veux-tu faire un miracle? a ta voix, si tu veux,
» L’ocean s’ouvrira pour te livrer passage
» Veux-tu ressusciter un mort?»

— Non, dit le sage, 
Ce n’est point l’objet de mes voeux.

— « Veux-tu que sur tes pas les fleurs naissent a terre ? 
» Que la mere qui voit mourir son fils esp^re ?
» Que l’aveugle apergoive un rayon de soleil ?
» Que le sourd puisse entendre un ravissant poeme
» Et le muet crier a sa mere: «je t’aime,

Avec un bonheur sans pareil ?»

»Veux-tu comme un prophete annoncer des oracles? 
»Il faut que des ce jour tu fasses des miracles.
» Choisis »

— «Eh ! bien, dit-il, si tel est mon devoir, 
Je demande au Seigneur qu’il m’accorde la grace 
De faire un peu de bien aux hommes quand je passe 

Mais sans jamais plus le savoir.»

—Qu’il en soit fait ainsi, repondirent les anges, 
Jamais tu n’entendras l’^cho de tes louanges.» 
Et le vieillard allait toujours droit] son chemin, 
Et son ombre en passant verdissait la prairie, 
Guerissait le malade, illustrait la patrie

Et consolait de tout chagrin.

Il allait toujours droit son chemin et son ombre 
Repandait des bienfaits incroyables, sans nombre. 
Par un secret besoin de faire a tous le bien, 
Comme l’abeille fait le miel, comme la rose 
Embaume le jardin sitot qu’elle est dclose,

Et toujours sans en savoir rien.

C’est ainsi que tu vas le chemin de la vie. 
Tu vas, tu vas toujours et ton ombre est suivie 
Par tous les malheureux qui veulent t’approcher 
Pour toucher ton manteau, implorer, sans mot dire, 
Un conseil, un bon mot, quelquefois un sourire, 

Ayant une larme a secher.
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Tu prot0ges l’enfant et la veuve qui pleure,
Tu defends l’orphelin qui gdmit ou qu’on leurre,
Au prisonnier fletri tu sais rendre l’espoir,
Et si, pour la justice, un dchafaud s’apprete,
Au bandit repentant qui va livrer sa tete,

Tu dis: «Dans mes bras!. . . Au revoir!»

Aimer, aimer encore et se donner soi-meme 
Meme a son ennemi qui vous crie : Anatheme I
Ah 1 c’est beau, c’est bien la la passion d’un saint. 
Sauver l’humanite qui pleure ou qui soupire, 
Arracher la patrie aux griffes du vampire,

Qui, c’est un travail surhumain.

Ill

La patrie! a ce nom tout ton etre s’enflamme 
Ne lui donnes tu pas et ton cceur et ton ame, 
Le culte qui vers Dieu fait monter de l’encens ?
Ne vois-tu pas en elle une mere ador£e
Grande dans tous les temps et toujours venerie

Meme par ses anciens tyrans ?

O Grece, ό doux pays ού le soleil rayoime
Sur les vieux monuments qui forment ta couronne, 
Ou la mer est si bleue, ou tout ce que Ton voit, 
Tout ce que l’on entend, l’on touche ou Ton respire 
Crie a chaque passant ce seul mot qui l’inspire:

« Enfant, regarde et souviens-toi!

» Souviens-toi d’un passi dont les splendeurs divines
»Etalent a tes pieds les superbes ruines;
» Souviens-toi des hiros qui Γόρέβ a la main,
» Arretaient le barbare et le jetaient par terre ;
» Ecoute Demosthdne et sa voix de tonnerre,

t Pense au dernier ripublicain.

» Relis mes orateurs, chante avec mes poetes,
»Suis moi vers Olympie et jouis de mes fetes, 
»Vois dans l’Areopage un apotre de Dieu,
» Socrate avec Platon vont de nouveau t’instruire,
»Viens pleurer pr6s de moi: le Turc veut tout detruire 

» Avec le fer, avec le feu.

» Beni soit Dieu ! mes fils ont enfin la victoire !
» S’ils ont verse leur sang, ce sang c’est de la gloire
» Dont ils ont colors leur drapeau triomphant.
» Je renais de ma cendre et Dieu qui me patronne,
» Voulut placer bien haut sa croix sus la couronne

» Qui me gouverne et me defend »
All: puisse ma patrie, aux epoques prochaines 
De ses enfants captifs briser les lourdes chaines 
Et marcher le front haut et fier vers l’avenir. 
Le passd lumineux brillera dans l’histoire; 
Mais pensons bien aussi qu’une nouvelle gloire,

Il nous faudra la conquerir.

Voila ce que ton coeur avait mis dans le livre
Qui cachait sa splendeur par des fermoirs de cuivre, 
Tu devoilas pour moi ce tresor athdnien
Et j ’ai vu rayonner tout autour de ta tete 
Dans l’amour du prochain la gloire du poete

Et les vertus du citoyen.
Bruxelles, ID Aofit 1895 henry hauttecceur

— 'Υπήρχον γυναίκες έν Σκυθία, τών όποιων τό βλέμμα, όπόταν αύται ώργίζοντο, 
ητον ικανόν νά φονεύση άνθρωπον. Παρ’ ήμΐν σήμερον οί αισθηματικοί ποιηταί φο
νεύονται μόνον από γλυκά μάτια.

— Καί ή άναίδεια είναι συνήθεια. Καί τό ερύθημα μετά καιρόν εξαλείφεται.
— Έάν όστις άγαπα δέν σκέπτεται—άρα δστις σκέπτεται δέν άγαπα.
— Αί γυναίκες έν Φιλανδία τό έπί τών χειλέων φίλημα θεωρούσιν ώς τήν έσχατη ν 

τών ύβρεων, καί παρ’ αυτού τού άγαπωμένου διδόμενον.
— Κόρη για §ός μου τδ φιλί λέγουσιν οί νέοι τής Ουγγαρίας, όταν παίζουν τό φιλί, 

κατά τό όποιον ή κόρη, ήτις ήθελε χάσει είς αυτό τό παιγνίδιον, ύποχρεουται άνεξαι- 
ρέτως νά δώση είς τόν σύντροφον αύτής εν φίλημα.

—Έχουσι καί οί 'Ηγεμόνες τά ειδύλλιά των καί παράδειγμα εν μικρόν άνέκδοτον 
τής ΙΊριγκηπίσσης Αύγούστας Βικτωρίας καί τού Αύτοκράτορος τής Γερμανίας Γουλιέλ- 

] ττρός έπίσκεψιν τού Δουκός τού Σέλσβιχ Όλ- 
σταΐν καί τής οικογένειας του. ΤΙΤτο άνοιξις καί ή φύσις άνθούσεν, έπανηγύριζεν όλο— 

)ς. 'Ο ΙΊρίγκηψ Γουλιέλμος ημέράν τινα περιεπάτει εις τόν κήπον, όπόταν ύπό

μου. Εικοσιν έτών ό Γουλιέλμος μετέβη 

κλήρος. Ό ΙΊρίγκηψ Γουλιέλμος ημέράν 
τά πυκνά φυλλώματα τών δένδρων είδε 
ΙΙλησιάζει καί βλέπει έκθαμβος 
νεαράν κόρην κοιμωμένην έν μέσω τών ευωδιών τής φύσεως. Λυτή θά ώνειρεύετο ϊσως 

’Τ ’ του έν τή παιδική της φαντασία, εκείνος τήν έξέλαβεν
Η κόρη έξύπνησεν έκ του κρότου τών πτερνιστήρων του νεα- 

•ς, ήρυθρίασεν, έταράχΟη .... Μετά τινας ημέρας έωρτάσθησαν οί 
των.
Γάλλος άγαπα

:εριεπατει εις τον κήπον, όπόταν ύπό 
αιώραν κινουμένην ύπόμίαν αιώραν κινουμένην ύπό τού ανέμου, 

μειδιώσαν ύπό τά κλειστά ύπό τού ύπνου βλέφαρά της,

τόν Πρίγκηπα καί τόν θρόνον τι 
ώς νύμφην του δάσους. Ή κόρη 
ρού Πρίγκηπος, 
άρραβώνές

— Ό
— Ό
— Ό
— Ό
— Ό
— Ό
— Καί δ 'Έλλην

Γερμανός. 
’Άγγλος . 
'Ισπανός . 
’Ιταλός . . 
Τούρκος .

τήν γυναίκα, 
τόν ζύθον, 
τό 
τάς 
τό 
τό 
τόν

σπόρτ. 
ταυρομαχίας.

Θέατρον. 
πιλάφι. 
. . . ύπνον.



ΣΩΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
------»------

κύριος Κετάρας δέν ήτο πλέον εικοσαετής. Του
ναντίον απείχε πολύ τής ήλικίας ταύτης, ώς έκ 
τών φαινομένων παρετηρεϊτο. Ήτο, πραγματι- 
κώς, έρείπιον. Είς μάτην προςεπάθει ν’ από
κρυψη τελείαν φαλακρότατα κάτωθεν παμμε- 
λαίνης φενάκης, ούδεϊς έξηπατάτο. Προςέτι τό 
πρόσωπόν του ήτο έρρυτιδωμένον, οί οφθαλμοί 
του έσκαρδάμυσσον, το στόμα του νωδόν, ή ρϊς 
κεκυρτωμένη, ό μύσταξ αύτοϋ έπιμελώς έβά— 
φετο έκάστην πρωίαν, και ό λαιμός του πλήρης

ρυτίδων. "Οταν προςεβάλλετο ύπό τών ρευματισμών, διά νά βαδίση 
έπρεπε νά στηρίζηται έπϊ στερεάς ράβδου καί έτεινε τήν ράχιν ώσεϊ 
έβάσταζε τό βάρος τοΰ κόσμου, όπως ό αρχαίος γίγας “Ατλας !

Ναί μέν ό δύσμοιρος κύριος Κετάρας δέν ήτο ποσώς ελκυστικός, ήτο 
όμως πλουσιότατος, τοΰθ’ όπερ έκάλυπτε τά πλεΐστα τών μειονεκτη
μάτων του.

“Αλλοτε διήγαγε λαμπρότατον βίον. Καί τώρα άκόμη, προςεπάθει 
νά συγκρατή τήν φήμην του, καϊ άγαν έκολακεύετο όταν τόν συνεχαί- 
ροντο περϊ τών εκπληκτικών κατακτήσεών.του.

Άληθώς όμως μόνον διά χρημάτων συνεκράτει τήν φήμην του. Θά 
τω ήτο αδύνατον νά τήν συγκράτηση δι’ άλλου τρόπου.

— ’Αγαπά νά βλέπη, έλεγε περϊ αύτοϋ ή κυρία Φυλακίδου, άλλά δέν 
προχωρεί. Είναι λαμπρός σύντροφος όταν ήναι τις κουρασμένη ή άδιάθετος.

Ούχ ήττον, ό κ. Κετάρας, σκεφθεΐς ήμέραν τινά μάλλον τοΰ συνήθους, 
συνεπέρανεν ότι καιρός ήτο νά θέση χαλινόν είς τάς τρέλλας του.
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— Βλέπεις, Ξυλάκια, έλεγε πρός τινα φίλον του, καταλαβαίνω ότι 
άρχίζω νά γηράσκω !

— Νομίζεις ;
— Αύτό δέν φαίνεται άκόμη, τό ’ξεύρω- άλλ’ άδιάφορον, βλέπω ότι 

καιρός είναι νά τακτοποιηθώ.
— Καί διά ποιου τρόπου, φίλτατέ μου ;
— Άπλούστατον. Σκοπεύω νά νυμφευθώ.
— Διάβολε ! καί δέν φοβείσαι; . . .
— Καϊ τί ;
— Αύτό εννοείται.
— “Α! καλά ! καταλαβαίνω ! Ακούσε, άγαπητέ. Συμφωνώ μαζί 

σου ότι είς τήν ηλικίαν μου δέν πρέπει κανείς νά βασίζηται είς τήν πίστιν 
τής έρωμένης. Άλλά τώρα πρόκειται περϊ γυναικός νομίμου. . .

— Φαντάζεσαι ότι διαφέρει τό πράγμα ;
— Είμαι πεπεισμένος περί τούτου. Τό πάν έξαρτάται έκ τής επιτυ

χούς έκλογής.
— Τί εννοείς μέ τοΰτο ;
— ’Εννοώ ότι δέν σκέπτομαι νά νυμφευθώ καμμίαν πανοΰργον ήλικιω- 

μένην, τής όποιας αί άπαιτήσεις θά έβλαπτον τήν ήσυχίαν μου. Έγώ θέλω 
μίαν νέαν πολύ απλήν, άθωοτάτην, δέκα έξ εως δέκα επτά έτών, ή όποια 
νά γνωρίζη μόνον τήν μητέρα της καϊ τήν άγγλίδα παιδαγωγόν της, καί 
διά τήν όποιαν ό γάμος νά έχη μόνον καθήκοντα, καί διόλου δικαιώματα.

— Κύτταξε μήπως ή γυναΐκά σου σοΰ σκαρώση τίποτε.
— Θά τό ίδοΰμεν.
— Είσαι λοιπόν άποφασισμένος ;
— Είναι τώρα έν τέταρτον τής ώρας ’ποΰ σοΰ δίδω εξηγήσεις. Άλλά 

τό καλλίτερον είναι ’ποΰ έκαμα τήν έκλογήν μου.
— Τήν έκαμες κι’ όλας ! . . . καϊ ποιον είναι τό θΰμα ;
— Ή κόρη τής κυρίας Μυελίδου, τής χήρας τοΰ συνταγματάρχου.
— Ή Άγγελικοΰλα;
— Ακριβώς. 'Η μήτηρ δέν έχει περιουσίαν, ζή πενιχρότατα μέ τήν 

σύνταξίν της. Δέν έχουν κάνέν εισόδημα, άλλά τούναντίον χρέη ! Έδέ- 
χθη τήν πρότασίν μου μετά μεγίστης προθυμίας.

— Καϊ ή νέα ;
— Ή νέα : Μοΰ είπε χαμηλώνουσα τά ’μάτια : «Θ’ άκολουθήσω τάς 

συμβουλάς τής μαμάς, κύριε Κετάρα!» “Αχ ! Ξυλάκια, είναι άγγελος!
— Τώρα έτσι είναι !
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Ή δεσποινίς ’Αγγελική Μυελίδου ήτο ωραιότατη δεκαεξαέτις νεάνις. 
Μάλλον βραχέος αναστήματος, είχε τό πρόσωπον άθώον μέχρι τοΰ ιδα
νικού, μέτωπον λευκότατον, λεπτοτάτην ρίνα, ροδόχρους παρειάς, στόμα 
παιδικόν, χείλη ρόδινα, μειδίαμα αγνόν καί όδόντας λαμ.προύς.

Πρό πάντων οί οφθαλμοί ήσαν μαγευτικοί! Γαλανοί, άπαστράπτοντες 
μεταξύ μακρών μετάξινων βλεφαρίδων, κάτωθεν ξανθών όφρύων. Τά 
βλέμματά της ήσαν τόσον γλυκά, τόσον ειλικρινή, τόσον απλά, ώςτε 
έμάγευον τούς πάντας.

Τόν λαιμόν, τούς λεπτούς ώμους, τάς χεϊρας καί τούς μικρούς αύτής 
πόδας δέν πειρώμεθα νά περιγράψωμεν.

— Τί ώραϊο περιστεράκι! . . είπεν ή κυρία Φυλακίδου τήν ημέραν 
τοΰ γάμου- ευτυχώς δέν έχει νά φοβηθή τίποτε απ’ αύτήν τήν γρηά 
κουκουβάγια !

Ό αγαθός κύριος Κετάρας ήτο περιχαρής. ’Έδιδε τόν βραχίονα είς 
τήν χήραν κυρίαν Μυελίδου. Διετηρεΐτο αύτη άρκετά καλώς, ώςτε οί 
περίεργοι — διότι ό γάμος έτελέσθη έν τή εκκλησία—τήν έξελάμβανον 
ώς τήν νύμφην καί τήν κόρην της ώς παοάνυμφον !

Όταν όμως είς τήν εκκλησίαν είδον τόν γέροντα Κετάραν πλησίον 
τής νεάνιδος, ήρξαντο πανταχόσε νά ψιθυρίζωσι ταΰτοχρόνως.

— Μωρέ αναίδεια ποΰ-τήν εχει ό γέρος!
— Έννοια σου, και τό κορίτσι δέν τρέχει κίνδυνο !
— Ποιος ξεύρει ! δέν πρέπει νά πιστεύη κανείς τά φαινόμενα !
— Μά δέν είναι φαινόμενα, άλλά πραγματικότης, σοΰ εγγυώμαι.
— Κι’ έπειτα, αυτό ένδιαοέρει αύτόν. Άν έπιμένη ’ς αυτό !
— Βέβαια επιμένει ! Βλέπεις ότι μόνον αυτό τοΰ μένει διά νά γείνη 

τέλειος !
"Οταν έξήρχοντο τής εκκλησίας, αγαθή τις γυνή, ϊσταμένη παρά τήν 

θύραν, είπεν είς τήν κυρίαν Κετάρα, καθ’ ήν στιγμήν διήρχετο, έρυ- 
θριώσα, καί στηριζομένη έπΐ τοΰ βραχίονος τοΰ συζύγου της-

— Μή τοΰ κάνετε κακό !
Ό τόνος τής φωνής ήτο τόσον αστείος, ώςτε άπαντες οί εγγύς ίστά- 

μενοι έξερράγησαν είς γέλωτας, καϊ ό καϋμένος ό Κετάρας παρ’ ολίγον 
νά πέση, διότι ήθελε νά έπισπεύση τό βήμα.

Έπΐ τέλους, ένυμφεύθη. Τήν αύτήν εσπέραν μετέβη μετά τής συζύ
γου του είς Κηφισσίαν, ένθα είχε λαμπράν οικίαν, διά ν’ άποφύγη ή πε- 
φιλημένη του τούς πειρασμούς τών Αθηνών.

Έν τούτοις, οί νεόνυμφοι δέν ήδυνήθησαν ν’ άποφύγωσι τάς προςκλή- 

σεις τής κηφισσιακής κοινωνίας, είς ήν ό κ. Κετάρας είχε πλείστας σχέσεις.
Οί τρόποι, αί έξεις, ό χαρακτήρ τής νεαράς γυναικός κατ’ ούδέν έφαί- 

νοντο ότι μετεβλήθησαν. ΤΗτο πάντοτε φιλόγελως καί άπλή· είχε πάν
τοτε τά αύτά βλέμματα καί αύτή ή συνομιλία της διήγειρε τήν έκπλη- 
ξιν διά τήν άγνοιάν της.

— Νομίζει κάνεις ότι δέν έννοεϊ τί τής λέγουν !
— Μήν είναι άνόητος ;
— Ή μάλλον μήπως ό κ. Κετάρας φέρεται ώς πατήρ πρός αύτήν ;
Ό δέ σύζυγος μετεμορφοΰτο. Ό άμέριμνος, τακτικός καί άπονος 

βίος δν διήγεν, αί φροντίδες αΐτινες τω έπεδαψιλεύοντο, ή ήσυχία ής 
άπελάμ.βανε κατά πάσαν ώραν, πάντα ταΰτα έπέδρασαν ώφελίμως έπΐ 
τής ύγείας αύτοΰ. Εντός δύο μηνών, έπάχυνεν ύπερβολικώς. Τό πρόσω- 
πόν του έχρωματίσθη όσον ούδέποτε άλλοτε καί άνενεώθη είς βαθμ-όν 
έκπληκτικόν. Δυστυχώς μόνον κατά τό έξωτερικόν, διότι τό έπίλοιπον 
δέν ύφίστατο.

Μετ’ ολίγον έμάντευσαν, έκ τών άσυνειδήτων έκμυστηρεύσεων τής κυ
ρίας Κετάρα, τήν μεταξύ τών δύο συζύγων σεβαστήν άπόστασιν.

Οί νέοι κατηγανάκτισαν !
— Καλέ μία τόσον ώραία γυναίκα !
— Καί διακεκριμένη ! καί άξιέραστος !
— Καί δέν καταλαβαίνει τίποτε, ή δύςτυχη !
— Καί θά τήν άφήσωμεν είς αύτήν τήν άγνοιαν ;
— Έλα δά ! ’ντροπή μας θά ήτο !
— ’Αξιολύπητος !
— Βλάξ!
Κατ’ ακολουθίαν, άπεφάσισαν νά διαφωτίσωσι τήν κυρίαν Κετάρα 

περϊ τής άνεπαρκείας τοΰ συζύγου της.
Άλλ’ οί πρώτοι άποπειραθεντες άπέτυχον τέλεον. Ή νεαρά γυνή ήτο 

έντιμος καί μόλις διέβλεπεν είς τούς λόγους καί είς τάς φιλοφροσύνας, άς 
τή έπεδαψίλευον, τό τολμηρόν ή άμφίβολον, διέκοπτε τήν ομιλίαν καί 
κατέλιπεν άναυδον τόν όμιλοΰντα.

Άλλ’ έξ όλων τούτων ήρξατο κάτι νά έννοή. Έκ τών διαφόρων 
ύπαινιγμών, ούς κατόπιν έσυλλογίζετο κατά μόνας, έσκέφθη, ότι κάτι τι 
τό παρατράγωδον συνέβαινε διά λογαριασμόν της.

Ή εύθυμία της ήλαττώθη. Κατέστη περίφροντις, μελαγχολική. Έκτος 
τούτου ήρξατο νά πλήττη έκ τής συντροφιάς τοΰ συζύγου της, άγνοοΰν- 
τος πλέον πώς νά τήν διασκεδάση.
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Τά πράγματα ήσαν τεταμένα. Συμβάν τι μόνον έδεε νά μεταβάλη 
έξ ολοκλήρου την κατάστασιν ταύτην.

Ό δικηγόρος Περσάνης έπέφερε την μεταβολήν ταύτην.
Ήτο ούτος ώραϊος είκοσιπενταετής νέος, άρτι έκ Παρισίων έπανα- 

κάμψας, όπου συνεπλήρωσε τάς νομικάς σπουδάς αύτοΰ, έντος τών βρα
χιόνων θελκτικών γαλλίδων.

Έν τινι έσπερίδι, καθ’ήν ή κυρία Κετάρα έπληττε μάλλον τοΰ συνή
θους, ό νεαρός δικηγόρος τήν ήρώτησεν, άφ’ ού τήν έχαιρέτισε·

— Μήπως κάμμία λύπη, κυρία, προξενεί αύτήν τήν δυςθυμίαν σας ;
— Όχι ακριβώς, κύριε, τω άπεκρίθη ή χαρίεσσα κυρία Κετάρα, μάλ

λον μία κούρασις ανεξήγητος.
— Καλέ τί μοΰ λέτε, κυρία μου ! Μήπως ό κύριος σύζυγός σας δέν 

σάς περιποιείται όπως πρέπει ;
— Ό σύζυγός μου; "Ω ! ποσώς, κύριε. Τούναντ'ον μέ περιποιείται 

ύπερβολικά.
— Τότε αύτή ή πολλή περιποίησις θά σάς ένοχλή ; Άλλως τε εννοώ, 

ότι ένίοτε είναι πολύ κουραστική.
— Μά όχι, κύριε. Δέν σάς εννοώ !
— Θεέ μου, μά γι’ αύτό ’πανδρεύονται ! Έν τούτοις υπάρχουν στίγ

μα! ποΰ σάς στενοχωρεϊ αύτό, πρό πάντων μέ σύζυγον δπως ό κ. Κετάρας.
— Σάς ομολογώ, κύριε, ότι σάς θεωρώ καθ’ ολοκληρίαν σκοτεινόν !
— Τέλος πάντων, κυρία μου, σάς ομιλώ περί τών καθηκόντων τά 

όποια, όπως δλαι, δέν αποφεύγετε, ύποθέτω.
— Ποίων καθηκόντων ; ήρώτησεν ή κυρία Κετάρα διαστέλλουσα 

ύπερμέτρως τούς οφθαλμούς.
—’Ελάτε τώρα, κυρία, εϊπεν ό νεαρός δικηγόρος μειδιών, ό κύριος 

σύζυγός σας θά σάς ζητή κάμμιά φορά μερικά εύνοϊκά πράγματα;
— Ά ! κάνα φιλάκι ! άπεκρίθη περιφρονητικώς ή κυρία Κετάρα.
— Καί έπειτα ;
— Καί έπειτα, τίποτε, άπεκρίθη έκείνη έκπεπληγμένη.
— Μά αύτό δέν είναι γάμος !
— Πώς, κύριε, νομίζετε ; . . .
— Κυρία μου, νομίζω, ότι πρέπει νά κάμητε τόν σύζυγόν σας πραγ- 

ματικώτερον.
— Αλήθεια ; Άχ ! κύριε, έπιβεβαιοϊτε τάς άμφιβολίας μου. Άλλά 

τί νά κάμω ; Ό σύζυγός μου είναι τόσον νωθρός, τόσον φίλος τών 
άναπαύσεων . . .

— Είς τήν ήλικίαν του πάντοτε είναι άπαθεΐς οί άνδρες. ’Έχουν 
άνάγκην προκλήσεως. Διά τοΰτο φρονώ, ότι καλόν είναι ν’ άναγκά— 
σητε τόν κύριον σύζυγόν σας νά κάμη μερικάς σωματικάς άσκήσεις.

— Αύτό καί έγώ ζητώ, κύριε. Διδάξατέ με μόνον περί τοΰ είδους 
τών άσκήσεων τάς όποιας προτιμάτε.

— Κυρία μου, άν έπιτρέπετε, θά σάς τά έξηγήσω αύριον, καί άλλοΰ, 
όχι έδώ. Διότι θά έβραδύνομεν, πρώτον έκτος τούτου, τοιαΰται δυςχέ— 
ρειαι δέν έξομαλύνονται είς ένα χορόν.

— Λοιπόν, κύριε, έλάτε αύριον είς τήν οικίαν μου.
— Δέν θά λείψω. Ανωφελές όμως νά κάμητε λόγον περί τούτου είς 

τόν κύριον Κετάραν. Καλλίτερα νά τοΰ κάμητε μίαν εύχάριστον έκπληξιν.
—’Έχετε δίκαιον, κύριε. Ές αύριον.
Είναι άνάγκη νά βεβακόσωμεν τήν άκρίβειαν τής συνεντεύξεως τοΰ 

κυρίου Περσάνη ;
Φαίνεται δέ ότι αί δοθεϊσαι είς τήν κυρίαν Κετάρα έξηγήσεις δέν ήσαν 

τέλειοι, δώτι έπανήλθε τήν έπιοΰσαν καί τάς έπομένας ήμέρας.
’Εντός μιάς έβδομάδος, ή κυρία Κετάρα κατέστη τόσον φαιδρά, τόσον

φιλόγελως, ώςτε λίαν έξεπλάγησαν οί φίλοι τής 
οικογένειας ταύτης. Ό δέ κ. Κετάρας μετέ
βαλε τρόπους, κατ’ άντίθετον τρόπον. Έν όλι- 
γίστω χρόνφ, παρετήρησαν ότι ήδυνάτιζεν, 
ότι έχανε τό χρώμά του, ότι έβάδιζεν έπι- 
πονώτερον άπό ήμέρας είς ήμέραν. Τό πρό- 
σωπόν του έρρυτιδοΰτο πλειότερον, έφαίνετο 
δέ διαρκώς βεβυθισμένος είς βαθεϊαν ρέμβην.

— Τί σημαίνουν όλα αύτά; ήρώτων πάν
τες χαμηλοφώνως.

Έν τούτοις, ό κ. Κετάρας δέν έπαυε νά 
έξυμνή τήν χάριν, τήν αγαθότητα τής συζύ
γου του. 'Ως πρός αύτό, ήτο άκούραστος.

Μετ’ άρκετάς έπισκέψεις, ή νεαρά γυνή είδεν ότι ό δικηγόρος έπανε- 
λάμβανε τά αύτά. Τότε έσκέφθη, ότι αύτός θά τή έδίδαξεν όσας σωμα
τικάς άσκήσεις έγνώριζε, καί ότι έτεροι ’ίσως έγνώριζον διαφόρους καί 
ήθέλησε νά τάς μάθη, διά νά μή στερήση ούδεμιάς τόν προσφιλή σύζυ
γόν της, είς δν, ώς εύσυνείδητος σύζυγος, τάς έδίδασκε θρησκευτικώς.

Ώςτε έντός τριών μηνών, ό κ. Κετάρας κατήντησε σκελετός. Τά 
χαρακτηριστικά του φρικωδώς ήλλοιώθησαν, τό χρώμά του ώχρίασεν, οί 
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οφθαλμοί του έκοιλάνθησαν, το χείλος του έκρεμάσθη, ή κεφαλή του καί 
αί χεερες του έσείοντο’ ήτο άξιολύπητος.

Ή κυρία Κετάρα, τούναντίον, ήτο εύθυμοτάτη ! Ή χαρά της καί ή 
καλλονή της τήν καθίστων τήν ώραιοτάτην τών γυναικών τής Κηφισσίας. 
Ή φήμη της ήτο διαπρύσιος. Είχεν άναπτυχθή θαυμασίως, οι ώμοι της 
έπάχυνον, καί τό στήθος της έξωγκώθη είς βαθμόν προκαλοΰντα ήδυπά- 
θειαν. Πληθύς λατρευτών ενθουσιασμένων τήν έπολιόρκουν !

— Καλέ τί άντίφασις ! έ'λεγον. Αυτή ή νέα συνδεδεμένη μ’ εκείνον 
τόν γέροντα ! Τί άποτρόπαιον ! Τί είμπορεΐ νά κάμη εκείνο τό έρείπιον 
είς τόσην χάριν καί τόσον πλούτον ;

Άλλά καί τό «έρείπιον» δέν ήτο διόλου εΰχαριστημένον ! Όσον κατε- 
βάλετο, τόσον έλάτρευε τήν σύζυγόν του. Έν τούτοις, ήρξατο νά περιο- 
ρίζη τούς έπαίνους αύτοϋ.

— Καλέ τί εύλύγιστον ποϋ είναι τό σώμα της ! τώ έλεγεν εσπέραν 
τινά φίλος τις, θεωρών στροβιλίζουσαν τήν κυρίαν Κετάρα.

— Ναι, άπεκρίθη ούτος, είναι άποτέλεσμα τών σωματικών ασκή
σεων άλλ’ αΰταί δέν επιφέρουν τά αυτά αποτελέσματα είς όλους.

Έπί τέλους, συνέβη τι, διαφώτισαν αίφνιδίως μυστήριον, δπερ οί 
πλεΐστοι ούδόλως είχον εν
νοήσει.

Ή φρουρά τής Κηφισσίας 
ήλλαξε. Λόχος μηχανικού 
αντικατέστησε τον τού ιπ
πικού.

Είς τόν νέον τούτον λό
χον, ύπήρχε νεαρός άνθυπο- 
λοχαγός μόλις άποφοιτήσας 
τής Στρατιωτικής Σχολής 
τών Εΰελπίδων ό κ. Γορ- 
μέτας. ΤΗτο εικοσαετής, μέ 
μικρόν μαΰρον μύστακα, μέ

οφθαλμούς κυανούς καί μέ ανάστημα χ,αριέστατον !
’Εντός δύο ήμερών, έπεθεώρησε πάσας τάς γυναίκας τής Κηφισσίας, 

άπό τής κυρίας Κετάρα μέχρι'τής τελευταίας έργάτιδος.
Έσταμάτησεν είς τήν κυρίαν Κετάρα.
’Εννοείται, ότι πολλαί ζηλοτυπίαι έξηγερθησαν. Διότι μόλις ή φιλ- 

τάτη ’Αγγελική καθυπέταξε τόν ώραιον άνθυπολοχαγόν, άπέπεμψε τούς 

πρώτους καθηγητάς αύτής, κρίνουσα ότι μόνος αυτός ήξιζεν όλους.
Κατ’ ακολουθίαν, έγεννήθησαν μίση, εχθραι, μέλλουσαι νά έκραγώσιν 

έν δεδομένη περιστάσει, τούτο τουλάχιστον έψιθυρίζετο.
Άλλά, κατόπιν ομολογίας τινός, — ασυνειδήτου — ήν έκαμεν είς τό 

έντευκτήριον τού Μεγάλου Ξενοδοχείου ό κύριος Κετάρας, τά πάντα 
ήσύχασαν, διότι ήναγκάσθησαν ν’ άναγνωρίσωσιν, ότι ό κ. Γορμέτας 
ήξιζε τήν προτίμησιν ής άπήλαυε.

Έλάλουν περί διαφόρων.
Ή σειρά τής ομιλίας έπέφερε τήν συζήτησιν είς τάς σωματικάς ασκή

σεις περί ών έλάλει ό νεαρός δικηγόρος Περσάνης, όςτις ’έλεγε μετά 
πεποιθήσεως περί αυτών ότι «πρέπει νά συσταίνη τις τήν χρήσιν».

— Σωματικάς ασκήσεις! άνέκοαξεν άποτόμως ό κύριος Κετάρας, 
καί τολμάτε νά τάς έγκωμιάζητε ! Ά ! αύτό είναι πάρα πολύ, κύριε !

— Τί έννοεϊτε; είπεν ό νεαρός δικηγόρος, τρέμων μή ό κύριος Κετά
ρας ήννόησέ τι.

— Κυττάξατε, κύριε, πώς μ’ έκαμαν αί σωματικαί ασκήσεις σας ! 
άπεκρίθη ό κ. Κετάρας, τρέμων έξ οργής.

— Είναι δυνατόν ;
— Μάλιστα, κύριε, νά είς ποιον σημεϊον μ*  έφερον, έντός έξ μηνών. 

’Ξεύρετε πώς ήμουν όταν ήλθον είς Κηφισσιάν ; Τώρα δέν έχω ούτε 
δυνάμεις, ούτε ύγείαν. Καί έν άπλούν ρεύμα άέρος, μέ συναχώνει!

— Περίεργον !
— ’Ά ! ά! χάνετε τήν πεποίθησίν σας, μοΰ φαίνεται !
— Μέ συγχωρεϊτε, άλλά μοΰ φαίνεται πολύ σκοτεινόν δ,τι λέγετε.
— Σκοτεινόν, κύριε, σκοτεινόν ! Ακούσατε. 'Η γυναϊκά μου, μίαν 

ήμέραν ’πού ήμουν κουρασμένος, χωρίς νά έννοώ τήν αιτίαν τού καμά
του αύτοϋ, ή γυναϊκά μου μοΰ είπεν ότι αύτό προέρχεται άπό τήν οκνη
ρίαν μου, καί ότι θά ηύξανεν όλονέν, έάν δέν έφρόντιζον περί τής θερα
πείας του. — Ποιας θεραπείας; τής άπήντησα.— Πρέπει ν’άσκήσαι.— 
Νομίζεις; — Είμαι βεβαιοτάτη.—Τότε άς άσκηθώμεν. — Καλά.Αρχίζει 
λοιπόν νά μοΰ μανθάνη ό,τι έδιδάχθη, ότι είξεύρει τήν καλλιτέραν μέ
θοδον, καί ότι θά κάμωμεν τό πείραμα ευθύς, αν ήθελα. — Έδέχθην, 
άγνοών είς τί συνίστατο τούτο, καί ποιον άποτέλεσμα θά έπέφερεν. Άχ ! 
κύριε, ό Θεός νά σέ προφυλάξη άπό τέτοιας δοκιμάς !

— Ήτο λοιπόν πολύ τρομερόν ;
— Τρομερόν, τρομερόν ! ’Όχι, ό'χι, είπεν ό κ. Κετάρας μέ γλυκυτέ- 

ραν φωνήν, ήτο μάλλον εύάρεστον.
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— Τότε διατί παραπονεϊσθε ;
— Διατί παραποιούμαι; Μά, κύριε, αύτό μέ κατασυνέτριψεν ! Λύτη 

ή σωματική άσκησις διήρκεσε τρία τέταρτα της ώρας !
— Χωρίς αποτέλεσμα; ήρώτησεν ό δικηγόρος, μόλις πνίγων την έκρη- 

ζιν τοΰ γέλωτός του, όν συνεμερίζοντο άπαντες.
— Μετ’αποτελέσματος ! άπεκρίθη ό κ. Κετάρας, μανιώδης. Μά τρία 

τέταρτα της ώρας, όμως ! "Ω ! κύριε, ήτο φοβερόν ! Αύτό έπανεληφθη 
επί οκτώ ημέρας, έπειτα ή γυναϊκά μου ώμολόγησεν ότι δεν ήκολούθησε 
την καλήν μέθοδον. Έδοκιμάσαμεν άλλην ! Κουραστικωτέραν ! Έπΐ 
τέλους, κύριε, έπεθεώρησα δλας τάς σωματικάς ασκήσεις. Καί νά, που 
κατήντησα !

— Διάβολε ! δεν σάς ηξευρα τόσον δυνατόν !
— 'Ωραία δύναμις ! Τούλάχιστον νά έδυνάμωνα ! “Εχουν δίκαιον νά 

λέγουν ακριβά κοστίζει ή εύχαρίστησις. ‘‘Όσον περισσότερον έκαμα σω
ματικάς ασκήσεις, τόσον αδυνάτιζα. «Θά συνειθίσης !» μου έλεγεν ή 
γυναϊκά μου. « Ίδέ τόν κ. Περσάνην, πώς επέτυχαν ’ς αύτόν αΰταί αΐ 
άσκησεις.» Μά την πίστιν μου όμως, ο,τι ωφελεί ’ς τόν ένα, βλάπτε' 
τόν άλλον !

Έγέλων άπαντες έν σιγή.
— Έπρεπε νά κάνετε ιππασίαν, κύριε, εϊπεν αίφνης ό άνθυπολοχα- 

γός, διά φωνής άνησύχου καί ε’ίρωνος.
"Απαντες οΐ παρευρισκόμενοι έτεινον τό ούς.
—'Ιππασίαν, κύριε ! άνέκραξεν ό κύριος Κετάρας ύψών την πυγμήν 

πρός τά άνω καί τρίζων τούς όδόντας· ιππασίαν ! Την έκαμα καί αυ
τήν, άλλ’ όχι περισσότερον άπό τέσσαρας ημέρας. Ή γυναϊκά μου άπε- 
φάσισε νά μ’ άφηση ησυχον, κατόπιν όλων αυτών. 'Ιππασίαν! Μ’αύτη 
είναι γαϊδουρινή δουλειά ! ’Ακόμη μιά ’βδομάδα, καί σάς άφινα χρό
νους, άν αύτό ’μπορούσε νά σάς εύχαριστηση ! . . .

(Μίμ,ηβις)
ΤΣΑΧΠΙΝΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΜΑΝΟΣ ΠΑΣΑΣ
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ΙΑ ακαταπόνητος επιστημονική έξοχότης, 
μία από τάς πλέον άγαπητάς καί διακε
κριμένα; προσωπικότητας της έν Καίρω 
Κοινωνίας, είναι πανθομολογουμένως ό κύ
ριος ’Αντώνιος Κωμανος ΠαΟας, εις έκ 
των μάλλον επισήμων ιατρών της ’Ανα
τολής, ού αί λαμπραι έπιστημονικαϊ έρ- 
γασίαι, δικαίως παρέχουσιν εις τό όνομά 
του σήμερον αληθείς τίτλους εις την έκτί- 
μ.ησιν καί εις την ευγνωμοσύνην των αντι
προσώπων της ιατρικής επιστήμης.

'Η « Ποικίλη Στοά ί> στολίζουσα την 
Πινακοθήκην τοϋ παρόντος τόμου αύτης

διά της Εικόνας του συμπαθέστατου ’Ανδρος, άνταποκρίνεται πληρέστατα 
εις δικαίαν γενικήν ύποχρέωσιν, ής έσμέν βέβαιοι, ότι γηθοσύνως θά χαι- 
ρετίσωσι την έκτέλεσιν, ού μόνον οί έν Αίγύπτω άναγνώσται του Έθνικοΰ 
'Ημερολογίου, άλλά καί όσοι ετυχε νά γνωρίσωσιν έκ τοΰ πλησίον τόν κ. 
Κωμανόν, ον ό Ααΐδεν μετ’ ένθουσιασμοΰ άποκαλεϊ σοφόν συνάδελφον.

Τό έν Παρισίοις έγκριτον Περιοδικόν ή « Σύγχρονος ’Εγκυκλοπαί
δεια » κατά τό έτος τοΰτο άφιέρωσεν ώραϊον έγκώμιον εις την ικανό
τητα τοΰ έν Αίγύπτφ ομογενούς έπιστήμονος. ’Αντί πάσης άλλης άρμο- 
διωτέρας βιογραφικης σημειώσεως, παραθέτομεν κατωτέρω ολόκληρον τό 
άρθρον τοΰτο, τό ύπο έγκριτου συνεργάτου, τοΰ έςοχωτάτου δόκτωρος 
κ. Loredan γραφέν έν τη «Συγχρόνω ’Εγκυκλοπαίδεια» των Παρι- 
σίων, περί τοΰ κ. Κωμανοΰ, δπερ αποτελεί τόν άληθέστερον κόσμον πρός 
την έπιστημονικην ύπεροχην καί την ύπέρ της προόδου της Επιστήμης 
ενδελεχή άφοσίωσιν καί άςίαν τοΰ έν Καίρφ διαπρεπούς μύστου αύτης.

* **
Εις τάς έπιστημονικάς εργασίας τοΰ κ. Α. Κωμανοΰ Παβα οφεί

λονται ένδιαφέρουσαι παρατηρήσεις, πολύτιμοι σήμερον αποδείξεις γενό- 
ΙωANNOY ΑρΣΕΝΗ «ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ» 13
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μεναι, δι’ όσους έπιθυμοΰσι νά διαλευκάνωσι μερικά, σκοτεινά σημεία της 
επιστήμης, ήν μετά τόσης αυθεντίας αντιπροσωπεύει, κατ’ έξοχήν άνηρ 
του καθήκοντος καί τής επιστήμης εργάτης ό κ. Κωμανός.

Ό μόνος επιστήμων, δστις έκαμεν ασφαλή διάγνωσιν εις τό νόσημα, 
έξ ού άπεβίωσεν ό πρώην Κεδίβης, ίσως δέ καί κάτοικος, τόν όποιον 
έτίμησε δι’ έπισκέψεως κατ’ οίκον ή A. Υ. ό νυν Κεδίβης. Ούτος έξαι- 
ρε^ως ύπολήπτεται καί τιμά διά τής ύψηλής εύνοιας του τόν κ. Κωμα- 
νόν, δστις ούχί άπαξ έξεδήλωσε δείγματα βαθυτάτου καί ειλικρινούς σε
βασμού πρός τόν Αντιβασιλέα του. Τόν’Ιανουάριον τοΰ 1892 προσελήφθη 
είς τήν ύπηρεσίαν τοΰ Κεδίβου, ώς ιδιαίτερος αύτοϋ ιατρός καί ώς αρ
χίατρος του πολίτικου και τοϋ στρατιωτικού αύτοϋ οϊκου. Εί δέ καί 
άπεμακρύνθη τελευταϊον τής ύψηλής ταύτης θέσεως, έν τούτοις γενικώς 
πιστεύεται δτι ή Α. Υ. ό Κεδίβης, έν τή διακρινούση αύτόν περινοίιγ, 
δέν θά βραδύνη, ίνα καλέση παρ’ έαυτφ τόν αείποτε έν άληθεϊ άφοσιώ- 
σει τιμήσαντα τό μέγα παρά τή A. Υ. τώ Κεδίβη αξίωμά του. Τά 
στήθη τοΰ κ. Κωμανοΰ Πα6α κοσμοΰσι πολλά παράσημα, διατελεϊ μέ
λος πολλών ξένων εταιρειών και συλλόγων, προήχθη δ’ έσχάτως καί ύπό 
τής Ελληνικής Κυβερνήσεως εις τόν χρυσοΰν Σταυρόν τοΰ Σωτήρος διά 
τάς «ύπέρ τών έν Αϊγύπτω 'Ελληνικών συμφερόντων προσπάθειας αύτοϋ».

* *· *
'Υπέροχος ώς έπιστήμων, δέν είναι όλιγώτερον έξοχος ό κ. Α. Κω- 

μανοζ Παβοίς ώς άνθρωπος. Παραδειγματικής μετριοφροσύνης έπιστή
μων, γινώσκει νά συνδυάζη άξιοθαυμάστως τήν άκραν θετικότητα έν τώ 
έπιστημονικφ νικηφόρω αύτοϋ σταδίφ καί τήν αξιοπρέπειαν τοΰ έπιστή- 
μονος πρός τό αίσθημα τοΰ πατριώτου. Εί καί κατέχων πλήρη καί ορ
θήν τήν συνείδησιν τών χαρισμάτων, δι’ ών δαψιλώς έχει αύτόν προικί
σει ή φύσις, έν τούτοις πάντοτε αίσθημα έρασμίας καί συμπαθούς με
τριοφροσύνης πρωτοστατεί είς οίανδήποτε αύτοϋ έπιστημονικήν ή κοι
νωνικήν δράσιν, δι’ήν ούδέποτε έκόμπασεν, ούδ’ήνέχθη άκούων ύφαινό- 
μενον ένώπιον αύτοϋ τόν δίκαιον καί όφειλόμενον έπαινον. ’Αληθώς φι- 
λόπατρις άνήρ δσω καί ακραιφνής. Είς ούδένα τών Ελλήνων ήρνήθη 
ποτέ τήν προστασίαν του, άλλά πάντοτε φιλεύσπλαγχνος καί αρωγός 
παντός άγαθοΰ καί γενναίου, έγκρύπτει έν έαυτω καρδίαν θερμήν καί 
συμπαθούσαν, πάντας δέ δεσμεύουσαν τούς εύτυχήσαντας νά συνδεθώσι 
στενώτερον καί είλικρινέστερον μετά τοΰ σοφού έπιστήμονος. Ό άκούων 
τοΰ κ. Κωμανοΰ Παβα, κοινωνεϊ τοΰ ένθέου καί εύγενοΰς πυρός, δπερ κο-

ΣΤΟΑ

χλάζει ύπό τάς πτυχάς τής φιλοπάτριδος καρδίας του. ’Εντεύθεν πρός 
τήν έν τώ προσώπφ τοΰ κ. Κωμανοΰ άμέριστον κρίσιν καί έκτίμησιν τοΰ 
έπιστημονικοΰ κόσμου, εξίσου ομόθυμος τυγχάνει καί ή ώς πατριώτου 
Έλληνος ίδιάζουσα τιμή τών έν Αϊγύπτω Ελληνικών Κοινοτήτων, αΐ- 
τινες περιβάλλουσι τόν εύδόκιμον συγγραφέα καί φιλάνθρωπον τής έπι— 
στήμης ιεροφάντην διά γενικής συμπάθειας καί άγάπης.LE DOCTEUR A.-D. COMANOS PACHAM6decin particulier de Son Altesse le Khddive d’Egypte

,XaES travaux scientifiques cle M. le docteur A. D. Co
manos Pacha, Tun des medecins les plus distingues de 
l’Orient, lui constituent, a l’heure actuelle, de veritables 
titres a l'estime et a la reconnaissance des representants 
de la science medicale. On lui doit d interessantes observa
tions, aujourd’hui devenues de precieux documents pour 
tous ceux qui veulent eclaircir certains points obscurs de 
la science qu’il represente en Egypte avec tant d’autorite.

Avant de parler de ces travaux, nous tenons a consigner 
ici quelques notes biographiques que nous avons pu re- 
cueillir sur la haute personnalite de M. le docteur A. D. 
Comanos Pacha, si estime de tous ceux qui ont pu cons- 
tater de pres son merite et ses capacites professionnelles.

Ne en Thessalie, en 1852, dans la petite ville de Zagora, 
il fit ses etudes medicales successivement en Allemagne et 
en Autriche, puis a Paris. Ses examens furent passes a 
Strasbourg en 1875. Ayant regu son titre de docteur, il 
visita les hopitaux de Munich, de Berlin et de Vienne, fit 
plusieurs mois d’internat dans le grand hopital de la ma
ternite a Prague, puis vint passer une annee entiere dans 
les hopitaux de Paris, suivant assidtiment les services des 
grands maitres tels que Germain See, Lassagne, Peter, 
Verneuil, Pean, Gosselin, Bichet, Fournier, etc.

C’est en janvier 1877 qu’il vint s’etablir au Caire ou il 
conquit rapidement une reputation honorable.

Si nous examinons ses nombreux titres, nous voyons 
qu’il est membre correspondant de plusieurs societes sa- 
vantes et de medecine, qu’il est medecin-examinateur de 
la Compagnie d’assurances sur la vie Le Phenix et de la 
New-York C° et qu’enfin il a regu depuis son sejour en 
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Egypte nombre de decorations et de distinctions honorifi- 
ques, consecrations legitimes de sa science et de son talent.

Ajoutons que, depuis le 15 janvier 1892, il a l’honneur 
de servir Son Altesse le Khedive d’Egypte Abbas II, en 
qualite de medecin particulier et chef du service medical 
de sa maison civile et militaire.

Les travaux originaux que le docteur A. D. Comanos- 
Pacha a publies dans le cours de sa carriere sont le re
sume de ses nombreuses observations etiologiques et cli- 
matologiques.Le premier en date est une etude Sur la fidvre 

pernicieuse en Egypte, publiee en 1878 dans le Zeitschrift 

filr praktische medicin de Berlin.
Puis viennent: Le traitement de la dyssenterie par le My- 

rohalanos, publie en 1879 dans le Berliner Klinische Woch- 

enschrift (XVI. 1); Une dtude sur une action*  toxique de la 
morphine se manifestant par un exanth&me scarlatiniforme, 

accompagnd de forte fi&ore, publiee dans la revue prece- 
dente (n° 42) en 1882; L'action de la cocaine en grancles 

doses sur le systbme nerveux central, dans la meme revue 
(n° 38) en 1886.

Le traite sur l’etiologie, la prophylaxie et le traitement 
de l’hepatite suppurative des pays chauds, publie en fran- 
gais)a Alexandrie en 1893, et que nous avons actuellement 
sous les yeux, passe a juste titre pour le plus importantjet 
le plus savant ouvrage ecrit sur cettejinteressante question.

La maladie de foie est, comme on sait, des plus fre- 
quentes dans les pays chauds et notamment en Orient. 
C’est meme 1’affection qui attaque le plus rapidement l’Eu- 
ropeen en sejour danslces contrees du soleil. A quoi tient 
cette predisposition morbide? C’est ce qu’examine au de
but de son ouvrage le docteur Comanos Pacha, joignant 
a une critique des plus serrees une analyse fouillee de 
tous les elements qui contribuent a rendre permanentes 
en Egypte les affections hepatiques. Il combat l’opinion qui 
veut que la dyssenterie soit la seule cause directe de l’he- 
patite suppurative. Il aborde ensuite Γexamen bacteriolo- 
gique de la matiere hepatique et ramene au bacille hepa- 

tique, qu’il a soigneusement etudie au microscope, la cause 
occasionnelle de Γ hepatite suppurative. Les conclusions 
de son etude etiologique sont les suivantes :

«L’hepatite suppurative aigue est une maladie exclusive 
des pays chauds, dont la double cause etiologique est: 1° 
l’influence du climat, 2°l’invasion microbienne occasionnelle.

«La premiere exerce une action preparatoire absolument 

indispensable a la formation et au developpement de la 
maladie ; et la seconde accomplit l’acte morbide. En d’au- 
tres termes, la premiere prepare et laboure le champ de 
culture, tandis que la seconde jette la semence.»

Les deux derniers chapitres de l’ouvrage sont consacres 
a la prophylaxie de l’affection et a son traitement medical.

C’est Ja,i.en resume, une ceuvre bien faite pour4interes- 
ser nos savants d’Occident qui peuvent etreJ appetes un 
jour a venir en 'Orient, soit pour leur agrement, soit par 
devoir profeesionnel.

Dr P. LOREDAN

Έν Φρεαττοϊ, 14 ’Ιουλίου 1895 
’Αξιότιμε Φίλε κ. "Αρόένη,Ευχαριστώ είς άκρου έπι τή αποστολή τοΰ δημοφιλούς έργου Σας, ου έχω πλήρη τήν σειράν άπό τής έκδύσεως αύτοΰ.Μετά τών ζωηρώνζεύχαριστιών μου έπί τή’φιλόφρονι καί περιποιητική αιτήσει Σας νά μέ ςενίσητε έν τή Ποικίλη Στοά, έκφράζω ύμϊν τήν άπειρον λύπην μου δτι,[ένεκεν^πολλών_:άσχολιών δέν δύναμαι νά έπωφεληθώ τής τιμής ταύτης, τούλάχιστον έπί τοΰ^παρύντος.Έάν φρονήτε δμως δτι τό έσώκλειστον πενιχρόν στιχούργημα δύναται νά ποικίλη τήν Στοάν Σας,^δημοσιεύσατε το.Δέξασδε τάς προσρήσεις μου Πρόθυμος Φίλος

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣ

ΤΗΣ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΟΣ “

JcA-NA τοϋ βίου τούς δρυμώνας 
’Όφεις λοχώόιν ιοβόλοι,

Κ’ ένφ πρός χλοερούς’ λειμώνας 
Χωρεϊς, όέ δάκνουν αίφνης δόλοι.

Πρός αγνωάτα εύώδη ρόδα 
Πίότεις μή πάρεχε ταχείας.

Φέρ’ έπ’ αύτά βραδΰν τόν πόδα
—Άκάνθας κρύπτονόι τραχείας.

Φοβοϋ τάς γλώόόας τάς γοήόόας
Καί τήν μαρμαρυγήν τοϋ κάλλους· 

Είδον ύπάρξεις Ουόόαγείάας
Είς τών όειρήνων τάς υφάλους.
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Καλύπτει κ’ Α πορφύρα ράκη, 
Καί, άτίλβον παν χρνάός δέν είναι.

Τόν ηλτον σκοτίζουν λάκκοι, 
Καί φύοντ’ έκ άαπρών μυράίναι.

’Αντί επαγωγών ρημάτων
"Η ευφυών λογοπαιγνίων,

’Αντί κομψών στιχουργημάτων, 
ΤΩν τοΰτο γέμει τό βιόλίον.

Ξηράς έγγράφω ΰποθήκας
—Καρποί της πείρας είναι όμως— 

Φεύγε ώς μέλισσα τούς σφήκας 
Κ’ έσται σοι άσφαλής ό δρόμος.

Κατ' ’Απρίλιον 1S95
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣ

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΟΝ ΕΚ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ

Ο ΊΤΠΟΧΟΚΓ Έ3ΙΟΣ
------- &

Ν των μάλλον τυραννουμένων πλασμάτων της γης 
είνε άναμφισβητήτως καί ό ύποχόνδριος. “Οπου 
σταθή καί όπου καθίση αιωνίως είνε ανήσυχος. 
Στρέφει δεξιοί καί αριστεροί, κυττάζει γύρωθεν καί 
πεφοβισμένος πάντοτε ώσεί εχθρός τις ενέδρευε καί 
τόν παρεμόνευε . . . Καί ό εχθρός αύτός ό αδυσώ

πητος, ό άμείλικτος, ό άγρυπνος είνε τό . . . ρεύμα.
Τό ρεύμα πανταχού καί πάντοτε, τό ρεύμα τό φοβερόν καί ακατά

σχετου, τό άνθρωποκτόνον καί διαπεραστικόν, τό ρεύμα τό δροσερόν καί 
νοσογόνον, τό ρεύμα, τό φόβητρον των ασθενικών καί των ύποχονδρι'ων! 
Αύτό τόν κυνηγεΐ εις τους σιδηροδρόμους, εις τά καφενεία, εις τά εστια
τόρια, εις τάς αίθούσας των συναυλιών καί εις τά αμφιθέατρα . . . Δέν 
τολυ,ά πουθενά νά καθηση. Ώς όφις άπανταχόθεν ύπεκθρώσκει καί άπει- 
λητικώς ύψοϊ την κεφαλήν έκβάλλον γλώσσας πηχυαίας καί έλικοειδεΐς. 
Καί τότε βλέπετε τό άτυχές μας πλάσμα νά άνοίγη καί κλείη διηνεκώς 
τά παράθυρα, ώς τρελλός νά άλλάσση άκαταπαύστως θέσεις, νά στρυ- 
μώνηται εις τάς γωνίας ώς γαλή, νά διπλώνηται καί νά περιτυλίσσηται 
ώς κουβαρίστρα, νά περιβάλληται μέ διάφορα επανωφόρια ώς κρόμμυον 
καί νά μη έχγι έν ένί λόγφ ησυχίαν ό δυστυχής ούδ’ έπί έν λεπτόν, ούδ’ 

έπί στιγμήν καθ’ όλην την διάρκειαν τοΰ θεάματος, της εκδρομής, η 
της έσπερίδος. . .

Άγωνιά έπί ώρας κυριολεκτικώς !
Τί δέ βάσανου καί οΐα τυραννία, όταν έτοιμάζηται διά νά ύπάγη που

θενά. Τό πώς νά ένδυθή, τί νά πάρη μαζί του καί πώς νά μη έκτεθή, 
ιδού ζητήματα δεινά καί προβλήματα πυθαγόρεια δι’ αυτόν. "Ωρας σκέ
πτεται καί ςανασκέπτεται, ένδοιάζει, αποφασίζει καί είτα πάλιν μετα
νοεί. Διηνεκώς άλλάσσει γνώμην καί έκ φόβου αναβάλλει πάσαν έκδρο- 
μην, παν γεύμα καί πάσαν διασκέδασιν.

Πολλάκις εις επίσημα γεύματα ένώ όλοι σκέπτονται χίλια δύο, άλλος 
πώς θά ένδυθή καί μέ ποιαν περιβολην θά κάμη περισσοτέραν έντύπωσιν, 
άλλος τίνα πρόποσιν θά εϊπη καί τίνα εύφυολογίαν καί άλλος τίνα λογο
παίγνια καί τίνας κολακείας εις τόν Άμφιτρύονα καί τάς κυρίας, αυτός 
σύννους, μελαγχο^,ικός δέν μελετ^ καί δέν ίδρόνει έκ σκέψεων είμη 
άπλούστατα περί τοΰ πώς θά καθηση καί πώς θά άποφύγη κανέν ρεύμα 
ψυχρόν καί λανθάνον έκ τών ό'πισθεν . . .

Τί γελοΐον τό πράγμα δι’ όλους καί τί σοβαρόν δι’ αυτόν ! Δίδει όλα 
τά αγαθά της γης, χαρίζει πάσας τάς λουκουλείους έκείνας απολαύσεις 
καί τά ήδύτατα τών λιχνευμάτων καί ποτών χάριν μιάς γωνίας ασφα
λούς όπου ή ράχες του νά μη αΐσθάνηταε την ψυχράν καί ριγηλήν αμυ
χήν τού αφανούς καί κρυφίου διώκτου του ! . . .

Καί ζή τοιουτοτρόπως αυτός ό άνθρωπος αιωνίως σκεπτόμενος εαυ
τόν. Μία ύπερτροφία έγωϊσμού. Έν κολοσσιαίου, άλλ’ άκακον έγώ. Ζγ 
εντός εαυτού, εντός της κοιλίας, τών φλεβών, τών μυών, της ράχεως, 
έντος τών μελών καί τών έντέρων του.

"Ολαι αί σκέψεις του είνε περί τοΰ σώματός του. Καταντά τίποτε 
άλλο νά μη σκέπτηται. Ή γη άπασα, τό σύμπαν, ό ουρανός, τό στε
ρέωμα ολόκληρον, δι’ αύτόν δέν είνε η τό σώμά του, ή ράχις του, ή 
περιφέρεια της γαστρός του ! Αυτά εξετάζει διαρκώς, αυτά στηθοσκοπεί 
καί εξελέγχει άδιακόπως. Μήπως έκρύωσαν, μήπως είνε ύπεράγαν θερμά, 
μήπως είνε ίδρωμένα, χλιαρά ή παγερά. Καί έξάγει διαρκώς τάς χεϊροος 
έκ τών θυλακίων, τάς κυττάζει καλά, καλά, έσθ’ ότε δέ καί πιάνει καί 
τόν σφιγμόν μετρών αύτόν μετά προσοχής. "Οπου ϊδη καθρέπτην τρέχει 
ώς τρελλός καί θά τόν έζελαμβάνετε ώς φιλόκαλου κόρην, ώς αύτά- 
ρεσκον καί κοκέττην. Τίποτε άπ’ αύτά ό δυστυχής ! Αύτός κυττάζει 
απλώς τό χρώμα τού προσώπου του καί παρατηρεί μήπως είνε ωχρός, 
μέλας ή ύπέρ τό δέον κόκκινος. . . ,
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Καί καταντ^ ούτω πάντοτε νά εύρίσκη εαυτόν πολύ κακά καί νά ύπο- 
πτεύηται ότι κάτι έχει. 'Όλαι αί θερμοκρασίαν τόν άνησυχοΰσι καί όλα 
τά χρώματα τόν φοβίζουσι.

Κατόρθωσε δέ χάριν τοΰ καλοΰ άέρος της έξοχης νά παχύνη ποτέ ; 
Φευ ! καί τότε άπηλπισμένος καί έξω φρένων σάς λέγει ότι τό πάχος 
αυτό δέν είνε ύγίεια, άλλ’ ότι κάτωθεν ύποβώσκει τις οίδε ποια νόσος 
δεινή καί σοβαρά !

Είνε ροδοκόκκινος καί ζωηρός ; Άλλοίμονον έάν τοΰ το ε’ίπητε! Είνε 
άξιος νά σάς ύβρίση. Αύτό τό χρώμα σάς λέγει έχουσι συνήθως καί οί 
ανίατοι και οί φθισικοί. Είνε μόνον ψευδής φενάκη της φύσεως καί του 
θανάτου «ροδοδάκτυλος προάγγελος !»

ΑΛΕΞ. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΥΣ

ΣΤΙΓΜ1ΟΤΥΠΟΝ ΕΚ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ

Ο ΑΝΑΠΟΦΑΣΙΣΤΟΣ
------ ®------

I βασανισμένον όν καί ό αναποφάσιστος !
Τά βάσανά του δέν έχουσι τέλος. Άρχίζουσιν 

άπό της πρώτης χαραυγής καί τελειώνουσι μόνον 
είς τον βαθύτατον ύπνον της νυκτός, διότι καί πρό 
αύτοϋ ακόμη παλαίει, έάν πρέπη νά κοιμηθή καί 
πώς πρέπει νά κοιμηθή, έάν πρέπη νά φορέση τον 
νυκτερινόν του σκούφον η νά άνάψη την κανδύλαν 

της νυκτός καί τά τοιαΰτα.
Είς όλα τά πράγματα καί είς τά έλάχιστα τυραννεΐται οίκτρώς μη 

δυνάμενος νά κάμη τι αμέσως καί άνευ τίνος ένδοιασμοϋ. Πανταχοΰ καί 
πάντοτε τό φάσμα της άναποφασιστικότητος, της αμφιβολίας, της τα- 
λαντευομένης θελήσεως. Πρόκειται νά ένδυθή καί νά έξέλθη καί ιδού νέα 
προβλήματα περί την απλήν έκλογην της περισκελίδος καί του λαιμοδέ
του. Φορεϊ τό έν μετά τό άλλο, είτα μετανοεί καί άλλάσσων γνώμην 
έπανέρχεται έπί τό πρώτον καί ούτω καθ’ έξης. Έάν ό καιρός ήνε συννε
φώδης καί προμηνύεται βροχή, νέα πάλη περί τό άλεξίβροχον καί τήν 
ράβδον, έάν πρέπη νά τα παραλαβή ή μή, διαρκεί τέταρτον ολόκληρον, 
ότε ή έπερχομένη βροχή λύει καί διαλύει άποτελεσματικώς τό ζήτημα....

Άλλά διά τό έπανωφόριον; Δι’ έκεϊνο νέοι άγώνεςκαΐ νέοι ένδοιασμοί! 
Νά τό πάρη ή νά μή τό πάρη ;

’Αληθές to be or not to be δι’ αύτόν. Κατέρχεται έκ νέου, σταματ^ 
είς τό μέσον, διασκελίζει πάλιν νέους άναβαθμούς έως ότου ή ώρα παρέλθη 
καί χάση τόν συρμόν, έάν ήτο διά ταξείδιον, ή τήν παράδοσιν, έάν ήνε 
φοιτητής ή διδάσκαλος.

Άλλοίμον δ’ όταν έξέλθη χωρίς ώρισμένον σκοπόν !
Τότε δέ τότε γίνεται γελοίος καί κωμικώτατον παρέχεται θέαμα είς 

τούς τυχόν γνωρίζοντας καί παρακολουθοΰντας αύτόν !
"Ισταται έπί τέταρτον όλον είς τήν έξώθυραν μή γνωρίζων πρός ποιον 

μέρος νά διευθυνθή. Τραβ^ δεξιά καί είτα πάλιν επιστρέφει. Διευθύνεται 
πρός τάριστερά καί ιδού ότι ταχέως καί άποτόμως σταματά συλλογισμέ
νος καί μελαγχολικός. Ό ήλιος πολλάκις τόν καβουρδίζει καί τόν καίει 
ώς φλογίδα έπί τής έσχάρεως, πλήν μάτην ! Τό θΰματής άναποφασιστι- 
κότητος καίεται, πυρακτοΰται, μελανοϋται, έξατμίζεται, πλήν τί νά 
κάμη ; ’Ανάγκη πάσα νά ληφθή μία άπόφασις. Καί αύτή λαμβάνεται 
διά τής βίας, διότι συχνάκις σωτήρ τις έπιφαίνεται, φίλος τις ή οικείος 
όστις τόν σύρει πρός οίον εκείνος μέρος θέλει.

Φοβερά δ’ή αγωνία του καί όταν καθίση νά φάγη, ιδίως έν έστιατορίω. 
Κρατεί τόν κατάλογον καί τόν μελετά έπί δέκα καί πλέον λεπτά. Είνε 
έτοιμος νά παραγγείλη, κάμνει σημείον εις τόν ύπηρέτην, πλήν ταχέως 
μετανοεί.Άλλάσσει γνώμ.ην καί θέλει άλλα έδέσματα άνθ’ ών τό πρώτον 
εξέλεξε. Τέλος φωνάζει καί τά παραγγέλλει, πλήν φεϋ ! καί αύτήν τήν 
φοράν μετανοεί καί άσχάλλει διά τήν έκλογήν.Έν τούτοις έντρέπεται καί 
δέν γνωρίζει τί νά κάμη. Έπί τέλους ή ανάγκη τόν πιέζει καί αποφασίζει 
νά καλέση καί πάλιν τόν οίκέτην, πρός ον άνακοινοί τήν νέαν μεταβολήν.

Είς τοιαύτην δέ περίστασιν θά ήκούσθη άφεύκτως καί τό κλασικόν :
— Τό κεφάλι τοΰ κυρίου νά γείνη πατσάς ! .. .
Δεινάς στιγμάς επίσης διέρχεται ό αναποφάσιστος καί όταν πρόκηται 

νά μεταβή είς χορόν ή εσπερίδα τινά. Ένδύεται, ετοιμάζεται, τρώγει 
ένωρίς, λαμβάνει όλα τά μέτρα του διά νά ήνε έτοιμος καί έν τάξει. 
Άλλ’ ιδού κατά τήν τελευταίαν στιγμήν μετανοών καί μεταβάλλων σκέ
ψεις καί αποφάσεις ! Καί ιδού τον πάλιν έκδυόμενον καί άποβάλλοντα 
φράκ, κλάκ, καί όλην τήν σειράν τών εκουσίων αύτών πεδών καί βασα
νιστηρίων.

Νοστιμότατος δ’ είνε όταν άκούη τούς φίλους καί τούς γνωρίμους του. 
"Εκαστος τόν πείθει εύθύς καί έκ τοΰ προχείρου.
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Μέ μίαν λέξιν τόν διαθέτει ό καθείς ώς θέλει. Ευθύς δέ μετά μίαν 
στιγμήν ό άλλος τόν πείθει περί τοΰ έναντίου καί ιδού τον πάλιν πειθή- 
νιον καί τυφλόν ό'ργανον καί τοΰ δευτέρου !

Μέ εν «δέν βαρυέσαι! » αφήνει τά πάντα καί αποφασίζει μηδέν νά 
πράξη έξ όσων άκλονήτως είχεν αποφασίσει. Μέ εν «δέν έντρέπεσαι !» 
ενός άλλου ιδού τον πάλιν ακλόνητος καί ακράδαντος είς την προτέραν 
άπόφασίν του.

Φρόκαλον, άνεμοδερόμενον παίγνιον, άθυρμα καϊ ύπό πάσης πνοής 
παρασυρόμενον φρύγανον ό αναποφάσιστος άνθρωπος, είνε θΰμα διηνεκές 
τοΰ ασθενούς αύτοΰ χαρακτήρος, βλάπτων σφόδρα εαυτόν καί τό χείρι— 
στον . . . πλειστάκις άκουσίως καί τούς άλλους.

Ισως καί νά γεννηθή ποτέ δέν θάπεφάσιζεν, έάν καί εις αύτό πρό τοΰ 
νά έξέλθη είς τόν κόσμον ήρωτάτο !

ΑΛΕΞ. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΥΣ

II

Δέν αγαπώ τήν καλλονήν άλλά τήν γοητείαν 
δέν κλίνω πρδ αγάλματος — ψυχρά τά θέλγητρα του! — 
τί άν είς θάμβους λούεται δ Παρθενών αγνείαν ; . . 
οΰτε έν δάκρυ τά λευκά στολίζει μαρμαρα του . . .

Τής κόρης τ’ δ’μμα άγαπώ δταν ήρεμα κλαϊον 
εισδύει, καί παράπονου μεστόν περιπαθείας, 
δταν είς ρέμβης έκστασιν λιπόψυχου, έκπνεον, 
εις λογισμούς ηδονικούς θολοΰται νοσταλγίας.

Μίαν ημέραν εύθυμος μοϊ έτεινε τήν χεϊρα 
ώς τις ήχώ περίλυπος τών ουρανών έλάλει, 
καί ή υγρά τοΰ χείλους της ανέπαφος πορφύρα 
είς άρρητον μειδίαμα έρώτων διεσταλλει.

Καί έκτοτε έζήτησα τδν ουρανόν, καρδίαν, 
καί στήθος μου, τδ άπειρον, αύτήν νά αγαπήσω.

ΤΙΜΟΣ

ΪΙΑΡΘΕΝΟΣ- ΟΝΕΙΡΟΝ
ι

JK.YMA φωτός, περίπτυξις ζωής καί μελωδίας 

παλμός καί μύρον, δάκρυα γελώτων καί οδύνης, 
έν μέσω πόνου καί γαλήνης 

προκύπτει τ’ δμμα της, υγρά είκών ήδυπαθείας.

Όταν ή φύσις τήν αυγήν φωτός καί δρόσου πλήρης, 
πλέκει νωθρά τδ φύλλωμα κι’ εις μαγικούς όνείρους 

καί εις φιλήματα καί λήρους 
ή πλάσις δλη ώς μολπή κυλιέται θυμήρης.

Πέρα, καί δμως αγνοεί ή μάγος άβροβατις 
ποιαν έγειρει θύελλαν τοΰ κάλλους της δ δαίμων, 

λιπόθυμος καί τρέμων
φεύγει δ νους μου μαγευθείς εις έν μειδίαμά της.

Ίδ'ε κοιμάται, . . . εις φαιδρούς πλανάται παραδείσους, 
καί τούς ευόσμους στεναγμ-ούς τής αύ'ρας περιπτύσσει 

ή κόμη της καί φρίσσει 
ένω εις δύο λύεται βοστρύχους μελιχούσους.

’Απηυδημένους έκλεισε τούς οφθαλμούς νωθρούς,
καί έκοιμήθη, . . . ελαφρά ή αύρα ψιθυρίζει, 
δ χρόνος βέει σιγηλός καί μόλις βηματίζει 1 
μή . . . . τών στιγμών του ασεβής τήν έςυπνίση θροΰς ! ! 
κοιμάται........................

Ίδ'ε κοιμάται, είς αγνούς όνείρους ή ψυχή της 
τδ γαλανόν της άπειρον γελόης άνελίσσει 

καί μειδιά καί πλήσσει 
δλη νεότης έκστασις καί μέθη ή μορφή της.

ΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

ΦΙΛΗΜΩΝ ηκι BAYLIS

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ Κυριακή τής Άπόκρηας. Ή χώρα σά μιά 
γυναίκα ποΰ δέ θά ήταν εύμορφη, μά θά ήταν γαργαλι
στική, καί ποΰ θά βγανεν άπό στόμα διάπλατο μέ τά 
μισοτριμένα δόντια κρασοπότιστο βραχνό τραγούδι. Ή 
νύχτ’ αμίλητη καί αργή τήν έμπλεξε στά μαΰρα δίχτυα 

της τή χώρα. Φανάρι κρεμαστό κάπου χαμοφωτίζει τό δρομάκη τής 
γειτονιάς. Ζερβά δεξιά τά σπίτια, δίπατα, μονόπατα, μέ τά πράσινα 
παραθυρόφυλλα καί τά καγκελωτά μπαλκόνια τά καλόχτιστα- καί κολ- 
λητά α’ αύτά, τά παλιόσπιτα- σκεβρωμένα χαγιάτια ποΰ τριζοβολοΰν 
στο κάθε πάτημα, μπακανιασμένοι τοίχοι, έτοιμοι νά σωριαστούν σκά
λες ποΰ άεροστέκουν- κι ακόμα μαζί μ’ εκείνα, τά καλυβόσπιτα, άχυ- 
ροσκεπασμένα, μιά τρύπα μόνο γιά πορτοπαράθυρο. Κι άπ’ δλα κι απο 
τά κτίρια, κι άπό τό σωκκάκι, κι άπό τό δρομάκη κι άπό τή γειτονιά, 
κι άπό τήν δλη χώρα άπλώνοταν, σάν τρελλό βροντολόγημα, χωρίς 
άρχή καί τέλος καί ρυθμό, χυδαίο ξεφάντωμα, τό καρναβάλι. Στήν 
ησυχία τής νύχτας γροικούσες τραγούδι τών βουνών δροσόπλαστο νά 
βγαίνη άσχημισμένον άπό κακόφωνα χείλη’ κάπου σάν ένας ίσκιος χα-
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ράς γυναικείας πρόβαλλε πίσω άπό τό γιαλί, καί γοργοχάνοταν, μαζί μέ 
ποτηριών τσουγκρίσματα, μέ γέλια και χοροποδήματα, μέ τοΰ βιολιτζή 
τόν αμανέ, μέ τών μασκαράδων τό στάσιμον άπό πόρτα σέ πόρτα. Ό 
θόρυβος έκείνος είχε κάθε ήχον, άπό τήν βοήν ώς τό ψιθύρισμα- άλλα 
παράφωνα όλα, τίποτε αρμονικόν. Απέξω τών σπιτιών τά πρόσωπα, 
στό νυσταγμένο φώς του φαναριού, έδειχναν σαν άνθρώπων πρόσωπα, 
σαν τών άνθρώπων ποϋ γλεντούσαν μέσα τους.

Μόνο στού σωκκακιοϋ τήν άκρη τό μοναχικό καλυβόσπιτο έδειχνεν 
ό'ψιν άλλην είχε κάτι τι, μήτε θλιβερό, μήτε όλότελα σιωπηλό. Δέν 
έμενεν έξω άπό τή ζωή τής νύχτας έκείνης· έστεκε μόνο παράμερα- δέν 
ήμποροΰσε ν’ άνακατωθή στό χυδαίο ξεφάντωμα, άλλα σά νά θελε νά 
γροικηθή κ’ εκείνο στό πανηγύρι τών άνθρώπων. Κ’ έλαμπεν αύτό σά 
φεγγαροπρόσωπο μέσα στό σκότος, κ’ ή νύχτα τό κύτταζε μέ προσοχή 
μέσα στά μαύρα δίχτυα της, κ’ ή ξελογιάστρα ξωτικιά, ή Άπόκρηα, 
διαβαίνοντας έκείθεν, έστεκε μέ σταυρωμένα χέρια, σά σέ προσευχή, καί 
μ’ ένα μητρικό χαμόγελο.

Γιατί;
Γιατί στό καλυβόσπιτο ζούσε, πενήντα τώρα χρόνια, εβδομηντάρης 

γέροντας ό ένας, κ’ ή άλλη εξήντα πέντε χρόνων προεστή, τό άθάνατον 
άντρόγυνον, ό Φιλήμων καί ή Βαύκις. Βρίσκονταν στή ζωήν, άληθινά, 
παντοτεινά, μέσ’ άπό τ’ άμέτρητα βάθη τών καιρών, μέσ’ άπό τής Φρυ
γίας τά πρωτόγονα χώματα, στή χώρα ετούτη, τό ίδιο εύλογημένο ταίρι, 
ό Φιλήμων καί ή Βαύκις, ή μακαριστής εϊς ό,τι έχει πλέον εγκάρδιον, καί 
πλέον άνθρώπινο. Καί δέν τό γνώριζαν.

Πού νά τό γνωρίζουν ! Ό κύκλος μιας άνθρώπινης ζωής μέσα στον 
ωκεανό τού κόσμου είνε σάν τόν κύκλο πού γεννάει μια πέτρα μέσα στή 
θάλασσα όταν ρίχνεται- ή μνήμη μακρύτερ’ άπό τά σύνορα τοΰ κύκλου 
έκείνου νά τραβήξη δέ μπορεί.“Οπως δέν μπορούσαν νά ξέρουν τά ύστερνά 
τους, έτσι μήτε νά ύποπτευθοΰν τά πρωτινά τους είχαν δύναμι. Πού νά 
τό γνωρίζουν πώς ήταν ξαναγεννημένοι- ή καλλίτερα πώς δέν είχαν άπό 
τότε λείψει μιά στιγμή νά παρασέρνωντ’ εδώ κ’ έκεί, νά φέρνωνται 
μέσα στό ρεύμα τής αίωνιότητος πού άνεβοκατεβαίνει- πώς ήταν ή δί
δυμη ψυχή των σάν τό πΰρ τοΰ άρχαίου φιλοσόφου ποΰ ήταν είνε καί θά 
ήνε*  πώς ήταν ή ζωή τοΰ καθενός των κάθε τόσο κ’ ένας νέος βωμός μέ 
νέο σχήμα ποΰ έτρεφε τήν ίδιαν άσβυστη φωτιά. Ποΰ νά τό γνωρίζουν, 
κάτω άπό τά τωρινά κουφάρια των καί τά ονόματα πώς έζοΰσαν μιά φορά 
κ’ έναν καιρό, μακρυά πολύ μακρυά σ’ ένα λαγκαδότοπον, μέσα σ’ ένα 

καλυβόσπιτο πάλι, ταπεινά, πολυαγαπημένοε, γύρω σέ γείτονες κρισο- 
λόγους καί ψωροπερήφανους, μέ τήν λατρεία τών Θεών ποΰ δέν τούς έλο- 
γάριαζαν οι άλλοι, καί μέ τήν άγάπη τών άνθρώπων, άκόμη καί τών ά- 
καρδων εκείνων, τών συντοπιτών.

Καί αν πήγαινε κανείς νά τούς εϊπή όσα θά είπώ, θά τά γροικούσαν 
σάν παραμύθι.

*Αν πήγαινε κανείς νά τούς εΐπή : Μιά βραδιά χτύπησε κάποιος τήν 
πόρτα σας. ’Ανύποπτα έτρεξες, γρηούλα, κι άνοιξες. Μπροστάσου φά
νηκαν δυό άνθρωποι. ’Ίσκιο τους καί άναπνοήν είχαν τοΰ Όλύμπου τήν 
λευκήν αίγλην. Οΐ γέροντες είδαν μόνο πώς ήταν άνθρωποι*  τίποτε πε
ρισσότερο.

— Πεινούμε καί διψούμε, κ’ είμαστε διωγμένοι άπό παντού. Νά μεί- 
νουμ’ έδώ πέρα οί φτωχοί στό φτωχικό σας ;

— Ξένοι, καλώς ορίσατε- δικό σας είνε τό φτωχικό μας !
“Ο,τι έγινεν άπό δώ καί πέρα τό πήρεν ή Ποίησις καί τό έπλασε και 

τού έδωκε τή ζωή τών ψηλών βουνών.
Μπήκαν οί ξένοι, καί μ,παίνοντας άπό τήν πορτοπούλα χαμήλωσαν 

άθελα σά σέ προσκύνημα τά ύπερήφανα κεφάλια. Γεροντικό ταίρι, ποδο- 
τσακίστηκες γιά νά τούς καλοκαρδίσης. Τούς έκαθήσατε στά δύο φτω
χικά σκαμνιά σας, καί γιά νά μή νοιώσουν τό σκληρό ξύλο, τά ντύσατε 
μέ τό μαλακώτερο ρούχο πού είχατε. Τή φωτιά ν’ άνάψης έτρεξες, ώ 
Βαύκις, κ’ επειδή δέν είχες πρόχειρα ξερόκλαδα τήν ώρα έκείνην, άρ
χισες νά πελεκάς ένα σανίδι τού πατώματος. Γυρμένη καί φυσώντας μέ 
κόπον έκαμες κι άνάδωκεν ή φλόγα, ένώ, Φιλήμων, έσύ, τό μονάκριβο 
κομμάτι κρέας, τήν οικονομία τής αυριανής τροφής, τό έρριχνες μέσα στό 
κοχλαστό νερό τής χύτρας. Καί μέ γλυκά δειλά μιλήματα έν τω μεταξύ 
κυττάζετε κ’ οί δυό νά σκοτώσετε τήν ώρα γιά νά μή τήν πολυκατα- 
λάβουν τήν άργηταν οί ξένοι. Γέροντα εύγενέστατε, σέ ταπεινή λεκάνην 
έπλυνες τ’ άμβρόσια πόδια των. Μέ τό πλέον πολύτιμο σκέπασμα σας 
τήν παλιά καθάρια κλίνη στολίζοντας, τούς έβάλατε νά ξαπλωθούν. Μ’ 
ένα τοΰβλον άποκάτου στό χωλό πόδι τού τραπεζιού, τό στήσατε ίσιο. 
Μέ χόρτα μοσχομύριστα ξέπλυναν τό τραπέζι τά τρεμουλιαστά χέρια 
σας γιά ν’ άπιθώσουν τό χλωρό τυρί, τις μαύρες έλιές, καί τ’ αύγά. Σερ- 
βίρετ’ άπό τή χύτρα τό φαγί στά πήλινα τά πιάτα- άλλά τοΰ τραπε
ζιού ό πλούτος δέν είνε τό μαγείρεμμα, είνε οί καρποί, τά περίσοια σύκα, 
τά ξερά καί τά πυρά, τά μελαγχροινά καρύδια, τά σταφύλιαποΰ δροσολο- 
γούν κεχριμπαρένια. Δέ λείπει μήτε τό κρασί, κόκκινο μέσα στή στάμνα. 
Καί μέσ’ στή μέση τού τραπεζιού, γλυκύτατο στεφάνωμα τοΰ δείπνου, 
ξανθίζει άγνό μέλι, άλλ’ οχι γλυκύτερο, μήτε αγνότερο άπό τήν καλο
σύνη τής καρδιάς σας, άπό τά αιώνια νιάτα σας.

Μά κύττα τώρα! όσο κοντεύει νά τελειώση τό δείπνο κΓ όσο λιγο
στεύει τό φαγί, τόσο πληθαίνει μέσα στή στάμνα τό κρασί. Παραξενεύεται 
τό άντρόγυνο- άλλά τόσον είνε άπλό καί τόσο καλό, ποΰ σέ λιγάκι πολύ 
όλιγότερο στοχάζεται τό θαύμα, καί τρέμει μόνο μήπως δέν έφέρθη όπως 
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'έπρεπε στους ξένους. Καί στοχάζεται κι’ αύτδ νά κάμη άλλο θαύμα" νά 
σφάξη μέ άλλους λόγους τήν μίαν όρνιθα ποΰ άνάτρεφε, γιά νά χορτά
σουν οΐ ξένοι, σμίγοντας την καί μέ τό θαυμαστό τό άτέλιωτο κρασί. 
"Ομως τό πουλί εκείνο μέ τό σκοτεινό του νοΰ, μαντικώτερο καί άπό τό 
λογικό τών άνθρώπων, έτρεξε καί μπερδεύτηκε μέσα στά πόδια του ενός 
καί σφίχτηκε καί κρύφτηκεν εκεί, γιά νά γλυτώσγ τό μαχαίρι. Τότε οί 
ξένοι έδιωξαν την άχνην άπό τά μάτια τών δύο γερόντων, καί φανερώθη
καν μπροστά τους άθάνατοΓ ολόλαμπροι μαζί καί φοβεροί, σά γυμνά 
πύρινα σπαθιά.

— Είμαστε οί Θεοί! Ή χώρα έδώ ποΰ κάθεστε, χώρα της άδικίας, 
θά λείψη άπό τό πρόσωπο της γης. Άλλά σείς είστε οί άγαθοί καί οί 
δίκαιοι- άν λείπατε καί σείς άπό τη γη, δέν θά ήταν λόγος πλέον νά 
ύπάρχη γή. ’Ελάτε μαζί μας !

Ή Βαΰκις καί ό Φιλήμων, μάλλον εγκαρδιωμένοι άπό τήν άγάπην 
ή ζεψυχισμένοι άπό τόν φόβον, τούς άκολούθησαν μέ βήμα στερεόν. "Εξω 
έλαμπεν ή νύχτα άπό φώς παράξενο. Ξεμάκρυναν άπό τή χώρα, τρά
βηξαν ψηλά, στάθηκαν στήν κορφήν ενός λόφου.

— Γυρίστε κΓ άγναντέψετε!
Καί γύρισαν και άγνάντεψαν. ’Εκεί ποΰ πριν απλώνονταν τό λαγκάδι 

καί ύψώνονταν ή χώρα, άγνάντεψαν, στό παράξενο φώς τής νύχτας, μιά 
πλατειά λίμνη νά κοιμάται ήσυχη, άσπρομελανιάζοντας. Καί τίποτε στήν 
πλάσι δέν έπρόδιδε τό χαμό τοΰ πονηροΰ. Σημάδι κανένα δέν έμενεν άπό 
τά σπίτια. Μόνο τό καλυβάκι τό δικό τους έστεκε στής λίμνης τήν όχθη, 
σά μονόξυλον. Άλλ’έξαφνα, ω θαύμα θεϊκώτερον άπό τό πρώτον ! ’Αγά
λια άγάλια τό μικρό καλύβι ταράζεται, τεντόνεται, λευκαίνεται, άστρά- 
φτει- τριγυρίζετ’άπό μαρμάρινες κολώνες, γεμίζει μέ χρυσά σκαλίσματα, 
δείχνει πορφυροβαμένα μέτωπα μέ άγκαλιασμένων άγαλμάτων φανταχτε- 
ρούς κόσμους, τεράστια έξογκώνεται, γίνεται ναός.

— !Ω δίκαιοι καί άγαθοί, πές τε μας ποιος είνε τώρα ό πόθος σας, 
και θά γίνγι ό πόθος σας !

Καί γύρισαν οί Θεοί καί είδαν τούς δύο θνητούς- τούς είδαν νά πνίγωνται 
στά δάκρυα. Πικρός καϋμός τούς έσφιγγε. Καθώς δέν είχαν δοκιμάσει τή 
χαρά τών παιδιών, μήτε καί τοΰ Χάρου τόν καϋμόν, εκείνην τήν στιγμήν 
πόνεσαν καί θρήνησαν δλον τόν κόσμο τόν χαμένον άπό τήν θείαν οργή, 
σάν παιδιά δικά τους. Καί τότε ό πλέον βαθύς πόθος των ήταν ένας: 
Νά ξαναπροβάλη στήν ζωήν ό βουλιαγμένος τόπος, νά ξαναϊδοΰν τό φώς 
τοΰ ήλιου οί βαρειόμοιροι ! Άλλ’ ώ άσθένεια τών βροτών, ώ παντοδυ
ναμία τών μακάρων! Μόλις ξανασήκωσαν τά μάτια καί είδαν πάλι τούς 
Θεούς άγνάντια τους, ολόλαμπρους καί φοβερούς μαζί, σά γυμνά πύρινα 
σπαθιά, πλημμυρισμένοι πλέον άπό τήν θείαν εύλάβειαν, άποκρίθηκαν :

— Τοΰ ναοΰ σας ιερείς μέσα στόν ναόν άφήστέ μας ! Καί δόστε μας 
τήν πιο μεγάλη χάρι, καθώς θά σάς δουλεύομε μαζί, μαζί νά τήν πε
ράσουμε κΓ όση ζωή γεροντική μάς λείπεται άκόμα. Δόστε νά ξεψυχί- 
σουμε τήν ίδια στιγμή !

— Νά μή με σαβανώσουν τά χέρια της ! είπεν ό Φιλήμων.
— Νά μήν ίδώ τόν τάφον του ! είπεν ή Βαΰκις.
Κ’ έγινε τό θέλημά τους. Κ’ έζησαν τοΰ ναοΰ ίεροφάνται καί σάν 

τούς Πατριάρχας τών Εβραίων, έζησαν χρόνια καί καιρούς. Χάρηκαν 
τή ζωή τους, λέει ό άρχαίος ποιητής. Άλλ’ έγώ ξέρω πώς θλίψε μυ
στική τούς έβασάνιζε. Κάτου άπό τά κατάλευκα μακρόπεπλα φορέματα, 
τους τά ιερατικά έκρυβαν ένα πένθος, τήν ένθύμισιν ενός χαμένου κό
σμου. Καί τής πλατειάς ώραίας λίμνης τό άτάραχο νερό φάνταζεν εμ
πρός των σάν τό μάτι ενός νεκρού, μάτι ποΰ κανείς δέν έσκυψε νά κλείση, 
κι άπόμενε καί τούς έβλεπε μέ σιωπηλό παράπονο. Όχι τά χρόνια, 
κάτι άλλο, τούς έσβυνεν άγάλια άγάλια. Καί μιά μέρα ποΰ έκάθονταν 
στό μαρμαρένιο σκαλοπάτι, έξω άπό τό ναό, στηλώνοντας τά μάτια 
τους μπροστά σέ κάποια βάθη, κυττάζοντας χωρίς νά διακρίνουν τί
ποτε, ρουφημένοι σάν άπό ένα δνειρον βαρύ, άρχισαν ν ’ άνταμώνωνται 
γοργά μέ τή ζωή τών χυμών καί τών ριζών, τών κορμών καί τών φύλ
λων, καί πέρασαν άπό τό γένος τών άνθρώπων, τό πολυτάραχο, στόν 
όλογάληνο κόσμο τών φυτών. Μόνο πρόφτασαν νά είποΰν ό ένας τοΰ 
άλλου: — Έχε γειά, άντρούλη μου ! — Έχε γειά, γυναίκα μου ! Κ’οί 
τελευταίες συλλαβές τών λόγων των ήταν δέντρων ψιθυρίσματα. Κ’ έγι- 
νεν ό Φιλήμων πλάτανος κ’ ή Βαΰκις λεΰκα.

Άλλ’ ό,τι δέν μας είπε άκόμα ή Ποίησις είνε τά σχήματα ποΰ ντύ
θηκαν καί οί ζωές ποΰ πήραν καί οί μοίρες ποΰ ύπόμειναν, μέσα στήν 
άτελεύτητη τών ό'ντων μεταμόρφωσιν, μέσα στό χωνευτήριον τοΰ Σύμ- 
παντος, τό εύλογημένο άντρόγυνον, ή Βαΰκις καί ό Φιλήμων. Φερμένοι 
άπό τήν άπαυστη ρηχοπλημμύρα τής γέννας καί τής φθοράς έπέρασαν 
άπό τόπο σέ τόπο, άπό κλίμα σέ κλίμα, άπό πατρίδα σέ πατρίδα, άπό 
κόσμο σέ κόσμον, άπό άστρο σέ άστρον, άσβυστες, άχάλαστες σπίθαις, 
χωρίς άρχή καί τέλος. Καί τώρα πάλι ξαναρχίζοντας τόν κύκλο τής 
άθανασίας τόν άπέραντο, βρίσκονται σέ μιά γωνιά τής γής, άνθρωποι 
καί γεροντάκια πάλι, στά χρόνια τά δικά μας, μ’ άλλα ξένα πρόσωπα 
καί ξένα ονόματα, μέσα στό χαμόσπιτο τής γειτονιάς, στήν άκρη τοΰ 
δρόμου, ό Φιλήμων καί ή Βαΰκις, τήν τελευταία Κυριακή τής Άπόκρηας.

Έφτανεν ώς τ’ αυτιά τους τό γιορτάτικον ήχολόγημα- κ’έτσι καθώς 
έφτανεν έκεϊ, άσθενικώτερον, σάν ένας ήχος καμωμένος άπό τούς πολ
λούς εκείνους, έφερνε μιάν άόριστη γλυκάδα, καί ξυπνούσε μέσα στά γε
ροντικά τά στήθη τή χαρά τής νιότης, τών περασμένων τήν ενθύμισε, 
τούς πόθους τών ξεφαντωμάτων καί τούς έρωτες τών πανηγυριών. Καί 
σάν άνθρωποι ποΰ πέρασαν πενήντα χρόνια τώρα τή ζωή, γυρισμένοι ό 
ένας προς τόν άλλο, δίχως νάχουν μήτε τών παιδιών τήν άγια φροντίδα 
γιά ξεχώρισμα, ταίρι ποΰ μόνο σάρκα έδινε στόν άύλον αύτόν στίχον : 

Ό εις τοΰ άλλου του εινε κόσμος, 
Ό εις τοΰ άλλου του έπαρκεϊ,

άγάπησαν έξαφνα τόν θόρυβον εκείνον τόν άποκρηάτικο, καί θέλησαν κ’ 
εκείνοι ν’ άποκρέψουν, νά σμίξουν τήν ψυχή τους μέ τών άλλων άνθρώ- 
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πωΊ τη γιορτή, γιά νά μήν άπομείνη μονάχο τό σπιτάκι τους έκεϊ στη 
γειτονιά, τέτοια νύχτα, σάν έρμο καί σά στοιχειωμένον. “Ομως ό άλ
λος κόσμος γιώρταζεν ανταμωμένος. Τά σπίτια μέ τά σπίτια ταιριαστά, 
φαμίλια μέ φαμίλια συντροφικά, τά παλληκάρια μέ τίς λιγερές, φίλοι 
μέ φίλους, παιδιά μέ τρανούς, κάθε οίκος κ’ ένας κύκλος άπό ξένους καί 
δικούς, ξανοιγμένος, παρδαλός, άπό κάθε φύλλο καί κάθε ηλικίαν. Κ’ οί 
γέροντες ήταν δύο κ’ ήταν μόνοι’ τήν τρισευλογημένη μοναξιά των κα
νείς δέν πήγαινε νά ταράξη. Μά κι άν περνούσε κανείς τήν ώρα έκείνην 
άπό τό σπιτάκι, κ’ είχεν ορεξι νά σταθή άπόξω άπό τό φωτισμένο παρά
θυρο καϊ νά κυττάξη μέσα προσεκτικά, θά βλεπε : Μπροστά στό στρω
μένο τραπέζι τόν σεβάσμιον έκεΐνον μέ τά λευκά μακρυά μαλλιά νά τοϋ 
στεφανώνουν τό κεφάλι, καθιστόν, πραότατον, ευτυχισμένο, σά λειτουργό 
κάποιας θρησκείας πνευματικής, νά κρατή τό ποτήρι γεμάτο κρασί, γέρ
νοντας πρός τή γυναίκα που έστεκεν άγνάντια του, στολισμένη μέ τό 
μαΰρο της μεταξωτό φουστάνι τής γιορτής, τό πανάρχαιο καί τό μονά- 
κριβο, μέ ταργυρά μαλλιά της μαζωμένα ρυθμικά κάτου άπό τό πλου
μιστό καλεμκερί ποΰ χρυσοφέρνεί’ καί ή γυναίκα έσκυφτε κι αύτή στον 
άντρα έμπρός και τόν έβλεπε κατάματα, άχνογελώντας ήσυχα, σχεδόν, 
θά έλεγες μέ όλη τήν ζωντανήν εύμορφιά τών είκοσι χρόνων, άλλά συγ- 
κρατημένην άπό τήν σεμνότητα τών γηρατειών γηρατειών ποΰ τών μα
τιών των ή λάμψις κρατούσε σχεδόν άθώρητα τά χαράκια τών ρυτίδων. 
Κ’ ή Βαΰκις κρατοΰσε τό ποτήρι της, καί τά χτύπισαν οί δυό μέ τή 
γοργάδα καί μέ τή χάρι τών άγαπημένων καρδιών. Κι ό διαβάτης άν 
έκανεν αυτιά, κι άν τόν άφηνεν ή βοή τής γειτονιάς, θάκουε νά ξεγλυ- 
στράη άπό τά χείλη τών άνθρώπων έκείνων ένα τραγοΰδι. Καί τό τρα- 
γοΰδι έκεϊνο ήτον πλασμένον όχι τόσον άπό λόγια—συνειθισμένα λόγια 
τών στίχων — δσον άπό ήχον’ ήχο παλαιοΰ λησμονημένου τραγουδιού, 
ποΰ κανείς πιά μήτε τόν ψιθύριζε, μήτε τόν ήξευρε στή χώρα καί στή 
γειτονιά. Κι άκόμα περισσότερον άπό τόν ήχον τό τραγούδι ήταν πλα
σμένον άπό τόν τρόπον ποΰ έβγαινεν αύτό άπό τά βάθη τής ψυχής των, 
τήν ώρα έκείνη, σάν παλμός καί σάν ψαλμός, κι άντηχτυποΰσε στήν 
διπλήν όψιν των σάν ένας ειρηνικός θρίαμβος, μέ λάμψιν έκφραστικώ- 
τερη κι άπό τά χρώματα τής δύσεως «όποΰ δέν έχουν όνομα κ’ έχουν 
περίσοια κάλλη.» Καί τό τραγούδι έκεϊνο, καθώς τό πήραν τά φτερά 
τής Νύχτας, καί τ’ άντάμωσαν μέ τόν θόρυβον τής όλης γειτονιάς, 
έφτανε για ν’ άλλάξη τήν πρόστυχην έκείνην καί παράφωνη βοή, καί 
νά τήν κάμη σάν έναρμόνιαν συμφωνία άξια νά ταιριάσει μέ τή μουσική 
τού Παντός.

Γιατί καί τήν νυχτιάν έκείνην, ό Φιλήμων καί ή Βαΰκις, έκεϊ ποΰ 
ό άλλος κόσμος δέχθηκε στό σπίτι τήν τρελλήν Άπόκρηαν, αύτοί κρα
τούσαν πάλι τούς Θεούς μέσα στό φτωχικό τους. Άλλά τούς Θεούς, τήν 
φοράν αύτήν, τούς είχαν πλέον φωλιασμένους μέσα στις καρδιές τους, 
κι’ άπό καιρό. Καί τού καθενός τό κορμί ήταν ό ναός !

(Λυγουατος 1895) ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΟΥΜΑΣ υιός
(Απίθανε τήν 18γ1'1 Νοεμβρίου 1895)

«ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ» συμπληροϊ τελείως τήν Πινακοθήκην τον^παρόντος 
Τόαου > στολ’ζουσα τάς σελίδας αύτοϋ και διά τής δημοσιεύσεως λαμπρας εικονος 
τοΓάοτι θανόντος μεγάλου συγγραφέως ’Αλεξάνδρου Δουρα με την ωραιαν

I Α Ιωάννου Αρςενη «ποικίλη στοά» w
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βλοΰζαν, ήν ’έφερε κατά τάς ώρας τής εργασίας του ό γόης δραματογράφος, 
οστις μετά τοΰ Αιμίλιον Ώξιέ άνύψωσεν έν Γαλλία τδ σύγχρονον Θέατρον είς 
άξιοθαύμαστον περιωπήν καί παρεσκεύασε τήν εργασίαν τοΰ μέλλοντος.

Τδ θάνατον τοΰ αρρενωπού μυθιστοριογράφου και άπαραμίλλου λογογράφου δέν 
έθρήνησε μόνον τδ Γαλλικόν "Εθνος, δπερ άπώλεσε τδν μεγαλείτερον τών δρα
ματικών συγγραφέων του, άλλά σόμπας ό πεπολιτισμένος κόσμος, καθόσον τοι- 
αΰτα ’έξοχα καί ευρεα πνεύματα δέν άνήκουσι μόνον είς έν ’Έθνος, άλλ’ εις απα- 
σαν τήν άνθρωπότητα. Μεγάλου πατρδς μείζων υίδς ό ’Αλέξανδρος Δονιιας, 
έπεσκίασε τήν δόξαν τοΰ γεννήτορος, έφ’ ω έσεμνύνετο, διότι δ μέν πατήρ έτερψε 
τήν σύγχρονον αϋτώ γενεάν, καί θά έξακολουθή ήδέως συγκινών τάς τών άνθρώπων 
καρδίας, άλλ’ ό υίδς έδίδαξε τέρπων τήν κοινωνίαν καί μελετήσας τήν άνθρωπί- 
νην καρδίαν καί τους κοινωνικούς σολοικισμούς έμόρφωσε ψυχας καί τδ νεώτερον 
κοινωνικόν δραμα, ου δικαίως δύναται νά άποκληθή πατήρ. 'Η σκηνη ύπήοςε δια 
τδν Αλέξανδρον Δονμδν υίδν άληθές βήμα. Έκήρυττεν ούτος διαπρυσίως, 
ότι πασα τέχνη μή ωφέλιμος είναι τέχνη θνησιγενής, οτι πασα φιλολογία «μή 
έχουσα ώς σκοπόν τήν βελτίωσιν τοΰ άνθρώπου» είναι φιλολογία «νοσηρά καί 
βαχιτική». Μία φράσις συνοψίζει τήν περί τοΰ θέματος τούτου θεωρίαν τοΰ υπέρο
χου καί κατ’ έξοχήν άοιστοκράτου τών γραμμάτων, τοΰ αληθώς μεγαλοφυούς 
υίοΰ επίσης μεγαλοφυούς πατρός. «Τδ Θέατρον δέν είναι σκοπός’ δέν είναι ή 
μέσον» έγραψε ποτέ, συμφώνως δέ πρός τδ άξίωμα τούτο συνέγραψε σειράν δρα
μάτων, ών έκαστον δέν είναι ή μέσον πρός κατάργησιν καταχρήσεως, πρός πραγ
ματοποίησή μεταρβυθμίσεως, έν ένί λόγω, μέσον προόδου πρός τήν ασύλληπτον 
καί ιδεώδη τελειότητα.

Έγεννήθη τήν 29ην ’Ιουλίου 1824 έν Παρισίοις. Μέχρι τινδς έζησεν ώς έσωτε- 
ρικδς μαθητής Λυκείου καί μή δυνάμενος νά διαβιώση μέ τδν πατέρα του απεχω- 
ρίσθη αύτοϋ καί έζη μόνος.Έν ήλικία 20 έτών έδημοσίευσε τδν πρώτον τόμον τών 
Ποιημάτων του, «Τά άμαρτήματα τής Νεότητος» καί έν τή αυτή ήλικία σχεδόν, 
τώ 1845 έγραψε τδ πρώτον αΰτοΰ δραματικόν έογον «Τδ Περιδέραιον τής Βασι- 
λίσσης». Τδ άληθές φιλολογικόν στάδιόν του ήρχισε μέ τήν «Κυρίαν μέ τας Κα- 
μελίας» τδ 1848, τδ δέ 1852 μετέτρε^ε τδ μυθιστόρημα είς δραμα. Τδ τελευ- 
ταϊον δημοσιευθέν δραμα τοΰ Δονρια ητο ή «Φρανσιλιών».

'Ο ’Αλέξανδρος Δονιιας υίδς όσον οΰδεϊς άλλος άνέταμε τήν γυναικείαν 
καρδίαν καί άπεκάλυψε διά τών ήρωίδων του τάς μεγάλας άρετάς, ώς καί τα με
γάλα έλαττώματα τής γυναικείας φύσεως. Είς απαντα τά δράματά του, άτινα 
ένεφανίσθησαν διαδοχικώς έπί τής σκηνής τοΰ Θεάτρου, άνευρίσκει τις ύπό τόν 
δραματικόν ούτως εΐπεϊν τύπον αύτών καί σειράν μελετών έπί τών όλων φλεγόν
των κοινωνικών ζητημάτων τής ήμέρας ή άκριβέστερον έπί τών αιωνίων προ
βλημάτων, άτινα εΐμαρται νά συγκινώσι τδν άνθρωπον, άφ’ ής στιγμής ουτος 
ήρχισε νά ζή κοινωνικόν βίον. Ό ’Έρως, ύπό τάς ποικίλας αυτού έκφανσεις, τό 
χρήμα, πασα πληγή τής νεωτέρας κοινωνίας καί παν αίσθημα ύπεβλήθησαν εις 
τήν άμείλικτον άνατομικήν σμίλην τοΰ διασήμου συγγραφέως καί ύπεστησαν το 
καυτήριον τοΰ τολμηρού φιλοσόφου βαθύ καί άνεξίτηλον.

Ό ’Αλέξανδρος Δονμας υπήρξε καλλιτέχνης τής γραφίδος καί αληθης 
'Ραφαήλ καί Μιχαήλ "Αγγελος έν ταΰτω τής ζωγραφικής καί γλυπτικής τοΰ 
λόγου, έσφυρηλάτησεν άληθή μνημεία άθανασίας, έγραψεν εικόνας έξοχου καί 
μεγαλοπρεπούς συλλήψεως καί παρέμεινε δραματικός ποιητής μέχρι καί τών αυ- 
στηροτέρων ήθικολογικών άναλύσεων αυτού, σπινθηροβόλος καί πνευματώδης συγ- 
γραφεύς, καλλιτέχνης χειριστής τής γλώσσης μέχρι καί τών φυσικωτέρων αυτού 
διαλόγων. Έάν δέ είς τδν πατέρα Δουμαν οφείλει ή Γαλλία τάς πολυπλοκωτέρας 
καί εύφανταστοτέρας σελίδας τής μυθιστορικής έξελίξεως τών πρώτων δεκαετηρίδων 
τοΰ αίώνος τούτου, είς τόν Δουμαν υιόν οφείλει ή ψυχολογική μυθιστοριογραφία 
ένα τών ισχυρότερων στυλοβατών αύτής καί ή νέα δραματική σχολή ένα τών πολυ
τιμότερων παραγόντων της.
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ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Φίλε κ. Ί. Άφβένη,

ν
έρου θεάτρου διά τής διδασκαλίας

ΗΞΑΣΗΣ ήδη της θερινής περιόδου της 
παρ’ ήμϊν θεατρικής κινήσεως, ολίγαι τι- 
νές λέξεις, έκφερόμεναι έπί τή λήξει ταύτη 
περί της τάσεω?, ην έ'τι έπιδείκνυται ή 
σύγχρονος παρ ’ ήμϊν δραματική παρα
γωγή, δέν δύνανται νά θεωρηθώσιν ύπο τών 
αναγνωστών τής προσφιλούς μοι «Ποικί
λης Στοάς» περιτταί ή άνωφελεΐς, αν 
μάλιστα ύποτεθή ότι ή τάσις αύτη, προϊόν 
ούσα ταπεινής καί ανθελληνικής μορφώ- 
σεως καί μερικής κοινωνικής εύτελείας, 
πλημμελώς ύφίσταται, καί πλημμελέστε- 
ρον έ'τι μένει απρόσβλητος, ώσεί μή ύπήρ- 
χον έν τω μεγάλω Έλληνικω κοινώ οί 
δυνάμενοι κατ’ αύτής νά έξεγερθώσιν. 
άρνηθή ότι ή ζωή ή έκδηλουμένη άπό τι- 

πρωτοτύπων 
ν, άλλά καί 

ά μή δμολογήση ότι ή πρωτότυπο? αύτη’ζωή 
........... ' -----'----- το πρωτότυπον, ότι έν 

)ς τά καθ ’ όλου

θύσεις άληθώς δύναται 
νος έν τή σκηνή τοΰ ήμε 
δραματικών προϊόντων είνε φαινόμενον ουκ ολίγον ευάρεσ· 
ούδείς βεβαίως δύναται νά 
έχει δυστυχώς τοΰτο πρώτιστα καί κυριώτατα τό πρωτότυπον, ότι έν 
όυδείΛ».® εΰοίσκετα ι σνέσει σύτρ ironr τά έθνίκά ούτε πρός τί- __  __

ατρίς ούτε 
■α της εστίας '» Ν ~ <> 5 ΟΖιοεωοες ουοεν,

» ο \ ο Ρ '-υοεις ρεδαίως 
'/ν. δυστυχώς
•ύοεχκα: εύοίσκεται σχίσει ούτε προς 
κοινωνικά ημών ιδεώδη. Ούτε ή τ. 
ούτε ή άγνότης καί τά συναίσθημα 
ή φιλία ούτε άλλο τού Έλληνος

τό έθνος ούτε ή θρησκεία 
■ής οικογενειακής ούτε 

οίον έτι άνεξίτηλον
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παραμένει έν τή καρδίφ τής μείζονος καί ύγιεστέρας μερίδος τών έλευ- 
θέρων ημών συμ.πολιτών καί έν τή καρδία πάντων σχεδόν τών μή έλευ- 
θέρων ήμών άδελφών, —ούδέν, λέγομεν, τοιοΰτον ίερον συναίσθημα έξε- 
δηλώθη δυστυχώς μέχρι τοΰδε άπό τής σκηνής του νεωτάτου ήμών θεά
τρου κατά τρόπον γενναϊον καί σθεναρόν, κατά τρόπον ύπομιμνήσκοντα 
ημάς ότι είμεθα Έλληνες. ’Αντί πάσης τοιαύτης ύγιοΰς καί άληθοΰς **· » <ν· ι >/ ο » ♦ λ ι «s ~ Ο ν » rποιητικής εκσηλωσεως ειοομ,εν ως επι το πλειστον οραριατικα επινοήματα 
άμοιρα πάσης ποιητικής έμπνεύσεως/ένδεή πάσης καλλιτεχνικής εύφυΐας, 
άγεννή ή καί κακοήθη τήν τε καθ ’ όλου προαίρεσιν καί τάς καθ ’ έκά- 
στην περιπέτειας, ρυπαρά καί χυδαία τήν γλώσσαν καί μόνον διατε- 
λοΰντα έν χρηματικαΐς σχέσεσιν έξαγωγικοΰ μέν έμπορίου, καθ ’ όσον 
άφορ^: εις τούς εύπιστους καί εύαπατήτους θεατάς, εισαγωγικού δέ έμπο
ρίου, καθ’ όσον άποβλέπει εις τούς κερδοσκόπους ποσοστοθήρας δραματι
κούς δήθεν ποιητάς. Όλίγαι, όλίγισται μάλλον έξαιρέσεις, έπί τών 
πρώτων δακτύλων τής έτέρας τών χειρών άριθμούμεναι, δέν δύνανται 
βεβαίως νά ληφθώσιν ένταΰθα προ οφθαλμών, ένθα έξετάζεται καί έκτι- 
μάται ή τάσις ή καθολική.

"Αλλοτε, ώς γνωστόν, ύπεστηρίχθη παρ ’ ήμϊν έν προσωπική φιλολο
γική έ'ριδι ότι ή εύτέλεια τής ήμετέρας ποιητικής καθ’ όλου παραγωγής 
οφείλεται εις τήν έλλειψιν ποιητική? ατμόσφαιρα?, προερχομένην έκ τής 
άπαρνήσεως τών έπί δουλείας πατρίων ήθών καί έκ τής μή μέχρι τοΰδε 
επικοινωνίας πρός τόν πνευματικόν τής Δύσεως βίον τόν δίκην Κρόνου 
δημιουργοΰντα καί καταλύοντα καθ ’ έκάστην νέα φιλοσοφικά συστή
ματα. ’Αλλά τό αύστηρόν συμπέρασμα τής άτοπωτάτης ταύτης γνώ
μης θά ήτο ούχί ότι στερούμεθα ένεκα τούτου ποιήσεως άλλά μόνον ότι 
διά τόν εΐρημένον λόγον δέν έχομεν δημοτικά άσματα ή ποιήματα οια 
τά τοΰ Βύρωνος, τοΰ Λαμαρτίνου, τοΰ Goethe ή τοΰ Alfred de 
Musset. Τήν έλλειψιν ήμεϊς τών τοιούτων προϊόντων, μή άποτελούν- 
των βεβαίως τό δλον μηδέ τόν πυρήνα τής ποιήσεως, δέν θεωροΰμεν τό 
παράπαν σπουδαίαν έν τή νέα ήμών φιλολογία. ΓΙερί τών δημοτικών δέ 
ιδίως ασμάτων παρατηρούμε'/ έν παρόδω ότι ταΰτα έτιμήθησαν καί 
ύπερετιμήθησαν παρ ’ ήμϊν κατά πανοΰργον καί γελοίαν ύποκρισίαν ένε- 
κεν ούδενός άλλου λόγου ή πρός ύποστήριξιν τής χυδαίας γλώσσης, τοΰ 
ειδώλου τούτου τών άμαθών καί τών μισελλήνων, καθ’ ον τρόπον καί 
τά δήθεν μουσικώτατα έπη τοΰ δήθεν άθανάτου Σολωμοΰ έχρησίμευσαν 
εις δολίους καί μηχανορράφους άγύρτας ώς βάσεις πρός ύποστήριξιν ούχί 
τής δημώδους ώσαύτως άλλά τής λοιμώδους μιγάδος έκείνης καί τερα
τώδους γλώσσης, ήν έγέννησαν ή πώρωσις τοΰ νοΰ καί ή πήρωσις τής 
καρδίας άπό τοΰ πρώτου αύτής άπειροκάλου έπινοητοΰ μέχρι τών έσχά- 
των καί αίσχίστων αύτοΰ ακολούθων. Άν πιστεύσωμεν δέ μάλιστα εις 
τόν σοφώτατον καί ειλικρινέστατο'/ κύριον Ίωάννην Ψυχάρην, ή μόνη 
άληθής φιλολογική τής νεωτέρας Ελλάδος δόξα είνε—τί, φρονείτε; — 
ό Σολωμός (!!!) καί — τίς άλλος, νομίζετε; δ Βηλαράς( ! ! ! ! ! )— καί 
ύπέρ άμφοτέρους βεβαίως τούς δύο τούτους τηλαυγείς ήλιους δ μέγας 
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καί έθνικώτατος κομήτης ό κηρύξας Τούρκου τόν Κοραήν(!!!!!!!!!) *).

*) "Ιδε Jean Psichari έν τή Revue des Etudes Grecques 1888 σελ. 
200: Solomos et Vilaras qui, tout compte fait, sont la veritable 
gloire litteraire cle la Grece moderne. ’Εν δέ τώ πάσης άτοπίας έκείνω 
ψηφιδωτώ τώ έπιγραφομένω Autour de la Grece. καυχώμενος ό ανόσιος άν
θρωπος ότι «αΰτός πρό παντός είνε Γάλλος» (Σελ. X: avant tout, ]β SUIS 
Frangais), εξυβρίζει έπειτα τον Κοραήν οτι διέμεινεν ’Έλλην και δη Τούρκος 
(Σελ. XI: puisq’il demeura sujet grec, que dis-je? sujet turc jusqu’a 
sa mort, attendu que la Grece n'etait pas nee).

**) ’ Ιδε Απομνημονεύματα Ποιητικά έπΐ τον ’Ανατολικού πολέμου σελ. 121.
***) ’Ιδε Γρ. Ξ. έν τή Εικονογραφημένη Έοτία 1895, σελ. 218 — 219: 

«Φαντασθήτε τόρα αν έτόλμων, άντικρούων ένα κριτικόν, να σας διαβεβαιώσω— 
όπως άν&ρωπίνως είχα ολην την διά&εαιν, — ότι ό «ψυχοπατέρας» είνε αρι
στούργημα 1 ».

Άλλ &.ν -TTi'j έν τή νεωτέργ ημών φιλολογία ελλειψιν έπών, οία τά 
δημοτικά η τά νεώτατα του Musset καί του Βύρωνος, μηδαμώς θεω- 
ρώμεν σπουδαίαν, σπουδαιοτάτην τουναντίον ύπολαμ-βάνομεν την παρά τε 
κριταΐς καί ποιηταϊς μ.η διάγνωσιν παρ ’ ήμΐν της ποιητικωτάτης των 
ατμοσφαιρών, δσαι ποτέ ύπήρξαν η δύνανται νά ύπάρξωσιν επί του ήμε- 
τέρου πλανήτου. Ή ποιητικωτάτη δ’ αΰτη ατμόσφαιρα είνε αυτή ή 
τρισχιλιετής ιστορία, ην έ'χει τό ήμέτερον "Εθνος,

’Έθνος δώσαν εις τα έθνη καί τά φώτα καί τούς νόμους 
Καί τους δαιονοσκίους πάντας διελθδν τής δόξιης δρόμους,

ως είπεν δ πατήρ τής νέας Ελληνικής ποιήσεως, δ αοίδιμος ’Αλέξαν
δρος Σοϋτσος**).  Ή ιστορία αΰτη δημιουργεί εθνικήν συνείδησιν, δποία 
παρ ’ ούδενί εθνει ύπάρχει, καί ή δύναμις τής συνειοήσεως ταύτης επιτεί
νεται διά τής άντιλήψεως τής καταστάσεως, έν ή διατελοϋσιν δμαίμονες 
άδελφοί δμόθρησκοι καί ομόγλωσσοι καί μόνον κατά την πολιτικήν αυτο
τέλειαν διαφέροντες. Όλύμπιον παρελθόν καί μέλλον ευρύτατον καί ηφαι
στειώδες είνε τό όξυγόνον καί τό άζωτον, έξ ών άποτελεϊται ή άτμό- 
σφαιρα ημών ή ποιητική. ’Αλλά που δ ποιητικός πνεύμων δ άναπνέων 
σήμερον την ζωογόνον ταύτην άτμόσφαιραν, ήν μάλιστα παμμίαροι 
καρδίαι καταγελώσιν ενίοτε, ή κακούργοι προθέσεις άποπειρώνται, πρός 
κέντρα λακτίζουσαι, νά έξαφανίσωσι; Και που δεν ύπάρχουσι σήμερον 
οί ρυπαροί σπόγγοι οί άπορροφώντες πάσαν ξενικήν άκαθαρσίαν ή πάσαν 
μερικήν έγχωρίαν εννοιών ή γλώσσης ευτέλειαν, καί μή έπιδεικνύμενοι 
αυτήν ώς άνακαίνισιν τής τέχνης, ως πρόοδον αυτής, ώς δημιουργίαν 
εθνικής γλώσσης, ώς χείμαρρον ευθυμίας, ώς καταρράκτην πνεύματος 
καί τέλος μετ’ ένυπογράφου κυνικής θρασύτητος ώς άριβτονργημάτωυ 
περιεχόμενον***) ; Καί τό κακόν επ’ έσχάτων έ'λαβε τοιαύτην φαυλο- 
τάτην έπίτασιν, ώστε κατέστη έπάναγκες νά μεριμνήση περί αυτής ή 
διοικητική άστυνομία διά καθιδρύσεως λογοκρισίας καί δημοσιεύσεως επι
σήμων ειδικών άπαγορευτικών διατάξεων ! ’Αστυνομική άρχή φρουρούσα 
τήν κοινωνίαν κατά τών άκοσμιών καί τής αίσχρότητος τής σκηνής 

θεάτρου Ελληνικού ! ! ! Finis Coronat opus, τό τέλος βτέφει το 
έργου. Δικαιότερον στέφανον και μάλλον άνεπίζηλον δεν ήδύνατο νά 
λάβη ή σφαλλομένη καί παραπαίουσα αΰτη τρισάθλια σκηνή.

Εΐθε, φίλε κ. Άρσένη, τό οίκτρόν τούτο τέλος τής δραματικής παρ’ 
ήμΐν τάσεως νά προκαλέση άνδρικωτέρας σκέψεις καί έλληνικώτερα συναι
σθήματα. Ή ύπερβολή τού κακού γεννά τουλάχιστον ενίοτε την θερα
πείαν αυτού. Είθε δέ καί αΐ όλίγαι αύται λέξεις, έκφερόμεναι διά τής 
άγνής καί ειλικρινούς Ποικίλη? Στοοί? τής μή έξυπηρετούσης συμφέροντα 
καί σκοπούς κακοήθων συμμοριών καί κακοήθων καταγωγίων έν τή πολι
τεία τή φιλολογική καί τών γραμμάτων, — είθε, λέγομεν, νά έπιταχύ- 
νωσι τήν ποθουμένην καί απαραίτητον ήδη καταστάσαν μεταβολήν.

’Εν Άδήναις τη 5 Νοεμβρίου 1895.
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Δ. ΒΑΛΒΗΣ

ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ!!

Όταν άπό τό γελοίο σου τ’ αγέρι βελουδένιο 
σκοοπα στη γη ροδόφυλλα δροσάτο, μαλακό 
δλος ό κόσμος τής δροσιάς τό δάκρυ τ’ ασημένιο 

σου βάνει στέμμα μαγικό.

Στα γαλανά τά μάτια Σου δ ουρανός βαφτίζεται.... 
κι’ όταν ξεχνάς καμμιά φορά κι’ απλώνεις τή ’ματιά Σου... 
ό’λος ό κόσμος, ποΰ γυρνά αιώνια, μπροστά Σου, 

σωριάζεται, γκρεμίζεται. . . .

'Όταν στά παιχνιδιάρικα λιγόνεται φιλιά Σου 
τής νηότης Σου τό όνειρο ποΰ δίπλα σου χαϊδεύεται. . .. 
χίλιους γαλάζους ουρανούς στά ’μάτια τά δικά Σου 

ό κόσμος .... ονειρεύεται.

Κι’ όταν ξεχνιέμαι δίπλα Σου καί σμίγουν τά φιλιά μας, 
ό ήλιος άπ’ τή δύσι του γιά νά μάς δή γυρίζη .... 
ή γή ν’ άκούση, στέκεται, τά λόγια τά τρελλά μας....

"Ολος ό κόσμος .... γονατίζει . . .
(1895) ____ Μ***

ΣΤΗ ΦΛΥΑΡΗ

Όλω λέει, δλω λέει 
Τό γλυκό Σου στοματάκι 
Καί ποτέ δέν είναι τρόπος 
Νά κλεισθή κι’ αυτό λιγάκι. 
Μ’ αν καμμιά φορά θυμώσω 
Γιά τό πολυμίλημά Σου 
Μέ τά χείλια μου θά κλείσο) 
Τά χειλάκια τά δικά Σου.

(1895) Λ.
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΥΠΑΛΔΟΣ ΑΑΦΟΝΣΑΤΟΣ
(Άπέθανεν έν Άθήναις τήν 18Ίν ’Ιανουάριου 1895)

Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΥΠΑΛΔΟΣ 
έπιφανή δικαιούται νά κατα- 
λάβη θέσιν έν τή Πινακοθήκη 
τών διαπρεπέστερων Άνδρών 
τής νεωτέρας 'Ελλάδος. ’Ανή
κει εις την περίβλεπτον έκεί
νην γρημ,μην τών άνδρών, οί 
όποιοι έπρωτοστάτησαν έν τη 
έμπεδώσει τού έλευθέρου βίου, 
έν τη καθόλου έκφάνσει της 
έθνικής ζωής, έν τη όποια 
ύπέροχον θέσιν κατέχουσιν οί 
άνδρες οί άγωνισθέντες τον 
άγώνα τού δικαίου. ’Αγωνι
στής της ειρήνης, καί ώς σο
φός νομομαθής καί ώς έγκριτος 
νομικος καί ώς δημόσιος λει
τουργός, άποτελεϊ μεγάλην έπι- 
στημονικην μορφήν έξ έκείνων, 
αΐτινες δέν δημιουργούνται έκ 
τού προχείρου, ούτε άναπλη- 
ρούνται εύκόλως. Τό όνομα αυ
τού έπί πεντηκονταετίαν όλο- 
κληρον ύπήρξεν άντικείμενον 

σεβασμού παρά τώ έπιστημονικώ καί δικαστικώ κόσμω της 'Ελλάδος, 
είς άλλο δέ Κράτος δέν θά διήρχετο τοσούτον άπαρατήρητος ό θάνατος 
Άνδρός της άξίας τού χαρακτήρος καί της βαρύτητος τού Ίωάννου 
Τυπάλδου. Άτυχώς έν τη ήμετέρα πατρίδι, ή τύρβη τών άπαύστως άνα- 
νεουμένων καί μετ ’ αύξανούσης άείποτε δυνάμεως συγκρουομένων πολι
τικών παθών, είς έλαχίστους έπέτρεψεν, ΐνα αίσθανθώσι την άπώλειαν τού
πεφωτισμένου καί πολυμαθούς Έλληνος, ό δέ κυκεών της κομματικής 
διαπάλης, είς δν τό παν σήμερον παρ ’ ήμΐν στροβιλίζεται, καί όστις 
έστείρωσεν είς ικανότητας καί άπήμβλυνε καί έξηντλησε τό "Εθνος ήμών 
είς άνδρας ικανούς καί δυναμένους νά ποδηγετήσωσιν αύτό είς τήν πρόο
δον, άφήκε νά παρέλθη άνευ τής έλαχίστης σημ,ειώσεως ό Ιωάννης 

Τυπάλδος, όστις άληθώς άνεφάνη έν τών σπανιωτάτων καί τελειοτάτων 
προτύπων Άνδρός, έξ ιδίας πρωτοβουλίας, διά τών άτομικών αύτού 
προσόντων καί άνεξαρτήτως πάσης κατά χάριν ή κατά συμφέρον ύπο- 
στηρίξεως, δημιουργούντος περιφανή θέσιν είς αύτόν καί μόνον άναμφι- 
σβητήτως προσήκουσαν.

Καί δμως άπέθανε καί αύτός άχρησιμοποίητος διά τήν πατρίδα του, 
ύπέρ ής τίς οιδε όποια νά έτρεφε κυανά ιδεώδη !

** *
Τό έν γένει στάδιον τής ζωής τού Ίωάννου Τυπάλδου είναι μακράν 

καί πλήρες έργασίας, ή δ ’ έπ ’ αύτού μελέτη ήδύνατο νά πληρώση σελί
δας ολοκλήρους. ’Εκ Κεφαλληνίας έλκων τό γένος, έκ τής μεγάλης 
οικογένειας τών Τυπάλδων, είς ήν πολλοί ύπήρξαν οί τελείως μορφωμένοι 
άνδρες έπί σειράν γενεών, κατήλθεν εις τήν 'Ελλάδα άπό τής συστά- 
σεως πλέον τού βασιλείου, γενόμενος έκ τών πρώτων οικιστών τών Αθη
νών. Τυχών έπιμεμελημένης ανατροφής καί εύρυτάτης παιδείας, καί τε
λειοποιηθείς έν Γαλλία είς τήν έπιστήμην τού δικαίου, ένωρίτατα άπέ- 
κτησε φήμην διακεκριμένου Νομοδιδασκάλου, είς έποχάς δέ παρωχημένας, 
άδράς είς έπιστημονικάς διανοίας, ό Ιωάννης Τυπάλδος διετέλεσε σέ
μνωμα καί κορύφωμα έπιστημονικόν, λόγω διαύγειας κρίσεως καί βάθους 
νοήματος. Διά τού γάμου συνδεθείς μετά μιας τών πρώτων οικογενειών 
τής 'Ελλάδος τής τού Κ. Βότοαρη, ού έ'λαβε την θυγατέρα, έπεδόθη το 
πρώτον είς τό δικηγορικόν στάδιον, είς ο διεκρίθη, έπί τής νέας οέ μάλι
στα δυναστείας μετασχών είς τάς σπουδαιοτάτας τών δικών, έθεωρεΐτο 
εις τών κορυφαίων ρητόρων και τών διασημοτέρων νομομαθών. Τάς βαθ
μίδας τής δικαστικής ιεραρχίας διέτρεξε σχεδόν άπάσας, διέπρεψε δέ κυ
ρίως ώς Δικαστικός Σύμβουλος διορισθείς τώ 1890. Ούχί όλίγώτερον ό 
σύμβουλος τού Βασιλέως Όθωνος καί κυρίως χρησιμεύσας είς αύτον ώς 
είς τών έξ Αθηνών μοχλών είς τό έν Έπτανήσω ριζοσπαστικόν κόμμα, 
ήσχολήθη σπουδαίως είς ποικίλας μελέτας, έγραψε τά περί τών Νόμων 
τής Κρητικής Γόρτυνος περίφημα Κριτικά αύτού μελετήματα, πλεΐστα 
δ’ έργα αύτού μετεφράσθησαν είς ξένας γλώσσας, ιδίως γερμανιστί. Αί 
περί Μεταρρυθμίσεων τού Σωφρονιστικού συστήματος πρωτότυποι ίδέαι 
τού Άνδρός, άποτελούσι σειράν λαμπράς συγγραφής, έν ή έμβριθώς έκδη- 
λούται ύψίστη διανοητική όξύτης καί πολυμάθεια, βαθεΐα καί άληθης 
φιλοσοφική μόρφωσις.

Ό Ιωάννης Τυπάλδος ύπο πάσας τάς ιδιότητας ταύτας άπετέλεσεν 
ίδιον τύπον, αύτοτελή έπιστημονικην φυσιογνωμίαν όλως διακεκριμένην 
έν Έλλαδι καί κατέλιπε τόν κόσμον πλήρης ημερών καί μέ πλήρη την 
πεποίθησιν, ότι ήγωνίσατο τον άγώνα τον καλόν καί ώς άτομον καί ώς 
πολίτης διά τήν έπιστήμην καί τήν πατρίδα του.
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν. ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ
(Άπέ&ανεν Ιν Βηνκίω, πληβίον τής Δράμας τήν 7ην Μαΐου τοϋ 1895)

„ <Λ~ΙΙΣ Αριστοκράτης ύυχής, διανοίας καί αίματος κοιμάται πλησίον 
της ονειρευτής ακροπόλεως τοϋ δούλαν Ελληνισμού.

Οι προγονοί του τήν όνειρεύθησαν έλευθέοαν, τήν πόλιν τών Πα- 
Λαιολόγων και πρωτεύουσαν της μεγάλης μητρός Ελλάδος ίήάαν-
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τες καί άποθανόντες μέ τό γλυκύ δνειρον τής γαλανολεύκου, κυμα- 
τιζούσης έπί τών άετωμάτων τής 'Αγίας Σοφίας καί ό προτελευταίος 
άπόγονός των εργαζόμενος υπέρ τοϋ έκπολιτισμοΰ της, εύρε τόν 
θάνατον εις μίαν έσχατιάν τών έπαρχιών της, εις τήν ηλικίαν τών 
χρυόών οόδων, ώς άποκαλεϊ ό Μπρινετιέρ τήν τριακοντούτιδα νεότητα.

'Ό,τι δέν κατορθώνουν ροαί Αφειδείς αιμάτων—λέγει ό πολύς Κα- 
ότελάρ, όμιλών περί ελευθερίας — θά τό κατορθώόμ ημέραν τινά τό 
άπλετον φώς τοϋ πολιτισμού.

Τίς οΐδε, αν τοιοΰτοι πόθοι δέν έθέρμαινον τήν μεγάλην καρδίαν 
τοΰ εύγενοϋς νέου, δταν ούτος έξεκίνει διά τά μέρη εκείνα τά βάρ
βαρα, είς τά όποια είσήλθεν ή συγκοινωνία ώς σατανική καταστρο
φής έπίνοια έκ μέρους τού έχθίστου Χριστιανισμού !

Ό,τι χαρακτηρίζει τόν προτελευταϊον Μαυροκορδάτον, δέν εΐνέ τι 
τυχαϊον καί σύνηθες. Εις έξοχος πρό παντός έργάτης τοΰ πολιτι
σμού έχάθη καί κλαίων κανείς, θρηνεί τήν έξιδανικευμένην νεότητα, 
τήν άπολεσθεϊόαν καί τήν έκλεινα σαν διάνοιαν τήν περίφωτον.

Άναλόγως τοΰ όγκου της, ή έργασία ή συντελεσθεϊάα έν διαότή- 
ματι μόνον πενταετίας, έκ μέρους τοΰ έξοχου νέου, έχει νά έπιδείξμ 
καί τήν βαρύτητά της τήν πολυσήμαντον. Πρό παντός στρατιωτική, 
περιέχει όλα τά στοιχεία έργαόίας άπολύτως γενικής, τεθεϊσα τό βα- 
ρόμετρον τής τελευταίας έν Έλλάδι στρατιωτικής έκπαιδεύσεως.

*
* *

Σπουδάσας—ώς αύτός έσπούδασεν—έν Εύρώπμ, έπανήλθεν, συνε
σταλμένος έκεΐθεν νεανίας καί μέ τάς έπωμίδας τάς όποιας κατέσχε, 
καταταχθείς μέ τόν βαθμόν τοΰ άνθυπολοχαγοΰ είς τό Πεζικόν, κατέ- 
λαόεν εύθύς Αμέσως είς τό στράτευμά τήν έμπρέπουάαν είς τήν 
άξίαν του θέόιν.

Ή έντύπωάις, ήτις έγεννήθη είς τόν στρατόν, άμα ώς συνωκειώθη 
πρός αύτόν ό νέος έλπιδοφόρος, ύπήρξεν Αποτόμως έκπληκτική. 'Η 
έργασία του ήρχισεν άμέσως, έργασία μεγάλων κόπων καί βαρειών 
εύθυνών. Άλλ’ όποια ύπήρξαν τάποτελέσματα 1 'Ως καθηγητής—αύτός 
ό νεαρός Ανθυπολοχαγός"— τής Στρατιωτικής Σχολής τών ‘Υπαξιω- 
ματικών, έμόρφωσεν έπιότημονικώς όλόκληρον σειράν νέων Αξιωμα
τικών, πρός τούς οποίους μειδιών στηρίζεται τό μέλλον τής Πατρί- 
δος, μή φειΑθείς ούδενός κόπου καί ούδεμιάς θυσίας. Ή έργασία του 
έκείνη περικλείεται είς ογκώδη τόμον δΟΟσέλιδον, «Στρατιωτική Το
πογραφία» τιτλοφορούμενον, δάτις θά μείνμ μνημεΐον περίλαμπρον 
καί μοναδικόν ίσως, είς τήν έποχήν αύτήν τής άδρανείας καί τής 
στειρότητος. Είς τήν γεωδαιτικήν Αποστολήν έξαιρετικήν είχε θέσιν 
ή παρουσία του, μεγάλως ΑποβαΟα έπωφελής εις τόν περιάπούδαστον 
αύτόν κλΑδον τής Στρατιωτικής Τέχνης. ’Αλλ’ ό Ακούραστος στρα
τιώτης καί ό διακεκριμένος έπιάτήμων, Απογοητευθείς πικρώς, περιο- 
ρίζων τόν κύκλον τής ένεργείας του, ώς έκ τοΰ Αξιώματός του καί 
Ασχάλλων καί ότενοχωρούμενος, παραιτεΐ τό ξίφος καί τήν σοφήν του 
διδασκαλίαν τήν πολύκαρπον, ποθών νέους κόσμους έργαάίας καί 
δράσεως καί Αναδείξεως.

Καί Απέρχεται είς τήν δούλην 'Ελλάδα καί εισχωρεί είς τό έόωτε- 
ρικόν της, μέ εύγενεΐς καί έκπολιτιότικούς πάντοτε τούς πόθους καί 
μέ όνειρα, τίς οίδε, πόσον χρυσά καί πολύτιμα.

Καί έργαζόμενος έκεΐ, Ακουράστως πάντοτε καί πρός τά έμπρός 
βλέπων,” ένώπιον τοπογραφικών χαρτών, μηχανικών τόμων καί γεω
γραφικών πινάκων, μακράν τής πάτρίδος, τών γονέων του, τών έδι- 
κών του, μόνος είς τό χωρίον έκεϊνο τό έκπολιτιζόμενον, εύρεν έκεΐ 
τόν θάνατον, μετά νόσον Ακατάόχετον καί άστραπιαίαν.

Καί έμειδία τότε, παρά τό πλευράν του—Ακτίς Ανατέλλοντος ήλίου— 
ή είκών τοΰ μικροΰ του Αγγέλου, τοΰ τελευταίου Μαυροκορδάτου, 
καί τοΰ Λνεκούφιζε τούς πόνους καί τοΰ καθήδυνε τάς τελευταίας 
του ΑτιγμΑς, τάς έπωδύνους, καί τόν έπαρηγόρει όιωπηλώς . . .

*
* *
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Εις έξοχος του πολττιόμοΰ εργάτης έχάθη καί, μία χρυόή καί άξε- 
τίμητος νεότης άπεόβέόθη, καί διέτρεξε ριγηλόν καί καρδιόπληκτον 
τοϋ θανάτου του τό μαΰρον άγγελμα καί της είρωνείας της τύχης καί 
τοΰ πεπρωμένου άπήότραπτε τό Οατανικόν μειδίαμα.

Ή έπιότήμη έχαόεν άόυνήθη μΰΟτην της, καί οί γονείς του την 
ελπίδα των, καί ή Ελλάς τέκνον της πολυαγάπητον καί περιφανές. 
'Ο έν Κωνόταντινουπόλει πρέόβυς της Ελλάδος, ό πληγείς τόΰον 
καιρίως, έγέννηόεν υιόν άντάξιον τοϋ μεγάλου του όνόματος, μή 
όυναποκομίάαντα τό παν είς τόν έν Καόάλλα τάφον του. Ή νεότης 
μόνον κοιμάται έν τη. ξένη, γη, Λ νεότης των χρυόών ρόδων, άλλ’ ό 
νους ό παντοκράτωρ θά ζη πάντοτε είς έργα, τά όποια ό χρόνος δέν 
θά όαρώόη δπως τά πέταλλα έκείνων.

Τά έργα άπεκρυόταλλώθηόαν πλέον, καί <5ύν τή μνήμη ήν θά δια- 
τηρώόι τοΰ ξανθοϋ καί άγαλματώδους νέου, τόν όποιον ή τύχη έβά- 
Οκανε τόόον όκληρώς, πολλά τά όοφά διδάγματα θά παρέχωόιν είς 
τούς έπιγινομένους καί θά άποόπώόι πάντοτε θαλερά τά δάκρυα των 
άναγνωότών των.

* *
Τό χώμα τής χώρας τοϋ ΙΊερικλέους. ή όποία τόν έξέθρεψεν είς νεα

νίαν άεμνόν καί πάγκαλον καί γλυκύν καί περίφροντιν καί άγαθόν, 
ήτις άνδρα τόν έφώτιόε μέ τό μέγα της φώς τό ρόδινον, ρωμαλαϊον 
καί όοφόν καί Ούζυγον καί πατέρα, τόν περιμένει άνυπομόνως.

Έδώ ό 'Ήλιος θά θερμαίνμ πάντοτε τό μνημά του, γλυκύς καί 
πάμφωτος καί τά ρόδα καί τά κρίνα καί τά ϊα τά έλπιδόχρωμα, κατά 
δορούς θά άναδίδωόι τό άρωμά των παρά τόν λευκόν όταυρόν τοϋ 
μαρτυρίου του ... ,

’Εδώ ύπάρχουόιν οφθαλμοί διά νά χύνωόιν έπ’ αύτοΰ έκατόμβας 
δακρύων καί λέγουόιν ότι, τά έπί τοΰ τάφου δάκρυα καθιότώόι τό 
χώμα έλαφρότερον μετάξης. ΤΩ, είνε πολύ βαρύ τό χώμα τής ξένης 
γής, καί εΐνε τόόον έλαφρόν καί τόόον παρήγορον τής πατρίδος !

Τό έλαφρόν χώμα τής πατρίδος, τής χώρας των ονείρων του καί 
τής ζωής του, περιμένει άνυπομόνως νά έναγκαλιόθή. διά πάντοτε 
τόν προτελευταϊον βλαάτόν τών μεγάλων Μαυροκορδάτων.

Τά ρόδα καί τά κρίνα καί τά ϊα τά έλπιδόχρωμα κατά όορούς θά 
άναδίδωάι τό άρωμά των τό γλυκύ καί πονετικόν, άναπαυόμενα 
παρά τόν λευκόν Οταυρόν του, καί αί τελευταίοι άκτϊνες τοΰ δύον- 
τος όπιόθεν τής έλευθέρας άκροπόλεως ήλιου, φιλήματα θά γίνωνται 
χρυόα διά τόν άνθόάπαρτον τάφον του. Τής δουλείας τό βαρύ πέλμα, 
τις οϊδε έπί πόόον άκόμη θά πατη, Οκαιώς τό Ελληνικόν έκεϊνο 
χώμα, τό όποιον οί πρόγονοί του ονειροπόλησαν έλευθερον καί ύπέρ 
τής έξη^ερώόεως τοΰ οποίου άπέθανεν ό προτελευταίος βλαστός των. 
Δέν θά η,νε πικρόν, πολύ πικρόν τοιοΰτον χώμα νά καλύπτη ένα 
τοιοΰτον άπόγονον; ______________

“ΛΕΥΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ,,

Τφ πολναγαπημένω φίΐω ’Ιωάννη ’Λρβένη

Η ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ
Θαμπά, τάπομεσήμερο ξυπνά κ’ άπ’ τό κρεβάτι 
Κυτάζει μιόοκοίμιότη, μέ κουρασμένο μάτι 
Τοΰ γάμου τά στολίδια της τάγνά καί τιμημένα, 
Τάπάρθενα στολίδια της, έδώ κ’ έκεϊ ριγμένα.
Καί βλέπει τάνθια τά λευκά καί τάκριβά τοΰ γάμου 
Ξεφυλλιάμένα, άγνώριότα, μαραγγιαάμένα χάμου 
Κ’ ό νοΰς της ό τρισκότινος φωτίζεται καί πάλι 
Καί κρύβει μέσ’ άτά χέρια της τό αχτένιστο κεφάλι !

Μ. Α· ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ

ΑΨΥΧΟΙ ΗΡΩΕΣ(ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΚ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ)--------®-------I
II αντοϋ νι^ηλότης

ΟΝ ήρωά μου θά τον συναντήσητε πανταχοΰ, άλλα 
πάντοτε έν ύπαίθρω, χωρίς νά ήναι έν τούτοις πο
λιτικός ρήτωρ ή πλανόδιος καπνοπώλης, είναι μά
λιστα τόσον ολίγον ρήτωρ καί τόσον όλιγώτερον 
πλανόδιος, ώστε, μά τήν ίεράν αλήθειαν, θά τόν 
έζήλευε καί αυτός ό μουντζώνων τούς ρωμηούς 
άνδριάς τοΰ Ρήγα.

Είναι ύψηλότατος χωρίς έν τούτοις νά πρόκηται 
νά κληρονομήση κανένα θρόνον ή νά συναγωνισθή

μετά τοϋ κ. Παρασκευαίδου. Είναι λίαν πεφωτισμένος άλλα τόσον αδρανής, 
ώστε άν έζων σήμερον περιπατητικοί είμαι βεβαιότατος ότι κατ’ ούδένα λό
γον θά παρεδέχετο νά βοηθήση τό έργον αύτών μέ τά φώτα του.

'Η σιδηρά του κράσις, χωρίς νά ηναι πρωθυπουργός τής Ελλάδος ή 
πρώην άρχικαγγελάριος τής Πρωσσίας, τόν κάμνει νά ζή τουλάχιστον όσον 
ό κόραξ τοϋ μύθου, άλλ’ άντιτίθεται φοβερά προς τήν κεφαλήν του ή όποία 
θά έλεγέ τις ότι είναι κατεσκευασμένη έξ ύέλου’ έξ ού άποδεικνύεται, φρονώ, 
ότι οϋδεμίαν άνάγκην έχει τοϋ όρροϋ τοϋ όνου καί τής λύμφης τοϋ Κώχ, 
έάν δέ ποτέ τοϋ συμβή νά χάση τό κεφάλι — πράγμα σύνηθες έν Ελλάδι — ή 
ζημία του θά ήναι πολύ μικρά, διότι είμπορεϊ νά τήν άναπληρώση άμέσως 
άποτεινόμενος εις- τό πλησιέστερον ύελοπωλεϊον.

“Ισταται άκίνητος οσάκις δεν τον παρενοχλοϋσιν οί άγυιόπαιδες καί θά τόν 
έξελάμβανέ τις ώς αστυφύλακα, άν ή ένδυμασία του δέν ήτο διαφορετική καί 
άν έφερε καί αύτός ρεβόλβερ. Στηρίζεται κάποτε έπί τής ράχεως κανενός 
Στήλμαν καί έννοεϊ νά μένη έξυπνος καθ’ ολην τήν νύκτα.

Δέν άγαπα καθόλου τήν φιλολογίαν καί άγνοεϊ, ό ευτυχής θνητός, τήν 
ύπαρξιν πάσης ποιήσεως συμβολικής ή μή, καθαρευούσης ή άκαθάρτου' μόνον 
έν δίστιχου τοΰ έχει αφήσει άνεξιτήλους αναμνήσεις, καί οσάκις παίζη τήν 
νύκτα προς τόν άνεμον καί τουρτουρίζουν αΐ διαφανείς παρειαί του νομίζεις 
'ότι ύποτονθορίζει ώς 'Ιερεμίας τό:

Αντιστάσεως μή ού'σης, 
έθραυσαν άοειμανίως τούς φανούς τής πρωτευούσης.

Δέν συζητει ουδέποτε περί γλώσσης, άν καί ή πύρινη του γλώσσα θά ήτο 
τό καταλληλότερου ίσως όργανον προς τήν λύσιν τόσον γ.Ιογερον ζητήματος, 
άν καί πολλάκις παρέχει άσυλον είς ομίλους μικροσκοπικών προ αύτοϋ συζη
τητών διότι είναι τόσον, ώς προεϊπον, υψηλός, ώστε .... κατέβα νά φάμε!
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Ή τροφή του είναι μονότονος καϊ μόνον .... πνευματική, διά τοΰτο δέ 
πολλύ συχνά εύρίσκεται .... ’ς τούς καπνούς του, δανείζων μάλιστα τή 
φωτιά του εις πολλούς ριψοκίνδυνους φουμαδώρους. ’Επειδή όμως ή φροντ'ις 
τής συντηρήσεώς του έχει άνατεθή εις τάς δημοτικός άρχάς, ούχί σπανίως 
τον βλέπομεν — αν είμποροΰμεν νά κατορθώσωμεν τοΰτο — νηστικόν, πρός 
βλάβην μάλλον ίδικήν μας παρά αύτοΰ.

Άν καϊ ήναι βέρος σοσιαλιστής δεν έχει καμμίαν σχέσιν μέ τά φώτα τής 
συγχρόνου επιστήμης, τό μόνον δέ φως μέ τό όποιον εύρίσκεται εις περιο
δικός σχέσεις, έχθρικάς δμως, είναι ή σελήνη — καϊ δταν άκόμη φέρει τήν 
έκ νεφελών όμπρέλλαν της’ τραβά κυριολεκτικώς τδ διάβολό του κατά τάς 
επισήμους τελετάς καϊ ύφίσταται άληθινδν μαρτύριον άπδ τούς άγυιόπαιδας 
οί όποιοι τδν έκλαμβάνουν ώς κοινής κυριότητος πύργον τοΰ Άϊφφελ, άπδ 
τούς έκδότας καϊ τούς κληρονόμους τών άποθνησκόντων.

Άν και διατείνεται δτι κατέχει τδ μυστήριον τοΰ κανονίζειν τήν έλευσιν 
τής ήμέρας και τήν πάροδον τής νυκτός, έν τούτοις, δπως δλοι οΐ δημόσιοι 
ύπάλληλοι, σπανίως έκτελεϊ τά καθήκοντά του. Είναι δμως άνεκτικότατος, 
προσόν τδ όποιον δέν είναι σπάνιον καϊ είς μερικά έμψυχα όντα" εΐμπορεϊς 
νά τδν σκουντάς καθ’ δδδν χωρϊς νά διαμαρτύρηται ποτέ καϊ κατά τοΰτο εί
ναι άνώτερος τών άνθρώπων. Έχει συναδέλφους είς δλα τά μέρη τής γής 
δπου έγένετο γνωστός δ Προμηθεύς, ίσως δέ οφείλει και τδ ράμφος του είς 
τδν γύπα, δστις κατέτρωγε — θέλουν νά λέγουν — τδ ήπαρ τοΰ δυστυχοΰς 
αύτοΰ όταν τδν προσεπασσά.Ιευσεν δ Ζεύς άνα τον Καύκασον, έπειδή δ 
πτωχός ήθέλησε νά κρατήση τδ φανάρι είς δλην τήν άνθρωπότητα.

Ο ήρως μου τέλος ενα μόνον άπέκτησεν έχθρδν έπϊ τής γής, τδν όποιον 
καϊ άπαιχθάνεται φοβερά, τδν Διογένη- καϊ τοΰτο διότι ήθέλησε νά τδν έξευ- 
τελίση χρησιμοποιήσας αύτδν ώς δργανον πρδς έπιδίωξιν μιας... χίμαιρας.

Μέ άτελεστέρους χαρακτηρισμούς ή δικαιοσύνη άνευρίσκει τούς έγκλημα- 
τίας, δταν θέλη, καϊ ή άστυνομία τούς λωποδύτας δταν συμβαίνη νά άνή- 
κουν είς τάς κατωτέρας τάξεις. Πιστεύω λοιπόν ότι τ’ άνωτέρω χαρακτη
ριστικά θά άρκέσουν ν’ άναγνωρίσητε καϊ σεις τδν ίδικόν μου ήρωα, καί, 
κατά συνέπειαν, δέν θά εύρεθώ εις τήν άνάγκην νά σάς συστήσω είς τήν 
Ύύηλότητά του.

II
Λαϊς ίι νεωτέρα

Δέν πρόκειται περϊ εταίρας κοινής- δέν έχει καμμίαν αναλογίαν ή ήρωίς 
μου μέ τάς ναϊάδας τοΰ Αεριόφωτος, μήτε μέ τάς γριζέττας τών καφέ-σαν- 
τάν, μήτε μέ τάς κοκόττας τών θεατρικών παρασκηνίων. Δέν καμμύει ποτέ 
τούς οφθαλμούς της, άλλ’ άναγκάζει τούς άλλους νά τούς ήμικλείουν. Είναι 
προσιτή είς όλους- τά φιλήματά της άποτίθενται καυστικά ούχί μόνον έπϊ τής 
γυμνής σαρκδς άλλά καϊ έπϊ τών φορεμάτων, ούδεμίαν δέ διάκρισιν ποιείται 
μεταξύ έμψύχων καϊ άψύχων έραστών.

'Ο έρως της είναι πάνδημος. Σάς παραφυλάττει δταν κοιμάσθε, τήν εύρί- 
σκετε ένώπιον σας δταν έργάζεσθε, δταν περιπατεΐτε, όταν . . . Eivat παν- 
ταχοΰ παροΰσα καϊ σάς άποτυφλώνει δι’ένός της παράφορου φιλήματος, ΐνα μή 
τήν καταλάβητε εις τάς άγκάλας τών άπειραρίθμων άντεραστών σας.

Έάν τήν έγνώριζεν δ Φαραώ δέν θά τοΰ ένεποίουν αί πΛηγαι τόσον οδυ
νηρόν αϊσθησιν. Έάν δέ δ Ξέρξης δέν ήτο ή πρώτη φορά, καθ’ ήν ήρχετο 

είς τήν Ελλάδα, είμαι πεπεισμένος,—καθόσον μάλιστα φρονώ ότι δέν ήσαν 
διάφοροι ήμών οί ένδοξοί μας πρόγονοι,—έάν δ Ξέρξης, λέγω, είχε γνωρί
σει καϊ προηγουμένως τήν πόλιν τής Άθηνάς, ποτέ δέν θά έτόλμα νά είπη 
πρδς "Ελληνα, ότι θά έκάλυπτον τδν ήλιον τά βέλη τής στρατιάς του.

Ο έρως της είναι τώ δντι άλλόκοτος- δέν έχει μόνον έραστάς άλλά καϊ... 
έρωμένας, χωρίς, έν τούτοις, νά κατάγηται έκ Λέσβου καίτοι πολλάκις ήκουσε 
τήν Σαπφώ βατΐαρίζουσαν έπϊ σκηνής- άλλ άπέφυγε πάντοτε τδν άνόητον 
έρωτα ενός άνθρώπου, διότι αύτή είναι έρωμένη—διά τής βίας—πάντων καί 
πασών και προπάντων διότι άποστρέφεται φοβερά τδ ύδωρ, τδ δποϊον είναι 
μόνον ικανόν νά κατευνάση τήν . . . λύσσαν της.

Γνωρίζει νά γίνεται τόσα τεμάχια όσους έπιθυμεϊ νά προσβάλη έραστάς- 
παραιτεϊ δ’ αίφνιδίως τον ξανθόν Λέοντα τής δδοΰ Σταδίου διά νά έναγκαλι- 
σθή έν μανιώδει έκστάσει τδν τυχόντα δδοκαθαριστήν, τδν ρακοσυλλέκτην, 
τδ βόπτρον τής θύρας σας, τδν λαιμοδαίτην τδν δεσμώτην έντδς τοΰ ίματιο- 
φυλακείου σας, τδν αύθάδη ντοκ τοΰ κυρίου Α, τδ χνοώδες μανσδν τής δε- 
σποινίδος Ω, τήν άεικίνητον ψαλλίδα τοΰ κουρέως σας, περϊ ου έλέχθη ότι 
πάει ιι γ.Ιώσσά του ψ-αά.Ιίόι, καϊ τόσα ά'λλα ών ούκ έστιν άριθμός.

Τήν τρώγετε μέ τδ ώραϊον σας μπιφτέκι, τήν τηγανίζει ό μάγειρος μαζί 
μέ τής μαρίδες τοΰ ΦαΛήρου, τ'ιγι ξύνει δ άρχιτέκτων μαζί μέ τδ μολυβδο- 
κόνδυλόν του, τήν κλέπτει δ λωποδύτης μαζί μέ τήν μπουγάδα τής κυρά 
Σταμάταινας, τήν μυρίζεσθε μαζ'ι μέ τδ εύώδες γιασεμί τδ δποϊον σάς προσέ- 
φερε τυχόν καμμία λεπτοφυής ή καί παχουλή χειρ, άδιάφορον, τήν φουμά
ρετε τέλος μαζί μέ τδ τσιγάρο σας.

Είναι δ φοβερώτερος έχθρδς τής δικαιοσύνης, διότι έχει τήν μονομανίαν νά 
έξαλείφη πάντα τά ίχνη- είναι όμως πολύ φιλομαθής καϊ διά τοΰτο τήν 
άνευρίσκετε μέσα εις τάς βιβλιοθήκας σας- άλλ’ είναι και εις ά'κρον άδιά- 
κριτος διότι έννοει νά είσχωρή εις δλα σας τά θυλάκια καϊ ν’ άναγινώσκη 
δλας τάς έπιστολάς χωρϊς έν τούτοις ν’ άποσφραγίζη καμμίαν, πρδς άπο- 
φυγήν καταδιώξεως.

Έχει έπιστήθιον φίλον της τδν άνεμον, πάς δέ σύγχρονος Δον Κιχώτος 
τήν εύγνωμονεϊ διότι τδν κάμνει νά φαντάζηται, οτι διαρκώς παλαίουσι πρδ 
αύτοΰ καϊ κουβαριάζονται καϊ καταπατοΰνται δύο άντίπαλα στρατόπεδα, δύο 
ποίμνια, δύο άμαξαι, δύο σκύλλοι, δύο άγνώριστα καπέλλα, δύο, δύο, δύο.. .

'Η μυριάτομος- καρδία της — τί λέτε, κ. Κόντε, είναι καλή ή λέξις ; 
ώραία έ ; —χαρίζει, ή μάλλον έπι6ά.1.1ει άπδ εν φύλλον εις έκαστον θνητόν 
θΰμά της, ά'τε πάσχουσα αίωνίαν φυλλόρροιαν.

Επειδή δ ήλιος τήν άντιπολιτεύεται είς τά σκότια έργα της, προσπαθεί 
διαρκώς νά τον έξουδετερώνη, προτάσσουσα· είς τάς άκτϊνάς του τάς πυκνός 
νεφέλας, άς σχηματίζει διά τοΰ κατακερματισμοΰ τοΰ άβροΰ της σώματος, ώς 
νά ήτο Αμερικανός έφευρέτης προκαλών τδν σχηματισμόν τών νεφών, καίτοι 
προπάντων τούς Αμερικανούς μισεί καθόσον φοβείται πολύ τδ ξύλο .... 
τών ξυλοστρώτων δδών !

Έλάβατέ ποτέ ΐήν τιμήν νά μή τήν γνωρίσετε ;
(Σεπτέμβριος 1895) ΗΛΙΑΣ |. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ
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ήθους καί χαρακτήρος ή δεσποινίς Εράσμια Καλλιςπερη 
είνε ή ζώόα παράύταΟχς τοϋ ονόματος της. Ό έχων οφθαλμούς διά 
νά βλέπμ, καρδΓαν διά νά αίόθάνηται, καί νοΰν διά νά κατανομ, 
πρό τοϋ βλέμματός της τοϋ διαυγούς καί έταότικοΰ, τοϋ γοργού 
καί ειλικρινούς, τοΰ μή έχοντος νά κρύύη τι άλλά καί άπό τοΰ 
οποίου δέν δύναται νά διαφύγμ τι, πρό τής ομιλίας της, της ζωη
ρής καί μεμετρημένης, τής εύθύμου καί εμβριθούς, τής απέριττου 

καί λεπτής, τής άνεπιδείκτου καί ίόχυράς ομιλίας καρδίας προικι
σμένης πλουόίως καί πνεύματος καλλιεργημένου άρτίως, πρό τής 
χρηότής καί έμπίστου φυσιογνωμίας της, πρό τών τρόπων της τών 
άνεπιτηδεύτων άμα καί άμέμπτων, δέν δύναται ή νά εΐπμ, άπερ- 
χομένης αύτής, «α! είνε άληθώς Έραόμία!» Έραόμία δχι καθ’ ήν 
έννοιαν όπουδάζουόι νά είνε μερικαί δεσποινίδες καί κυρίαι θερα- 
πεύουσαι τήν χάριν μέ θυσίαν τής σεμνότητος, τήν φιλαρέόκειαν μέ 
βλάβην τής άγνότητος, τήν γοητείαν μέ λήθην τής αίδοΰς, άλλ’ Ε- 
ρασμία μετά σωφροσύνης, Έραόμία μετ’ άγαθότητος, Έραόμία διά 
τιμώσης αύτήν εύφυί'ας καί δι’ ήθικής διαπλάόεως άμιλλωμένης πρός 
τήν καλλιτεχνικήν αύτής έπίδοόιν.

Τήν ενθυμούμαι παιδίσκην έτι αίδήμονα καί σεμνοπρεπή, μέ ήθος 
σιωπηλόν μάλλον τότε καί ρεμβώδες, προδίδον βαθύτητα αισθήματος καί 
λανθάνουόαν άλλ’ ισχυρόν'καλλιτεχνικήν ροπήν. Ή νεότης σήμερον καί 
ή κοινωνική συνάφεια προσέδωκαν καί είς τό έξω αύτής τήν εντός 
όργωσαν καί λάμπουόαν ζωήν, άλλ’ αί ήθικαί ροπαί άπέμειναν είς 
τήν νεάνιδα οίαι ήόαν είς τήν παιδίσκην. Έν καθαρά, καί άγνμ 
οικογενειακή άτμοόφαίρα, έτυχεν ένωρίς άγωγής έπιμεμελημένης, καί 
ύπό τό κύρος καί τάς εμπνεύσεις τής θρησκείας διεπλάόθη πρωΐμως 
χαρακτήρ γινώσκων νά σέδηται έαυτόν καί νά εύλαβήται τό καθή
κον. Καί ή θρησκευτική αύτη μόρφωόις προέβη άρμονικώς μετά τής 
όλης μορφώόεως τής ψυχής, καί ό έρως τού άγαθού ήδελφώθη έν τμ 
αύτμ καρδία μετά τού έρωτος τοϋ άληθοϋς καί τοΰ καλοΰ.

Πατήρ άληθής καί τέλειος δέν είνε ό παρέχων μόνην τήν γέν- 
νησιν καί μόχθων ύπέρ τής ύλικής συντηρήσεως καί έξαόφαλίόεως 
τών τέκνων του, άλλά καί ό μετά στοργής διαπύρου επιδιδόμενος 
είς τήν πνευματικήν αύτών άνάπτυξιν καί τόν ηθικόν καταρτισμόν, 
ύπό τήν έποψιν δέ ταύτην ό Νικόλαος Καλλιόπέρης άπετέλεόεν Ιδεώ
δες καί έκλαμπρον πρότυπον Ιίατρός. 'Η δευτερότοκος κόρη του 
δέν όφείλει είς αύτόν έλάσσονα τής πρώτης, δύο δέ τών σεμνωμά
των τοΰ παρ’ ήμϊν γυναικείου κόσμου δέν θά κατηύγαζον αύτόν 
άνευ εκείνου, δότίς, διαγνούς τήν εύοίωνον ιδιοφυίαν τών θυγατέ
ρων του, καί αύτός άμέόως ύπεβοήθηόε τήν άνάπτυξιν αύτών καί 
άντί πάόης θυσίας έπεζήτηόε τήν άρτίαν έξέλιξιν καί διαμόρφωσίν 
των. Διά τοΰ Πατρός της ή δεσποινίς Έραόμία Καλλιόπέρη έκοινώ- 
νηόε τοΰ άθανάτου καί ζωοποιού πνεύματος τών άρχαίων ήμών προ
γόνων καί τήν παίδευόίν της ταύτην όυνεπλήρου ύπό τήν πατρικήν 
ότέγην διά τής μελέτης τών έξοχωτέρων γάλλων καί άγγλων ποιη
τών. Έν άγωγμ τοιαύτμ τό καλλιτεχνικόν της αίσθημα κατέστη 
βαθύτερον καί ίόχυρότερον, τό δέ κλειδοκύμβαλον ύπήρξε τό δργα- 
νον, είς δ κατά προτίμηόιν έτράπη ή μουσική όρμή της. Άλλ’ οί 
άπό περάτων γής είς τάς ’Αθήνας συρρέοντες μουσικοδιδάσκαλοι, ώς 
είς τόπον ένθα πρόχειροι καί άφθονοι πρόκεινται αί δάφναι, τούς 
θριάμβους των έπεζήτουν κατά τό μάλλον καί ήττον, άμιλλώμενοι 
τίς νά ύπερτερήόμ τόν άλλον περί τήν εύκινηόίαν τών δακτύλοιν, 
καί ή Έραόμία Καλλιόπέρη, ήτις έξεκαίετο πρός άλλα καλλιτεχνικά 
ιδεώδη, έπόθηόε νά μεταβμ είς Παριόίους.

'Η έπιθυμία της είόηκούόθη. Έπρόκειτο συγχρόνως ν’ άπέλθωόι 
τής πατρικής στέγης καί ή πρώτη άδελφή καί ό άδελφός ό μόνος, 
θλιβερά δέ μόνωόις θά έδημιουργεΐτο έντεΰθεν έν τμ οίκογενειακμ 
καλιμ. Άλλ’ ό πολιός Πατήρ, δότις ήτο πλούσιος είς άγάπην, έπο- 
μένως δέ καί είς αύταπάρνησιν καί αύτοθυόίαν, πληρώόας τά τέκνα 
του άόπαόμών, οΐτινες ήόαν οί τελευταίοι, τά άπέότειλεν είς τήν 
ξένην, ταραττόμενος ύπό τοΰ προαισθήματος, ότι έν τώ μεταξύ αύ
τός ίόως θά έσβέννυτο έν τώ τάφφ, άλλά καί καταυγαζόμενος ύπό 
τής έλπίδος, δτι έπλήρου ούτω καί ύστατον πρός τήν πατρίδα κα
θήκον, όυντελών εις τήν ύπερτέραν μόρφωόιν υίοΰ καί θυγατέρων, 
περί ών έγίνωόκεν δτι, ώς αύτός, διεφλέγοντο ύπό θερμής άγάπης 
πρός τήν Ελλάδα καί θ’ άφιέρουν ύπέρ αύτής τάς καρδίας καί τάς 
ικανότητάς των.
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Έν ΠαρχΣίοχς ή ΈραΣμία ΚαλλχΣπέριχ δχέμεχνε τέΣΣαρα έτη έν 

μχα των αύτόθχ πρώτων Μονών, έκπαχδευομένη καί, φοχτώΣα είς τό 
’Ωδεχον, έχουΣα δ’ χίμα ίδχαχτέρως καθχχγητάς τούς δχαΣήμους μου- 
ΣχκοδχδαΣκάλους Le Couppey καί μετά τόν θάνατον τούτου τόν Duver 
noy. Κατά τό χρονχκόν τοϋτο δχάΣτημα έγνώρχΣε έκ τοϋ Σύνεγγυς 
πολλούς των δχακείχρχμένων μουΣχκών, μεταξύ των οποίων καχ τόν 
Συνθέτην της 'Πρωδχάδος, δΣτχς ήξίοχΣε καχ νά έπχδείξμ θερμόν έν- 
δχαφέρον ύπέρ των Σπουδών της, ώς καχ τόν Gounod, δν πολλά- 
κχς ηύτύχηΣε νά ΐδμ δχευΟύνοντα τήν έκτέλεΣχν των μουΣχκών λεχ- 
τουργχών (messes) αύτοΰ, ώς καί. τάς τοΰ Verdi έν τμ έκκληΣία Notre 
Dame των ΙΙαρχΣίων καχ έν τμ αίθούΣμ τοϋ Trocadero. ΈΣύχναζε πρός 
τούτοχς είς τά Concerts Lamoureux, τά όποια έλάμπρυνον έκάΣτοτε οί 
διαΣημότεροχ καλλχτέχναχ τοϋ κόΣμου.

Καχ Συγχρόνως μετά τής άδελφής της παρηκολοΰθεχ Ικανά μαθή- 
ματα (Cours) τής Σορβώνης καχ τοΰ College de France, τηροϋΣα οϋτω 
καί, τήν πατρχκήν νουθεΣχαν καχ γνώμην, δτχ πνεϋμα άκαλλχέργητον 
δέν δύναταχ νά κατανοχχΣμ τήν μουΣχκχίν. "Ενεκα τούτου δέν ήρκέ- 
Σθη είς τήν όργανχκήν παίδευΣχν μόνην. ΈΣπούδαΣε καί τήν θεω
ρίαν τής μουΣχκής, ώς καχ τήν χΣτορίαν αύτής καχ άπαΣαν τήν 
έξέλχξίν της, μελετώΣα τά κάλλχΣτα περί, αύτών Συγγράμματα.

ΚατηρτχΣμένη οϋτω ήδύνατο ή ΈραΣμία ΚαλλχΣπέρη, αν μετείχε 
φυΣχώΣεως πολύ Συνήθους δυΣτυχώς, νά έπχΣτρέψχ;ι είς ’Αθήνας έν 
πεποχθήΣεχ, δχ’ αύτήν δχχ άδχκαχολογήτω, δτχ έξεπλήρωΣε τήν άπο- 
Στολήν Σπουδών εύΣυνεχδήτων, καί, έπανήρχετο κατέχουΣα δλα τά 
Στοχχεχα, τά όποια θά έδχκαχοΰτό τχς ν’ άπαχτήΣμ παρ’ ύπερόχου 
καλλχτέχνχδος. Άλλ’ αί άληθώς εύδόκχμοχ φύΣεχς, γενναχαχ άμα καχ 
εχλχκρχνεχς, άναγνωρίζουΣχ, παρ’ δλην τήν έπίδοΣίν των, δτχ πρός τό 
Ιδεώδες έχεχ τχς πάντοτε νά δχανύΣμ ίκανούς άκόμη Σταθμούς, καχ 
ή ήμετέρα καλλχτέχνχς, μόνη πλέον τώρα, άλλα φρουρουμένη ΰπό 
τής εύΣεβείας καχ τής ΣωφροΣύνης της καχ έμψυχουμένη ύπό τοϋ 
καλλχτεχνχκοΰ πυρός της, μετέβη καχ είς Βχέννην, ένθα τέΣΣαρα 
άλλα έτη έγκατέμεχνε, φοχτήΣαΣα είς τό έκεχ Ώδεχον, δθεν, ύφχΣτα- 
μένιχ έτηΣίως τάς έξετάΣεχς της, έλαβε τό άπολυτήρχόν της τέλος ώς 
ένδεχκτχκόν Σχολχκών Σπουδών, ήκολούθεχ δέ καχ τήν Σχολήν τοΰ 
Leschetizki πολλφ άνωτέραν τής τοϋ 'Ωδείου, άληθώς άρχΣτοτεχνχ- 
κήν Σχολήν.

Μετά τήν πολυετή ταύτην ΣυμπλήρωΣχν Σπουδών άρτίων καχ λαμ
πρών, ή ΈραΣμία ΚαλλχΣπέρη έπέΣτρεψεν είς ’Αθήνας. Ό άναγνώ- 
Στης θά ζητμ ϊΣως νά φανταΣθί) μετά τίνος φαχδρότητος καχ άγαλ- 
λχάΣεως έπανεχδε τόν Πατέρα έκεχνον, είς δν ώφεχλε τό παν. Φεΰ! 
ή νεαρά καλλχτέχνχς άπέδη είς Πεχραχα μελανεχμονοΰΣα καχ Συνέ- 
χουΣα τά δάκρυα, τά όποια, άκράτητα, έρρευΣαν μετ’ ού πολύ έπί 
τοΰ Σεπτοΰ αύτοΰ τάφου.Ή νεότης, λέγουν, εύκόλως ληΣμονεχ τούς Θανόντας. Τοϋτο δέν 
άλιχθεύεχ, πρός τχμιχν της, είς τήν νεότητα, ήτχς βαθέοχς έΣεόάΣθη 
καχ θερμώς καχ γνηΣίως ήγάπηΣε. Αχ’ αύτήν ό τάφος δύναταχ νά 
χωρίΣμ τά Σώματα, άλλά προΣεγγίζεχ πλεχότερον τάς ψυχάς. Καχ περί 
τής ΈραΣμίας ΚαλλχΣπέρη δύναταχ τχς νά εΐπμ δτχ ζμ έν τφ Παΐήί 
της. 'Όταν λέγεχ «ό Πατέρας», ό τόνος καί ή φυΣχογνοχμία προδχ- 
δουΣχν εύλάβεχαν ίεράν, ήτχς Συγκχνεχ, καί Στοργήν καί μνήμην 
άκοίμητον, ήτχς λυπεί άμα καί καταθέλγεχ. ’Από τοΰ τραχήλου της 
φέρεχ χρυΣοϋν κόΣμημα, έν τφ όποίω εύλαβώς φυλάΣΣονταχ τρίχες 
άπό τής κόμχχς τοΰ γεννιχτορος. Τό κόΣμημα τοϋτο άποτελεΐ δχ’ αύ
τήν άγάπην καί ΙΣχύν, γαλήνην καί πεποίθηΣιν. Έάν τήν ΐδητέ 
ποτέ τεταραγμένχχν, προΣέξατε μή δέν φέρμ τό κόΣμημα τοϋτο. Εΐνε 
δχ' αύτήν πλέον ή άθροχΣμα άδαμάντων. "Μεταξύ Στέμματος καί αύ
τοΰ δέν Θά έδίΣταζε ν’ άπωθήΣμ τό Στέμμα. Ή Στοργή αϋτη καί 
ή λατρεία δέν δεχκνύουν τήν άληθή καλλχτέχνχδα περχφανέΣτερον ή 
ή άρχΣτοτεχνχκωτέρα έκτέλεΣχς τοϋ μάλλον περχτέχνου μέλους)

Ένθυμοΰνταχ, πχΣτεύω, πολλαί έκ των άναγνωΣτρχών τήν έΣπέ- 

ραν τής έν τφ «ΠαρναΣΣφ» περυΣινής μουΣχκής έΣπερίδος της, ήτχς 
άνέδεχξε θρχαμβευτχκώς τό τάλαντόν της. Έμοϋ ή ψυχή πληροΰ- 
ταχ άκόμη γλυκυτάτης καί άφάτου μελαγχολίας έπί τμ άναμνήΣεχ 
τής έκτελέΣεως μέλους τοϋ Chopin, οϋ καχ αί τύχαχ καί τά πένθχμά 
του θέλγητρα έχουΣχν έλκύΣμ ίδχαζόντως τήν Συμπάθεχαν τής χρη- 
Στής μέν καί εύθείας, άλλά καί λεπτής καί ίΣχυρώς παθαχνομένης 
καρδίας της. Τήν έΣπέραν έκείνην, όλίγω ένωρίτερον, περχεφερόμην 
είς τάς άτραπούς τοϋ νεκροταφείου Αθηνών, μελετών τήν έγκόΣμχον 
καί τήν αίώνχον ζωήν έν μέΣω των τάφων καχ των άΣχχπτων κυπα- 
ρίΣΣων. Ή έΣπέρα έχώρεχ πλέον πρός τήν νύκτα· ό άνεμος έπνεε 
•ψυχρός καί πως όρμητχκός. 'Ότε, ένφ ήτοχμαζόμην νά έξέλθω, δχα- 
κρίνω μορφάς μελανεχμονοΰΣας, ένώπχον τάφου τχνός, έν ΣτάΣεχ 
προΣευχής. Ποχαχ ήΣαν; Φυλάξας παρά τήν έξω όδόν, δχέκρχνα 
μετ’ όλίγον τάς άδελφάς ΚαλλχΣπέρη. Παρά τόν τάφον έκεχνον, Συγ- 
κοχνωνοΟΣα μετά τής ψυχής τοΰ Πατρός της, ή ΈραΣμία Καλλχ
Σπέρη, ήρύετο εύλογίαν, δύναμχν, έμπνευΣχν, γλυκύτητα, περχπά- 
θεχαν, ζωήν.

ΣυνεχθίΣαμεν ν’ άκούωμεν, δτχ οί καλλχτέχναχ εΐνε χαρακτήρες άνώ- 
μαλοχ καί δύΣτροποχ, μέ έπχθυμχας νοΣηράς καί πάθη άντχκοχνωνχκά, 
πολλοί δ’ έξ αύτών καί έπχτηδεύουΣχ τοχαϋτα ήθη, άποτελοϋντα τήν 
μόνην καλλχτεχνχκήν των περχουΣίαν. Άλλοχ πάλχν έξ αύτών περχ- 
φρονοϋΣχ τήν άνάπτυξχν τοΰ πνεύματος καί τάς περί τάς μελέτας 
άΣχολίας, έκ τής μωράς Ιδέας δτχ ή τεχνχκή ίδχοφυΐα άρκεχ είς έαυ- 
τήν. Ή ΈραΣμία ΚαλλχΣπέρη, ύπερτέρα των νόΣων τούτων καί των 
μωρχών, πχΣτεύεχ δτχ ό άληθής καλλχτεχνχκός κόΣμος εΐνε άνεπτυγ- 
μένος καί άγαθός, δτχ ό άληθής καλλχτέχνης τό ώραΐον πρέπεχ νά 
έπχδχώκμ καί έν τμ ήθχκμ αύτοΰ δχαμορφώΣεχ, δτχ δέ ή δχανοητχκή 
άνάπτυξχς καί ή άγαθότης τής καρδίας καί ή καθαρότης τοΰ πνεύ
ματος δχδουΣτ τροφήν ίΣχυράν είς τήν φυΣχκήν τεχνχκήν ίδχοφυχαν, 
καί κατά τάς άρχάς ταύτας μορφωθεχΣα, άποτελεΐ άρτίαν, καχ πάγ- 
καλον καί άρμονχκήν καλλχτεχνχκήν μορφήν, έν χχ θαυμάζεχ τχς τήν 
καλλχτέχνχδα, καί εύλαβεχταχ καί τχμμ τήν άμεμπτον καί άρχΣτοτε- 
χνχκήν οχάπλαΣχν τής ψυχής καί τοϋ ήθους.

Ή δχδαΣκαλία τής τέχνης, ήν παρέχεχ είς τάς μαθήτριας αύτής 
έν τώ ίδχαχτέρφ ΣπουδαΣτηρίω της, ούδέν έχεχ κοχνόν πρός τήν 
θορυβώδη κροΰΣχν τών μουΣχκών πλχίκτρων, — όποία εΐνε ή δαψχ- 
λευομένη άντί ολίγων κερμάτων ύπό τών βοημών τής τέχνης—ουΣα 
τά μάλχΣτα εύΣυνείδητος μετάδοΣχς τοΰ μυΣτηρίου τής τέχνης, τής 
περί τήν έκτέλεΣχν τελεχότητος, τοΰ ιδεώδους, τής Αρμονίας τών 
μουΣχκών φθόγγων καί τών έννοχών, αϊτχνες περχέχονταχ έν αύτοχς.

Ή ΈραΣμία ΚαλλχΣπέρη εΐνε ή πρώτη καί μόνη μέχρχ τοΰδε έλ- 
ληνίς καλλχτέχνχς τής ΜουΣχκής· άτυφος καί άνεπίδεχκτος, άλλ’ έμ- 
πνευΣμένη καί θερμή τής Μελπομένης χέρεχα.

Μ, ΓΑΛΑΝΟΣ


