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YNH συγγραφεύς λέγει περί μουσικής ομι
λούσα: «cle toutes les fagons d’expri
mer un sentiment la parole est la plus 
insuffisante». 'Υπάρχει λοιπόν έτέρα γλώσσα 
δι’ ής εκφράζονται τά εύγενέστατα τών αισθη
μάτων, αί άπαύστως μεταβαλλόμεναι καί 
όζεΐαι της ψυχής συγκινήσεις, και ή γλώσσα 
αύτη είνε ή γλώσσα της μουσικής. Τω δντι 
ποϊαι λέξεις δύνανται νά έκφράσωσιν δ,τι εκ
φράζει ή θεία αύτη γλώσσα;

'Υπό τοΰ άφυοΰς καί τοΰ άμούσου ή μου
σική θεωρείται απλώς χαρίεις συνδυασμός ήχων,

ευχάριστοι άλλ’ ασήμαντοι ήχηραι δονήσεις’ ούτως ό στερούμενος άλη
θοΰς παιδεύσεως θεωρεί τήν μελέτην τής μουσικής ασχολίαν μή άπαι- 
τοΰσαν^ διανοητικήν άσκησιν, άλλ’ απλώς πρακτικήν έξιν καί έπιτη- 
δειότητα. Άγνοοΰσι δέ οί πολλοί ότι, τοιοΰτοι άπλοι τεχνΐται δέν 
διαφέρουσι πολύ τών βαναυσουργών. Τούτου ένεκα είνε καί τοσοΰ
τον μικρός ό άριθμός τών άληθών καλλιτεχνών καί τοσοΰτον μέγας 
ό τών μηχανικών εκτελεστών. Ή μηχανική έπιτηδειότης πρέπει νά τάσ- 
σηται έν ίση μοίρα πρός τάς orgues de Barbarie. Τουναντίον διά τόν 
είσδύοντα είς τά μυστήρια αύτής ή μουσική είνε γλώσσα, ήτις εκφράζει 
τήν ζωήν τής ψυχής. 'Ο άληθής μουσικός ζητεί τήν άόρατον καί τελείαν 
μαγείαν τών ονείρων του έν τή άοράτω καί φυσική καλλονή τής λατρευτής 
του θεότητος. Έν τάξει ούχί ήττονι τών συνθετών τάττονται κα! οί 
καλλιτέχναι εκτελεστά:’ καθόσον εύκολον είνε νά τρέχωσιν οί δάκτυλοι 
έπϊ τών πλήκτρων, πόσοι δμως αισθάνονται καί δύνανται νά μεταγγίσωσ: 
τά παθήματα τής ψυχής των ; Έπίσης λοιπόν άληθεϊς μουσικοί είνε καί 
έκεϊνοι τών οποίων οί δάκτυλοι άποδίδουσι τήν ιδέαν τοΰ μουσουργοΰ καί 
τό αίσθημα τής καρδίας αύτοΰ.— Εύδαίμονες δμως οί συγκεντροΰντες έν 
έαυτοϊς άμφότερα τά πλεονεκτήματα ταϋτα.

Εις έκ τών εύτυχών έκείνων θνητών, οίτινες άπέδωκαν τήν ζωήν τής 
ψυχής των έν συνθέσεσι καί διά τής γλώσσης ταύτης τών ήχων, είνε καί 
ό ήμέτερος συγγραφεύς.

ΙΊερί τούτου γράφων σύγχρονος αύτοΰ θαυμαστής λέγει’ «Chopin ! 
γλυκύ καί αρμονικόν πνεύμα, ποία καρδία είς ήν ύπήρξεν άγαπητός, 
ποιον πρόσωπον εις τό όποιον ύπήρξεν οικείος, δέν δοκιμάζουσιν είς τό 
άκουσμα τοΰ ονόματος του βαθεϊαν συγκίνησιν ώς είς τήν άνάμνησιν άνω-
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τέρου ό'ντος, δπερ ηύτύχησαν νά γνωρίσωσι». ’Αλλά, δυνάμεθα τάς λέξεις 
ταύτας νά συμ,πληρώσωμεν λέγουσαι, καί τίς γνωρίσας τά περί τοΰ βίου 
του, μελετήσας δέ καί έννοήσας τά έργα αύτοΰ δέν αισθάνεται τήν αύτήν 
συγκίνησιν ; Έλάχιστον δείγμα του άπειρου θαυμασμού ήμών πρός το 
πνεύμα αύτοΰ είνε αί ολίγαι αύται γραμμαί περί τοΰ βίου, τοΰ χαρα
κτήρος καί τοΰ έργου αύτοΰ, αίτινες θά δώσωσιν, ελπίζω, έννοιαν τινα τοΰ 
έθνικοΰ ποιητοΰ καί άοιδοΰ τής Πολωνίας, τής γενέθλιας αύτοΰ γής, τήν 
οποίαν καίτοι κατέλιπε νεότατος μέ τήν ελπίδα βραχείας αποδημίας, 
επαναστάσεις, διάφορα άλλα συμβάντα, καί τελευταίου ό θάνατος δέν 
άφήκαν αύτόν νά τήν έπανίδη.

Γνωστή γαλλις συγγραφεύς καί φίλη τοΰ Chopin εΐκονίζει αύτόν λέ- 
γουσα «γλυκύς, εύαίσθητος, εξαίσιος έν παντί, συνήνου τήν χάριν τής εφη
βικής ήλικίας προς τήν σοβαρότητα τής ώριμου. Φυσιογνωμία εξαιρετική, 
ήτις δέν προέδιδεν ούτε γένος ούτε ήλικίαν, άλλ’ ώμοίαζε πρός τά ιδεώδη 
πλάσματα μέ τά όποια ή ποίησις τοΰ μέσου αιώνας έκόσμει τούς χριστια
νικούς ναούς. Μορφή μελαγχολική μέ έκφρασιν άβράν άμα καί αύστηράν 
αγνήν καί πλήρη πάθους, Πάντοτε βεβυθισμένος είς τάς ονειροπολήσεις 
του, ή πραγματικότης τώ άπήρεσκε. 'Η ώραία μορφή του συμπαθέστερα 
ένεκα τής άσθενοΰς αύτοΰ κράσεως εΐλκυεν ύπέρ αύτοΰ τήν συμπάθειαν 
τοΰ ώραίου φύλου, ένφ άφ’ ετέρου ή δαψιλής μόρφωσις τοΰ πνεύματός 
του, ή πρωτοτυπία τής συνδιαλέξεώς του, είλκυον τήν προσοχήν τών 
πεφωτισμένων άνδρών.

Πατρίς τοΰ Chopin είνε ή Zelazova Wola πλησίον τής Βαρσο
βίας, έτος δέ τής γεννήσεως αύτοΰ τό 1810. Μειράκιον έτι ό Chopin 
ήτο σύννους, σκεπτικός, πρμος καί γλυκύτατος τόν χαρακτήρα, καθησυ- 
χάζων πάντοτε τήν αδημονίαν τοΰ γονέων αύτοΰ, ήν διήγειρεν ή λεπτο
φυής φύσις του. Ούδεμία πρωϊότης τών φυσικών αύτοΰ δώρων, ούδέν 
δείγμα προαγγέλλον άξιοσημείωτον άνάπτυξιν, άπεκάλυψαν έν τή πρώτη 
νεότητί του μέλλουσαν ύπεροχήν πνεύματος ή ταλάντου.

Τά ήθη, άτινα άπό παιδικής ήλικίας έγνώρισε καί έν οίς έμεγάλωσεν, 
ήσαν ήθη κύκλου άπλοΰ, ειρηνικού και άσχόλου. Αί οίκιακαί άρεταί, 
ή έκπλήρωσις τών θρησκευτικών καθηκόντων, ή αύστηρά κοσμιότης, περιε- 
κύκλουν αύτόν μέ τήν καθαράν άτμοσφαϊραν, έν ή ή φαντασία του άπέ- 
κτησε τήν θαλερότητα συν τή λεπτότητι τών φυτών, άτινα ύπό τήν ύαλον 
τών θερμοκηπίων έμειναν άνεπηρέαστα τής έπιβλαβοΰς έπιδράσεως τοΰ 
κονιορτοΰ τών οδών.

Τά παραδείγματα ταΰτα τής άπλότητος άμα και τής οικογενειακής 
περιφανείας ώς καί τής εύλαβείας ένεχαράχθησαν έν τή καρδία του καί 
ύπήρξαν πάντοτε τά γλυκύτατα καί άγαπητότατα είς αύτόν.

Τήν σπουδήν τής μουσικής ήρχισεν έν ήλικίγ 9 ετών, καί πρώτος διδά
σκαλός του ύπήρξεν ό μαθητής τοΰ Sebastien Bach, Zywna, όστις 
διηύθυνε τάς μελέτας του έπί τά ίχνη σχολής εντελώς κλασικής. Ούδεμία 
ματαιοδοξία, ούδεμία φαντασιώδης βλέψις έθάμβωσαν τούς οφθαλμούς 
τών γονέων του, δτε συμφώνως πρός τήν επιθυμίαν καί τήν κλίσιν του
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ήσπάσθη τό στάδιον τοΰ μουσικοΰ. Οί γονείς καί οί συγγενείς αύτοΰ τόν 
προέτρεπον είς σοβαράν καί ενσυνείδητον μελέτην, ΐνα καταστή σοφος 
διδάσκαλος. Χάρις δέ εις την γενναίαν καί νοήμονα προστασίαν Πολωνού 
ευπατρίδου τοΰ Prince Raclziwill διάσημου συνθέτου, όστις έγίνωσκε 
νά περιθάλπη τάς τέχνας καί τάς δεξιάς φύσεις καί νά θεραπεύη τάς 
άνάγκας εύγενοϋς σταδιοδρομίας, καθόσον ήτο είς θέσιν νά τάς έννοή, 
ό Chopin εστάλη εις έντών πρώτων Λυκείων τής Βαρσοβίας, όπου έλαβε 
τελείαν ανατροφήν. Έκεϊ διά τοΰ θελκτικού καί ομαλού χαρακτήρος του 
κατέκτησε τήν φιλίαν υιών εύγενών οίκων, δι*  ών είσήχθη είς τάς οικο
γένειας των καί έκτοτε κατέλαβεν έν τή ύψηλή κοινωνία θέσιν, ήν διετη- 
ρησε πάντοτε καϊ διά τήν οποίαν ή φύσις τόν είχε τόσον δαψιλώς προικίσει.

Είς τούς εύγενεϊς τούτους οίκους τών συμμαθητών του έσχετίσθη μέ τάς 
μάλλον διακεκριμένας γυναίκας τής Πολωνικής πρωτευούσης, αϊτινες 
άπήλαυον ευρωπαϊκής φήμης, ότε ή Πολωνία έθαυμάζετο διά τον ύψηλον 
πολιτισμόν της, διά τό κάλλος, καί τήν χάριν τής κοινωνίας αύτής. Τά 
έτη, άτινα διήνυσε μετ’ αύτής, τώ έγνώρισαν τάς άγνάς χάριτας τών 
θελκτικών συμπατριωτίδων του, αϊτινες τώ άφήκαν άνεξάλειπτον ένθύ- 
μησιν τής μαγείας τών χαρισμάτων των, ή δέ άνάμνησις αύτη έσχεν ουχί 
όλίγην επιρροήν έπί πολλών έκ τών έργων του.

Άφοΰ έπέρανε τήν σπουδήν τής αρμονίας μετά τού καθηγητοΰ του 
Elsner, οί γονείς αύτοΰ έπεθύμησαν νά ταξειδεύση, ΐνα γνωρίση τούς έξο
χους καλλιτέχνας καϊ άκροασθή ώραίας έκτελέσεις. Έπεσκέφθη λοιπον 
τήν Βιέννην, καί έκεϊθεν μετέβαινεν είς ’Αγγλίαν, ότε απρόοπτα συμβάντα 
τον ήνάγκασαν νά μείνη έν Παρισίοις.

Τό Παρισινόν κοινόν έσχε τότε τήν εύτυχίαν ν’ άκούση αύτόν έν τή 
αιθούση Pleyel. Καί τάς έντυπώσεις τού κοινού τούτου μετέδωκεν ήμ.ίν 
ακροατής αύτοΰ έκστατικός άμα δέ καί έξοχος μουσικός. Κατά την πρώ- 
την έμφάνισίν του είς τήν αίθουσαν Pleyel «τά άθρόα, λέγει, και παρα- 
τεταμένα χειροκροτήματα δέν ήρκουν είς τήν έκδήλωσιν τού ένθουσια- 
σμού ήμών πρός μεγαλοφυίαν, ήτις άπεκάλυπτε νέαν φάσιν τού ποιητικού 
αισθήματος καί τοσοΰτον εύτυχεϊς νεωτερισμούς. Έν τούτοις ούδέ στιγμήν 
ύπέκυψεν ό Chopin είς τό θάμβος καί τήν μέθην τοΰ θριάμβου. ’Άνευ 
ύπεροψίας καί άνευ ψευδούς μετριοφροσύνης δέν ήσθάνθη τήν ματαιοφρο
σύνην, ήτις χαρακτηρίζει τούς νεοτεύκτους τής έπιτυχίας». Οί συμπα- 
τριώται αύτοΰ έχαιρον έπ’ αύτώ, συνεμερίζοντο τάς έπιτυχίας του καί 
έσεμνύνοντο διά τήν εύκλειάν του.

Διάφορος ύπήρξε πάντοτε ή αφετηρία τών διαφόρων ειδών τής εύγε
νείας, άλλ’ ύψίστη εινε έκείνη ή εύγένεια, ήτις έλκει τήν αρχήν αύτής άπό 
τοΰ ύπερόχου πνεύματος καί τής ύπερόχου ηθικής. Έν τή αυτή τάξει 
δικαιούνται νά άριθμώνται και οί άπόγονοι τών δημιουργών τής εύγενείας, 
μόνον έφ’ δσον έχουσι καί ούτοι τάς άρετάς έκείνων, οίτινες ίδρυσαν αύτήν. 
Οί τοιοΰτοι μόνον εινε είς θέσιν νά διακρίνωσι τούς νεωτέρους μύστας τής 
καλλιτεχνίας καί τών γραμμάτων. Ουτω δικαιωματικώς είσερχομένη είς 
τόν περίβολον τής εύγενείας ή άριστοκρατία αύτη, ώς ούσα άληθής, προώ- 

ρισται νά ρυθμίζη τόν ένθουσιασμόν τοΰ κοινοΰ, καί οφείλει/'νά χορηγή είς 
τον ποιητήν, τόν καλλιτέχνην καί τόν έπιστήμονα πεφωτισμένην προστα
σίαν. Αί τοιαΰται άληθεϊς άριστοκρατίαι περικλείουσιν έν τώ κόλπω αύτών 
άνδρας και γυναίκας ού μόνον τήν ιστορίαν τοΰ τόπου αύτών γνωρίζον
τας, ΐνα συντηρώσι τάς πατρογονικάς αύτών άρετάς, άλλά καί τάς 
ώραίας τέχνας καί τήν ιστορίαν τών ώραίων τεχνών, ΐνα δύνανται ουτω 
νά προστατεύωσι τούς καλλιτέχνας ύφ ’ ών καί αύτοί ούτοι άντιβοηθούνται 
άναπτυσσόμενοι. 'Ο μουσουργός ον θέλομεν έξετάσει ηύτύχησε νά έχη φί
λην καί προστάτιδα τοιαύτην κοινωνίαν αύτη δέ ηύτύχησε νά εύνοήση 
τοιοΰτον καλλιτέχνην καί έμπνέηται ύπ’ αύτοΰ.

Έν Παρισίοις έγένετο οικείος τοΰ εύγενοϋς οίκου τού Prince Cza- 
toryski, όστις μετά τής συζύγου του καί τής θυγατρός του συνήθροιζον 
περί εαυτούς τά λείψανα τής Πολωνικής κοινωνίας, άτινα ό τελευταίος 
πόλεμος είχεν έξορίσει. Έκεϊ συνήντα τούς έκάστοτε είς Παρισίους ερχο
μένους Πολωνούς παρά τών όποιων μανθάνων τά έν τή Πατρίδι του συμ- 
βαίνοντα συγχρόνωςζδέ καί τά ποιήματα και δημοφιλή καί πατριωτικά 
ρίσματα, διετέλει ώς έν μουσική συγκοινωνία μετ’ αύτής. Ό Chopin 
κατέχει θέσιν μεταξύ τών πρώτων μουσικών, οίτινες άντιπροσώπευσαν τό 
ποιητικόν αίσθημα, άνεξαρτήτως πάσης έπιδράσεως σχολής τίνος. Τό όνομά 
του θέλει μείνει πάντοτε ώς ό'νομα ποιητοΰ άποκλειστικώς Πολωνοΰ. 
Ή Πολωνία έσχε πολλούς ραψωδούς, οίτινες κατέχουοι θέσιν μεταξύ τών 
πρώτων ποιητών τοΰ κόσμου, οίτινες προσεπάθησαν νά λαμπρύνωσι τά 
μάλλον αξιοσημείωτα καί ένδοξα μέρη τής ιστορίας της, καί τά γραφι- 
κώτερα μέρη τοΰ τόπου της καί τών ήθών της. Άλλ’ό Chopin ύπερέβη 
πάντας διά τής πρωτοτυπίας του.’Έψαλλε τήν δόξαν τής πατρίδος του, 
όπως ή έμπνευσίς του τώ ύπηγόρευεν αύτομάτως, ύπερέβη πάντας, διότι 
άποδίδων τά εύγενέστατα τών αισθημάτων, τάς άπαύστως μεταβαλλο- 
μένας συγκινήσεις τής ψυχής, μετεχειρίσθη τήν τελειοτάτην γλώσσαν, τήν 
γλώσσαν τής μουσικής.

Ό Chopin μετέφερεν έν τώ έργω του τό ποιητικόν αίσθημα, τόν 
ζήλον, τό ιδεώδες κοινωνίας, ήτις έπαρουσίασεν έφ’ ικανόν χρόνον είδος 
χαρακτηριστικόν τής χώρας αύτοΰ. Αί συνθέσεις τοΰ Chopin άποτεί- 
νονται είς τά άνώτατα νοήματα τής διανοίας καί τάς λεπτοτάτας χορ— 
δάς τής καρδίας- είνε ή ή εύθυμος άνάμνησις τής δόξης καί τοΰ μεγα
λείου τής Πολωνίας ή ό πικρός άναστεναγμός διά τήν ήτταν τής Πα
τρίδος του, ήτις έπέφερεν είς τούς συμπατριώτας του τάς σφαγάς, τό 
πένθος, τάς δημεύσεις, τήν πενίαν καί τήν έξορίαν- έν αύταίς ταϊς συν- 
θέσεσι κατοπτρίζεται τό εύγενέστατον τών έπιγείων αισθημάτων, ή άγάπη 
πρός τήν Πατρίδα. Είνε δέ προωρισμέναι νά φέρωσιν είς τήν φιλόμου- 
σον μερίδα παντός έθνους καί κατά πάντας τούς χρόνους χαράν καί 
παρηγοριάν, συγκινήσεις εύεργετικάς τάς όποιας τά 'έργα τής τέχνης διε — 
γείρουσιν έν ταϊς πασχούσαις ψυχαίς τών εύγενών φύσεων καί ένισχύου- 
σιν αύτάς ούτω κατά τοΰ φοβεροΰ στοιχείου τής πραγματικότητος ήν ή 
τέχνη έχει άποστολήν νά. διαλλάττη πρός τό ιδανικόν καί τό θείον. Τινα
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τών έργων του έγκλείουσιν ιστορίαν πιστού αισθήματος έν ή είκονίζεται 
το ιδανικόν καί ή χάρες τής γυναικός. Το πνεύμα του Chopin είναι ή 
αίωνία ιστορία τής λύπης, τοΰ πάθους καί τοΰ ονείρου. Ό Chopin δέν 
έγραψε δι’ ορχήστραν, άλλά περιωρίσθη άποκλειστικώς εις τό κλειδο- 
κύμβαλον. Ό πλοΰτος τών αρμονιών αύτοΰ τώ έξαρκεϊ, ΐνα έκφραση 
διά τών λεπτοτάτων στροφών τό άδιάκοπον παράπονον τών θλίψεών του, 
τήν δραματικήν όρμ.ήν, τήν ήρωϊκήν ή αγροτικήν ευθυμίαν καϊ τόν έν- 
θουσιασμόν. Ή έκφρασις τών αισθημάτων τούτων μένει πάντοτε έντος 
τών ορίων τής γλώσσης τής μουσικής τέχνης τοΰ Chopin άμικτος παν
τός σκοποΰ χυδαίου, παντός θρήνου άμέτρου καί θεατρικοΰ. Ένφ τόσα 
έργα του εΐνε πλήρη τοΰ πατριωτισμοΰ του, έκεϊνο τοΰ οποίου οί φθόγγοι 
συνώδευσαν αύτόν μέχρι τοΰ τάφου, είνε τό κυρίως πατριωτικόν αύτοΰ 
έργον, άποπνέον αναστεναγμούς καί προσευχήν. Οΰτω ή Marche Fune- 
bre, μενενεχθεϊσα είς ορχήστραν ύπό τοΰ Reber καί έκτελεσθεϊσα κατά 
πρώτην φοράν κατά τήν έκφοράν του, έγκλείει τήν θλϊψιν ολοκλήρου 
έθνους θρηνοΰντος παρελθόν μεγαλεΐον έν ήχοις μεγαλοπρεπέσι καί σπα- 
ραξικαρδίοις. Τό αίσθημα μυστικής έλπίδος, έκκλησις πρός τόν θειον 
οίκτον, χριστιανική ανοχή πικριών καί συμφορών μετά χριστιανικής ύπο- 
μονής άντηχοΰσιν έν τώ ασματι τούτφ, ούτινος ή ικεσία είνε τόσον 
θλιβερά. Οί λυπηροί φθόγγοι τής Marche Funebre, δι’ ών αύτος έξέ- 
φραζε τά δεινά τής πατρίδος του καί ίκέτευεν ύπέρ αύτής, ήσαν προλη- 
πτικώς μεστοί τών δακρύων, άτινα έμελλον νά συνοδεύσωσιν είς τόν τά
φον έκεϊνον, οστις ήννόησε τίνι τρόπφ θρηνοΰσι τάς μεγάλας απώλειας, 
μεστοί τής θλίψεως, ήν θά ύφίσταντο οί Πολωνοί κατά τήν άπώλειαν 
τοΰ έθνικοΰ αύτών μουσουργού.

Άλλά μόνη ή δημιουργική έργασία δέν ικανοποιεί το εύγενές πνεύμα 
τοΰ Chopin, οστις έζήτει νά καταστήση κοινωνούς τής τέχνης καί τής 
μυστηριώδους έξάρσεως τών μεγάλων μουσικών πνευμάτων καί άλλους 
διά τής διδασκαλίας αύτοΰ. Ούτω τά μαθήματα, άτινα άπαύστως καί 
εύσυνειδήτως έδιδεν, άπετέλουν τό καθημερινόν αύτοΰ καθήκον.'Ως πάν- 
τες οί αληθείς εύεργέται τών κοινωνιών, ό Chopin τήν πεφωτισμένην 
διδασκαλίαν έθεώρησεν ώς τήν αληθή τής άνθρωπότητος τροφήν. Αί 
μάλλον διακεκριμέναι γυναίκες τών Παρισίων έθεώρουν έαυτάς εύτυχεΐς 
νά τόν έχωσι διδάσκαλόν των. Ό δέ Chopin διά τής διδασκαλίας 
ώδήγει τάς μαθήτριας αύτοΰ είς τά θέλγητρα τής σκέψεως καί τής 
ιδέας, είς έπίτευξιν τοΰ ώραίου, δι’ ού λαμβάνει ή ανθρώπινη καρδία 
φάρμακον κατά τοΰ πραγματικού βίου.

Έν τούτοις αί συγκινήσεις, αί άγωνίαι άς ύφίστατο ότε μετήγγιζε 
τόν νοΰν καί τήν καρδίαν του είς τάς συνθέσεις καί τάς εκτελέσεις του, 
είχον ύποσκάψει τήν άσθενή ύγείαν του, φέρουσαι τό πνεύμα αύτοΰ είς 
έρεθισμόν παραπλήσιον τής παραφροσύνης καί καθιστώσαι βοράν τοΰ 
αισθήματος τό νευρικόν αύτοΰ σύστημα.

Έπί τινα χρόνον άφήκε τούς Παρισίους καί άπήλθεν είς τάς Βαλεα- 
ρίδας νήσους, ών αί γλυκεϊαι καί βαλσαμώδεις αύραι είναι τοσοΰτον εύ- 

νοϊκαί διά τούς στηθικούς, συνοδευόμενος ύπό τής George Sand, ήτις 
τόν ένοσήλευσε μετά μητρικής στοργής. Κατά τήν διαμονήν του ύπό τον 
άνέφελον ούρανόν τής μαγευτικής νήσου Majorque ή ύγεία του έβελ- 
τιώθη- πολλαί δε τών θείων αύτοΰ έμπνεύσεων οφείλονται είς τάς ήμέ- 
ρας, καθ’ άς έρέμβαζε παρά τή άνθοφυεϊ άκτή τής Μεσογείου. Έκεϊθεν, 
έπέστρεψεν είς Παρισίους μέ δψιν ύγιά, ήτις όμως δέν έβράδυνε νά ύπο- 
κύψη ύπό τό βάρος τής άπογοητεύσεως, ήτις άνέμενεν αύτόν, απέναντι 
τής έλλείψεως ίδανικότητος παρά τή γυναικί, τφ πλάσματι τούτφ τής 
δημιουργίας, τό όποιον έθεώρει ώς έκπροσωποΰν τό ιδεώδες.

Τό δνειρον τοΰ Chopin ήτο νά λάβη σύντροφον τής ζωής του τήν 
George Sand, άλλ’ αί περί ήθικής ίδέαι τής κυρίας Sand ήσαν άντί- 
θετοι πρός τάς ιδέας τής τίμιας καϊ εύγενοΰς ψυχής τοΰ Chopin.’Ακο
λούθως πολλάκις ό Chopin έλεγεν «ή μακρά αύτη φιλία, ό ιερός ούτος 
δεσμός θραυσθείς, έθραυσε τήν ζωήν μ.ου, πάσαι αί χορδαί, αίτινες μέ 
προσήρτων είς τήν ζωήν έθραύσθησαν». Έκτοτε ή ύγεία του κατέρρεεν 
έπαισθητώς.

Ύπό τό κράτος άπαρηγορήτου μελαγχολίας, ήτις διά μαγικών έπφ- 
δών έπαυξάνει τάς τρικυμίας τής ψυχής, προσδοκών τόν θάνατον έζήτει 
τήν λήθην έν τώ καθημερινή μόχθφ, κατέστη δέ τοσοΰτον ωχρός, ώστε 
δέν τόν άνεγνώριζέ τις. “Οπως άπομακρύνη τάς θλιβεράς του αναμνή
σεις, άς είχε ζώσας ένώπιόν του έν Παρισίοις, άπεφάσισε νά πραγματο- 
ποιήση τό είς Λονδϊνον ταζείδιόν του, τό όποιον έσχεδίαζε, ότε ή νεότης 
καί ή ζωή τφ έπαρουσίαζον τάς μάλιστα μειδιώσας τών έλπίδων. Πριν 
άφήση τούς Παρισίους, τό πιστόν καί έκλεκτόν κοινόν του τόν ήκουσε 
διά τελευταίαν φοράν έν τή αιθούση Pleyel, όπου καί έγώ νεωτάτη 
ακόμη μαθήτρια καί έλαχίστη τής θείας τέχνης θεράπαινα έσχον τήν 
μεγάλην εύτυχίαν νά παίζω τώ 1884.

Θέλων ’ίσως ό Chopin ν’ άποφύγη τάς συγκινήσεις, αίτινες προη
γούνται τελευταίου αποχαιρετισμού, άνεχώρησεν έν πάση σπουδή. ’Έκ
τοτε άπέβη σιωπηλότερος ή ποτέ. Άμα τή άφίζει του είς Λονδϊνον ή 
αριστοκρατία τφ ήνέφξε τάς θύρας. Έν τφ ο’ίκφ τής πριγκηπίσσης 
τής Sutherland έγνώρισε τήν Βασίλισσαν τής Αγγλίας, έδωκε δέ καί 
δύο μουσικάς άκροάσεις είς τό κοινόν καθ’ άς έπευφημήθη ένθουσιωδώς. 
Άναστρεφόμενος πολύ μετά τής ύψηλής κοινωνίας, έζετέθη είς αγρυπνίας 
καί κόπους, οΐτινες έδείνουν τήν κατάστασίν του. Ταΰτα έδωκαν δεδι- 
καιολογημένην άφορμήν είς φίλον αύτοΰ νά λέγη ότι «’ίσως ήθελε νά κατα- 
λίπη τήν ζωήν χωρίς νά έννοήσωσιν τόν σκοπόν του, ’ίσως έπεθύμει νά 
άποθάνη χωρίς ούτε τύψιν συνειδήσεως νά προζενήση είς ούδένα, ούτε 
νά χορηγήση εύχαρίστησιν είς δν τινα θά ήτο τόσον σκληρός, ώστε νά 
εύχαριστηθή μανθάνων τόν θάνατόν του». Άψηφών τάς συμβουλάς τών 
ιατρών άπήλθεν είς Έδιμβοΰργον, όπόθεν έπανήλθεν είς Λονδϊνον εύρι- 
σκόμενος έν τφ τελευταίφ σταδίφ τής φθίσεως. Έκεΐ έδωκε τό τελευ- 
ταϊόν του μουσικόν άκρόαμα ύπέρ τών Πολωνών, τελευταίαν ένδειςιν 
άγάπης πρός τήν Πατρίδα του, τελευταϊον βλέμμα, τελευταϊον άναστε- 
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ναγμόν. Τότε έπέστρεψεν είς Παρισίους. Έκτοτε δέν ήγέρθη σχεδόν 
τής κλίνης καί άπέφευγε νά όμιλή. Αί τελευταίαι ήμέραι του ύπήρξαν 
ώραίαι ώς ολόκληρος ό βίος του, διότι διετήρησε πάντοτε έξαισίαν εσω
τερικήν αγνότητα, ην αί θύελλαι της ζωής δέν κατόρθωσαν νά ταρά- 
ξωσι, διότε ουδέποτε έμείωσαν την κλίσιν του πρός τό ώραίον καί τό 
αγαθόν. Εις τών μάλλον διακεκριμένων άνδρών της Πολωνικής μετανα- 
στεύσεως, ό κληρικός Alexandre Jelowicki καθημερινώς τον έπεσκέ- 
πτετο’ τφ διηγείτο τούς διωγμούς ούς ύπέστη κατά τούς τελευταίους 
χρόνους ή εκκλησία έν Πολωνίιγ και την καταδίωξιν τών Πολωνών 
μαρτύρων, οΐτινες άρνηθέντες νά έγκαταλείψωσι την πίστιν των, ύπέστη- 
σαν σκληρόν θάνατον. Αί όμελίαι αύται μετέφερον αυτόν είς την φιλτά- 
την του Πατρίδα την όποιαν έβλεπε μέν πλέον ή ποτέ καταμαστιζομέ- 
νην, καθημαγμένην καί έσπαραγμένην, ένεψυχοΰτο όμως, φανταζόμενος 
αύτήν άκράδαντον είς τάς πεποιθήσεις της καί ουτω βασίλισσαν ύπό τόν 
άκάνθινον στέφανον. Ούδεμία έμενε πλέον ελπίς ζωής. Τό μοιραϊον τέλος 
τοΰ μουσουργού ηγγιζεν. Αί ήμέραι παρήρχοντο καί ή θανάσιμος σκιά 
έχαράσσετο έντονωτέρα' ό αγαπητός αύτοΰ μαθητής Gutmann καί ή 
αδελφή του, ητις ήλθεν έκ Βαρσοβίας έπί τούτω, δέν άπεμακρύνοντο 
ούδέ στιγμήν άπ’αύτοΰ' άλλά καί οί έπισκεπτόμενοι αύτον δέν ήδύναντο 
νά άπομακρυνθώσι τοΰ θεάματος της τόσον ώραίας, τόσον μεγάλης ταύ- 
της ψυχής. Μάρτυς τών τελευταίων ωρών τοΰ Chopin καί εκστατικός 
αύτοΰ λάτρης περί αύτών όμιλών, δικαίως λέγει' « Όσον σφοδρά καί άν 
εΐνε τά πάθη, άτινα συνταράττουσι τάς άνθρωπίνας καρδίας, όσην δύνα- 
μιν η αδιαφορίαν καί άν δεικνύη τις πρό συμβάντων απροόπτων, άτινα 
ώφειλον όμως νά έμποιώσι μεγαλειτέραν αΐσθησιν, ή θέα βραδέως καί 
ωραίου θανάτου δημιουργεί έπιβλητικήν μεγαλοπρέπειαν, ητις συγκινεί 
καί ύψώνει τάς ψυχάς τάς ήκιστα προητοιμασμένας διά τάς άγιας ταύ- 
τας στιγμάς.

Ή βραδεία καί βαθμιαία άναχώρησις τοΰ ανθρώπου διά τάς άγνώ- 
στους χώρας, ή μυστηριώδης ροπή τών μυστικών προαισθημάτων του, 
τών άνερμηνεύτων άποκαλύψεων, ας λαμβάνει περί τών αναμνήσεων τών 
ιδεών καί τών πράξεών του έπί της στενής όδοΰ, ητις χωρίζει τό παρελθόν 
απο τό μέλλον, τόν χρόνον άπό την αιωνιότητα, μας συγκινεί βαθύτερον 
παντός οίουδηποτε άλλου έν τώ κόσμω. 'Ημέραν τινά πεοίτην δύσιν τοΰ 
Ήλ ίου μετά όξείαν κρίσιν, παρατηρησας ίσταμένην πρό τών ποδών της 
κλίνης του την άγγελόμορφον Κόμησσαν Delphine Potocka, έλθοΰσαν 
έκ Πολωνίας έπί τφ άγγέλματι τοΰ προσεγγίζοντος τέλους του, παρεκά- 
λεσεν αύτην νά ψάλη, τότε μετέφερον τό κλειδοκύμβαλον είς τό δωυ,ά- 
τιόν του καί ή Κόμησσα μετ’ έκφράσεως πλήρους πάθους έψαλε τόν 
πρός την Παρθένον ύμνον, έκείνον άκριβώς, δστις έσωσε την ζωήν τοΰ 
Stradella- λυγμοί ήσαν τοΰ άσματός της ή συνοδία, ένφ τά δάκρυα 
έρρεον έπί τών παρειών της.

Τό αύζάνον σκότος έχυνε τάς μ.υστηριώδεις σκιάς του εις την θλιβεράν 
ταύτην σκηνήν. Κατά τάς στιγμάς αύτάς ό θείος Chopin δέν έξηκο- 

λούθει άρα ίσχυρότερον τόν μονόλογον ολοκλήρου τοΰ βίου του μετά 
τοΰ Πλάστου του ;

Αί εύχαί, ας έξέφρασε κατά τάς τελευταίας στιγμάς του, μαρτυροΰσι 
την έπιβλητικην γαλήνην μεθ*  ης έβλεπε τό προσεγγίζον τέλος του. Έξε- 
δηλωσε την έπιθυμίαν νά ένταφιασθή μέτά ένδύματα, άτινα έφόρει κατά τάς 
μουσικάςτου έκτελέσεις. Διά τοΰ σιωπηρού τούτου συμβόλου έμαρτύρει τόν 
ένθουσιασμον τόν όποιον διετηρησεν άκραιφνη καθ’ όλον τόν βίον του προς 
την τέχνην του, λατρεύων τά μυστηριώδη μεγαλεϊά της καί τάς έτι μυ- 
στικωτέρας άποκαλύψεις αύτής.

Την αύτην νύκτα παρόντων τών φίλων του μετέλαβε τών αγίων μυ
στηρίων καί εΐπεν άπό μνήμης τάς λιτανίας καί τάς προσευχάς τών 
άγωνιώντων. Άπό τής στιγμής αύτής εύρίσκετο έν εϊδει σπασμωδικής 
ναρκώσεως.

'ΙΙτο ή 17 8βρίου 1849 ώρα 2 ότε ήρχισεν ή άγωνία' ό ψυχρός ιδρός 
έρρεεν άπό τό άλαβάστρινον μέτωπόν του καί ό θείος μουσικός άποδίδων 
τήν ψυχήν του είς τόν κόλπον τοΰ Ούρανίου Πατρός του, άφήκεν είς την 
γήν θείαν ήχώ τών όσων ήσθάνθη, ήγάπησε καί ύπέστη. “Οτε αί θύραι 
τοΰ δωματίου του ήνεώχθησαν, τό πλήθος ώρμησε πέριξ τοΰ άψύχου σώ
ματός του καί έπί πολλήν ώραν δέν ήδύνατο νά κρατήση τά δάκρυά του.

Επειδή δέ πάντες έγνώριζον ότι ήγάπα τά άνθη, τήν έπαύριον τοΰ 
θανάτου του ή κλίνη έν ή έκειτο καί τό παραπλεύρως δωμάτιον ήσαν 
τόσον πλήρη άνθέων, ώστε έφαίνετο ώς άναπαυόμενος έντός κήπου. Ο θά
νατος είχεν άποδώσει είς τούς λεπτούς τοΰ προσώπου του χαρακτήρας 
τήν άρχικήν των χάριν, νεαράν οψιν, καθαρότητα καί γαλήνην.

Τή 30 8βρίου έψάλη ή νεκρώσιμος άκολουθία έν τφ ναφ τής Μα- 
γδαληνής, όπου κατ’ έκπεφρασμένην εύχήν του έξετελέσθη τό Requiem 
τοΰ Mozart, δπερ άπό τής ήμέρας τοΰ θανάτου του μέχρι τής ημέρας 
τοΰ ένταφιασμοΰ του οί άριστοι τών Παρισίων μουσικοί καλλιτέχναι εμε- 
λέτησαν, ΐνα έκτελέσωσιν αύτό έπαξίως καί τοΰ συνθέτου του, ουτινος το 
πνεύμα έλάτρευσεν ό Chopin καί άξίως τοΰ νεκρού έκείνου ύπέρ ού 
άνεπέμπετο ή προσευχή πρός τόν Πλάστην.

Τό πένθος ώδήγησεν ό Prince Adam Czatoryski Meyerbeer, 
τάς ταινίας έκράτουν ό Prince Alexandre Czatoryski, ό Delacroix, 
ό Franchomme καί ό Guthmann.

Κατετέθη δέ ό Chopin έν τφ κοιμητηρίφ τοΰ Pere Lachaise 
μεταξύ τοΰ Bellini καί τοΰ Cherubini.

«Ύπάρχουσι διάφορα είδη στεφάνων λέγει ο Goethe- τινά τούτων 
εύκόλως δύναταί τις νά δρέψη καί περιπατών».

«Τών στεφάνων τούτων ή βαλσαμώδης δρόσος θέλγει επι τινας στιγ- 
μάς»' δέν δυνάμεθα όμως νά θέσωμεν αύτούς παρά τούς στεφάνους ούς 
ό Chopin έκτήσατο δι’ ενδελεχούς και παραδειγματικής έργασίας, δι’ 
άληθοΰς άγάπης τής τέχνης, διά θλιβεράς συναισθήσεως τών συγκινήσεων, 
ας έξέφρασεν έν τοϊς έργοις του, άφοΰ ό Chopin δέν εζητησε τούς ευα- 
λώτους στεφάνους, δι’ ούς ημείς έγκαυχώμεθα.
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Μία τών γλυκύτερων καί συγκινητικωτέρων αναμνήσεων της ζωής μου 

Οά είνε ή έπίσκεψίς μου είς τό κοιμητήριον τοϋ Pere Lachaise, είς 
τόν τόπον όπου κατεκλίθη τό σώμα μουσικού τοΰ όποιου ή καρδία με- 
χρες έσχατων έστέναζε δια την πατρίδα του.

Πρό τοιούτου τάφου ή φαντασία τοΰ επισκέπτου πλέκει άμάραντον 
καί αόρατον στέφανον εύλαβείας πρός τό Πνεΰμα !

ΕΡΑΣΜΙΑ Ν. ΚΑΛΛΙΣΠΕΡΗ

ΓΕΝΙΙ^ΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ
— Έκ παλαιού έρωτος, δύναται νά κάμη τις δ,τι θέλει, έστω καί ένα νέον 

έρωτα.—Τά πάντα έκτος τής φιλίας.
— Κατά τινα γνώμην διά τδν μαντεύοντα τδν χαρακτήρα ανθρώπου τίνος, έκ 

τοΰ γραφικού αύτοΰ χαρακτήρος, μία ύπογραφή είναι έκδηλωτικωτέρα ή δεκαετής 
βίος στενότατης οίκειότητος.

— 'Ο καλλίτερος τρόπος ν’ άγαπα κανείς τήν γυναϊκά του είναι νά κάμνη ο,τι 
θέλει.

— Ό άνθρωπος ΰποχρεοΰται νά ενεργή ώσεί ήδύνατο τά πάντα καί νά έγκαρ- 
τερή ωσάν νά μή ήδύνατο τίποτε.

— Κατά τινα παρατήρησιν, έκ τών γυναικών δσαι φυτοφαγοΰσιν έχουσι δρο- 
σερωτέραν τήν δψιν.

— Ύπάρχουσι πολλαχοΰ γυναίκες, αποστρεφόμεναι τδ ον δπερ έγέννησαν, 
δπως ύπάρχουσι γυναίκες δυστυχείς, διότι δέν έχουσι τέκνα.

— Ή ανία o’vat τδ μέγιστον τών δεινών' διά πολλής γενναιότητος δύναται τις 
νά ύπερνικήση τάς μεγαλειτέρας θλίψεις, ούδέποτε δμως νά κατισχύση τής ανίας.

— Κατά τήν Γεωργίαν Σάνδη, ή ωχρότης έξιδανικεύει τήν καλλονήν τών 
Γυναικών καί έξευγενίζει τήν νεότητα τών άνδρών. Εννοείται δτι πρέπει νά 
ήνε φυσική.

—•'Έκαστος άνθρωπος ώς καί παν έμπόρευμα έχει τήν τιμήν του.
— Οί άνδρες έρυθριώσι πλειότερον τών γυναικών. At γυναίκες έρυθριώσι μάλ

λον περί τδ ούς ή έπί τής παρειάς. Καί τδ έρύθημα τοΰτο είναι σημεϊον διά 
τδν άνδρα, δτι έκαμεν έντύπωσιν. Έάν ούτος προσέχη τδ αριστερόν ούς, δυνα
τόν νά ιδη τι, τδ δποϊον νά σημαίνη οτι πρέπει νά λογίζηται εύτυχής.

— Οί παρατηρηταί διακρίνουσι μακρόθεν τινά, έαν ήνε άνήρ ή γυνή, ούχί άπδ 
τδ ένδυμα ή τδ πρόσωπον, άλλ’ άπδ τάς κινήσεις. Αί κινήσεις τοΰ χαριεστέρου 
ανδρδς δέν ένέχουσι τήν έλαχίστην χάριν παραβαλλόμεναι πρδς τάς λιγυέσσας 
γραμμάς, ας προσλαμβάνουσι τά μέλη πασών σχεδόν τών γυναικών. 'Απλή κίνησις 
τοΰ βραχίονος πρδς τήν κεφαλήν, προδίδει εις τδ δ’μμα τοΰ παρατηρητοΰ τδ φΰλον 
τοΰ πρδ αύτοΰ άνθρώπου. Έάν τις άμφιβάλλγ, άς συγκρίνη τήν άδεξίαν καϊ άχα- 
ριν κίνησιν τής χειρδς τοΰ άνθρώπου, διευθετοΰντος τήν κόμην αύτοΰ, πρδς τήν 
ύγράν καί μαλακήν χάριν, μεθ’ ής έκτελεϊ τδ αύτδ κίνημα ή γυναικεία χείρ.

— Οίονδήποτε χρέος τδ δποϊον παραλείπομεν, έπισκοτίζει αλήθειάν τινα, τήν 
οποίαν έπρεπε νά γνωρίζωμεν.

— 'Η ποικιλία τής ένεργητικότητος καί τών ασχολιών τοΰ βίου, διατηρεί τδ 
σώμα καί τδ πνεΰμα είς θαυμάσιον βαθμόν εύρωστίας.

— Γφίστανται δύο ύποκρισίαι, ή ύποκρισία τών σοβαρών ανθρώπων καί ή υπο
κρισία τών φαιδρών άνθρώπων. 'Η πρώτη, ήν ΰποπτευόμεθα έκ τών προτέρων 
είναι σχεδόν άβλαβής. 'Η δευτέρα, καίτοι ύπάρχουσι πολλά παραδείγματα, άπο- 
βαίνει άφορμή τής καταστροφής πολλών.

— Συνήθως συγχωροΰμεν τδν κακολογήσαντα ήμας. Ούδέποτε δμως τδν έπανα- 
λαβόντα ήμ-ϊν τήν κακολογίαν.

— Καθόσον προχωρεί τις εις τήν ήλικίαν, αισθάνεται, δτι ή άνεξικακία καί ή 
άγαθότης είναι άνώτεραι έν παντί. Έν τή άρχή τοΰ βίου φαίνεται νά ύπάρχη τι 
καλλίτερον τής άνεξικακίας ταύτης, βραδύτερον όμως άναγνωρίζει τις, οτι δέν 
ύπάρχει ύψηλότερον καί λαμπρότερον τής άγαθότητος.

— Πολλάκις εις φίλος βλάπτει ήμας περισσότερον ή δύο μας έχθροί.
— Ύπάοχουσιν άνθρωποι τρεφόμενοι έκ τής οδύνης αύτών, ώστε καί παχύνονται.
— Έάν τις σέ ήπάτησεν απαξ, έπραξε κακώς. Έάν σέ ήπάτησε καί έκ δευ

τέρου σοΰ έκαμε καλά.
— Πολλά ιδιαίτερα φυσιολογικά χαρακτηριστικά μεταδίδονται κληρονομικώς.
— Τά άρώματα έπιδρώσι μεγάλως έπί τοΰ χαρακτήρος τών γυναικών. 'Ο μόσχορ 

καθιστά μειλιχίους καί εύαισθήτους τάς γυναίκας, έν ω τδ άρωμα τοΰ ρόδου τάς 
νεάνιδας τάς κάμνει άγερώχους, όξυθύμους καί... φιλαργύρους. Τδ γερανιού προσ
δίδει άρρενωπότητά τινα είς τδν χαρακτήρα καί άναπτύσσει εύγενή υπερηφάνειαν. 
'Η μέντα προδιαθέτει είς εύσέβειαν καί οίκτον καί ή βενξόη είς δέμβην καί ποίη- 
σιν, άλλά καί είς .. . άστάθειαν. 'Η λονΐξα προσδίδει τάσεις καλλιτεχνικάς. 'Η κα- 
φονρά άμβλύνει τδ πνεΰμα, καί τδ όποπονάξ άγει ασφαλώς εις την παραφροσύνην.

— Κατά τήν γνώμην σοφοΰ Γάλλου « Άπδ τοΰ ύψηλοΰ εις τδ γελοϊον υπάρχει 
άπόστασις ένδς μόνου βήματος».

— Ή ζωή θά ήτο πολύ εύχάριστος, έάν δέν ύπήρχον αί διασκεδάσεις.
— Ή μεγαλοφυια είναι δ’πως δ ήλιος' ή λάμι^ις της δικαιολογεί τάς κηλΐδας της.
— Έκάστη έποχή έχει ιδίαν αισθητικήν, αυτομάτως προκύπτουσαν έκ τής ζυ- 

μώσεως τών σπλάγχνων αύτής.
— Ύπάρχουσι μνησικακίαι μή άπαυδώσαι καί μίση μή άφοπλιζόμενα.
— Κατά τδν Γκνξώ «Τδ παν ύπέρ τοΰ Λαοΰ, ούδέν δια τοΰ Λαοΰ».
— Οί Λαοί όπως καί οί άνθρωποι έχουσιν ήμέρας μεγαλοφυιας.
— Πρόσωπον άνευ έκφράσεως είναι κωφάλαλος έκ γενετής.
•—Άπαντα σχεδόν τά έγκλήματα διαπράττονται έκ ζηλοτυπίας, έξ αισθήμα

τος, έξ έρωτος.
— Εύκολώτερον ίσως είναι νά συγγράψη τις 'έν έργον ή νά εύ’ργ κατάλληλον 

δι’ αύτδ τίτλον.
— Κατά τινα γνώμην, δύο κοιναί καλλοναί άφανίζονται ή μία πλησίον τής 

άλλης, τούναντίον δέ δύο άληθεϊς καλλοναί διαχύνωσι περισσότερον φώς ή μία 
έπί τής άλλης.

— Τδ πνεΰμα καί ή φιλαρέσκεια είναι δ κόκκος άλατος διά τήν μεγαλοφυίαν 
καί τδ κάλλος.

— Τά μικρά δώρα διατηροΰσι τάς φιλίας καί at μικραί ένθαρ^ύνσεις άναζωπυ- 
ροΰσι τδν ζήλον.

— Ό πρακτικός άνθρωπος έργάζεται δια τδ άποτέλεσμα.
— Ό ένάρετος άνθρωπος έργάζεται διά τδ καθήκον.
— 'Ο εύτυχής διά τήν έργασίαν.
— 'Ο ένδοξος άνθρωπος διά τούς παραγνωρίζοντας αύτόν.
— Ό πρόθυμος καί πάντοτε αγαθά έχων αισθήματα δι’ έκείνους τούς οποίους 

γνωρίζει.
— Διά δύο άγαπωμένους ν’ άγαπώνται μέ τήν ιδίαν άγάπην είναι ή πρώτη 

ευτυχία, ή δευτέρα είναι νά παύσουν αγαπώμενοι ταύτοχρόνως.
— Έάν θυσιάσης τερψιν Σου οίανδήποτε χάριν γυναικός, ή γυνή αυτή θά 

δυσαρεστηθή έναντίον Σου. Ίσως δέ δέν έχει άδικον, διότι έάν ύπάρχη τι τερπνόν 
διά Σέ μακράν αύτής καί έκτδς αύτής, δέν τήν άγαπας.

— Ό άνθρωπος άκολουθεϊ τδ είμαρμένον τοΰ χαρακτήρος του.
— Οί έξ άγνώστου προελεύσεως άνθρωποι άγοράζωσιν ού μόνον σκεύη καϊ 

άδάμαντας, άλλά καί κοινωνικήν θέσιν, πλούσιοι δντες.Έν Έλλάδι κατά τά τε
λευταία έτη άπλή έξέτασις παρέχει τ’ άληθέστερα τεκμήρια περί τής άληθείας 
τής γνώμης ταύτης.



238 ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ 239—"Ανθρωποι καταχρασθέντες τά πράγματα τής πατρίδος και ίσως καταδικα- σθέντες ή στιγματισθέντες, λαμβάνουσι πολλάκις πρώτην θέσιν, ούχί μόνον εις ξενας κοινωνίας, άλλ’ είς τάς ίδιας, ώς συμβαίνει έν 'Ελλάδι.—"Οπου υπάρχει δικαιοσύνη, σπανίως ΰφίσταται τδ έγκλημα.— Τδ έγκλημα φεύγει τήν δικαιοσύνην, καθώς τδ ψεύδος τήν αλήθειαν καί ό διάβολος τδ θυμίαμα.— Ή αίγλη, τήν όποιαν άναπέμπει πολλάκις δ στέφων τδ μέτωπον έςόχου καλλιτέχνιδος άκτινοβόλος στέφανος, έξαφανίζει πάσαν κηλΐδα τού βίου αυτής, μικράν ή μεγάλην. Τδν άνθρωπον παρερχόμεθα έν σιγή — προ τοΰ καλλιτέχνου άποκαλυπτόμεθα.— Τακτοποίησον τδν χαρακτήρά Σου καί ή γλωσσά Σου θά τακτοποιηθή μόνη της. Μία κοινωνία άποτελουμένη άπδ τακτοποιημένους χαρακτήρας, αυτομάτως προικίζεται ΰπδ τής άρίστης γλώσσης καϊ συνεννοείται αρτίως καϊ καλλιεπώς. ’Αλλοίμονον έάν δεν δύναται τις άπ’ ένστικτου νά διακρίνη τδ άσχημον άπδ τδ εύμορφον, τδ ακριβές άπδ τδ άόριστον, τδ ήμερον άπδ τδ άγριον. Ουδέποτε θά λάλήση, οΰδε θά γράψη καλώς. Φίλε άναγνώστα, μή άκούεις τούς είδωλολά- τρας καϊ τους σχολαστικούς, είτε ύπέρ τής καθαρευούσης σου ομιλούν, είτε υπέρ τής δημώδους. Πρόσθετε δσον δύνασαι είς τδ ήθικόν σου άνάστημα, καϊ γράφε ή λάλει με εύσχημίαν, με άκρίβειαν καϊ με ήμερότητα, οΰτω δέ θά συντελής εις μόρφωσιν γλώσσης.Τά μυστικά τού καλώς όμιλεϊν καϊ γράφειν είναι διαφυλαγμένα εις τήν ψυχήν. 'Η γραμματική έρχεται μετέπειτα. 'Η γραμματική δέν έχει αυθεντίαν έπϊ τού έκιοράζεσθαι πλεϊον ή δσω έχει αύθεντίαν τδ σύνταγμα έπϊ τού κοινωνι- κώς βιούν. Τδ σύνταγμα είναι άπόρροια τού κοινωνικού συστήματος, ή γραμματική είναι άπόρροια τής γλώσσης, ήτις είναι τδ κάτροπτον τού χαρακτήρος. Μέχρις ού μορφώσωμεν χαρακτήρα, άπαραίτητος είναι ή γνώσις τής αρχαίας, τής γραφόμενης, τής λαλουμένης. Πρδ πάντων όμως άπαραίτητος ή έλευθερία τού άντλεϊν παν ό,τι καλδν καί χρήσιμον έκ τών τριών τούτων θαυμάσιων πηγών, άς έκλη- ροδότησεν ήμϊν παρωχημένος πολιτισμός.ΜΙΚΡΟΝ ΕΛΑΤΤΩΜΑ 0 ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΣ
Λ
Μ^ΕΒΑΙΩΣ ουδέποτε έγώ θά σκεφθώ νά σταματήσω τήν αύθόρ- 

μ,ητον ορμήν τής νεότητος. Ούδόλως συμμερίζομαι την γνώμην εκείνων,

. Τδ πρώτον συναίσθημα, διότι μάλιστα είνε αύθόρμη-

Α’
ΕΒΑΙΩΣ ουδέποτε έγώ θά σκεφθώ νά σταματήσω τήν αΰθόρ-

) 
οϊτινες δοξάζουσιν ότι πρέπει νά δύσπιστή τις εις τδ πρώτον συναίσθημα, 
διότι είνε κακόν. Τδ πρώτον συναίσθημα, διότι μάλιστα είνε αυθόρμη
τον, θά είνε αγαθόν παρά ταίς έντίμοις καί άγαθαϊς φύσεσι, καθόσον 
περί τούτων μόνον ομιλώ ενταύθα.

Τό μόνον ελάττωμα τοΰ πρώτου συναισθήματος, είνε ή έλλειψις ελέγ
χου τής σκέψεως, ελέγχου άναγκαίου πάντοτε, άλλως δε γενικώς ευνοϊ
κού είς τάς εντυπώσεις τών ειλικρινών καί εύ ηγμένων ψυχών.

Δέν είμαι έχθρά τοΰ ενθουσιασμού, μακράν δέ τοΰ νά σκεφθώ, ότι 
πρέπει νά τόν σβύση ή νά τόν καταστείλη τις, νομίζω, τουναντίον, 
ότι καλόν είνε νά διατηρήση μετά μεγίστης προσοχής τήν άρχήν καί 
τήν πηγήν αύτοΰ. Ό ένθουσιασμός προέρχεται έκ τής νεότητος τής 
καρδίας καί τοΰ πνεύματος, νεότητος πολυτιμοτέρας έτι τής τοΰ προ

σώπου, καί δυσκολώτερον ίσως διατηρουμένης, άν καί ή πρώτη ούδέ- 
ποτε δύναται ν’ άντισταθή εις τάς προσβολάς τοΰ χρόνου.

Ή νεότης τοΰ πνεύματος έχει πολεμίαν τήν πείραν, τήν άμείλικτον 
ταύτην λογικήν, ήν δέν ακούει τις, συνηθέστερον, ή μετά τό πάθημα 
καί ούχί έκ τοΰ στόματος άλλου. Πρδ τών σκληρών παθημάτων τής 
πείρας σβέννυνται μία πρός μίαν πάσαι αί ζωηραί έκεΐναι άναλαμ,παί τής 
νεότητος, αίτινες άποτελοΰσι τά ήδέα δνειρα, τούς εύγενεΐς ένθουσια- 
σμούς. Νομίζω έν τούτοις ότι ύπάρχει μέσον δυνάμενον νά διατηρήση 
τά πολύτιμα ταΰτα δώρα τής ήλικίας έκείνης, καθ’ ήν τό πάν μειδιά- 
τό μέσον τοΰτο συνίσταται είς τδ νά προλάβη τις τήν πείραν, ή όποια 
δέν διδάσκει ή πλήττουσα, διά τής κρίσεως, ήτις διευθύνει προειδο
ποιούσα καί ύποδευκνύουσα φιλικώς τόν κίνδυνον.

Άλλ’ ή κρίσις, τδ γνωρίζω, δέν εισακούεται πάντοτε. Δέν πρέπει 
ν άρκήται ομιλούσα έν δνόματι τής πείρας ταύτης τών άλλων, ήτις ού
δόλως χρησιμεύει, ώς πρό ολίγου άνέφερον. Πρέπει νά είσχωρή διά τής 
πειθοΰς, διά τής λογικής, ήτις ήσύχως έπιβάλ.λεται είς τό πνεύμα. Ή αλή
θεια, όπως γίνη δεκτή, πρέπει νά είνε ένδιαφέρουσα καί αγαπητή- ούτως 
έπεθύμουν νά τήν καταστήσω, άγαπηταί άναγνώστριαι τής άζιολόγου 
«Ποικίλης Στοάς», όπως σάς ομιλήσω φιλικώς περί τών ένθουσιασμών 
έκείνων, οϊτινες καθίστανται κινδυνώδεις διά τήν γυναίκα καί τήν νεάνιδα.

Αί έπικρατοΰσαι κλίσεις άναφαίνονται ένωρίς παρά τοϊς παισίν. Άμα 
ή ορθή κρίσις καί ή λογική άρχίζουσι νά διαπερώσι τά ένστικτα τής ύλης, 
άμα ή ψυχή αρχίζει νά αίσθανθή, άμέσως άρχονται άναφαινόμεναι καί 
προδιδόμεναι κατά μικρόν αί τάσεις τοΰ χαρακτήρος τοΰ παιδός. Έν τή 
στιγμή ταύτη,πάσα προσεκτική μήτηρ οφείλει έπισταμένως νά έπαγρυ- 
πνήση, διότι καί ταχύτερον θά ϊδη αύτη τά σφάλματα καί εύκολώτερον 
θά δυνηθή νά τά διορθώση, έτι δέ καί νά τά στρέψη πρός όφελος τοΰ τέ
κνου, καθόσον δέν ύπάρχει κακή τάσις μή έχουσα τήν ωφέλιμον άντίθεσίν 
της. 'Η ακηδία καί ή οκνηρία συμβαδίζουσι μετά τής προσήνειας καί 
τής εύμενείας- ή βία άπτεται τής ένεργητικότητος, ή δέ μεγαλοφροσύνη 
αποχωρίζεται τής ύπεροψίας. Αρκεί λοιπόν νά δύνηταί τις, κατά τήν 
περίστασιν, νά στρέψη ήρέμα το πάθος πρδς τήν αγαθήν αύτοΰ δψιν.

Όθεν κυρίως τδ έργον καθ’ ό δφείλουσι ν’ άναπτυχθώσι τά ούσιώδη 
προτερήματα τής μητρός, είναι ή ύπομονή, ή προσοχή καί ή προσήνεια 
μετά τής ένεργητικότητος- άλλά πρός τούτοις, οία αποτελέσματα.

Β’
Άς ίδωμεν ήδη τί πρέπει νά πράζη τις, όπως έξασφαλισθή έκ τών 

προτέρων κατά τών ορμών καί τών ύπερβολικών ένθουσιασμών.
Κατά πρώτον άμα αίσθανθή τις, ότι παρασύρεται ύπό τίνος τών ενθου

σιασμών τούτων, οϊτινες παριστώσι τά πάντα ύπό τήν αγαθήν αύτών 
δψιν, πρέπει νά έξετάση, έάν ό ένθουσιασμός ούτος εινε δεδικαιολογημέ- 
νος: ούδέν σπουδαιότερου τούτου, προκειμένου περί προσώπων, διότι 
ούδέν δυσαρεστότερον τών σχέσεων τούτων, αίτινες άρχίζουσι διά τών
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τρυφεροτήτων, καί τών θερμότερων εκφράσεων, διά. νά τελειώσωσιν αμέ
σως είς μίαν αδιαφορίαν, ητις ουδέποτε διαδέχεται τοιαϋτα αισθήματα 
χωρίς νά καταλίπη πικρίαν τινά.

Έν τούτοις ούχί άνευ προσβολής τίνος εις την άξιοπρέπειάν του, δύ- 
ναταί τις νά έμπιστευθή είλικρινώς τά μυστικά του.

Εΐνε λοιπόν σπουδαϊον τό νά σκεφθή τις καλώς καί έπισταμένως πριν 
η συνδεθή έν στενή σχέσει, εάν δέν θέληση νά έκτεθή είς σκληράς πλάνας, 
ένίοτε δέ καί είς αλγεινά σφάλματα. “Αλλως τε τί εύκολώτερον, όταν 
αίσθάνηταί τις εαυτόν προσελκυόμενον πρός πρόσωπόν τι διά τών έξωτε- 
ρικών έκείνων προτερημάτων καί τοΰ θέλγητρου έκείνου, τής συμπάθειας, 
του νά ώφεληθή τών έν τφ κόσμφ σχέσεών του, άς δύναται νά σύσφιγξη 
ή νά χαλαρώση κατά τήν βούλησίν του, όπως μελετήση έν άνέσει τόν 
χαρακτήρα καί τάς κλίσεις έκάστου ατόμου ;

Δέν δύναται τις έντός ολίγου μόνον χρόνου νά κρίνη περί τής ασφα
λείας τών σχέσεων, περί τής ορθότητος καί τής έκτάσεως τοΰ πνεύμα
τος, ούτε περί τών άληθών αισθημάτων τής καρδίας συμπαθούς τίνος 
προσώπου. Καί όμως έπί τούτων τών προτερημάτων μόνον δημιουργοΰν- 
ται αί διαρκείς φιλίαι.

Παρά τούς ένθουσιασμούς τούτους διά τά πρόσωπα, ύπάρχουσιν αί 
προκαταλήψεις διά τά πράγματα, αΐτινες δέν παρουσιάζουσι μέν κινδύ
νους τοσοΰτον σπουδαίους, άλλ’ αΐτινες δέν μένουσιν άνευ συνεπειών έν τη 
πρακτική τοΰ βίου.“Αλλως τε αί κλίσεις αύται δύνανται νά έκδηλώσωσι 
παρά τοΐς παισιν ιδιαιτέραν τάσιν πρός τό εΰμετάβλητον καί τήν έλαφρό— 
τητα τοΰ χαρακτήρος, ήν πρέπει νά πολεμήση τις διά παντός μέσου.

Δέν έγνωρίσατε, ώς έγώ, τήν θελκτικήν έκείνην κόρην, ήν ή φύσις 
έπροίκισε διά πάντων τών δώρων της" είχε διά τήν μουσικήν άξιοση- 
μείωτον κλίσιν, έξαίρετον ικανότητα διά τήν ζωγραφικήν, άπίστευτον 
δεξιότητα διά πάντα τά γυναικεία έργα, μνήμην έκπληκτικήν, τέλος 
ήτο πεπροικισμένη διά λεπτής καλαισθησίας έφ’όλων τών πραγμάτων. 
’Αλλά φαίνεται ότι κακεντρεχής τις μοίρα ήθέλησεν έν τή κοιτίδι της 
νά μηδένιση δι’ ενός ολέθριου δώρου τήν τοσοΰτον πολύτιμον καί σπά
νιάν έν αυτή ενωσιν πολυτίμων προτερημάτων. Μεθ’ όλας τάς ποικί
λας καί τελείας ταύτας άρετάς, ή θελκτική κόρη δέν ήτο, ούτε τελεία 
μουσικός, άν καί έσπούδασε τό τε άσμα καί τό κλειδοκύμβαλον, ούτε 
άληθής καλλιτέχνις έν τή ζωγραφική, άν καί έδοκίμασε πάντα τά είδη 
αύτής, άπό τής έλαιογραφίας μέχρι τής ύδατογραφίας, καί έπί πάντων 
τούτων έδωκε τάς γλυκυτέρας έλπίδας.

Παρά τήν πλουσίαν μνήμην της, δέν είχε έκτακτον παιδείαν, καί τήν 
είς όλα έπιδεξιότητά της, δέν παρήγαγεν ή πολύ ολίγα έργα. 'Η αιτία 
τοΰ μέτριου τούτου άποτελέσματος τοσούτων έκλεκτών δώρων, εΐνε ή 
έλλειψις έπιμονής, ή έπιπολαιότης, ή ένθουσιώδης καί άπερίσκεπτος φύσις 
της, ητις τήν έκαμνεν τά πάντα νά έπιχειρή, είς ούδέν δέ νά τελειο- 
ποιήται ή νά έμβαθύνη.

’Λθήι/αι 14 ’Ιουλίου 1895 ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ Μ. ΛΑΜΝΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ
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ΒΙΟΣ έντιμου άνδρός είναι τό ώραιότε- 
ρον τών θεαμάτων έζ όσων δύνανται νά 
τέρψωσι τό δμμα τοϋ σοφού. Τί μοί μέ - 
λει περί τών τεραστίων σιδηροδρόμων 
ούς στρώνετε άπό Ευρώπης εις τάς 
εσχατιάς της ’Ιαπωνικής θαλάσσης, 
περί τών γιγαντιαίων γεφυρών δε’ών 
ενώνετε δύω ’Ηπείρους, περί τών πολυ- 
δαπάνων κατορύξεων δι’ ών άναγκα· 
ζετε νά συγκοινωνώσι δύω θαλάσσας ; 
Θέλετε νά καθωραίσητε τό πρόσωπον 
της γης ; Άλλά διατί παραμελείτε τό 
πλάσμα τό οίκοϋν έπί της γης ταύτης 
τοϋ οποίου την τύχην καί τά έργα πα
ρακολουθεί βεβαίως άγρυπνον τό όμ- 

μα τοϋ Δημιουργού ; Εις παλμός της άνθρωπίνης καρδίας προκαλεϊ βε
βαίως την προσοχήν τοϋ Δημιουργού ίσχυρότερον η ό θριαμβευτικός 
συριγμός εκατοντάδων μηχανών καί μία πράξις άγαθή, τελούμενη έν 
άφανείιγ δυνάμει μύχιας τίνος άναλαμπής της συνεεδήσεως, ενδιαφέρει 
βεβαίως περισσότερον τόν ουρανόν η αί έν Κιέλω έορταί. Άλλά δυστυχώς 
ό βίος τοϋ άνθρώπου ανέκαθεν ύπηρζε τοιοϋτος : Βίος έγωϊσμοϋ καί μα
ταιοφροσύνης, έν ω ή συνείδησις, τό ουράνιον χάρισμα, είναι νεκροτέρα 
πτώματος έν σώματι πλήρει ύγείας καί δραστηριότητος.Μετά 19 αίώνων 
πάροδον άπό τοϋ δράματος τοϋ Γολγοθά καί μετά ίστορικάς περιπέτειας 
άνηκούστου βιαιόςητος καί αιματοχυσίας,τί έκέρδισεν ή άνθρωπίνη συνεί- 
δησις; Πολλάκις τώ όντι άπηύθυνα είς έμαυτόν τήν έξης έρώτησιν: Ί’πάρ · 
χουσι σήμερον έπί τής γής ολοκλήρου ή τουλάχιστον έκεϊ ένθα επικρατεί 
ό Χριστιανισμός, συνειδήσεις ζώσαε καί ένεργοϋσαι πλειότεραι ή έπί τής 
έποχής τοϋ Περικλέους έν μόνη τή Έλλάδι ; Άληθώς ό Χριστιανισμός 
έζεχέρσωσεν ούτως είπεϊν, μέγα μέρος άνθρωπίνων πλασμάτων,άτινα άνευ 
αύτοϋ θά έμενον έν τή άδαμιαίι»: αύτών νηπιότητι, άλλ’ οί καρποί βε
βαίως κατ’ έμέ μήτε έπλήθυνον μήτε έτελειοποιήθησαν. ’Επί εκατόν 
χιλιάδων χριστιανών σήμερον δν παραδεχθώμεν μίαν καί μόνην συνεί- 
δησιν χριστιανικήν καθαράν καί λελογισμένη?, πολλήν τιμήν περιποιοϋ- 
μεν είς τόν αίώνά μας. Κυριωδέστατον δ’ αίτιον τής άγονίας ταύτης 
θεωροϋμεν τόν κατακτητικόν καί βίαιον χαρακτήρα δν φέρουσιν αΐ χρι- 
στιανικαί Κυβερνήσεις τής Ευρώπης.

Γράφοντες περί τοϋ βίου τοϋ Ίωάννου Ν. Θεοφιλάτου δν έκ τοϋ 
σύνεγγυς έγνωρίσαμεν, έχομεν τήν πεποίθησιν οτι άποκαλύπτομεν ενώ- 
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πιον τοϋ κοινού [λίαν έκ τών σπανίων τούτων χριστιανικών συνειδήσεων, 
αίτινες ήττον σπανίως θά έβλάστανον έπί τοϋ 'Ελληνικού εδάφους, έάν 
τδ Έθνος ήδύνατο νά χειραφετηθώ άπδ τής Ευρωπαϊκής επιρροής· σύμ
πτωμα δέ τούτου και άγαθή τύχη πρέπει νά θεωρηθή, δτι δ Ιωάννης Ν. 
Θεοφιλάτος δέν ηύξηβεν έν ήλικίι^ και δέν εΐργάσθη τά πρώτα έτη έν τή 
κυρίως Έλλάδι. Γεννηθείς έν ’Ιθάκη τό 1827 άκμαζούσης τής ’Αγγλι
κής προστασίας, έγκατέλιπε τήν γενέθλιον άμα άποπερατώσας τάς 
σπουδάς του έν ήλικίφ 16 έτών. "Ετερον χαρακτηριστικόν σύμπτωμα 
είναι δτι κατήγετο έξ οικογένειας καθαρώς άστυκής· διότι είναι γνωστόν 
δτι έν Έπτανήσω ύπάρχει ή μάλλον ύπήρχε τάξις τις εύγενών δημιουρ- 
γηθεϊσα λόγω τής ξένης δεσποτείας. Γνωρίζομεν πάντες έν Έλλάδι τί 
έστιν άστυκή οικογένεια.Μετρία τις πατρική οικία έν τή πόλει ιδιόκτητος, 
κήπος τις καί ολίγα πλέθρα άγροϋ ή άμπελώνος είς τά περίχωρα άρκοϋσι 
νά πλάσωσιν οικογένειαν καί νά θρέψωσιν ή άναθρέψωσι τέσσαρα ή πέντε 
τέκνα. Άλλά τά τέκνα ταϋτα έξερχόμενα τής νεανικής ήλικίας καί ύπό 
φιλοτιμίας ή νέων κοινωνικών αναγκών εξωθούμενα, θεωροϋσιν έαυτά έν 
στενώ έντός τής πατρικής κληρονομιάς καί σπεύδουσι νά ζητήσωσιν 
εύρύτερον στάδιον έν τη αλλοδαπή. Μετά ολιγοήμερον άπόπειραν έγκα- 
ταστάσεως έν Πάτρκις δ Θεοφιλάτος άνεχώρησεν εις Γαλάζιον.

Ή ναυτική έμπορία καί ή ’Ιθάκη είναι ούω δροι λογικοί, οϊτινες δέν 
πρέπει νάδιελθωσιν άπαρατήρητοι πρό τών όμμάτων τοϋ άναγινώσκοντος. 
Ό μόλις άναγεννώμενος Ελληνισμός άρχεται άποκαλύπτων τήν άρ· 
χαίαν αύτοΰ ιδιοφυίαν. Μετά τούς παιάνας τής ανεξαρτησίας καί τήν 
πλήρη συναίσθησιν τής άναγεννωμένης έθνικότητος ήν ή 'Επτάνησος 
συνεμμερίσθη μετά τής κυρίως Ελλάδος, το πρώτον τέκνον τής ’Ιθάκης 
τό δποϊον άποδημεϊ κατά μοιραίαν καί πατροπαράδοτον ανάγκην θά 
άποδυθη είς τήν ναυτικήν έμπορίαν. Τό αίμα τοϋ πολυπλάγκτου Όδυσ- 
σέως δέν θά διαψεύση έαυτό.Ό Δούναβις κατά τήν έποχήν έκείνην ητο απρόσιτος σχεδόν, ή δέ 
'Ρωμανία, ήν τό Δραγατσάνιον εφερεν είς φώς, έν καταστάσει βαρβάρω. 
Τά θαυμάσια κέντρα Ελληνικής ναυτικής κινήσεως, ή Βραΐλα, τό Γα
λάζιον, ή Τούλτσα, δ Σουλινάς καί τόσοι άλλοι δευτερεύοντες σταθμοί 
έπί τοϋ Δουνάβεως, έν οίς πρωτεύει σήμερον τό 'Ελληνικόν στοιχεϊον,κατά 
τήν έποχήν έκείνην ή δέν ύπήρχον παντελώς ή ύπήρχον έν καταστάσει 
ζυμώσεως μάλλον ή ακμής. Έκ τών Ελλήνων ειχον προηγηθή έκεΐσε 
ολίγοι Κεφαλλήνες καί Σπετσιώται,οί ναυτικοί δηλονότι τής αρχαίας καί 
οί ναυτικοί τής νεωτέρας 'Ελλάδος· τά δύω ταϋτα στοιχεία διεκρίνοντο 
πρό πάντων έν τοϊς πρός άλληλα διαπληκτισμοϊς· περί ’Ιθακήσιων ουδέ 

λόγος.Έν Γαλαζίω δ Ιωάννης Ν. Θεοφιλάτος προσεκολλήθη είς τάς έργα- 
σίας τοϋ δμογενοϋς Σακκομάνου καί ευθύς έξ άρχής προσείλκυσε τήν 
αγάπην καί έμπιστοσύνην τοϋ προϊσταμένου του. Ό κύριος Σακκομάνος 
ήτο ώς φαίνεται έκ τών θερμών έκείνων καρδιών, αίτινες έχουν περί τούς 
έξωτερικούς τρόπους ψυχρότητα έπίπλαστον.

Μετά συγκινήσεως διηγείτο κατόπιν δ Θεοφιλάτος δπόσην αγάπην 
καί ένθάρ^υνσιν άνεγίνωσκεν είς τό βλέμμα τοϋ προϊσταμένου του, χωρίς 
ουδέποτε νά άκούη έκ τοϋ στόματος αύτοΰ τόν έλάχιστον έπαινον. Μόνον 
δταν μετά τινων έτών ύπηρεσίαν παρ’ αύτφ δ νεανίας ύπάλληλος συναι
σθανθείς τας δυνάμεις του άπεφάσισε νά δοκιμάση τήν τύχην δι’ ίδιον 
λογαριασμόν καί ήλθε νά άποχαιρετήση τόν προϊστάμενόν του, ούτος έ- 
δάκρυσε καί ηύχήθη αύτφ περιπαθώς τήν έπιτυχίαν.

Ό ’Ιωάννης Ν. Θεοφιλάτος ΙγΛ.ν.τ'εοτη τότε τό πρώτον έν Σουλιν^ί 
καί ϊδρυσεν αύτόθι τό κέντρον τών έργασιών του. Ή τύχη τώ δντι δέν 
έβράδυνε νά έπιστέψη τούς αγώνας αύτοϋ. Εις έπιχειρηματικόν νοϋν ή- 
νωνεν άκατάβλητον δραστηριότητα καί τήν άρετήν έκείνην,ήτις μεθ’δλα 
τά κοινώς άδόμενα, είναι δ πρώτιστος δρος σπουδαίας έμπορικής έπιτυχί 
ας, τήν λατρείαν τοϋ λόγου του. Μικροί καί μεγάλοι συναλλαττόμενοι 
μετ’ αύτοϋ έγνώριζον δτι οίκοδομοϋσιν έπί βράχου. Καί αύτό τό μικρόν 
κεφάλαιον τών νεανικών αύτοϋ σπουδών, δέν τό άφήκεν άκαλλιίργητον 
έν μέσω τών έμπορικών έργασιών του. Άλλά τάς νύκτας δλας κατεγί- 
νετο μελετών καί τελειοποιών έαυτόν. 'Ενωρίς ήδη έγνώριζε κάλλιστα 
τήν Αγγλικήν καί 'Ιταλικήν,τήν 'Ρωμουνικήν καί'Ρωσσικήν άλλ’ιδίως 
ήσχολεϊτο νά άποκτήση είδικάς τεχνικάς γνώσεις έπί τής ναυπηγικής καί 
μηχανικής, ένδιατρίβων πρός τούτο καί περί τήν σπουδήν τών άνωτέρων 
μαθηματικών πάντες οί συνδιαλεγόμενοι μετ’ αύτοϋ έξεπλήσσοντο διά 
τήν πληθύν καί τήν ποικιλίαν τών γνώσεών του' ήμέραν δέ τι«α έν έπι- 
σκέψει τινί πρός τό Άστεροσκοπεϊον τών Αθηνών, δ Διευθυντής αύτοϋ 
κατεπλάγη άληθώς άκούων αύτοϋ μετ’ άκριβείας ειδικού άστρονόμου λα- 
λοϋντος περί τών άστρονομικών φαινομένωνοΰτως,ώς πάντες οίαύτομαθεϊς, 
ένωρίτατα άπέκτησεν άκριβεστάτας ιδέας περί τών άφορώντων τόν κλά- 
δον του, τήν έμπορικήν ναυτιλίαν οΰτω λόγου χάριν πρώτος διιδών τήν 
αποστολήν τοϋ σιδήρου έν τή ναυτιλία, κατέπεισε διά τών μαθηματικών 
του ύπολογισμών διάσημον έν Ούγγαρία έργοστασιάρχην, "να έπιχειρήση 
τήν ϊδρυσιν ναυπηγείου έν Βουδαπέστη.

Πρώτος αύτός έκ τών 'Ελλήνων ύψωσε τήν ’Ελληνικήν σημαίαν έπϊ 
φορτηγού άτμοπλοίου καί έγνώρισεν αύτήν καί είς τάς άπωτάτας θα- 
λάσσας καθ’ήν έποχήν οί Χϊοι μεθ’ δλην τήν φημιζομένην αύτών οξυ
δέρκειαν κατεγίνοντο άγοράζοντες είς βυγκαταβατικάς τιμάι; τά μεγάλα 
ιστιοφόρα, ών ήθελον νά άπαλλαχθώσιν οί ’Ιταλοί δπως δπως. Καί έν ω 
οΰτω; οί Χϊοι κατεδίκαζον είς στασιμότητα μεγάλα κεφάλαια, τά 
σκάφη τοϋ 1. Ν. Θευφιλάτυυ έθριάμβευον καί οί ’Ιθακήσιοι συνέρρεον 
περί αύτόν ώς αί μέλισσαι περί τήν βασίλισσαν αύτών. Ούτως ή προσω
πική αύτοϋ επιρροή συνεβάδιζε παραλλήλως πρός τήν άνιοϋσαν άκμήν ήν 
ήμερος τή ήμέρ^ι προσεκτάτο τό έμπορικόν αύτοϋ όνομα έν Σουλινά' 
διότι πλήν τής ίδιαζούσης αύτω ναυτικής ικανότητες καί τής σταθερότη- 
τος τοϋ χαρακτήρες κατείχε καί τινα τών χαρισμάτων έκείνων,τά δποία 
γοητεύουσι τά πλήθη, οίον θάρρος καί τόλμην άληθώς ήρωϊκήν. Πρωίαν 
τινα έν Σουλιν^ ίδών διά τηλεσκοπείου πλοίόν τι κινδυνεϋον έν τώ Εύ- 
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ζείνω έκ σφοδράς τρικυμίας, κατήλθεν έσπευσμένως έκ τής οικίας του 
καί έξυπνήσας τούς ναύτας του είσήλθεν είς λέμβον καί κατόρθωσε νά 
διάσωση άπαν τό πλήρωμα τοϋ κινδυνεύοντος πλοίου, έκ δέκα άνορών. 
Άλλά πλήθος τοιούτων τολμηρών δσω καί επιτηδείων κατωρθωμάτων 
είχον έμπνεύσει είς τόν ‘Ελληνικόν ναυτικόν πληθυσμόν τοϋ Σουλινά εί
δος προληπτικού σεβασμού πρός τόν άνδρα. Όταν τήν πρωίαν κατήρ- 
χετο είς τόν λιμένα, οί "Ελληνες ναύται, ώσεί ύπο τίνος όεισιοαιμονιας 
καταλαμβανόμενοι «έρχεται ό κοκκινογένης» έλεγον πρός άλληλους και 
έσπευδον ν' άφήσωσι τά καπηλεία καί διευθυνθώσιν επι τά έργα των. 
ΤΗτο τότε τριακονταετής περίπου καί έφερε μακρόν καί πυρρον γένειον. 
Ή επιρροή αυτού παρά τώ Τούρκφ τότε Διοικητή έν Σουλινόρ ήτο α
περιόριστος- διότι είς τό προσωπικόν αυτού σθένος ωφείλετο κατ εκείνην 
τήν εποχήν πλειότερον ή τάξις έν Σουλινά ή είς τήν άσήμαντον στρα
τιωτικήν δύναμιν ήν διέθετεν ό Διοικητής. Έν μεγάλη τινι συμπλοκή 
μεταξύ Κεφαλλήνων καί Σπετσιωτών, ητις ήδύνατο νά όνομασθή ά
ληθής μάχη, διότι υπέρ τούς τριάκοντα νεκροί έπεσον έκατέρωθεν, και 
καθ' ήν δ Τούρκος Διοικητής τά έχασε κυριολεκτικός, μόνον ή παρου
σία τού Ίωάννου Ν. Θεοφιλάτου κατόρθωσε νά έπαναφέρη τήν τάξιν 
καί νά έπιβάλλη σιγήν είς τά ζέοντα πάθη τών διαμαχομένων. Αλλά 
καί παρά τοϊς ναυτιλλομένοις κατά τόν Δούναβιν ξένοις και ιδίως τοΐς 
’Αγγλοις κατόρθωσε νά έπιβάλλη απεριόριστον σεβασμόν και εμπιστο
σύνην, Άποδημών τότε δ Άγγλος πρόξενος έν Σουλιν^ ανέθηκεν αυτό 
τήν επιμέλειαν τών Αγγλικών συμφερόντων. Ό ’Ιωάννης Ν· Θεοφί
λητος έπωφελήθη τής ευκαιρίας νά ύποβάλη είς την Αγγλικήν Κυ- 
βέρνησιν μακρόν ύπόμνημα περί τής θέσεως τού Ελληνικού στοιχείου 
έν τώ Δουνάβει. Ή Αγγλική Κυβέρνησις έξέφρασε τήν ευαρέσκειάν της 
καί οί «Times» τού Λονδίνου κατεχώρησαν καί έσχολίασαν το ύπο- 
μνημα.

Καθ’ όσον ήνδρούτο τφ όντι έν ήλικίρ: καί ήπλούτο κατά τον έμπο- 
ρικόν κόσμον τό όνομα τό δποΐον αυτός έκ τού μηδενος έπλασε, κατά το
σοΰτον ήρχισε νά άναλάμπη ή γνησίως 'Ελληνική αυτού ψυχή έν άλ- 
λαις φύσεως ένεργείαις καί σκέψεσιν. Μετ' ολίγον κατελίμπανε τον 
Σουλινά, όπου είχε διοργανόσει τήν 'Ελληνικήν κοινότητα, ής ήν δ φύ
σει καί θέσει προϊστάμενος, δ ύπό τών πραγμάτων τουτέστι καί τής γε
νικής θελήσεως ένδεικνύμενος αρχηγός, καί μετέφερε το κέντρον τών ερ
γασιών καί τής έπιρροής του έίς Βραΐλαν, πόλιν πολύ σημαντεκωτέραν 
καί πολυανθρωποτέραν τού Σουλινά. Άλλ' έάν έν Σουλινά δ ’Ιωάννης 
Ν. Θεοφιλάτος έξήσκησεν ειδός τι μονοκρατρίας, έν Βραΐλα, ώς εικος 
έμελλε νά δοκιμάση όλα τά είδη τής άντιπραξεως τών ξένων εταιριών, 
τών έργαζομένων έπί τού Δουνάβεως καί ιδία τής Αυστριακής, δλας τάς 
μορφάς τής αντιζηλίας τών άλλων 'Ελλήνων έμπορευομένων, ολην την 
κακήν πρόθεσιν καί τό καχύποπτον τού ιθαγενούς 'Ρωμουνικού στοιχείου 
καί τέλος δλας τάς κρύφιας καί ύπούλους άντιδράσεις, άς δ φθόνος καί το Ζ ~ » , » ~ V » ~ ~ > » —περιωοεσμενον πνεύμα των εγγυτατφ αυτω και αυτών των μετ αυτου 

συνεργαζομένων, ούς έκ τού μηδενός έξήγαγεν είς τό φώς, έξήγειρον ύπό 
τά βήματά του. Είναι δίκαιον δμως νά παρατηρήσωαεν δτι αί τοιαύται 
αντιδράσεις αί δποϊαι έκφύονται περί πάντα άνδρα άνώτερον τήν ψυχήν 
καί τήν διάνοιαν, προέρχονται ήττον έκ κακής προαιρέσεως ή ώς έκ τής 
φύσεως τής ανθρώπινης έν γένει καί τής ανάγκης τών πραγμάτων.

Ή παρουσία τώ όντι τού Θεοφιλάτου έν Βραΐλ^, άνδρός ουδέποτε 
διαχωρίσαντος τήν ίδιαν έμπορικήν εύδοκίμησιν άπό τής εύδοκιμήσεως 
τού έθνους του, έσήμαινε πόλεμόν άμείλικτον κατά τής Αυστριακής έται- 
ρίας τοϋ Δουνάβεως καί ή έταιοία τώ όντι μετετοπίσθη- άλλά τό μέγα 
τούτο αποτέλεσμα ύπέρ τής 'Ελληνικής ναυτιλίας δέν ήδύνατο βεβαίως 
νά προέλθη αμαχητί- προήλθεν δμως- καί τούτο άνεγνώρισε καί αυτή ή 
Αυστριακή εταιρία, δτε άπελπισθεϊσα έκ τού συναγωνισμού καί θέλουσα 
νά άποφύγη τήν παντελή ήτταν, προέτεινεν είς τόν Ίωάννην Ν. Θεο- 
φιλάτον νά άναλάβη έπί όγκώδει αντιμισθία τήν έν Βιέννη διεύθυνσιν 
αύτής ταύτης τής Αυστριακής άτμοπλοϊκής εταιρίας τού Δουνάβεως. 
’Εννοείται δτι ή πρότασις αΰτη άπερρίφθη. Ή έν Βραΐλα: έπίσης παρου
σία τού Θεοφιλάτου έσήμαινε τήν ύπεροχήν τού ’Ιθακήσιου στοιχείου έν 
τή ναυτιλίφ τού Δουνάβεως ύπέρ τά άλλα Ελληνικά στοιχεία καί τούτο 
έπίσης δέν ήδύνατο νά τελεσθή άπονητί.

Μέχρι σήμερον άληθώς καί έπί πολύν χρόνον είσέτι τήν πρωτεύουσαν 
θέσιν έν τή ναυτιλίφ τού Δουνάβεως κατέχουσιν οί ’Ιθακήσιοι ώς πλοίαρ
χοι ή μηχανικοί, διότι ύπό τού Θεοφιλάτου έχειραγωγήθησαν καί τεχνι
κός έπλάσθησαν. Έντριβέστατος λόγου χάριν μηχανικός καί μαθηματι
κός, πρώτος αύτος διεϊδεν δτι το σύστημα τών έλικοκινήτων μηχανών 
άντί τών τροχοφόρων ήτο τό οίκονομικώτερον καί καταλληλότερον δ'ά 
τήν 'Ελληνικήν ναυτιλίαν καί έπεδίωξε καί προέτρεψε καί έπέβαλεν έπί 
τέλους τήν έφαρμογήν του είς τούς Έλληνας ίδιοκτήτας πλοίων- άλλά 
τό ζήτημα τούτο, τό δποΐον έκ πρώτης όψεως φαίνεται μόνον μηχανικόν, 
πόσας άντιπράξεις δέν προεκάλεσε, πόσα συμφέροντα δέν έκλόνισε μέχρις 
ου δριστικώς άναγνωρισθή ώς όρθότατον και γείνη παρ’ άπασιν άσπαστόν!

Άλλ’ έκτος τής έμπορίας πόσα άλλα ζητήματα έν πολυαρίθμφ κοι- 
νότητι ώς ή τής Βραΐλας 1 ζητήματα, έν οίς αί άντιζηλίαι καί αί συγ
κρούσεις σχεδόν άναπόφευκτοι. Ή διοίκησις τών κοινοτικών πραγμάτων, 
ή διοργάνωσις τής έκπαιδεύσεως, ή ένίσχυσις τοϋ θρησκευτικού καί έθνί- 
κού αισθήματος έν χώρα δπου ή έκρωμούνησις τών 'Ελλήνων έβαινε γι- 
γαντιαίοις βήμασι, αί σχέσεις πρός τήν έπιτόπιον άρχήν, ή προστασία 
τών δμοεθνών, έν γένει δλη ή πολιτική ζωή τής κοινότητος ήτο δυνατόν 
νά μή συγκεντρωθή είς τάς χεΐρας τού Ίωάννου Θεοφιλάτου, δστις καί 
λόγω παιδεύσεως καί λόγω οραστηριότητος καί πατριωτισμού ήτο έν 
αυτή τή πρωτευούση τής Ελλάδος προσωπικότης έξέχουσα,πολύ p-άλλον 
έν Βραΐλα ; Είς τάς ένεργείας καί τήν δραστηριότητα αυτού ώς προϊ
σταμένου τής 'Ελληνικής κοινότητος Βραΐλας, οφείλεται καί δ αυτόθι 
περικαλλής Ελληνικός ναός. Ό Βασιλεύς τής 'Ρωμουνίας Κάρολος έπι- 
σκεφθείς ποτέ τήν Βραΐλαν, μόνον έν τώ Ελληνικό ναώ ηΰδόκησε νά ά- 
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κούση 'Ελληνιστί ψαλλομένην δοξολογίαν καί τοΰτο βεβαίως έκ συγκα- 
ταβάσεως πρός τούς πρωτεύοντας άνδρας της αυτόθι Ελληνικής κοινό- 
τητος. Πολλοί τών έν Βραΐλα ’Ιθακήσιων καί Κεφαλλήνων καί άλλων 
'Ελλήνων ήσαν εκτοτε πλουσιότεροι τοΰ Ίωάννου Ν. Θεοφιλάτου, άλλά 
πάντες άνομολογοΰσιν δτι ούδεϊς ήτο δυνατόν νά άναπτύξη ύπέρ τών συμ
φερόντων τής κοινότητος ζήλον μάλλον πεφωτισμένον καί δραστηριότητα 
μάλλον άκαταπόνητον δι’ δ ήτο καί είς μεταξύ δύω ή τριών 'Ελλήνων, 
ο’ίτινες άπήλαυον και μεταξύ τών ομοεθνών τήν δημοτικότητα άμέριστον 
καί παρά ταϊς'Ρωμουνικ. άρχαϊς άδιαφ.ιλονείκητον επιρροήν καί σεβασμόν.

Τό έτος 1870 άφ’ ού έσχημάτισε περιουσίαν τινα, ήν εκρινεν άρκοΰ- 
σαν, άπεφάσισε νά έγκαταλείψη τό θέατρον τών πρώτων του έπιπό- 
νων επιτυχιών καί νά έγκατασταθή έν Άθήναις, παραιτούμενος σχε
δόν έξ ολοκλήρου τοΰ σταδίου τοΰ έμπορίου καί άφιερούμενος εις τήν ά- 
νατροφήν τών τέκνων του καί τό ηθικόν εύ είναι τής οικογένειας του. 
Πολλοί τών τε φίλων καί άντιζήλων του κατέκρινον αύστηρώς τήν ά- 
πόφασιν ταύτην καί έχαρακτήρισαν αύτήν ώς άποτυχίαν, άν μή 
ώς καθαράν λιποταξίαν. Όμολογοΰμεν δτι είναι έκ τών σπανιωτά 
των ψυχολογικών φαινομένων τό νά έγκαταλείψη τις πρωτεύουσαν εμ
πορικήν θέσιν έν τώ Δουνάβει , πολύτιμον πείραν έπιπόνως άποκτη- 
θεΐσαν, πίστιν άπεριόριστον παρά τοϊς ξένοις καί τόν γενικόν σεβασμόν 
τών συμπατριωτών του καί έπί πάσιν έμπορικήν έργασίαν πλέον ή ευ
δοκιμούσαν καί ύπισχνουμένην μεγάλα κέρδη έν προσέχει μέλλοντι, διά 
νά ζήση έν Άθήναις ώς κτηματίας καί νά δώση είς τά τέκνα του δσω 
τό καθ’ εαυτόν Έλληνικωτέραν άνατροφήν.Ό ίδιος μοί ώμολόγει ολίγον 
πρό τοΰ θανάτου του δτι άν έξηκολούθει διαμένων καί εμπορευόμενος έν 
Βραΐλα θά έγίνετο κάτοχος περιουσίας 30 — 40 έκατομ. Τό ζήτημα 
έντεΰθεν περιστρέφεται είς τό άν καλώς έπραξε θυσιάσας τά βέβαια σχε
δόν ταϋτα εκατομμύρια,δσον είναι δυνατόν νά ήναι βέβαια τά πράγματα 
τοΰ κόσμου τούτου, είς τήν ιδέαν, δτι έν Άθήναις, μακράν πολυάσχολων 
έργασιών θά έπετύγχανε κάλλιον είς τήν συμφώνως πρός τήν καρδίαν 
του άνατροφήν τών τέκνων του καί τήν εύτυχίαν τής οικογένειας του. 
Τό καθ’ ήμάς δέν δυνάμεθα νά συμμερισθώμεν τήν έπιπολαιότητα χυ 
δαίων έπικριτών, άποφαινομένων ώς άπό τρίποδος γνώμην έπί τόσω 
σπουδαίου ζητήματος, δσον ύπήρξε πάντοτε διά τήν άνθρωπότητα ή θη 
σαύρισις ή ή οικογενειακή ευδαιμονία. Άν καλώς ή κακώς επραξεν ό Θεο- 
φιλάτος έγκαταλιπών τήν Βραΐλαν ύπό τοιούτους δρους, θά άποδειχθή 
μόνον τήν ήμέραν καθ’ ήν ή κοινωνία τών Αθηνών καί τής Βραΐλας 
πεισθή δτι δ I. Ν. Θεοφιλΰτοξ κατέλιπε τέκνα άξια ή άνάξια εαυτού. 
"Οτι άφορά τόν θανόντα είναι άξιοθαύμαστος ή μεγαλοψυχία τοΰ χαρα
κτήρος, μεθ’ ής άπέρριψεν ώς ευτελή άφρόν πλούτη ύπέρογκα, ΐνα ζήση 
μετά τών οικείων του κατά τάς ύπαγορεύσεις τής πατριωτικής του 
καρδίας. Καί έπειδή καί άνωτέρω έποιήσαμεν ύπαινιγμόν είς τό άρ- 
χαϊον αίμα τής ’Ιθάκης δέν σοί φαίνεται άναγνώστα, καταπληκτική 
ή άναλογία μεταξύ τοΰ Όδυσσέως προτιμώντος τήν ξηράν καί πτωχήν 

Ιθάκην καί τήν οικογενειακήν του εστίαν άπό τήν εύμάρειαν καί τήν 
άθανασίαν, ήν τώ ύπέσχετο ή Καλυψώ, καί τοΰ ’Ιωάνναν Ν. Θεοφιλά- 
του έν πλήρει συναισθήσει άποτασσομένου τών μεγαλείων ύπερόγκου 
πλούτου, χάριν τής οικογενειακής του εστίας καί τής ήδύτητος τοΰ έν τή 
πατρίδι βίου ;

Διότι ούδεμία άμφιβολία δτι ό πατριωτισμός δ απλούς καί απέριττος, 
δ πρός τάς θυσίας πρόθυμος, δ άνευ τυμπάνων καί χορδών οργάνων πα
τριωτισμός, ύπήρξε τό κινούν αίτιον τής εις Αθήνας έκ Βραΐλας μετοικε
σίας, δσον καί ή οικογένεια- άλλ’οΰτως έκφραζόμενοι δέν έκφραζόμεθα κα
λώς- διότι έν τή διανοίρι τοΰ Ίωάννου Θεοφιλάτου χ,κτά τήν έξόχως έλ 
ληνικήν άντίληψιν, πατρίς καί οικογένεια, άπετέλουν έν τι άδιάσπαστον- 
διότι ή έν Άθήναις έγκατάστασις συνέβαινε τήν έπιοΰσαν τής άπορρί 
ψεως τής έν Βιέννη θέσεως τοΰ διευθυντοΰ τής Αύστριακής 'Εταιρίας 
τοΰ Δουνάβεως, περί ής άπορρίψιω^ άνωτέρω έλαλήσαμεν. Ή Αύστρια- 
κή πολιτική δέν εΰρισκε τότε μηδ'έν Βραΐλρι πράκτορας μεθ’ής ευκο 
λίας εύρίσκει σήμερον έν Άθήναις. Τότε τό έθνος δέν ήρκεΐτο μόνον είς 
λόγους ύπαιθρίους καί λόγους έν ταϊς αίθούσαις, είς άγορεύσεις μέχρις έ- 
μετοΰ αίσθηματικάς καί μέχρι παραληρισμοΰ κενάς- δ τών έργων έν- 
θουσιασμός κατεϊχεν είσέτι τάς ψυχάς τών'Ελλήνων- ή έπανάστασις τοΰ 
62 είχεν άναπτερώσει τάς έθνικάς έλπίδας καί ή μεγάλη έπανάστασις 
τής Κρήτης τό 1866, ή έπί τριετίαν διαρκέσασα ήτο ώς τις άναλαμπή 
τοΰ 21- τότε οί απανταχού "Ελληνες ήδύναντο είσέτι νά δαπανώσιν αίμα 
καί χρήμα ύπέρ τής έθνικής ιδέας, χωρίς κάν νά ύποπτεύωνται δτι προ
δοτική Κυβέρνησις ύπό τήν έπιρροήν τών ξένων κατευθύνει δλας αύτών 
τάς θυσίας είς τό μηδέν καί είς τήν πρόωρον ύλικήν καί ήθικήν έξάν - 
τλησιν τής χώρας.

Πριν είσέτι πατήση τό έδαφος τών Αθηνών δ Ιωάννης Ν. Θεοφι- 
λάτος είχε συμμερισθή πληρέστατα τήν αισιοδοξίαν τής γενεάς του καί 
τάς περί έθνικοΰ μέλλοντος έλπίδας. Οί Έπτανήσιοι μάλιστα ώς προσ- 
φάτως ένωθέντες τή μητρί Έλλάδι καί ώς ήττον ταλαιπωρηθέντες έκ 
τής έν τή κυρίως Έλλάδι διαπάλης τών προσωπικών κομμάτων, έφε- 
ρον τότε μεθ’ εαυτών μεγάλην συμβολήν αγνού πατριωτισμού καί άφω- 
σιώσεως εις τήν έθνικήν ιδέαν. "Αμα τή είδήσει τής Κρητικής έπανα- 
στάσεως τοΰ 66, δ Θεοφιλάτος συγκαλεϊ έν Βραΐλα τούς προύχοντας 
τής κοινότητος καί διά πατριωτικής προσλαλιάς προκαλεϊ αύτούς είς 
θυσίας, δίδει αύτός ούτος τό παράδειγμα καταθετών 20 χιλ. φράγκων, 
καί έν μιά ήμέριγ συνάγονται 200 χιλ.φράγκα καί καθ’άπασαν τήν μα
κράν διάρκειαν τής έπαναστάσεως έκείνης, έτρεφεν έν ’Ιθάκη ύπέρ τάς 
100 οικογένειας προσφύγων Κρητών μόνος αύτός. Ή έπόχή έκείνη βε
βαίως ύπήρξεν ή καλλιτέρα τής ζωής του, ή δοΰσα τήν δριστικήν πλάσιν 
εις τόν εύγενή του χαρακτήρα- έκτοτε ή πατριωτική αισιοδοξία καί ή 
περί τοΰ μέλλοντος έλπίς ούδέποτε τον έγκατέλιπον, καί ουτω μέλλομεν 
νά ίδωμεν αύτόν έφεξής μέχρι τής τελευταίας πνοής, χωρίς νά μετέχη 
τής ένεργοΰ πολιτικής καί αδιακρίτως πάσης κομματικής συμπάθειας, 
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πρωταγωνιστούντα πάντοτε έν ταΐς πατριωτικαϊς έργασίαις καί θυσίαις. 
Ειχεν άγοράσει εγκαθιστάμενος έν Άθήναις τό σχεδόν χέρσον καί άκα- 
τοίκητον τότε κτήμα Χαρβάτι, τόν άρχαϊον Δήμον Παλλήνης, καί κα- 
τεγίνετο είς την δημιουργίαν αμπελώνων καί αγρών καί την συνοίκησιν 
χωρίου- ό νοήμων καί ατρόμητος πλοίαρχος άνεφάνη έπίσης δεξιός καλ
λιεργητής καί δδηγός χωρικών, καταβαλών αφειδώς έξοδα, βοηθών, 
συμβουλεύων, χειραγωγών τούς γεωργούς δπως άλλοτε τούς ναύτας καί 
ουδέποτε απολειπόμενος τής χριστιανικής έπιεικείας πρός τούς ύπό τήν 
υπηρεσίαν του διατελοϋντας έστω καί άν έζημιοϋτο έκ τής κακοπιστίας 
ή άβελτηρίας των. Ό χαοακτήρ οΰτος τής έξοχου πριγότητος ύπεσκάφη 
κατά τά τελευταία έτη ύπό τής καρδιακής νόσου,ητις ύπενόμευε τήν πο
λύτιμον ζωήν του- ήρχισε δυστυχώς νά όργίζηται μέχρι παραφοράς, όταν 
συνεκρούετο πρός τήν αδιακρισίαν καί τό άνάγωγον τών άνθρώπων, άλλ’ 
άπέφευγεν έπιμελώς κατά τάς τοιαύτας στιγμάς νά λάβη άπόφασιν τινά, 
ώστε ή οργή του δέν άφηνεν άλλα ίχνη ή έπί τής καρδίας του, όπου ή 
νόσος έπεοεινοϋτο. Τό μόνον λάθος τοϋ χαρακτήρος του εύρίσκω ότι έπί- 
στευεν ύπέρ τό δέον εις τούς πολιτευόμενους "Ελληνας- φρονώ δτι ορών έν 
τή κοινωνία άνεξαρτήτως καί έναντίον τών πολιτευομένων, ήδύνατο νά 
συμπήξη περί έαυτόν 20 — 30 πρόσωπα άνεξάρτητα ώς αυτός καί νά 
άφαιρέση άπο τής δικαιοδοσίας τών 'Ελλήνων πολιτευομένων τινά τών 
’Εθνικών ζητημάτων, άτινα μετά τοσαύτης έλαφρότητος έκαπηλεύ- 
θησαν έκάστοτε ύπέρ κομματικών συμφερόντων. Άλλ’ομολογώ συγχρό
νως δτι έν Έλλάδι, λόγω τοϋ μικρού πληθυσμού βεβαίως τής χώρας, 
δέν ύπάρχουσιν αί μάζαι έκεϊναι τών ανεξαρτήτων άνθρώπων, αΐτινες έν 
Ευρώπη μένουσιν ακλόνητοι καί ανεξάρτητοι πάντοτε έν μέσω καί αύτών 
τών σφοδροτέρων κοινωνικών καί πολιτικών κλονισμών- ώστε τό μόνον 
μέσον τής καταπολεμήσεως τής έπικρατούσης φαύλης πολιτικής είναι 
καί πάλιν ή πολιτική. Άλλ ’ δ Θεοφιλάτος δέν ήθελε νά πολιτεύηται, ή 
φιλοδοξία ουδέποτε ύπήρξε τό έλατήριον τής ψυχής του καί δπως ίδωμεν 
αυτόν άπορρίπτοντα τήν φιλοδοξίαν ύπό τήν μορφήν τού πλούτου, ούτως 
άπέκρουσεν αύτήν καί ύπό μορφήν πολιτικήν.

Φιλοτιμία μάλιστα, φιλοτιμία διά τό ϊδιόν του όνομα, φιλοτιμία διά 
τήν οίκογένειάν του, φιλοτιμία διά τήν ’Ιθάκην, φιλοτιμία διά τήν πα
τρίδα, άλλά φιλοτιμία εύσυνείδητος, άναμετρώσα έκάστην λέξιν καί 
πράξιν, έντιμος κατά τούς σκοπού; καί τά μέσα, φιλοτιμία άνευ άλαζο- 
νίας ή έπιδείξεως ή έπιτηδεύσεως ή ανυπομονησίας.

Ό Θεοφιλάτος δέν ήθελε νά πολιτεύηται, όχι- διότι είς τήν εύγενή 
έκείνην καρδίαν ή δυσπιστία πρός τό μέλλον τής πατρίδος καί ή δυσπι
στία πρός τούς πολιτευομένους δέν είχε κατορθώσει νά είσδύση- ήξίου μά
λιστα έπιεικείας καί συγγνώμης τά λάθη τών πολιτευομένων, ούδέ ήθελε 
νά μεταχειρισθή αύτά ώς πρόοασιν ώς τόσοι άλλοι πρός αποφυγήν πα
τριωτικών θυσιών. Κατά τήν Θεσσαλικήν καί Μακεδονικήν έπανάστασιν 
τοϋ 78 όχι μόνον χρηματικάς προσφοράς συνεισέφερεν, άλλά έπί μήνας 
δλοκλήρους τά σκάφη του ΐδίαις δαπάναις έξωπλισμένα, έτέθηοαν εις τήν 

ύπηρεσίαν τών έπαναστατικών έπιτροπών καί τής Κυβερνήσεως. Τό Ύ 
πουργεϊον Κουμουνδούρου έκτιμών τότε ώς ύπερόγκους καί άνωτέρας τών 
χρηματικών δυνάμεών του τάς γενομένας ύπό τούΘεοφιλάτου θυσίας,προσ - 
έφερεν αύτώ άποζημίωσιν 150 χιλ. δραχμών. Αί θυσίαι ήσαν τώ οντι ά - 
νώτεραι τών δυνάμεών του, άλλ’ δ Θεοφιλάτος θά διέψευδεν έαυτον οεχό · 
μένος καί τήν ιδέαν κάν τοιαύτης άποζημιώσεως.

Τότε δ Κουμουνδούρος εύσυνειδήτου πολιτευομένου έργον έκπληρών, η- 
ναγκάσθη άπό τού βήματος τής Βουλής νά άναφέρη τό όνομα τού αγα
στού πατριώτου καί νά δμολογήση τάς ύπηρεσίας του κατά τήν συνεδρί- 
ασιν τής 31 ’Οκτωβρίου τού 1878.

Κουμοννδυϋροξ. Μέ συγχωρεϊτε, Κύριε Πρόεδρε, νά κάμω μίαν πα- 
ρατήρησιν. ’Εκτός τού κ. Κούπα γνωρίζω κ-ί άλλους συμπολίτας ήμών, 
οί δποΐοι άφιλοκερδώς πολλάς προσέφερον θυσίας είς τήν πατρίδα καί αν 
μοΐ έπιτρέπετε, Κύριοι, θέλω ονομάσει ένα έξ αύτών, τού όποιου τόν πα
τριωτισμόν καί τήν αύταπάρνησιν δλοι γνωρίζετε, τόν κ. Θεοφιλάτον. 
Άλλά, Κύριοι, οί τοιούτοι άνδρες δέν ζητούν, δέν δέχονται κανενός είδους 
άμοιβήν καί άν τώ οντι τοις προσφέρητε τοιαύτην άντί νά τούς εύχαρι- 
στήσητε θά τούς δυσαρεστήσητε . . .

Κατά τά τελευταία έτη χρηματισταί τινες τής Χίου μάς έσυνείθισαν 
μέ τάς μεγαλοπρεπείς δωρεάς, πρό πάντων φιλανθρωπικάς- άκληροι καί 
περί τήν δύσιν τού βίου τυγχάνοντες,μή γνωρίζοντες πώς νά άπολαύσωσι 
έκατομμύρια ούχί πάντοτε άνεπιλήττω; συλλεγέντα, προσβάλλονται ύπό 
τίνος ψυχολογικής άντιδράσεως κατά τής δίψης τού χρυσού, ήτις έτυράν- 
νησεν αύτούς κατά τό παρελθόν- πιεζόμενοι ύπό τής κοινωνικής κατακραυ
γής, ίσως ίσως καί ύπό τύψεων συνειδήσεως άφυπνιζόμενοι, καταλαμβά
νονται ύπό άσθενικής τίνος άνάγκης τού θυμιάζεσθαι- ρίπτονται λοιπον 
σύσσωμοι είς τήν φιλανθρωπίαν, ώς οί πάσχοντες είς τά λουτρά τής Αι
δηψού ή τής Υπάτης. Δέν έννοούμεν νά κατακρίνωμεν τάς βραδείας ταύ- 
τας άναρριπήσεις συνειδήσεως άπεσβολωμένης- ό άνθρωπος είναι ον τόσω 
ατελές,τόσω άπεσκοτισμένον ύπό τών κτηνωδών ορμών, ώστε ή έλαχίστη 
άφύπνισις έν αύτφ τής θείας χάριτος, είναι προσοχής καί τιμής μάλιστα 
άξια παρά τώ σωφρονούντι- δίκαιον δμως θεωρούμεν άναλύοντες τον χα
ρακτήρα άνδρός άνεπιλήπτου,νά σημειώσωμεν καί νά τονίσωμεν τήν δια
φοράν τούτου πρός τούς κατά ψυχολογικήν άντίδρασιν φιλανθρώπους καί 
πατριώτας. Ό Θεοφιλάτος δέν είχε περιουσίαν ύπέρογκον καί ήτο πα
τήρ έννέα τέκνων,άτινα καθ’ήν έποχήν άπέρριπτεν άποζημίωσιν 150 χιλ. 
ειχον ανάγκην πάντα ανατροφής καί παιδεύσεως- πρόκειται λοιπον περί 
οικογενειάρχου αύστηρού καί άφωσιωμένου, περί πατρος πολυτίμου, δστις 
είς τήν φωνήν τής πατρίδος αισθάνεσαι τήν καρδίαν αύτού διχαζομένην 
έξ ίσου μεταξύ οικογένειας καί πατρίδος καί εύελπις πρός τόν Θεόν διά 
τήν αΰριον, διχάζει σήμερον τόν άρτον δν κρατεί είς χεΐρας.

Μόνη τφ όντι ή πρός τόν Θεόν πίστις δύναται νά παραγάγη τοιαύτα 
θαύματα ψυχικής ισορροπίας καί τελειότητος- τό εύαγγέλιον τό όποιον 
άνεγίνωσκε συχνάκις,τό έφερεν έν τή καρδίγ του, έν τώ καθημερινώ βίω.
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Έν μέσω άπαύστων σχεδίων καί άκοιμήτου βιωτικής όραστηριότητος,ένφ 
κατεπόνει τό σώμα διά μυρίων μερίμνων, αφειδών εαυτού ύπέρ τών οικείων 
καί ύπέρ πάντων ους έγνώρισεν, είχε τό πνεύμα πάντοτε άναπεπαυμένον 
έπί αθανάτου κρηπϊδος,τοϋ Ευαγγελίου' δ βίος αύτοϋ άνευ τής είς Χριστόν 
πίστεως δέν εξηγείται· καί έπίστευεν άνεπιτηδεύτως, άνευ εγωισμού καί 
άνευ αδυναμίας, ψάλλων τά τροπάρια τής ’Εκκλησίας έν τή εΰθυμίςο του 
καί συνεργαζόμενος μετά διακεκριμένων κληρικών ύπέρ τής άνυψώσεως 
τοϋ θρησκευτικού αισθήματος· πρώτος πάντοτε έν τή διασκέψει, έν τή 
ένεργείιγ, έν ταϊς θυσίαις, έν ταϊς έλπίσιν, αείποτε νεαζων τήν καρδίαν 
καί άμετάπτωτος τό φρόνημα, τά πάντα γενόμενος τοϊς πάσιν, ΐνα τούς 
πάντας έξαγοράση κατά τήν ρήσιν τοϋ αποστόλου Παυλου.

Καί ή μεγάλη αΰτη μορφή τής Εκκλησίας μοί επιτρέπει νά κλείσοι 
τήν παρούσαν άνάλυσιν χαρακτήρος διά τοϋ συμπεράσματος, οτι δ ’Ιω
άννης Ν. Θεοφίλητος, ό αίφνιδίως άποθανών έν’Αθήναις τήν 10 Δεκεμ
βρίου 1894,καθ’ήν στιγμήν συνεσκέπτετο περί τών πατριωτικοιτέρων ζη
τημάτων, ε’φερεν ήθος καί ιδιοσυγκρασίαν άκραιφνώς άποστολικήν. Ζών 
κατά τόν πρώτον αιώνα,βεβαίως ήθελε καταδαπανήσει τόν βίον του παρά 
τό πλευρόν τοΰ αποστόλου τών’Εθνών ώς δ Τίτος καί δ Τιμόθεος: Κατά 
τάςάρχάς τοΰ παρόντος αίώνος &ν ήκμαζε, θά ήτο άναμφιβόλως δ συνα
θλητής καί φίλος καί συμμάρτυς 'Ρήγα τού Φεραίου. Ό τόσω απροσδό
κητος αύτοϋ θάνατος ένεποίησεν είς τούς γνωρίσαντας αύτόν τήν έντύπω- 
σιν, δτι έσβέσθη περικαλλής λαμπάς έν ταϊς έν σκότει καί σκιη ύπνου βι 
ούσαις Άθήναις, δτι έξέλιπεν άρωμα τού ξηρού καί άγονου ήμών ηθικού 
βίου.

Έν Άθήναις τή 15 Ιουλίου 1895
Εις Φίλος

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΩΝΑΣ ΜΟΥ
Παρών ! ! ! !

Κτυπάει ή άποχώρηόις, καί έγώ ότήν Αγκαλιά της 
Πίνω φιλιά άκόμα,

Όλο τόν κόόμο ληόμονώ μπροότά <5 τήν ομορφιά της 
Καί ότό γλυκό της ότόμα.

Κτυπάει!... Σφίγγω τήν καρδιά ότά ότήθη μου κομμάτια 
καί ότή Στρατώνα μου παρών ! φωνάζω ότό λοχία 
μ’ άν ό λοχίας μ’ έβλεπε καλά καλά ότά ’μάτια . . .

θά έπερν’ άπουόία !...

ΤίΜΟΣ

ΕΞΗ ΛΕΥΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

ETON ΜΙΧΑΗΛ ΜΗΤΣΑΚΗΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΜΑΤΙΩΝ
Μιά μέρα καθησμένη άντικρυνά μου 
μ’ εφερε σέ συγκίνηση μεγάλη, καί κάτι ποΰ είχα μέσα στην καρδιά μου τδ έννοιωσα τρικυμία καί ανεμοζάλη.Τά μάτια τότε απάνω της καρφώνω καί κλέβω μιά άστραπόφωτη ματιά της κ’έτσι σιωπηλά μ’ έκείνη μόνο μου χάρισεν ή κόρη τήν καρδιά της.-ΧΩΣΤΗΝ ΚΟΡΗ ΠΟΤ ΑΦΙΝΩ

Λίγο; θέ νάναι ό χωρισμός καί γλήγορος δ γυρισμός.Σιμά σου, αγάπη μου γλυκειά, θέ νάρθω πάλε,Μ’ άν τύχη καί κακό μ’ εύρηστην ξενιτειά τή θλιβερή,τ’ άσπρα σου τότε βγάλε τα καί μαϋρα βάλε.Καί κλάψε, χήρα μου μικρή, πεντάμορφη καί αστραφτερή τό χάρο ποΰ μάς μάτιασε νά μάς χωοίση.Μά δώσε νιότη κ’ομορφιάσ’ όποια καλόβουλη καρδιάβρεθή στον κόσμο σάν κ’ έμέ νά σ’ άγαπήση καί τό στεφάνι σου τό άγνό άπό ψηλά άπ’ τόν ουρανότότε ή φτωχή ψυχούλα μου θά τό εύλογήση.
ΖΩΗ ΜΕΓΑΛΗ

Είσαι ιδέα καί σκορπμς όλόγυρά μου μιά λάμψη ποΰ μαγεύεται τό φως μου καί βλέπω μέσ’ σ’ αύτη τα όνείρατα μου καί τό ρυθμό τόν άφραστο τοϋ κόσμου.
(1895)



252 ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ 253’Εσύ τά μυστικά μοΰ ξεδιαλύνεις, ποΰ πλέον κοιμούνται μέσα μου σβυσμένα' καί τό καθάριο φώς στό νοΰ μου δίνεις Έσΰ ζωή μεγάλη καί παρθένα.’Εσύ δ,τι δέν είνε ιδέα, λάμψη, άρμονία, μυστήριο, εικόνα, δ,τι δέν έχει δψι, θεία, ώραία, νέα, τό διώχνεις σάν ό ήλιος τόν χειμώνα.’Εσέ, θεά άνιστόριτη, λατρεύω, κ’ δ,τι είνε ανθρώπινό δέ ζή γιά μένα καί τή ζωή τήν άγνωστη πιστεύω καί τάπλαστα θωρώ μόνον πλασμένα.Κ’ δταν άκόμα γέρνω στό κρεβάτι καί αγνώριστο άπ’ τόν πόνο μέ άντικρύζεις, μ’ ελπίδες καί μ’ όνείρατα γεμάτη, μέ γέλοια καί χαρές μέ αποκοιμίζεις.Καί τότε άκόμα στοΰ ύπνου μου τά βάθη, στοϋ πυρετού τή φλόγα καί τή ζάλη, δέ νοιώθω κάν τάνθρωπινά μου πάθη κ’εμπρός μου βλέπω έσέ, ζωή μεγάλη. ■
·*-ΔΙΠΛΟΒΑΣΙΛΕΜΑ

Ή λεμονιές κ’ ή κιτριές κ’ ή ροδοδάφνες κ’ δλα τά δέντρα τάνθοστόλιστα γελούσαν μυροβόλα, τά γιούλια τά δροσόλουστα, ταφροπλασμενα κρίνα σκόρπιζαν λάμψες κ’ ευωδιές πρωτάκουστες κ’εκείνα, καί μύρια ρόδα όρκόπλουμα καί φύλλα μυροφόρα τά πλούτη τους, τά κάλλη τους στόν κόσμο έφέρναν δώρα.Μέ χρώματα άναρίθμητα λογιάζονταν νάφίση ό βασιλιάς τών άστεριών πλουμιδιαστή τη δύση κ’ έπρόσμενε ή άνατολή παρθενικές να ”αρη λαμπράδες, άπ’τδλόφωτο ποΰ θάβγαινε φεγγάρι, κ’ άπ’ τή στεριά ώς τά πέλάγα κ’ απ’ τα βουνά ώς τα δάση μέσ’ στό χρυσάφι έλούζονταν καί μέσ’ στο ασήμι ή πλάση.Τήν ώρα εκείνη τού Άπριλιοΰ τήν κόρη ποΰ άγαποΰσα άνθολουσμένη έκύτταζα καί πικοοχαιρετοΰσα, κ’ δταν ό "Ηλιος έπεσε πνιγμένος μέσ’στα βάθη τής ματωμένης θάλασσας, άπό τόν κόσμο εχαθη, 

κ’ ή κόρη ή άγγελόμορφη σάν πρόφτασε νά πάρη ένα φευγατο φίλημα σταλμένο άπ’ τό φεγγάρι.
ΟΛΑ ΡΟΔΑ

Ρόδα παντού, ροδόπλαστη θά ήνε ή ομορφιά σου, δέ χύνει ρόδα άτίμητα κάθε γλυκειά ματιά σου ; κ’ άπ’ τά ροδένια χείλη σου παρθενικό δέ βγαίνει μέ την αθώα σου την πνοή και ρόδο ποΰ ανασταίνει;Ρόδα παντού, τά ξέπλεκα κ’ όλόξανθα μαλλιά σου σά ρόδα δέν ξεφεύγουνε λαμπρά ολόγυρά σου καί σμίγουνε στους ώμους σου καί στό άπαλό σου στήθος μέ ρόδα άκριβοθώρητα, ποιος ξέρει πόσα, πλήθος ;Ρόδα παντού, τά λόγια σου, τά γέλοια σου άκόμα ρόδα δέν είνε άταίριαστα δλα ζωή καί χρώμα ποΰ τάγεράκι τό γοργό τήν ευωδιά τους πέρνει κ’ δπου περάσει τή σκορπά κ’ δπου σταθή τή φέρνει.Ρόδα παντού, δπου σταθής, δπου τό χέρι άγγίσης δέ θά φυτρώσουν ροδονιές καί ρόδα δέ θάφίσης, άφοΰ άκόμα βιαστική κι’δταν πέρας σιμά μου νοιώθω τά ρόδα γύρω μου, τό μύρο στήν καρδιά μου ;Λένε πώς είνε ό θάνατος δπου τά ρόδα δίνουν γλυκός ώσάν τήν ευωδιά τήν άφραστη ποΰ άφίνουν, νειρεύομαι τό θάνατο νά βρώ κ’ έγώ σιμά σου μέσα στά ρόδα τά πολλά καί μέσ’ στήν ευωδιά σου.
ΑΧ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑ

Τά γράμματα ποΰ σούστειλα δέν τάγραψα γιά σένα πριν σέ γνωρίσω έπίστευα πώς είσαι άγνή παρθένα, μά ξέρεις πόσα ώς τά προχτές μέ πότισες φαρμάκια μέ τά τρελλά σου πείσματα, μέ τά πικρά σου κάκια.Τά γράμματα ποΰ σούστειλα δέν τάγραψα γιά σένα, δσα φιλιά σοΰ έχάρισα τά πήρες κολασμένα, καί τά δικά σου ποΰ έχουνε τά χείλη μου φλογίσει τήν κόρη ποΰ ονειρεύομαι θά βρώ νά μοΰ τά σβύση.(1895)
Μ. Α.ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ
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ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

0 ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΤ ΠΑΛΗΚΑΡΙΟΤ

ΕΡΑ ’ς τό Περίμορφο χωριό, ποΰ βρίσκε 
ται 'ς τόν ξακουσμένον τόπο, πέθανε τό 
νειό Παληκάρι !

’Αλήθεια, ειν ’ ό λόγος δ πικρός, ποΰ 
απλώθηκε, άλήθεια ειν’ ή καμπάνες κ’ή 
ντουφεκιές, ποΰ χτυπάν τ' αυτιά μου ;

Μήν είναι ψεύτικο φάντασμα τοϋ νοΰ, 
μην ειν’ άπιστο γέλασμα τοϋ ανέμου ;

— “Όχι, δέν είναι ψεύτικο φάντασμα 
τοϋ νοϋ, ούδ’ είν' άπιστο γέλασμα τοϋ α
νέμου.

Πεθανε δ νειός δ περήφανος, ή μόνη 
χαρά, δ πόθος δ γλυκός, τ ’ ακριβό κα
μάρι.

Άπάνου ’ς τά χρόνια τά περίχαρα, 'ς 
τοΰ έρωτα καί τοϋ γάμου τής ελπίδες, θέ

λησε δ μαύρος Χάρος νά τόν πάρη.
"Ελεγε πότε νκρθη δ καιρός, πού θά τόν πάγαιναν γαμπρό 'ς τήν 

έκκλησιά, μέ τήν καλή του ’ς τό πλάγι. Καί τώρα θά τόν κινήσουν 
μοναχόν, χωρίς τ’ ακριβό του ταίρι, γαμπρόν άθέλητον κι’ άγύριστον 
σέ πικρόν γάμο. Σέ γάμο, πού θά πάρη τήν πλάκα πεθερά, τή μαύρη 
γη γυναίκα.

Συνάζονται όλοι οί χωριανοί,ντυμένοι μέ τά καλά τους,συνάζονται δλοι 
οί φίλοι κ’οί άδερφοπητοί, λαμπροφόρετοι κι’ άρματωμένοι. Συνάζονται 
δλες ή χωριανές, μικρές καί μεγάλες, ξένες καί δικές του στολισμένες.

Πιάνουν τόν όμορφο γαμπρό καί τόν ντύνουν μέ τή λαμπρή του φο
ρεσιά, μέ τ’ ατίμητα άρματά του.

Τοϋ βάνουν τ ’ δλοκέντητο σταυρωτό, τή γαλάζια φέρμελη, τήν κά
τασπρη φουστανέλλα. Τοϋ φορούν τή σκούφια τή χρυσή μέ τή μεταξένια 
φούντα. 'Σ τή μέση του βάνουν τά κουμπούρια τ' άσημικά, καί 'ς το 
πλάρ του τό μαλαματισμένο καριοφίλι.

Τόν ίδιον καιρό ή όμορφες τοϋ χωριού τραγουδούν το στόλισμά του.
Τήν ώρα ποΰ τόν χτενίζουν, λέν μ’ ήχο θλιβερόν τό τραγούδι ς’ τό 

χτένισμα, ς’ τά μαύρα μαλλιά του.
Τήν ώρα πού τόν αλλάζουν, παινοϋν τήν όμορφή του φορεσιά, τά καλά 

άρματά του.

Τήν ώρα πού τοϋ βάνουν τόν στέφανο, πλεγμένον άπό ιτιά μέ χρυσό 
γαϊτάνι, παινοϋν καί κείνον, τόν νουνδ, ποϋ τόν έστελνε, κι' αύτόν, τόν 
γαμπρό, ποϋ θά τόν φορέση.

Τήν ώρα ποϋ έρχονται οί φίλοι νά κεράσουν τόν γαμπρό, ρίχνοντας 
ασημένια 'ς τό λαιμό του, τότε τραγουδούν τό κέρασμά του.

Τραγουδούν τόν ίδιον τόν χρυσοφρόνιμο γαμπρό, τήν ψηλή γενιά του. 
Τραγουδούν τ’ αγγελικό κορμί, τά μαύρα μάτια του τά γλυκά, τά 
φρύδια του τά γυρτά, τά κοντυλένια. Τραγουδούν τή γνώμη του τήν 
καλόπιαστη, πού συμπονεΐ, τήν άζύγωτη περηφάνεια του, ποϋ δέ μιλάει.

Τήν ώρα πού τόν σηκώνουν και τόν κινάν, τραγουδούν τό κίνημά του.
Μπροστά πάει τό φλάμπουρο, σημάδι τού γάμου,πού τόρραψαν κι'αύτό 

ή λιγερές μέ τό τραγούδι. Τό φέρνει δ άγαπημένος τού γαμπρού, δ πρώ
τος φίλος.

Τριγύρω παν οί άλλοι φίλοι, οί συμπεθέροι κάτασπροι, γιορτινοί μέ τά 
μακρυά καριοφίλια.

Κινάει τό ψίκι άργό, καί τήν ώρα πού βγάνουν τό γαμπρό άπ' τήν 
πόρτα, ρίχνουν άπό μιά ντουφεκιά δλ’άντάμα τά παληκάρια. "Οθε 
διαβούν, άπό σπίτι φίλου ή δικού, πάντα χαιρετούν μέ ντουφέκι τό πέ
ρασμά του.

Σάν φτάσουν 'ς τήν έκκλησιά, στέκονται καί τότε ή νειές λέν τραγού
δια παινετικά 'ς αύτή, 'ς τό σταυρό, 'ς τής άγιες εικόνες, κ’ οί νειοί δί 
νουν χαιρέτημα μέ δεύτερη ντουφέκια τους. Καί πάλι το ίδιο γίνεται σάν 
έβγουν.

Καί τελευταία σάν έρθουν νά τόν θάψουν, χαρίζουν ή νειές τό ύστερνό 
δακρυσμένο παίνεμα, κ’ οί νειοί τό ύστερνό πικραμένο χαιρέτημά τους.

— ΙΊέρα 'ς τό Περίμορφο χωριό, πού βρίσκεται 'ς τόν ξακουσμένον τό 
πο, άμα παντρεύονται ή πεθαίνουν τά παληκάρια, μ’ αύτόν τόν τρόπο 
κάνουν τόν γάμο τους καί τόν θάνατό τους.

Ο ΓΑΜΟΣ ΤΗΣ ΛΙΓΕΡΗΣ

ΕΡΑ 'ς τό Περίμορφο χωριό, πού βρίσκεται 'ς τόν 
ξακουσμένον τόπο, γίνονται μεγάλοι , εύτυχισμένοι 
γάμοι !

Παντρεύουν μιά κόρη λιγερή, αταίριαστη 'ς τήν 
προκοπή καί 'ς τά κάλλη, άκριβό καμάρι τού χω
ριού, καί τής δίνουν ένα παληκάρι περήφανο, άφτα
στο ’ς τή δύναμη καί 'ς τήν καρδιά, πρώτο 'ς τόν 
πόλεμο, 'ς τό χορό καί 'ς τό λιθάρι.

Γι’ αύτό είν’ ή μακρινή άχολογή πού φέρνει δ ά
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νεμος, γι’ αυτό ειν’ οι πυκνοί βρόντοι άπό ντουφέκια, τούμπανα, τραγού
δια, ποΰ δλούθε φτάνουν;

Μην ειν’ άπό πόλεμο, ποΰ κάνει μέ τούς Τούρκους ή κλεφτουριά, μην 
ειν ’ άπό πολυσύναχτο πανηγύρι ;

— νΟ/ι, δέν ειν ’ άπό πόλεμο, ποΰ κάνει μέ τούς Τούρκους ή κλέφτου· 
ριά, ούδ’ ειν’ άπό πολυσύναχτο πανηγύρι.

Ειν’ άπό γάμο περίχαρον, άρχοντικόν, άπό ξεφάντωμα καί τρανή γιορ 
τή, ποΰ έχει δλο τό χωριό πέρα πέρα, ποΰ έχουν καί τ’ άλλα τά χωριά 
τριγύρω, γιά τήν καλή ώρα καί τήν ευχή, ποΰ σμίγει ενα ζηλεμένο ταίρι.

Ποΰ σμίγει ή άνέγγιχτη λεβεντιά μέ τής παρθενιάς τήν άθέρια χάρι, 
ποΰ σμίγει ή άλύγιστη καρδιά μέ τήν καρδιά τή δειλιασμένη, ποΰ σμί
γει ή φλόγα ή άσβηστη, ποΰ δέν καρτερεί, μέ τή φλόγα τήν ταπεινή, 
ποΰ γλυκοφέγγει.

Έχουν χαρές, τραγούδια, γέλοια ’ς τό σπίτι τοΰ καλοΰ γαμπρού, ποΰ 
συντάζονται νά δεχτούν τή νύφη, έχουν χαρές, τραγούδια,γέλοια καί ’ς τό 
σπίτι τής χαϊδεμένης νύφης, ποΰ πολεμάν αρχοντικά κι’ άξια νά τήν κι 
νήσουν. "Ομως αύτοϋ έχουν καί λύπες καί δακρυα μέ τής χαρές άντάμα.

Λυπούνται πώς τούς φεύγει καί πάει άλλού νά κάμη φωλιά τ’ ό
μορφο χελιδόνι, πού ήταν ’ς δλους ή ελπίδα κ’ ή χαρά, τό γέλοιο καί τά 
τραγούδι.

Λυπούνται κοντά ’ς τήν τρυφερή χαρά, πού έχουν τά γονικά της, 
καί λέν μ' ήχο γελαστόν τό θλιβερό τού χωρισμού τραγούδι.

Λυπούνται κοντά ’ς τήν τρελή χαρά, πού έχουν τ’ άγαπημένα της 
άδέρφια, καί λέν μ’ ήχον άγαλλιαστόν τό πικρό τραγούδι, πού λέει γιά 
τών άδερφών τόν πόνο.

Λυπούνται κοντά *ς  τήν άδολη χαρά, πού έχουν ή καλές της φιλε
νάδες, καί λέν μ’ ήχον χαρούμενο τό λυπητερό τραγούδι τής φιλιάς, 
τής πίστης.

Λυπάται κ’ή όμορφη νύφη, κοντά ’ς τή μυστική, τήν άμολόητη 
χαρά, πού κάνει νά τρέμη γλυκά τήν καρδιά της, καί λέει μ’ ήχο σάν 
παράπονο, σά μοιρολόγι τό τραγούδι τής ξενιτεμένης.

Άφίνει γειά ’ς τή μάνα της, ’ς τόν άφέντη, ’ς τ’ άδέρφια της, ’ς 
τής φιλενάδες. Άφίνει γειά 'ς τό σπίτι, ’ς τήν αύλή, 'ς τόν άργαλειό, 
’ς τή βρύση.

Καί σάν τά χαιρετήση δλα μέ πόντ, καί τά ίδή μέ δάκρυα γιά στερνή 
φορά, καί τά τραγουδήσω μέ κλάμα, τότε πάει ν’ άφήσν) γειά καί 'ς 
τούς πεθαμένους.

Κινάει τό ψίκι πλήθιο μ' όργανα καί μέ τραγούδια, κ’ έκεϊ άμ’ ά- 
ράξουν δλοι, στήνουν τραπέζι καί χορό γύρω 'ς τούς τάφους, καί λέν μ’ 
ήχο γιορτινόν τά θλιβερά τραγούδια ’ς τούς πεθαμένους.

Τούς χαιρετάν μ’ άγάπη, τούς ρωτάν πώς είναι ’ς τόν Κατου κόσμο, 
πώς περνάν ’ς τού Χάρου τά ισκιωμένα μέρη.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
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Τούς κάνουν' καρδιά κ’ ελπίδα πώς 0’ ανταμωθούν, τούς λεν νά μ.ήν 
έχουν πόθο ’ς τη ζωή, πόθο κακόν, καί τή φθονήσουν.

Τούς καλούν για λίγο νά χαρούν καί κείνοι 'ς τή χαρά, νά δώσουν 
καλή ευχή καί μοίρα ’ς τήν όμορφη νύφη.

Τούς βάνουν ’ς τό πλευρό ψητά νά φα·-, τούς χύνουν 'ς τό κεφάλι κρασί 
μαύρο νά τούς δροσίσουν.

Καί σάν τούς πάρουν τήν εύχή, βγαλμένη ευχή άπ’ τόν άλλον κόσμο, 
πού τή λεν κι’ αυτή μέ τό τραγούδι, καί τούς δώσουν τό ύστερνό χαιρέ- 
τημα καί τούς’πούν τό ύστερνό μοιρολόγι, τότε γυρίζουν καί παν τή νύφη 
'ς τό γαμπρό, πού μέ λαχτάρα τήν περιμένει.

— Πέρα ’ς τό Περίμορφο χωριό, πού βρίσκεται ’ς τόν ξακουσμένον 
τόπο, άμα έχουν χαρά δέ λησμονούν τή λύπη, καί πάλι δέ διώχνουν 
κι’ άπό τή λύπη τή χαρά.

ΓΐΑΝΝΟΣ ΕΠΑΧΤΙΤΗΣ

HYACINTHUS
ΜΕΛΩΔΙΑ Π. ΜΠΕΤΣΟΥ

Λουλούδι φθινοπωρινό 
δυατσίντο μου δροσάτο, 

που ’σαι τοϋ κάμπου εΰμορφιά, 
καί χάρη μοναχή, 

τή μοναξιά σου λαχταρώ 
τό φύλλο τό χιονάτο, 

ζηλεύω την αφάνεια σου 
σάν ίσκιος την ψυχή.

Όλόλευκο λουλούδι μου 
δυατσίντο μου χιονάτο, 

έσυ δακρύζεις μά γ^ά μέ 
είσαι δροσιά γεμάτο.

Κ’ έγώ στήν πλάσι ζήτησα 
δροσιά νά μέ ποτίση, 

μά δση κι’άν έμάζεψα 
τήν εχω δάκρυα χύσει.

Λουλοϋδι ποΰ μέ σταματά 
ή τρυφερή θωρηά σου 

σέ κήπους, όπου κι’άν σέ βρω, 
σ’ ερημική φωληα 

ή οψι σου γλυκύτερη 
κ’ έκείν’ ή ευωδία σου

Φέρνουν στον νοϋ μου σέ όνειρο 
ένθύμησι παληά !

A. X. Β.
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑΙ EOPTAI

ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΟΡΒΟΝΝΗΣι
ΕΣΣΑΡΑ έτη άφ’ δτου 
κατετίθετο δ θεμέλιος λί
θος της Νέας Σορβόννης 
έμελλον νά τελεσθώσι τά 
έπίσημά της εγκαίνια. Τά 
Πανεπιστήμια άμφοτέρων 
τών κόσμων εκαλούντο 
κατά την επίσημον εορ
τήν. Δύο εθνών πανεπι
στήμια έμελλον νά λάμ- 
ψωσι διά τής άπουσίας αύ
τών. Τά παρά τόν ‘Ρή
νον μετά τών πέραν αυ
τού, άτινα, ώς είκός, ούδ * 
έκλήθησαν, και τό ελλη
νικόν, δπερ άπέκλενε τήν 
εύγενή πρόσκλησιν.

"Ενεκα τίνων λόγων ή 
Σύγκλητος τοϋ ’Εθνικού

Πανεπιστημίου άπηξίωσε νά πέμψη πρεσβείαν καθηγητών, ϊνα παρα- 
στήσιρ τό εθνικόν ϊδρυμα ; Μήποτε ύπείκουσα εις εισηγήσεις τής Κυ- 
βερνήσεως, έπιθυμούσης, ώς έθρυλλήθη τότε έν Παρισίω, νά εύαρεστήση 
τή Γερμανία ; Καί διατί ή πρυτανεία άνεκοίνου λίαν βραδέως, ώς τότε 
έρρήθη έν τώ Άθηναϊκώ τύπω, τήν πρόσκλησιν τών παρισινών σπουδα
στών πρός τούς έν Άθήναις συναδέλφους των ; Δέκα όκτώ άπεστείλατε 
εΐςΒονωνίαν άλλοτε φοιτητάς, έγράφομεν τότε έκ Παρισιού, καί δέν ήξιώ-
σατε νά πέμψητε δύω ένταϋθα ;

Οί μεσημβρινοί έχουσι θερμάς τάς κεφαλάς καί φεύγοντες τήν χρυσήν 
τοϋ Κικέρωνος μετριότητα, τείνουσι πάντοτε προς τά άκρα. Θά έθεω- 
ρούμην άρα γε άσεβής, έάν έλεγον, δτι άμφιβάλλω, έάν ή ελληνική διά
νοια συνέλαβε καί διετύπωσε πρωτοτύπως τά σοφά άξιώματα «πάν μέ- 
τρον άριστον» καί «μηδέν άγαν» ή μόνον άπλώς μετεγλώττισεν αύτά, 
λαβοϋσα έξ άλλων προγενεστέρων φιλοσοφικών συστημάτων ;

Διατί άλλαχόσε μεν δέκα όκτώ, άλλαχοϋ δέ ουδέ ένα; Καί ήρωτώμεν 
τότε τήν σεβαστήν Σύγκλητον, διατί οΰτω μέγας αριθμός άντιπροσώπων 

διά τήν ’Ιταλίαν ; Μήτοι, ϊνα ε'ρμηνευθή ευγνωμοσύνη έκ μέρους τών 
Ελλήνων προς τήν πατρίδα τοϋ Μοροζίνη διά τήν καταστροφήν τοϋ 

Παρθενώνος, το μέγκ. τοϋτο βαναυσούργημα τών νεωτάτων χρόνων, καί 
διά τον άρτι τότε άκόμη συμβάντα αποκλεισμόν τών έλληνικών άκτών, 
καθ’ δν τά ιταλικά σκάφη έπρωταγωνίστουν μεθ’ όλης τής άλαζονείας 
νεόπλουτου ; Διατί δέ ουδέ ένα έλληνα φοιτητήν διά τήν Σορβόννην; "Ινα 
εύχαριστήσητε οΰτω τήν Γαλλίαν διά τό Ναβαρϊνον καί διά τήν εις τήν 
Πελοπόννησον έκστρατείαν της ;

Τήν αρνητικήν τών Ελλήνων φοιτητών άπάντησιν, άμα φθάσασαν, τό 
προεορεϊον τών σπουοαστών, έπεπληγμένον καί βαρέως φέρον διά τό ά- 
προσδόκητον αύτής, άνεκοίνωσε πρός ήμάς. Άπηυθύναμεν παρευθύς τη
λεγραφήματα πρός τήν Γραμματείαν τοϋ Πανεπιστημίου καί πρός τήν 
«Νέαν ’Εφημερίδα», αίτοϋντες τηλεγραφικήν έντολήν, ϊνα ήμεϊς άντι- 
προσωπεύσωμεν τούς "Ελληνας φοιτητάς. Ήτο δέ τοϋτο ή επιθυμία 
πλείστων Γάλλων καί τοϋ Συμβουλίου τής Association generate des 
Etudiants, ής έτυγχάνομεν έκ τών αρχαιότατων μελών. Ούδεμιάς, εν
νοείται οϊκοθεν, έτύχομεν άπαντήσεως. "Οσον τό έφ’ ήμϊν προεβλέπομεν 
τοϋτο βεβαίως, είδότες κάλλιστα τά έλληνικά πράγματα,τινές όμως τών 
συμπατριωτών ήμών τών έκ τής δούλης Ελλάδος ειχον τήν απλότητα 
νά έλπίζωσιν ού μόνον άπάντησιν άλλά καί ευνοϊκήν άπάντησιν. Ή- 
γνόουν δτι τό άποκρίνεσθαι πρός τούς πρός ήμάς έπιστέλλοντας υπολαμ
βάνεται είσέτι έν Έλλάδι ώς περιττή τις πολυτέλεια καί ένόχλησις άνα- 
ζία τοϋ κόπου καί παρ’αύτών έτι τών άξιούντων δτι ύπερέχουσι τών άλλων 
περί τε τούς εξωτερικούς τρόπους καί περί τήν λοιπήν αβρότητα τής ά- 
γωγής. Γνωρίζομεν άνθρωπον, δστις έχρημάτισεν ύπουργός τής παιδείας 
καί δστις άξιοι δτι έχει τρόπους λεπτότητος αύτόχρημα διπλωματικής, 
άφοϋ μάλιστα δέν άπηξίωσε νά γίνη καί διπλωμάτης,δστις ούδέ άπήντη- 
σεν είς έπιστολήν ελληνικής έξοχότητος,ζητούσης συνέντευξιν περί έκπαι- 
δευτικών πραγμάτων, περί θέματος δηλαδή άναφερομένου είς τό ύπουρ- 
γεϊον ούτινος τότε έκεϊνος λίαν άναρμοδίως προϊστατο.

Έν τώ μεταξύ συνηθροίσαμεν δσους συνετύχομεν "Ελληνας, συνεκρο- 
τήθη συνέλευσις καί άπεφασίσθη, ϊνα οί έν Παρισίω "Ελληνες σπουδασταί 
συμμετάσχωσι τών πανεπιστημιακών εορτών. Έξελέχθη δ’έπί τούτω 
αντιπροσωπεία έπταμελής, ητις έσπευσεν είς τόν πρεσβευτήν τής Ελ
λάδος κ. Δηλιγιάννην, δστις ού μόνον έπεδοκίμασε τό διάβημά ήμών, 
άλλά καί διεπίστευσεν είς ήμάς, ζητήσαντας πρός έθνοπρεπεστέραν πα- 
ράστασιν ελληνικήν σημαίαν, φιλοτεχνηθεΐσαν κατά τόν θάνατον τοϋ 
Γαμβέττα χάριν τής κηδείας αύτοΰ, παρακατατεθειμένην δ’έκτοτε έν 
τφ καταστήματι τής έλληνικής πρεσβείας. Καί τότε πλέον συγκεκροτη- 
μένοι οϊ όκτώ ήμεϊς, έχοντες καί τήν σημαίαν,έπέβημεν αμαξών καί πα- 
ρουσιάσθημεν ύπό τήν νέαν ήμών ιδιότητα είς τό προεδρεϊον τής εταιρείας 
τών σπουδαστών.

Αί έορταί διήρκεσαν ολόκληρον εβδομάδα. Αί ύποδοχαί έν τοϊς ύπουρ- 
γείοις διεδέχοντο τάς ύποδοχάς καί έν τοϊς θεάτροις αί παραστάσεις τάς 
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παραστάσεις. Τών ύλικωτέρων αύτών εορτών άπέσχομεν σχεδόν καθ’ολο
κληρίαν, παρέστημεν δμως έν ταϊς πνευματικαϊς ούτως είπεΐν έορταϊς, έν 
αίς έδει νά φανώσι τά ελληνικά χρώματα, καί άκουσθή ή ελληνική φω 
νή. Λέγομεν τοΰτο, ινα μάθωσιν οί άρμόδιοι δτι έζητήθη ή τιμή τής έ- 
πισήμου άντιπροσωπείας τών φοιτητών τοϋ Εθνικού Πανεπιστημίου ούχί 
χάριν τής τιμής καί τών αύτή παρεπομένων ωφελημάτων, άλλ' έξ άγνού 
πατριωτισμού, διό καί ύπεβλήθη ή έπιτροπή άσμένως είς παντοίας θυσίας 
χρόνου, πόνων καί χρήματος.

II

"Οτε κατετίθετο έν μεγάλη πομπή ό θεμέλιος τής Νέας Σορβόννης λί
θος, οί σπουδασταί ούδέ δι*  ένός αύτών ειχον κληθή νά παραστώσι κατά 
τήν έπίσημον τελετήν. Άποτελούντες πλήθος ανώνυμον καί άσύντακτον 
άνά τάς σχολάς φοιτώντων νεανιών,έτύγχανον άγνωστοι πρός τε τούς άλ
λους καί πρός άλλήλους.

Τέσσαρα έτη ήρκεσαν νά άνατρέψωσιν άρδην τήν άτοπον αύτήν τών 
πραγμάτων θέσιν. Τή 5 Αύγούστου 1889 άνεπετάννυντο τό πρώτον αί 
πύλαι τής νέας Σορβόννης καί κατεκλύζετο τό περικαλλές αύτής άμφιθέα- 
τρον. Έν αύτώ οί δαφνοποίκιλτοι άκαδημαϊκοί έπενδύται έτρίβοντο πρός 
τάς ποικιλόχρους τηβέννους τών καθηγητών, οί δημοτικοί σύμβουλοι 
παρεκάθηντο φιλίως μετά τών βουληφόρων τού έθνους, οί πρεσβευταί 
τών άνάκτων συνεμερίζοντο τά τιμητικά έδώλια μετά τών πρεσβυτών 
τής γαλλικής γερουσίας, οί Ιατροί συνετύγχανον πρός τούς νομικούς και 
οί λαϊκοί πρός τούς άνδρας τής έκκλησίας. Ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας 
έν μέσω τών ύπουργών τού έθνους προήδρευε τής σοφής δμηγύρεως. Άλλ’ 
δ μετ’ αύτόν ήρως τής εορτής ήτο άναμφισβητήτως δ σπουδαστής.

Ήλίκη πρόοδος ! συντελεσθεϊσα έν τώ βραχεί χρόνφ τεσσάρων μόνον 
έτών ! I Οί χθες έτι καί πρώην άγνωστοι, σχεδόν παρορώμενοι φοιτηταί, 
συγκροτούσι τανύν έν δλον πάγεον καί εύγενές σώμα, πρόσωπον ηθικόν 
άμα καί έθνικόν μετά περιφανούς θέσεως έν τφ έθνικώ δρίζοντι.

Νεανίαι ! Είσθε οί έπίλεκτοι τού έθνους, είπε πρός αύτούς δ ύπουργός 
τής Παιδείας. Μετ’ ού πολύ θά άναλάβητε τά βάρη τής χώρας. Έμπι- 
στευόμεθα είς ύμάς ώς είς φρουράν τιμής τό πνεύμα τής Γαλλίας. Καθ’ 
έκάστην μεταλαμβάνετε αύτού σμικρόν κατάσμικρόν διά τών μαθημάτων 
τών διδασκάλων σας.

Τό πρώτον καθήκον σας εινε νά μή έπιτρέψητε μήτε νά μειωθή μήτε 
νά παραλλάξη· οφείλετε νά τό άναπτύξητε καί τό αύξήσητε. Μέλλετε 
νά φθάσητε είς τήν ώριμον ήλικίαν καί είς τόν δημόσιον βίον έν χρόνφ καθ' 
δν έσγηματίσθησαν πέριξ ήμών έθνη ισχυρά έμφορούμενα δεινής καί έπιφό- 
βου άμίλλης. Ή ψυχή τής Γαλλίας,ήτις ύπάρχει έμπεφυσημένη είς τάς ψυ- 
χάς σας, άπαιτεΐ τό τέλος τών έρίδων καί τών διχονοιών ήμών. Άναλογί- 
σθητε τί αύτη περιλαμβάνει έν έαυτή ήθικόν, τίνα αισθήματα καί ιδέας, 
τήν τιμήν, τήν δικαιοσύνην, τήν έλευθερίαν,τήν έπιείκειαν, τό σέβας τού 
ανθρώπου, καί είπατε έάν δέν ύπάρχη ύπεράνω τού κομματικού έγωϊσμού 

χωρά άνωτέρα σκέψεων καί δράσεως, δπου πάντα τά πνεύματα, άπασαι 
αί θελήσεις δύνανται νά ένωθώσιν είς ένα κοινόν έρωτα τής αλήθειας καί 
τής πατρίδος.

Είθε δΓ ύμών ή Γαλλία δταν θά έχητε είς χεϊρας ύμών τάς τύχας της 
νά έζακολουθή ούσα ώς ύπαγορεύει τό πνεύμα της, έλευθέρα,αγαπητή, έκ- 
πολιτίζουσα καί γενναία.

Καί είδομεν τότε τούς σπουδαστάς τούτους, περί ών έπικρατοϋσι δυσ
μενείς προκαταλήψεις ένεκα φημών ήκιστα εύμενών, τοτέ μέν ριπτομένων 
ύπό έπιπολαίων παρατηρητών άνοήτως, τοτέ δέ σπειρομένας κακοβούλως 
ύπό φθονερών άντιπάλων, είδομεν αύτούς ήλεκτριζομένους έπί τοίς λόγοις 
τούτοις, συνεχομένους ύπό ίεράς συγκινήσεως, έρμηνεύοντας δι’ένθουσιωδών 
επευφημιών πρός τόν άνώτατον άρχοντα τής πολιτείας τήν λατρείαν, ής 
έμφοροϋνται πρός τήν τιμήν, τήν έλευθερίαν καί τήν πατρίδα. Καί τότε 
ή μουσική τής φρουράς τής Δημοκρατίας άνέκρουσε τήν Μασσαλιώτιδα 
και εις τούς θουρίους φθόγγους αύτής δ έν τώ άμφιθεάτρφ έκείνφ έπίση- 
μος τής Γαλλίας κόσμος ήγέρθη σύσσωμος. Καί έβλεπέ τις είς δλων τά 
πρόσωπα άκράτητον ενθουσιασμόν.Τό θέαμα εκείνο, θέαμα έθνικής δυνά— 
μεως, πατριωτισμού καί έθνικής ύπερηφανείας, ούδέποτε θά τό λησμο
νήσω, ώς δέν θά τό λησμονήσωσιν δλοι οί φιλότιμοι νέοι τών ξένων πα
νεπιστημίων δσοι τό ειδον. ’Ενθυμούμαι δτι ήσθάνθην ύγρούς τούς οφθαλ
μούς, βόμβον είς τά ώτα, τό νευρικόν σύστημα άνατεταραγμένον, έθνι- 
κήν ζηλοτυπίαν καί θλίψιν συσκοτίζουσαν τήν ψυχήν καί τόν νούν μου. 
Καί ειπον τότε κατ’ έμαυτόν περίλυπος έως θανάτου, δύστηνος πατρίς ! 
Τό μέλλον εινε δ κλήρος τών μεγάλων έθνών.

III
Προς τούς άρτι ανωνύμους αύτούς φοιτητάς αί ξέναι άντιπροσωπεϊαι 

ήθέλησαν κατά τό περί τούτων κρατούν έθιμον ν ’ άποτείνωσιν έπισήμως 
προσφωνήσεις εύχαριστηρίους πριν καταλίπωσι τό φιλόξενον τής Γαλλίας 
έδαφος.Τόπος έπί τούτφ παρεσκευάσθη τό μέγα τής Παλαιάς Σορβόννης 
άμφιθέατρον, ήμέρα δέ ώρίσθη τό Σάββατον. Αί νέαι φυλαί τών άνθρώ
πων προσήρχοντο καθ’δμάδας έν τώ γηραιφ τούτφ οϊκφ τών γραμμάτων 
καί τών έπιστημών, τά τέκνα τού Βορρά καί τοϋ Νότου, τής 'Ανατολής 
καί τής Δύσεως, οί άνδρες τού μέλλοντος δλων τών έθνών παρεκάθηντο έ- 
κεϊ άναμίξ έπί τών ήμικυκλίων βάθρων, ένώ τά ένδοξα λάβαρα τών έκεΐ 
έκπροσωπουμένων λαών καί τών πανεπιστημίων τά πολύτιμα σήματα ύ- 
ψούντο έπί τής άνωτάτης τών θρανίων σειράς ένθεν καί ένθεν τής τρι- 
χρόου γαλλικής σημαίας. Δωδεκαμελές προεδρεϊον μέλλει νά καταλάβη 
τά έπί τής έπί τούτφ στηθείσης εξέδρας έδώλια, έν δέ τώ μεταξύ χρόνφ ή 
αχανής αίθουσα άντηχεΐ έκ πάντων τών ιδιωμάτων τών δύο ήμισφαι- 
ρίων.Έάν μή είμεθα σύγχρονοι τού Έϊφελείου πύργου, θά ένομίζομεν δτι 
οί έκεΐ πολυλαλούντες, συνωστιζόμενοι καί χειρονομούντες νεανίαι ήσαν οί 
α,ύθάδεις οικοδόμοι τού πύργου τής Βαβέλ,ών δ Σαβαώθ τιμωρών τήν ύπε- 
ροψίαν συνέχεε κατά τήν αγίαν Γραφήν τάς γλώσσας.
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Ώραϊον θέαμα ή πλήρης νεανικού σφρίγους συνέλευσις έκείνη, μικρο- 
σκοπικόν τής νεότητος τών δύο κόσμων πανόραμα, άληθής είκών τής ού 
τοπίας τοϋ παμμεγέθους τής άνθρωπότητος έθνους. Πλήν δύο ώρας βρα
δύτερον ή δμήγυρις διελύετο εις τά έξ ών συνετέθη καί αί χρυσαϊ ελπί
δες τών πιστών, οΰς βαυκαλίζουσιν οί άπατηλοί δνειροι τής άδελφότητος 
τών λαών έψεύσθησαν άπαξ έτι, καί εϊπομεν δτι σκιά ήτο καί παρέδρα- 
με, πομφόλυξ καί διερράγη.

Ό άντιπρόεδρος τής εταιρείας τών σπουδαστών ηύχαρίστησεν έξ ονό
ματος αύτής τούς ξένους σπουδαστάς δσοι έτίμησαν τήν πρώτην ταύτην 
γενικήν συνέλευσιν τών σπουδαστών.Εϊπεν δτι άφ’δτου ύπάρχει ή εταιρεία 
αΰτη, ενα έπεδίωξε σκοπόν, νά ίδρύση μεταξύ τών σπουδαστών δλων τών 
τόπων τοϋ κόσμου δεσμούς συναδελφότητος,άφίνουσα κατά μέρος τά άπα · 
τηλά προβλήματα τής πολιτικής καί βασιζομένη μοναδικώς έπί τοϋ παγ
κοσμίου χαρακτήρος τής έπιστήμης δτι ή ένωσις αΰτη άπέβλεπεν ού μόνον 
νά διευκολύνη τάς σχέσεις μεταξύ διδασκάλων καί μαθητών, άλλά νά 
τοϊς παράσχη τά μέσα νά γνωρίσωσιν άλλήλους καλλίτερον καί νά τοϊς 
άσφαλίση άντιπροσωπείαν έ'χουσαν τό κϋρος νά δμιλή έν ονόματί της· 
δτι ή εταιρεία τών σπουδαστών έθριάμβευσε κατά τής άδιαφορίας καϊ 
τής κακής θελήσεως- δτι έπεισε καί αύτούς τούς μάλιστα άπαισιοδόξους· 
δτι ώκεεώθη καί αύτούς τούς μάλιστα δύστροπούς καί τούς μάλιστα δυ
σμενείς χάρις εις τήν πεφωτισμένην ύποστήριξιν τοϋ έπί τής έκπαιδεύσεως 
ύπουργείου, τοϋ δημοτικού συμβουλίου καί τών πλείστων καθηγητών.

Έκ τών εορτών τούτων άπορρέει καί άλλο γεγονός, ούχ ήττον προφα
νές, ούχ ήττον πολύτιμον δι ’ ήμας, δτι δηλ. άδίκως μεμψίμοιροι τινες ε- 
λεγον δτι ή Γαλλία άπώλεσεν έν Εύρώπη καί έν τώ κόσμφ τήν έκτίμησιν 
καί τήν άγάπην τών νοημόνων λαών. Ή ύποδοχή δι’ ής έτίμησαν τούς 
άπεσταλμένους ήμών κατά τάς έςρτάς τοϋ πανεπιστημίου τών Βρυξελ
λών οί Βέλγαι καί ή ιδιαιτέρα δλως προσοχή ής ήξίωσαν τούς Γάλλους έν 
Βονωνίικ, δπου δ ένθουσιασμός ύπερέβη πάσαν προσδοκίαν, άπέδειξαν τό έ- 
ναντίον.Είθε,κύριοι,νά άποκομίσητε εις τάς οικείας πατρίδας έκαστος άγα- 
θήν άνάμνησιν τής Γαλλίας καί τών σπουδαστών αύτής. Είθε νά διαδώ- 
σητε πανταχοϋ εις έκείνους, οίτινες μάς ύβρίζουσιν, δτι ύπάρχει έν Γαλ
λία νεότης θαλερά καί πλήρης ζωής, μετά ζήλου δρμώσα πρδς τάς έπι- 
στήμας, τά γράμματα καί τάς τέχνας, έτοιμη νά χύση τό αίμά της, "να 
ύπερασπίση τήν άκεραιότητα τής πατρίδος,έτοιμη ώσαύτως ν’άνοιξη τούς 
βραχίονάς της εις πάντας τούς λαούς άδιακρίτως προελεύσεως ή φυλής,τούς 
μή θέτοντας τήν άλαζονείαν των είς τήν κτηνώδη βίαν καί έκτιμώντας πρό 
πάντων τά εύεργετήματα τής’Εργασίας,τής Δικαιοσύνης καί τής Ειρήνης.

VI
Μετά τήν προσαγόρευσιν ταύτην, ήτις ήτο προσαγόρευσις τών Γάλ

λων πρός τούς ξένους,έδόθη δ λόγος εις τούς άρχηγούς τών άντιπροσωπειών 
κατά τήν άλφαβητικήν τών άντιπροσωπευομένων Εθνών σειράν.

Ό λόγος έδόθη πρώτον είς τήν Αγγλίαν.

Ό άρχηγός τών έκ Κανταβριγίας άντιπροσώπων εϊπεν δτι ή πρός αύ
τούς σταλεϊσα πρόσκλησις διά τά έγκαίνια τής Νέας Σορβόννης έχαιρε- 
τίσθη τοσούτω μάλλον άσμένωο, δσω είδον έν αύτή σημεϊον νέας κατα- 
στάσεως πραγμάτων. Παρήλθε τώ δντι δ χρόνος καθ’ δν τά έθνη τής γής 
προσέβλεπον άλληλα μέ οργήν καί δυσπιστίαν. Ζώμεν είς ήμέρας καλλι- 
τέρας- ζώμεν ΐνα ίδωμεν ένούμενα είς τά αύτά αισθήματα άμοιβαίας 
στοργής τά έθνη δσα έπί έκατοντάδας έτών δέν ώνειρεύοντο ή σφαγάς καί 
όλεθρον καί έπλήρουν τήν Εύρώπην αίματος καί άθλιοτήτων, ΐνα ίδωμεν 
τό μέγα θέαμα τελείας συμφιλιώσεως μεταξύ τών έθνών τής Εύρώπης ούχί 
είς παγκόσμιον κράτος ή δμοσπονδίαν τών λαών πάντων,άλλ’ είς μεγάλην 
δημοκρατίαν ύπό τήν ύπάτην αύθεντίαν τών επιστημών καί τών τεχνών.

Βλέπομεν έν τή συνελεύσει ταύτη έκάστην χώραν άντιπροσωπευομέ- 
νην ύπό νέων τών 20 έτών, είς ους, ώς τό έλεγεν δ ήμέτερος λόρδος Βή- 
κονσφηλδ, τό μέλλον τών έθνών άνήκει δικαιωματικώς, τούς βλέπομεν η
νωμένους εις δμόθυμον αίσθημα στοργής καί σεβασμού πρός τό μέγα αύτό 
πανεπιστήμιον, τήν μητέρα τοσούτων σοφών, τήν μητέρα τοσούτων εύ
εργετών τής πατρίδος δηλ. δλου τοϋ κόσμου.

Διότι τούτο εινε τό δίδαγμα, δπερ έπάγονται αί έορταί αΰται αί άθροί- 
ζουσαι περί τό πανεπιστήμιον τούτο τά πανεπιστήμια δλου τοϋ κόσμου, 
δτι δέν ύπάρχει ή έν άληθές έθνος, τό έθνος τής άνθρωπότητος, μία άλη
θής δημοκρατία, ή δημοκρατία τών άνθρωπίνων καρδιών. Αί ίστορίαι, 
εϊπεν δ Bossuet, θά καταργηθώσι μετά τών κρατών. Άλλ’ έάν τά 
κράτη εινε προωρισμένα ν’ άφανισθώσιν, αί κυβερνήσεις τής σήμερον εινε 
προωρισμέναι τελικώς νά βυθισθώσιν είς τήν άνυπαρξίαν. Θά μείνη πάν
τοτε τό παγκόσμιον κράτος τής ειρήνης, τής έλευθερίας, τής έπιστήμης. 
Όφείλω μίαν νά είπω άκόμη λέξιν,ήν έφύλαξα τελευταίαν. Έν όνόματι 
τής Αγγλίας έπεθύμουν νά σάς βεβαιώσω,δτι αί έριδες,αϊτινες τοσάκις έτά- 
ραξαν τήν αρμονίαν τών δύω λαών μας εινε πράγματα τοϋ παρελθόντος. 
Αί διηνεκείς ήμών διαπάλαι μάς έδίδαξαν τήν άμοιβαίαν ήμών άξίαν 
καί έμετρήθημεν τοσάκις, ώστε δ άνταγωνισμός κατέστησεν ήμάς τούς 
άρίστους τών φίλων.

V
Πολλοί τών προηγηθέντων ήμών έπί τοϋ βήματος, έμφορούμενοι νεα

νικού ένθουσιασμοϋ, άγόμενοι δ’ άμα ύπό άπειρίας ή κουφότητος έλάλη- 
σαν περί άδελφότητος τών λαών καί καταργήσεως τών πολιτικών δρίων. 
"Οτε έδόθη ήμΐν δ λόγος έν όνόματι τής Ελλάδος,έσκέφθημεν πρό πάντων 
δτι εϊαεθαΈλληνες,δτι ώμιλοϋμεν πρόι.Γάλλους καί δτι τό βήμα,άπό τοϋ 
δποίου προσεφωνοϋμεν τούς συναδέλφους ήμών,ύψοϋτο έν τή γηραι^ Σορβόν
νη.Εϊπομεν τότε δτι δ τόπος έν ώ εύρισκόμεθα ύπήρξεν έν χρόνοις άποιχομέ- 
νοις τών ΈλληνικώνΓραμμάτων ή κιβωτός καί τών Έλληνίδων Μουσών τό 
άσυλον δτι έν αύτή τή Σορβόννη, έν ή διδάσκονται καί νϋν. έτι οί κλα
δικοί τών Ελλήνων συγγραφέων καί έκ τών ’Ρωμαίων οί άξιοι αύτών 
^αθηταί, έρχόμεθα ήμεϊς οί νόμιμοι κληρονόμοι έκείνων ν’ άναλάβωμεν 



264 ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ 265

τήν πολύτιμον τών προγόνων ήμών παρακαταθήκην, ήν οί θεματοφύλα- 
κες διετήρησαν ώς συνετοί οΐκογενειάρχατ ού μόνον δέ, άλλά καί άπέδι- 
δον ηύξημένην, άμείβοντες ούτως ήμάς δι’ δπερ ή παρακαταθήκη ποοσε- 
πόρισεν αύτοΐς πνευματικόν κέρδος.

Έξηνέγκομεν τήν πεποίθησιν ήμών δτι ή νέα Σορβόννη διά τά εγκαί
νια τής όποιας είμεθα παρόντες εκεί έν μέσω τών ήλικιωτών καί συνα
δέλφων ήμών πάσης γής,ε'σεται άθόλωτος φάρος, χέων άπλετον ελευθερίας 
καί επιστήμης φώς, άξιον δέ 'ίδρυμα τοϋ ϊπποτικοϋ έθνους τών Γάλλων, 
αΐτινες έπεδαψίλευσαν πανταχοϋ καί πάντοτε τάς ευεργεσίας αύτών άνευ 
συμφέροντος καί άνευ όπισθοβουλίας. Είπομεν τελευτώντες όπόσον ήδεΐαν 
χαράν,χαράν εύγνώμονα ήσθάνετο ή νέα ήμών καρδία έπί τή μεγάλη αυτή 
εορτή, ητις έχορήγει ήμιν τήν ευκαιρίαν νά διερμηνεύσωμεν τάς διακαείς 
εύχάς τής ελληνικής νεότητος, εύγνωμονούσης πρός τήν Γαλλίαν,ύπέρ τοϋ 
μεγαλείου, τής εθνικής δόξης καί τής λοιπής τής δημοκρατίας ευημερίας.

Φίλοι βνβπουδαβταίΐ
"Οτε πανταχοϋ τής επιστήμης τά φώτα περιέμενον αίσιωτέρους χρό

νους, ϊνα άναλάμψωσιν, ή Σορβόννη ύπήρξε τών γραμμάτων ή ιερά κι
βωτός καί τών Έλληνίδων συνάμα Μουσών τό άσυλον.

Είς τήν Σορβόννην, τοσοΰτον ένδόξως καλλιεργούσαν καί σήμερον τάς 
κλασικάς σπουδάς καί ήμεϊς οί "Ελληνες προσερχόμεθα, ϊνα ζητήσωμεν 
άφθονον διανοητικήν τροφήν καί έμπλησθώμεν πατριωτισμού καί έλπίδος. 
Ή δέ νέα Σορβόννη, ής τά εγκαίνια έορτάζομεν έν έποχή ήδη τοσοΰτον 
φαεινή, κατά μείζονα λόγον έ'σται δ ουράνιος καί άθόλωτος φάρος τής έ 
λευθερίας καί τών έπιστημών, έπάξιον ϊδρυμα τοϋ ϊπποτικοϋ τούτου καί 
μεγάλου έθνους, δπερ πανταχοϋ άνέκαθεν άφιλοκερδώς, άφειδώς καί γεν- 
ναιοφρόνως διέσπειρε τάς ευεργεσίας του.

Είμεθα άρα άληθώς ευτυχείς οί "Ελληνες, δτι παρουσιάζεται ήμϊν σή
μερον τοιαύτη έπίσημος ευκαιρία, ϊνα διαβιβάσωμεν πρός ύμάς μετά τοϋ 
ένθουσιασμοϋ, δστις απάντων τών 'Ελλήνων πληροί τάς καρδίας,τάς δια- 
καεστάτας εύχάς τής εύγνωμονούσης τή Γαίλλ-ίςο πατρίδος ήμών, ύπέρ τής 
εύημερίας καί τής δόζης τοϋ μεγάλου καί εύγενοϋς τών Γάλλων έθνους 
καί τής λοιπής έν πάσιν εύτυχίας τών ήμετέρων έν τή έπιστήμη εταίρων 
καί συναδέλφων.

VI
Τή έπαύριον έν συμποσίφ, παοατεθέντι εις τούς ήγήτορας τών άντι- 

προσώπων, ιθαγενών καί ξένων, έν κλείνω τής μαγειρικής τέχνης έδει, έ- 
γένετο αύθις λόγος περί άδελφότητος τών λαών ύπό τών παρόντων εκεί 
’Ιταλών, προσπαθούντων νά δελεάσωσι τούς συνοαιτυμονας δι’ηχηρών 
πλήν κενών σημασίας λέξεων καί κατασοφιστεύωσι τό ύπό πάντων τών 
άλλων άποδεκτόν γενόμενον σύστηαα έκλογής ρήτορος διά τι μέγα συμ- 
πόσιον, τό όποιον έμελλε τή έπιούση νά προσφέρη τό ύπουργεϊον τής παι
δείας πρός πάντας τού; σπουδαστάς. Ύπεστηρίξαμεν δτι έκαστον τών 
έκεϊ άντιπροσωπευομένων έθνών μίαν μόνην έδει νά ε”χη ψήφον αύτοί δέ 

έζήτουν νά παραπείσωσι τούς λοιπούς ξένους, ϊνα έν τή κάλπη τεθώσι τό- 
σαι δέλτοι δσα καί πανεπιστήμια, πράγματι δέ διότι ιταλικά πανεπι
στήμια ύπήρχον πολλά, έκαστον άντιπροσωπευόμενον ιδιαιτέρως, ένώ ή 
μικρά ήμών 'Ελλάς, έν έχουσα πανεπιστήμιον. ένα μόνον θά είχε καί 
κλήρον.

Ή φιλοδοξία αΰτη καί ό δόλος τών έν τή Άδριατική θαλάσση γειτό
νων ήμών έξώργισεν ήμάς τοσοΰτον, ώστε λησμονοϋντες τήν πνευματικήν 
ήμών προς αύτούς συγγένειαν, ήν ό λυρικός ποιητής τοϋ αίώνος διετύπω- 
σεν εύστόχως δσον καί λακωνικώς διά τοϋ σεμνού καί έρρύθμου στίχου

La Grece est la mere, I’ltalie est la fille

άνέστημενκαί εϊπομεν άπροκαλύπτως δτι ή άδελφότης τών λαών τυγχάνει 
εύτυχώς ονειρον, δτι τά πολιτικά δρια θά διαχωρίζωσιν αείποτε τού; λαούς 
καί δτι οί κήρυκες τοιούτων ούτοπιών ώς έπί τό πλεϊστον ήσαν ή μή σπου
δαίοι ή μή καλής πίστεως.

Δραττόμεθα δέ τής παρούσης εύκαιρίας, ϊνα συστήσωμεν εις τούς άκα- 
δημαϊκούς ήμών συμπολίτας ν' άποσοβώσιν άφ'εαυτών πλάνας τοιαύτας, 
μήποτε άποθαρρυνθώσι καθ’ήν ήμέραν άποκαλυφθή αύτοΐς δ κόσμος,όποιος 
εΐνε. Αί σχέσεις τών έθνών εΐνε βεβαίως μάλιστα νοσηραί, ό κοσμοπολιτι
σμός δμως δέν εΐνε τοϋ λοιμού τό δραστήριον άντιφάρμακον/Ας κατηγο- 
ρήσωσιν ήμών άπανθρωπίαν οί ουτοπισταί· άποκρούομεν πάσαις ουνάμεσι 
τάς διδασκαλίας ταύτας, άς ούδέ τό παράπαν πιστεύομεν καί αΐτινες ούτε 
τών παρόντων καιρών εΐνε ούτε τών ήμετέρω/ χρόνων. ’Εν έποχαΐς άς 
άφήκαμεν όπίσω έν τφ ώκεανφ τή; ζωής, ύπήρξε χριστιανικός τις κοσμο
πολιτισμός,άλλά τότε αί θρησκευτικά! πεποιθήσεις, γενικώς παραδεδεγμέ- 
ναι, άπετέλουν τό κοινόν τής διανοίας καί τής καρδίας τών άνθρώπων θε
μέλιον. Σήμερον αί πεποιθήσεις αύταε κλονίζονται κατά συνέπειαν έπα- 
νειλημμένων καί σφοδρών προσβολών, ή δέ συνειδητές τών πιστών ταλαν
τεύεται.

Θά ύπερεβάλλομεν πολύ τά δρια τών έντυπώσεων τούτων, έάν έπε 
χειροϋμεν νά σκιαγραφήσωμεν τάς αίτιας τής θλεβεράς ταύτης φθίσεως. 
Είρήσθω έν παρόδω ένταϋθα δτι τήν περί τούτου εύθύνην φέρει ή έκκλησία, 
οχυρουμένη άείποτε όπίσω συμβόλων, ών ή διάρκεια, ώς διδάσκει ή ιστορία, 
εΐνε πάντοτε πρόσκαιρος. Ή έκκλησία, έννοοϋμεν δέ διά τής λέξεως ταύτης 
τόν κλήρον δστις τυρβάζει περί πολλά, διέστρεψε τήν θρησκείαν τοϋ ’Ι
ησού,θρησκείαν άγνής λατρείας, ούδέν όρίζουσαν, ούδέν άποκλείουσαν, εΐμή 
τό αίσθημα τής καρδίας — κατ’άντίθεσιν τών κανόνων τής τών Φαρισσαίων 
θρησκείας,—ήν ό υιός τοϋ άνθρώπου ϊδρυσεν έπί τής φιλανθρωπίας καί τής 
άγάπης.Έάν ό Χριστός έπανήρχετο έν μέσω ήμών, ώς μαθητάς καί πι
στούς αύτοΰ θά άνεγνώριζε μόνον τού; έννοοϋντας τά άγεα αύτοΰ ρήματα 
καί έργαζομένους ύπέρ αύτών καί πράττοντας κατ’ αύτόν, ουχί δέ τούς 
περικλείοντας αύτόν έντός φράσεων κατηχήσεως’δι ’αύτούς θά έποίει φραγ- 
γέλλιον έκ σχοινιών καί θά έξέβαλλεν έκ τοϋ ιερού. Ή θρησκεία, ήν ό θε
άνθρωπος έκληροδότησε τοϊ; άνθρώποις εΐνε ή δμιλία τοϋ ’Όρους. Οί φυ- 
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λάττοντες τά παραγγέλματα ταϋτα μένουσι χριστιανοί καί όταν ακόμη 
άπέχωσι πάντων σχεδόν τών σημείων τής χριστιανικής παραδόσεως, τής 
ύπό τών ιερέων διδασκόμενης.

Μετά τήν παοέκβασιν ταύτην έπί τό προκείμενον. Ή διάκρισις τών έ
θνών και οί έξ άρχής ύπαγορεύσαντες αυτήν λόγοι έπέζησαν ού μόνον τής 
τών Ελλήνων φιλοσοφίας, άλλά καί αύτής τής άποπείρας τοϋ Εύαγγε- 
λίου, ουτω δέ τό περί καταργήσεως τών έθνικοτήτων ζήτημα τυγχάνει 
έπίσης πρόωρον σήμερον,ώς καί πρό δύο χιλιάδων έτών. Κατά τής ύφ’ά- 
πάσης τής ύφηλίου ίδρύσεως ηθών, ιδεών καί θεσμών δμοιοσχημόνων άν- 
τιστρατεύεται ή φύσις αύτή. Τό κλίμα, ό χαρακτήρ, ο οργανισμός καί ή 
ήλικία τυγχάνουσιν ισάριθμοι λόγοι διαφοράς τών άνθρωπίνων φυλών, άν- 
τιθέσεως δέ τών ιδεών, ηθών καί αισθημάτων αύτών. Ύπό τό κράτος το- 
σούτων αιτίων αί αύταί πεποιθήσεις, ίδέαι ομότροποι, θεσμοί παραπλήσιοι 
καί ή άλλη έν γένει δμοιοπάθεεα παρ’άπασι τοΐς λαοϊς εινε εύχή ανεπίτευ
κτος. Παρά πάσαν τήν ένδελεχή πρόοδον τής ιδέας τής αλληλεγγύης τών 
έθνών,παρά τήνόσημέραι προσέγγισιν τών φυλών,τό ίδιαζον εθνικόν πνεύμα, 
φαίνεται καταβάλλει άπάσας τάς πρός έξαφάνισιν αύτοϋ άποπείρας. Πο- 
λετικώς ή πτώσις πασών τών μεγάλων δυναστειών,ών μνημονεύει ή ιστο
ρία,δεικνύει δτι αύται παρεβίαζον άρχέγονα καί ανεξίτηλα στοιχεία ζωής. 
Οί κατακτηταί νομίζουσιν αιώνιας, έκάστοτε δέ άφομοιοϋσεν έαυτοϊς 
τάς κατακτήσεις αύτών, πλήν έπισυμβάσά τις καταστροφή άποδεικνύει, 
δτι έπρόκειτο μόνον περί διαβατικής πλημμύρας, ής παρελθούσης ήττη- 
μένοι καί νικηταί έπανέρχονται έν τή αύτών θέσει. Συμπεραίνομεν άρα 
δτι θά ύπάρχωσιν άείποτε έθνη.

Κατά τόν παρελθόντα αιώνα, τόν αιώνα τοϋ πνεύματος, ώς έκάλει αύ
τόν ό Γκαΐτε, αιώνα τών ιδεών, τόν μεγάλον αιώνα, οί φιλόσοφοι έ’πλητ- 
τον έντός τών στενών τών λαών ορίων, οί δέ τότε σύγχρονοι δικαίως ένό- 
μιζον δτε ό αιών αύτών, αιών άντιδράσεως, έμελλε νά ίδρύση μέγα βασί- 
λειον, τό τής άνθρωπότητος. Οί αιώνες απατώνται περί τών διαδόχων 
αύτών.

Έν τώ δεκάτω έννάτω αίώνι τά έθνη έχουσιν, εϊπερ ποτέ πλήρη συν- 
είδησιν εαυτών άναζητοϋσι μετά ζήλου τό εαυτών παρελθόν, ούτινος λα- 
τρεύουσι τά περισωζόμενα λείψανα, άλαζονεύονταε δέ διά τήν άρχαίαν 
αύτών ιστορίαν ή έπί τή εύρώστφ αύτών νεότητι. Έθέλουσιν έκ παντός 
τρόπου καί διά πάσης θυσίας νά ζήσωσι καί πρός τούτο άναπτύσσουσεν ά
πάσας τάς έαυτών άρετάς καί άπάσας τής έθνικής ιδιοφυίας τάς ένεργείας. 
Ό παρών αιών άνέστησεν ή έδημιούργησε τήν Ελλάδα, τήν Βελγικήν, 
τήν ’Ιταλίαν, τήν Ούγγαρίαν, τήν Γερμανίαν, τήν 'Ρουμανίαν,τήν Σερ
βίαν, τήν Βουλγαρίαν καί τής ’Αμερικής τάς Δημοκρατίας.

’Ιδού ό χαρακτήρ τοϋ αίώνος, ή δύναμις αύτοϋ, ή δόξα.Έπειτα δέ δσώ 
μάλλον γηράσκουσι τά έθνη, τοσούτω μάλλον εχονται τής ζωής. Έάν δ 
κοσμοπολιτισμός, οίον ένόουν αύτόν άλλοτε, έπεχείρει νϋν ν’ άνεγερθή 
έπί τών ποδών αύτοϋ, πάραυτα τών λαών αύτών άπαξαπάντων τά στήθη 
θά άπέλυον τούς τέσσαρας άνέμους ϊνα τόν άνατρέψωσι.

VII
Αί έορταί ήγγιζον πρός τό τέλος των, οί δέ ξένοι σπουδασταί έζήτησαν 

πριν έγκαταλίπωσι τήν γαλλικήν πρωτεύουσαν νά παρουσιασθώσιν ένώ 
πιον τοϋ πρώτου άρχοντος τής Γαλλίας. Ό Καρνώ έδήλωσε παρευθύς δτι 
θά μάς έδέχετο τήν προτελευταίαν ήμέραν τών εορτών.

Τή Κυριακή, ήτις είχεν δρισθή ήμέρα τής έν τώ Ήλυσίω άνακτόρω 
ύποδοχής τή 11 πρωϊνή ώρ<γ, νέα έλληνίς, φοιτήτρια τής φιλολογικής τών 
ΙΊαρισίευν Σχολής, προσήρχετο εις τά δώματα τής κ. Καρνώ καί προσέ- 
φερεν αύτή έξ ονόματος τής σπουδαζούσης τών δύω κόσμων νεότητος έξ- 
αιρέτως κεκαλλιτεχνημένον κάνιστρον μεγαλοπρεπών άνθέων.Τό άνθοδόχον 
κάνιστρον τούτο κατεσκευάσθη διά κοινής εισφοράς τών ξένων — στοίχισαν 
δέ ίκανάς έκατοντάδας φράγκων — έφερε δεσμούς έκ ταινιών τών χρωμά
των πάντων τών έθνών, έστεφον δέ τά ελληνικά χρώματα διά δύο ταινιών 
βαρυτίμων καί πλατειών, διηκουσών άπό τής κορυφής τών άνθέων μέχρι 
τής βάσεως τοϋ κανίστρου. Ή επικράτησες τών ελληνικών χρωμάτων, 
διαταχθεϊσα ύπό τών Ελλήνων άντιπροσώπων, είς οΰς άνετεθη μετ’ άλ
λων ή περί τούτου φροντίς, ήτο πλέον ή καταφανής. Πρός άποσόβησιν δέ 
πάσης έκ μέρους τών άλλων αντιπροσώπων αντιζηλίας, γινωσκόντων δτι 
τό δώρον είχε κατασκευασθή κατά τάς ύφ’ ήμών δοθείσας οδηγίας, έξη- 
γήθη είς αύτούς δτε τά δεσπόζοντα τόν κάλαθον καί τά άνθη χρώματα, 
τό λευκόν καί τό κυανοϋν ησαν μέν κατά συγκυρίαν τά ελληνικά χρώ
ματα, κατά πρόθεσιν δμως τοϋ αίθριου ούρανοϋ ή παράστασις καί τής ει
ρήνης τών λαών, ύφ’ απάντων μι^ βοή ποθουμένης, ή προσφιλής ε’ικών.

Ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας καί ή κυρία Καρνώ έδεξιώθησαν μετά 
πολλής εύνοιας τήν άνθοφόρον έξ ’Αθηνών κόρην, διά μακρών μετ’αύτής 
περί τής Ελλάδος,τοϋ βασιλέως Γεωργίου καί περί τής φιλολογίας διαλεχ- 
θέντες.Μετ’ ολίγον τό προεδρεϊον τών σπουδαστών καί οί αρχηγοί τών ξέ
νων αντιπροσωπειών καί τών έπαρχιών τοϋ κράτους προοήρχοντο είς τά ά- 
νάκτορα τοϋ προέδρου.Οί πεντήκοντα ήγήτορες παρουσίαζον θέαμα γρα,φι- 
κώτατον μέ τάς ποικιλοχρώμους στολάς των. Διεκρίνοντο δέ πρό πάν
των οί Ούγγροι μέ τά ύποδήματα αύτών καί τούς μεγάλους κεντημένους 
μανδύας των, οί Άγγλοι φέροντες ύπεράνω τοϋ έπενδύτου τόν έξ άμερι - 
νοϋ χιτώνα καί έπί κεφαλής τόν τετράγωνον πίλον καί τέλος οί Έλληνες 
φέροντες έπί τοϋ λευκού των ύποκαμίσου κυανήν ταινίαν.

Οί αντιπροσωπευόμενοι τόποι ησαν ή Βελγική, Ελβετία, ’Ιταλία,Αύ 
στρία, Ούγγαρία,’Αγγλία,'Ρωσσία, Φινλανδία, Ελλάς, Δανιμαρκία, Ή- 
νωμέναι ΙΙολιτεϊαι τής ’Αμερικής, 'Ρωμουνία, Σουηδία, Νορβηγία, 'Ολ
λανδία, Κολομβία, Βενεζουέλα.

Ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας μεθ' δλης τής γαλλικής άβρότητος καί 
τής προσήνειας τής χαρακτηριζούσης αύτόν ιδίως, έτεινεν ένί έκάστω 
αυτών τήν χεϊρα. Μετά δέ τό πέρας τής χειραψίας, στρεφόμενος πρός τούς 
έν ήμικυκλίω πρό αύτοϋ τεταγμένους ξένους έπισκέπτας ηύχαρίστησεν έν 
πρώτοις αύτοϋ, θερμώς διά τήν χαρίεσσαν προσφοράν, ήν άπέστειλαν τή 
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κ. Καρνώ διά της Έλληνίδος συντρόφου των, ειτα δέ άπηύθυνεν αύτοϊς 
προσλαλιάν τοσοΰτον εύφραδή δσον καί προσφυή,

Ήγαλλική νεότης ήσθάνθη δτι εις περίοδον άδηλότητος καί αμφιβολιών 
ήδύνατο νά ύπηρετήση τόν άγώνα τής δικαιοσύνης καί τοΰ άνθρωπισμοΰ 
τείνουσα τήν χεϊρα πρός τήν ευρωπαϊκήν νεολαίαν. Μεταδόσατε παρ’ ύ- 
μϊν, νέοι μου φίλοι, τά αισθήματα ταϋτα τής συναδελφότητος. Βοηθήσα
τε μας διά τών γενναίων ορμών τής καρδίας σας, ΐνα άναδείξωμεν παν- 
ταχοΰ ίσχύουσαν τήν πολιτικήν τής παρρησίας καί τής δμονοίας κατά 
τής πολιτικής τής άπιστίας καί τών ένεδρών,ήτις παραλύει τάς δυνάμεις 
καί τούς πόρους τών έθ/ών.

Μετά τό πέρας τής προσφωνήσεως ή κυρία Καρνώ επιθυμούσα νά ευ
χαριστήσω τήν σπουδάζουύαν νεότητα καί προσωπικώς διά τήν προσφοράν, 
είσήλθεν είς τήν αίθουσαν καί προβάσα μέχρι τής τραπέζης, έφ’ ής είχον 
τεθή τά άνθη ήμών, έξεδήλωσε μετά πολλής χάριτος τήν πολλήν εύχα- 
ρίστησιν ήν περιεποίησεν αύτή τό εράσμιον δώρον τών έκεϊ παρισταμέ- 
νων ξένων αντιπροσώπων. Στ'ρέφουσα δέ πρός έμέ δν δ κ. Καρνώ συνέ- 
στησεν αύτή έξ δλων τών έκεϊ παρόντων ώς αρχηγόν τών 'Ελλήνων άν- 
τιπροσώπων καί αδελφόν τήςΈλληνίδος, μοί έτεινε φιλοφρόνως τήν χεϊρα.

VIII
Ή τελευταία έν τώ προγράμματε έορτή ήτο συμπόσιον άποχαιρετι- 

σμοΰ, παρατεθέν έν ύπαίθρφ αύλή τοΰ Μεδόν, ένός τών γραφικωτάτων 
τής παρά τόν Σηκουάναν πόλεως περιχώρων, έορτή ούτε έν εύθυμίικ οΰτε 
έν λαμπρότητι ύστερήσασα τών προηγουμένων.

Τέσσαρα ατμόπλοια, λευκά,εΰδρομα σταθμεύουσι παρά τήν άκτήν τής 
λατινικής συνοικίας, ΐνα μεταφέρωσι τούς σπουδαστάς εις τον τόπον τοΰ 
συμποσίου. Τά πλήθη τών σπουδαστών κατακλύζουσιν αύτά. Ούδέ σπι
θαμή τοΰ καταστρώματος έλευθέρα' καί αύτοί οί ιστοί έχουσιν έξ έφόδου 
καταληφθή. Οί ναΰται μόλις κατωρθώνουσε τήν ύπηρεσίαν των. Έν τού· 
τοις τό κέλευσμα τής έκκινήσεως δίδεται καί τά σκάφη χωροΰσιν έπί τών 
ύδάτων τοΰ ποταμού, ένφ δ έπί τών οχθών άπειρος κόσμος έπευφημεϊ ζω- 
ηρώς καί οί πρός αύτούς άμειβόμενοι χαιρετισμοί τών πλωτήρων άτελεύ- 
τητοι. Καί διαδοχικώς προκύπτουσιν αί ώραϊαι κλιτΰς τών παρασηκου- 
ανείων έξοχών, αϊτινες σχηματίζουσι σύνδενδρον ζώνην καί έφ’ ών αί οί- 
κίαι φαίνονται οίονεί καθήμεναι ΐνα θαυμάζωσι.

Έπί τοΰ ύψηλοΰ έπιχώματος τοΰ δάσους τό δεϊπνον έχει στρωθή,δεϊπνον 
1300 προσώπων. Εις δέ τόν δρίζοντα έκ τών δύο τοΰ Σηκουάνα οχθών α
νελίσσεται τό πανόραμα τών Παρισίων ύπο καθαρόν ούρανόν, τον δποϊον 
αρχίζουν ήδη αστέρες νά διαστίζωσιν. Είς τήν τράπεζαν τής τιμής καθην- 
ται ακαδημαϊκοί, καθηγηταί, δημοτικοί σύμβουλοι. Εκτός τής τραπέζης 
ταύτης ούδεμία τηρείται τάξις. "Εκαστος τοποθετείται άναλόγωο τών 
συμπαθειών ή ώς έτυχε καί έπηλήθευεν ουτω τό δνειρον τοΰ Miche
let, διότι ήτο τώ δντι τό συμπόσιον τής άνθρωπότητος. Καί έν τώ αύτώ 
χρόνφ πάντες οί δαιτυμόνες ύπηρετοΰντο καί μετ’ ού πολύ ή φαντασία 

καί ή ίλαρότης προέβαινον πανταχόθεν. Αί μικραί προπόσεις είχον αρχί
σει. “Αγγλοι συνέκρουον τό κύπελλον μετά 'Ρώσσων. Τά τέκνα τών 'Η
νωμένων Πολιτειών μετά τών υιών τής ’Ιαπωνίας. Ό κρότος τών έκπω- 
ματιζομένων φιαλών άγγέλλει τέλος έν μέσφ σχετικής σιγής τήν ώραν τοΰ 
καμπανίτου, άμα δέ τών έπισήμων προπόσεων καί τών λόγων.

Εγείρεται πρώτος δ άκαδημαϊκός Jansen άντιπροσωπεύων τόν ύπουρ- 
γόν τής Παιδείας.

"Οπερ θαυμαστόν, εϊπεν έν τή ΐδέ<γ τοΰ ήμετέρου θεσμού εινε δτι ένοή- 
σατε δτι έπρεπε ν’άρχίσητε άπό τής νεανικής ήλικίας τάς φιλικάς σχέσεις 
τάς δποίας έπιζητοΰμεν νά συνάψώμεν νΰν ήμεϊς οί άνδρες τής έπιστήμης, 
ήδη προβεβηκότες έν τή ζωή.

Ή άνθρωπότης,προσέθηκε,φαίνεται άφικομένη είς έποχήν τής άναπτύ- 
ξεως αύτής κρίσιμον.Ή επιστήμη βαδίζει μέ βήματα γίγαντος,ή βιομη 
χανία τελεί τέρατα καί σημεία, τά θαύματα διαδέχονται θαύματα μετ’ 
έκθαμβούσης γοργότητος. Ό άνθρωπος κυριεύει πανταχοΰ τής φύσεως καί 
τήνκαθιστ^ πειθήνιον εις τάς άνάγκας καί τάς έπιθυμίας αύτοΰ. Τοσαύτη 
δύναμις, τόσα φώτα, τοσαύτη μεγαλοφυΐα, άτινα ύπόσχονται εις τήν 
άνθρωπότητα πολιτισμόν άνώτερον, πληρέστερον, γαληνιώτερον, δέν θά 
έχρησίμευον ή ΐνα παρασκευάζωσι συρράξεις φοβερωτέρας καί πεδία μα
χών, ών ούδεμία παράστασις θά ήδύνατο νά δώση εικόνα.

’Ιδού τό πρόβλημα τοΰ μέλλοντος. Είς ήμάς βεβαίως άπόκειται νά 
λύσητε τό φοβερόν τοΰτο δίλημμα. Διό πάν δ,τι δύναται νά προλειάνη 
τάς είρηνικάς λύσεις,δ,τι δύναται νά δδηγήση τήν άνθρωπότητα πρός τό 
φώς καί τήν δμόνοιαν, είνε ιερόν. Καί έπί τούτοις προπίνω ύπέρ τών ά- 
δελφικών σχέσεων, άς ζητείτε νά ίδρύσητε μεταξύ τής σοφής τών έθνών 
νεότητος.

Τότε λαμβάνει τόν λόγον δ σοφός έν τή ίστορίιγ διδάσκαλος Έρνέστος 
Λαβίς.Οί εύωχούμενοι δαιτυμόνες, καταλιμπάνοντες τούς κύλικας αύτών, 
ους έπλήρου άφρόεις δ καμπανίτης, συνωθοΰνται περί τόν ρήτορα, ούτινος 
τά μεγάλα ρήματα έγκρύπτουσιν ύψηλοτέρας έννοιας.

’Αποτεινόμενος.πρός τούς Γάλλους σπουδαστάς τοϊς λέγει δτι ήσαν οί 
ήρωες τών έορτών, ένω πρό 4 άκόμη έτών ούδέ προσκλητηρίου είχον ά- 
ξιώσει αύτούς· δτι ματαίως ή λευκϊτις περιέθεε τούς ώμους τών καθηγη
τών καί οί μανδύαι των παρίστων δλην τήν κλίμακα τοΰ ούρανίου τόξου, 
τά βλέμματα έστρέφοντο πρός τά νέα έκεϊνα πρόσωπα τά φέροντα τούς χα
ρακτήρας τών μεγάλων φυλών τής άνθρωπότητος. Ή πρόοδος αύτη σημαί
νει δτι ή γαλλική νεότης έλαβε τήν θέσιν αύτής ύπό τον ήλιον,δτι άπετέλεσε 
τό εύγενέστατον σωματεϊον, δτι συνεκροτήθη είς πρόσωπον έντώ έθνει.

Στρεφόμενος έπειτα πρός τούς νεαρούς ξένους ύπομιμνήσκει τον χρόνον 
καθ’ δν οί λόγιοι δλων τών τόπων ήσαν οί φοιτηταί τής Σορβόννης, καθ’ 
δν άπαντες οί λαοί ώμίλουν λατινικά καί καθ’ δν τά μέλλοντα έθνη συν- 
εχέοντο έν τή χριστιανωσύνη, ένω αί ίδιοφυίαι τών καθ’ έκαστα έθνών, 
είσέτι άπροσδιόνυσσοι, διήγον αδελφικώς ύπό τάς στοάς τοΰ μεσαιωνικού 
πανεπιστημίου — έν ώ έδιδασκοντο αί έπτά τέχναε : άρεθμητική, γεωμε
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τρία, μουσική, αστρονομία, γραμματική, ρητορική καί διαλεκτική, — ύπό 
τό μητρικόν άλλ’ αυστηρόν τής θεολογίας ομμα.

Αί έπιστήμαι, λέγει, έχειραφετήθησαν τό πνεύμα αυτών ύπάρχει α
πανταχού καί εις χώρας ετι οίονεί αγνώστους πρό πέντε αιώνων, καί εις 
τόν νέον κόσμον πανεπιστήμια εργάζονται καί σκέπτονται πανταχού, καί 
δή έκαστον έν τή γλώσσιρ τής οικείας χώρας.

Ή ζωή πανταχού διακεχυμένη τυγχάνει πανταχού ενεργός. Μία ώρα 
τού σήμερον χρόνου δύναται πλέον ή αιών είς το παρελθόν. Έστε ευτυ
χείς δτι ζήτε νύν, διότι ή σήμερον εΐνε μεγάλη. Άλλά μή άναπαύεσθε 
έπί τοϊς εργοις τών πατέρων ήμών. Οΰδεμία γενεά δικαιούται νά άδρανή 
Έκαστη έχει τό καθήκον αύτής. Πρέπει δέ δι’ υμών ή έπαύριον νά γείνγ, 
κρείττων τής σήμερον. Διότι παρά τά μεγάλα φώτα ήμών ύπάρχουσι 
καί μεγάλαι σκιαί. Πάσα ή δραστηριότης ήμών δέν χρησιμοποιείται έπ’ 
άγαθώ' μέγιστον μέρος δίδεται είς τήν καταστροφήν καί το μίσος.

Κύριοι ξένοι σπουδασταί ! ομιλώ πρός ύμάς ώς πρός άνδρας. Κατά τάς 
ήμέραςταύτας ήκουσα έκφραζομένας πολλάς γενναίας Ιδέας. Δέν ύπάρ
χουσι πλέον έθνη,εΐπέ τις, ύπάρχουσι μόνον πανεπιστήμια. Άκούων τούτο 
έφοβήθην τήν πιθανήν σύρραξιν τού ονείρου σας κατά τής σκληράς πραγ- 
ματικότητος. Δέν ήδυνάμην δέ ν’άποβάλω τήν θλιβεράν σκέψεν δτι πλεΐ- 
στοι ύαών θά συναντηθήτε ίσως άλλαχού ή είς έορτάς. Κατά τής νόσου 
ύφ’ής πάσχομεν ό κοσμοπολιτισμός δέν εΐνε τό άληθές άντιφάρμακον.

Τό μέγα πρόβλημα τών χρόνων ήμών εΐνε ή δεαλλαγή τών άμέσων 
καί σαφών δικαιωμάτων τών πατρίδων πρός τά άόριστα, άλλ’ άνώτερα 
δικαιώματα τής άνθρωπότητος. Διά τήν συνδιαλλαγήν ταύτην μή έλπί 
ζετε πέραν τού δέοντος έπί τήν έπιστήμην τών μαθηματικών, τήν φυσι
κήν, τήν χημείαν εΐνε οί ύπασπισταί τών ύπουργών τού πολέμου. Μηο’ 
έπί τήν φιλοσοφίαν έλπίζετε- διδάσκει δτι οί άδύνατοι δέν δικαιούνται να 
ζώσι. Τό κήρυγμα ούτινος πρέπει νά γίνητε οί άπόστολοι, δύναται νά οι- 
ατυπωθή είς δύω μόνον λέξεις: έκάστη πατρίς οφείλει νά σέβηται πάσας 
τάς άλλας.

"Ας σάς εϊπω έν τούτοις δτι ή Γαλλία τού 19 αιώνος έχει τίτλους ιδι
αιτέρους νά κηρύττη τόν άμοιβαΐον σεβασμόν τών έθνών προςτά έθνη.Δη- 
μοκρατίαι τής ’Αμερικής τού Βορρά ! έφώνησε, χωρών πρός τό τέρμα τού 
λόγου του, οί πατέρες ήμών συνεπολέμησαν κατά τόν ύπέρ άνεξαρτησίας 
άγώνα ύμών συνανακηρύξαντες τό δίκαιον χρόνων νέων άποστρεφόμενος 
δέ πρός ήμάς,οΰς έτίμα δι’ ιδιαιτέρας εύνοιας,"Ελληνες 1 προσφωνεί,εϊμεθα 
είς τό Ναυαρϊνον, ή δέ σημαία ήμών έχαιρέτισε τήν έλευθερίαν τών ’Α
θηνών- Βέλγαι ! άφήκαμεν αίμα εις τά προχώματα τής Άμβέρσης- ’Ιτα
λοί ! ή χώρα σας ύπήρξε κατά τούς τελευταίους αιώνας το θέατρον τών 
φιλοδοξών ήμών πολέμων.

Επέρανε δέ τόν λόγον διά τής εξής παθητικής καί εύγλώττου άπο- 
στροφής: «Σπουδασταί ξένοι! κατά τό τέλος τών εορτών τούτων, ών εγέ- 
νεσθε ή χαρά καί τό κόσμημα, καθ’ήν στιγμήν θέλομεν χωρισθή, πλή
ρης σεβασμού πρός τάς ύμετέρας πατρίδας, συγκεκινημένος δ' έκ τών θε

αμάτων, άτινα παρέσχε κατά τήν εβδομάδα ταύτην τής άδελφότητος ή 
νεότης ύμών καί γινώσκω δτι θά είσθε ή άνθρωπότης τής αΰριον δέν εύρί- 
σκω έν τή καρδίιγ μου εύχήν άνθρωπινωτέραν έκείνης ήν έκφράζω, μέ 
χεϊρα τεταμένην έπί τών σημαιών σας, ϊνα τό πνεύμα τής Γαλλίας ή 
μεθ’ ύμών».

IX

Ή ταυτότης τών αισθημάτων καί τών έντυπώσεων, ητις έπεκράτει 
κατά τό τέλος τής φιλικής αύτής εορτής, έφαίνετο δτι εΐχεν έξαφανίσει 
τάς έθνικάς διαφοράς καί τάς φυλετικάς διακρίσεις. Τήν γνώμην ήμών 
περί τών νεανικών διαχύσεων καί διαμαρτυριών ύπέρ τού ονείρου τής παγ
κοσμίου ομοσπονδίας καί τής έξαλείψεως τών ορίων έδηλώσαμεν. Νομίζο- 
μεν δμως δτι, αί πνευματικαί αύταί έορταί διά τού διεθνούς χαρακτήοος 
τόν δποΐον περιεβλήθησαν,περιεποίησαν τή Γαλλίιγ νέους φίλους καί συμπά
θειας καινάς, έδημιούργησαν μεταξύ τής γαλλικής νεολαίας καί τής τών 
άλλων λαών σχέσεις διαρκείς καί γονίμους,προσέτι δέ συνετέλεσαν ού σμι 
κρον, άν ούχί νά διασκεδάσωσι, τούλάχεστον νά μειώσωσι τάς ψευδείς και 
κακοβούλους φήμας, άς δυσμενείς άντίπαλοι διαδίδουσι κατά τής Γαλλίας 
σκοπίμως. Διηνεκώς καί πρό τής ήττης, μάλιστα δέ μετ’αύτήν συκοφαν- 
τούμενος, καθυβριζόμενος ύπό καλάμων, οΰς ένέπνεεν άδιάλλακτον μίσος, 
καί παρέφερεν δ ειδεχθής φθόνος, έσχε τότε δ Γαλλικός λαός τόν καιρόν, 
τότε δτε παρά τάς δχθας τού Σηκουάνα ΐστατο είσέτι δρθιον τό παμμέ- 
γεθες τής ειρήνης μνημεϊον, δπερ έκαλεϊτο παγκόσμιος έκθεσις, ή δέ γη- 
ραιά Σορβόννη άνεκαινίζετο έκ τής τέφρας της, ϊνα χορηγήση εύρύτερον 
άσυλον καί φιλοξενίαν πλουσιωτέραν είς τά γράμματα καί τάς έπιστή- 
μας, ϊνα δείξη εαυτόν δποΐος εΐνε φιλόξενος δηλαδή καί χαρίεις, πι
στός καί μή φίλαυτος, εύθύς καί ύπερήφανος, κομψός καί άβρόφρων.Έν 
τή χαρακτηριζούση αύτήν γενναιοφροσύνη κατανοούσα ή γαλλική νεό
της, δτι έν οίς χρόνοις βιούμεν ψηλαφούντες καί προσπαίοντες άνά πάν 
βήμα, χρόνοις σκότους καί άβεβαιότητος, ήδύνατο νά ύπηρετήση άξιολό- 
γως τήν άγαθήν μερίδα τής δικαιοσύνης καί τού άνθρωπισμού, έτεινε 
μετά πολλής χάριτος, ή μάλλον μετ’ άδελφικής άγάπης τήν χεϊρα πρός 
τήν νεότητα τής λοιπής Εύρώπης. Ή δ’ εύλαβής δδοιπορία, ήν ή σπου- 
δάζουσα καί καταγινομένη τών έθνών νεολαία έπεχείρησε μετά παλλού- 
σης καρδίας πρός τήν εστίαν τών φώτων, έν ω έμελλε νά ένιδρυθή εις τά 
καινουργή καί θαυμάσια αύτής μέγαρα, άνεξιτήλους ένεχάραξεν άναμνή- 
σεις, παρήγαγε δέ συμπάθειας τώ όντι, αΐτινες καί έγένοντο χαί θά γί- 
νωσιν έν τώ μέλλοντι σπέρμα γόνιμον φιλιών διαρκών τών λαών πρός άλ- 
λήλους, διαρκέστερων τούλάχιστον, έλπίζομεν, συμμαχιών διπλών ή τρι
πλών, άς χαλκεύουσι τά άνακτοβούλια καί αί γραμματεϊαι αύτών πρός 
έξυπηρέτησιν σκοπών άκατονομάστων, σπέρμα, λέγομεν, φιλιών έντιμοτέ- 
ρων καί άγιωτέρων βέβαια, άτε φερουσών έν έαυταϊς τά άνθρώπινα αισθή
ματα τής δμονοίας καί τής ειρήνης.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΑΛΛΙΣΠΕΡΗΣ
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ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΦΙΛΙ '

Άπδ μικρά παιδάκια αγαπημένοιΠοτέ γλυκό δέν εδοσαν φιλί.Κρατούσαν τήν αγάπη τους κρυμένηΜέσ’ τήν ψυχή τους γιά καιρό πολύ.
·*-Μιά μέρα χειμωνιάτικη, θολή, Ξυπνάει' καί τήν βρίσκει πεθαμένη. Μέ μιας νυφούλας κάτασπρη στολή Σέ κρίνα και σέ ρόδα ξαπλωμένη.Θ)6"Τδ πρώτο κ’ ύστερνό φιλί χαρίζειΣτά μάτια τής καλής του τά κλεισμένα,Στά μαρμαρένια χέρια καί τδ στόμα

Καί μέσ’ τά δάκρυά του αντικρύζειΣτά ζ,άλλη τής νέκρας τά μαραμέναΤής παρθενίας καί τής ζωής τδ χρώμα!
Λάμπρος Πορφύρας

ΣΤΟ ΑΚΡΟΓΥΑΛΙ

’Απρίλης ήταν κ’ ήταν Κυριακή Σάν πήγαμε στο έρημο άκρογυάλι, Καί δίπλα στ’ άσπρο τδ σπητάκι εκεΓ Στο στήθος μου έγειρες τό αχνό κεφάλι.

ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. ΠΕΤΙΜΕΖΑΣ
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ



ΣΤΟΑ 273Μέσ’ τή βαθειά έκεΓ πέρα σιγαλια, Κρυφούς μαρτύρους είχαμε μονάχους Το πέλαγος, τάνήσυχα πουλιά, Τή βάρκα τή μικρούλα καί τούς βράχους.Γιά τήν ώραία στιγμή τή μαγική, Ποΰ έσμίξαμε τά χέρια καί τά χείληΔέν τό θυμάσαι; ΤΗταν Κυριακή Κ’ ήτανε Δύσι ρόδινη τοϋ ’Απρίλη.
ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ

Θυμάσαι κάποιο δειλινό καθόμουνα σιμά σου,Κ’ έγειρα κ’ έτραγούδησα στ’ αυτί σου τόνομά σου, Τ’ ονομα, ποΰ δέν ακόυσες ποτέ άπό ξένα χείλη, Τ’ ονομα, ποΰ σοϋ έχάρισα, παρδενική Έρωφίλη.Μ’ έκύταξες κ’ έδιάβασα σιγά στό μέτωπό σου Τον θλιβερό μου στοχασμό, στόν κρύφιο στοχασμό σου. Τέτοια ζωή όποΰχομε γεμάτη είνε μονάχα Άπ’ τά πικρά μας, —ήθελα, κΓ άπό τά μαΰρα-ναχα.
-»··«>’Αγαπημένοι, έδιάβασα, πώς ήθελες νά ζοΰμε Στά χρόνια, δπου θάρθουνε κ’ έμεΐς δέν θά τά δοΰμε.Ποιος ξέρει τί καλά κρατούν τά χρόνια όπου θαρθοΰνε Σάν τί άγάπη άστόχαστην, εκείνοι θά χαροΰνε.
-»·-«»“Αχ! Έρωφίλη μου όνειρα σέ πλάνεσαν χαμένα'Δέν είδες τά χεράκια σου, πώς ήτανε δεμένα, Δέν ήξερες πόσο κακιά, πόσο άσπλαχνη είνε ή τύχη, Πώς είνε ό κόσμος φυλακή κ’ είνε τά χρόνια οί τοίχοι.

(Σιπτίμβριος 1895) ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΟΡΦΥΡΑΣ
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Ο ΚΑΤ’ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΣ
ΤΥΠΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ

Ή έπαγγελματική φιλανθρωπία ε”χει άνάγκην σκηνικού διακόσμου, δι
ότι αί άγιαι εικόνες τών αγαθοεργιών της διά νά φαίνωνται ζωηραί καί 
έξέχουσαι είναι άπαραίτητον νά ε’χουν ώ; fondo τήν σκηνήν ενός νοσοκο 
κομείου, ενός ασύλου, μιας φυλακής. Μάλιστα τό τελευταϊον τούτο see 
nario συνιστάται πολύ ύπό τής καλλιτεχνικής φιλανθρωπίας. Διότι έ 
πειδή τό fondo μιας φυλακής είναι φυσικά σκιερόν καί σκοτεινόν, διά τή; 
άντιθέσεως παρίσταται έναργεστέρα καί μάλλον αίγλήεσσα ή λάμπουσα 
είκών τής φιλανθρωπίας ύπερ τών ατυχών εγκλει'βτων, εν είδος ciaro- 
SCOUro τών εικόνων τής σχολής τοϋ Rembrand.

ΙΝΑΙ γίνου; άρσενικού καί θηλυκού. Ό και ή φιλάν
θρωπος, ώς θά έ’λεγεν δ διδάσκαλός ριου εις την γραμ
ματικήν.

. Άν θέλετε μάλιστα αί φιλάνθρωποι άπαντώνται είς 
·*)^  μεγαλειτέραν δόσιν διότι την άφθονωτέραν προμήθειαν 

παρέχει είς τήν επαγγελματικήν φιλανθρωπίαν τό ώ 
ραΐον φϋλον, ή γυνή, περί ής ούδείς ευσυνείδητος ήμφι- 
σβήτησε ποτέ, δτι είναι έκ φύσεως φιλάνθρωπος. Μόνον 
δτι είναι άνθρωπος ήμφισβητήθη άλλοτε δι’ ισχυροτάτων 
επιχειρημάτων, άλλά το ζήτημα έλύθη νικηφόρος ύπέρ
τής γυναικός ύπό καθολικής συνόδου επισκόπων δι’ άσθε- 

νοϋς δμως πλειονοψηφίας, είς συγκρότησιν μάλιστα τής οποίας έπέδρασε 
κατά τά άδόμενα καί άπροκάλυπτος δωροδοκία έκ μέρους τών γυναικών 
είς καρπούς καί άλλα δώρα, ώς επίσης καί ή καλπονόθευσις.

Ό έξ επαγγέλματος φιλάνθρωπος ουδόλως είναι ανάγκη νά έχιρ τήν 
καρδίαν συμπαθή καί επιρρεπή είς τόν οίκτον καί τον έλ,εον· νά συγκινή- 
ται πρό τής άφώνου καί κεκρυμμένης συμφοράς, καί νά άπομάσση τά πι
κρά δάκρυα τής οδύνης, τής άποκρυπτομένης είς τρώγλας σκοτεινά;, έν 
αις κυριαρχεί ή πείνα καί είς εΰρωτιώδη ύπόγεεα, τά όποια δέν έπεσκέφθη 
ποτέ τοϋ ήλιου ή άκτί;. — ’Απ’ εναντίας θά ξεκαρδισθη είλικρινώς άπό 
τόν γέλωτα,έάν θελήσητε νά τόν πείσητε, δτι ή άσκησις τοιαύτης φιλαν
θρωπίας ύπάγεται είς τήν άρμοδιότητά του, δτι είναι επίκαιρον νά συγ- 
κινηθή δι ’ αύτήν. Θά σάς άπαντήση οίκτείρων ύμάς, δτι άπό τής άπηρ- 
χαιωμένης ταύτης ευαγγελικής φιλανθρωπίας έλλείπει τό κύριον προσόν 
διά τοϋ όποιου άποβαίνει χρήσιμο; καί είς τόν φιλάνθρωπον καί είς τήν 
κοινωνίαν, δηλ ή δημοσιότης καί επομένως ή χρησιμοποίησις τοϋ καλού 
παραδείγματος.

Έπειτα, έαν ό κατ’ έπαγγελμα φιλάνθρωπος ήναγκάζετο νά σπεύδη 
είς άνακούφισιν τοιούτων δυστυχιών, έάν κατήρχετο μέχρις ένασκήσεως 
τής άγαθοεργίας Aiavixrag, θά ήτο δλως άκατάλληλος διά τήν έπαγ- 
γελματικήν φιλανθρωπίαν.

ι
I

Οί καί αί κατ’ έπαγγελμα φιλάνθρωποι, ήναγκασμένοι νά κατεργά- 
ζωνται τήν φιλανθρωπίαν χονβρικώς, δέν δύνανται νά άσκώσι τό είδος 
τούτο κατά μόνας· άνάγκη πάσα νά χρησιμοποιηθώ) ύπέρ αύτής ή άνυ 
πολόγιστος δύναμις τού συνεταιρισμού.

Ουτω έκ τής φυσικής τών πραγμάτων έξελίξεω; έφευρέθησαν οί φι
λανθρωπικοί σύλλογοι, αί άδελφότητες καί τά σωματεία.

Χαρακτηριστικόν ουσιώδες τοϋ φιλανθρωπικού συνεταιρισμού, δηλ. τοϋ 
φιλανθρώπου πολλαπλασιασμένου έπί τοϊς όμοίοις του είναι τό νά άποτε - 
λήται έκ μελών άμφοτέρων τών φύλων, (ή συνεργασία αΰτη παρετηρήθη 
δτι παράγει πάντοτε τούς άγλαοτέρου; καρπούς,) καί νά στρατολογήται 
άποκλεεστικώς άπό τό High-life τής κοινωνίας.—Τούτο ώς πρός τά θή- 
λεα τουλάχιστον μέλη τών φιλανθρωπικών εταιριών τηρείται αυστηρό
τατα, διότι παρετηρήθη δτι αί πεζαί γυναίκες τής μέσης τάξεως είναι 
άνεπίδεκτοι τών ιδανικών καί άγιων συγκινήσεων, τάς όποιας εμπνέει 
ή αυτοθυσία άριστοκράτιδος δεσποίνης, κυπτούσης περιπαθώς έπί τής κλί
νης άναρρωνύοντος, τόν όποιον διέσωσαν αί τρυφεραί φροντίδες της,ή στερ- 
γούσης νά έγκλείηται είς σκοτεινήν ειρκτήν μετά άτεθάσσου κακούργου, 
δπως τόν είσαγάγη εις τά άγια μυστήρια τής άρετής καί τής θρησκείας.

Άλλ’ αύτόν τόν δρον High-life δέν πρέπει παλιν νά τόν έκλαβητε 
κατά γράμμα και νά ύποβληθήτε είς μάταιον κόπον, άναζητοϋντες κυ 
ανούν αίμκ είς τάς φλέβας τών κατ’ έπαγγελμα φιλανθρώπων. Ό σύζυ
γος π. χ. τής φιλανθρώπου, συνήθως φιλάνθρωπος καί αύτός, καί κατά 
κανόνα πρώην έμπορος ποικίλων καί ολίγον συγκεχυμένων ειδών εμπορίου, 
άνήκει σήμερον είς τό High-life διότι άσκεΐ τήν φιλανθρωπίαν καί αυ
τός έν τώ Χρηματιστήρια», ανακουφίζων τούς αγαθούς τώ πνεύματι τοϋ 
περιττού βάρους τών περιουσιών των καί τών παρομαρτουσών ανιαρών 
φροντίδων. "Αλλος οφείλει τήν περιουσίαν του, είς τό δτι, σπειρών μετ’ 
έπιμελείας πενιχρά δάνεια πρός δυστυχείς άγρότας, έθέρισεν άπαντα τά 
κτήματα αύτών, περιελθόντα έν τάξει είς τήν νομήν καί κυριότητα αύ
τοϋ. Είδος γεωπονικής έργασίας καί τούτο, τής άριστοκρατικοτερας δη
λαδή τών έργασιών. — Άλλος έγένετο αριστοκράτης τοϋ πλούτου,κατόπιν 
θεομηνίας πτωχεύσεων, αϊτινες ένέσκηψαν έπί τών έμπορικών του έργασι-
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ών, έξ ών οιζως άπέμειναν πτωχοί μόνοι οί δανεισταί του. Δυνατόν χ\- 
λου τίνος ό χρυσός νά έξέλαμψεν έν τώ μέσω τοϋ σκότους επιχειρήσεων, 
τάς όποιας περιβάλλουν πολύ μαύροι θρύλοι. — Όλα αυτά, τά όποια 
παραδειγματεκώς άνέφερα, είναι κλίμακες άνόδου εις τάς ύψηλάς σφαίρας 
τοϋ High-life καί άποτελοϋν τά καλλίτερον φυτώριον, έν τώ όποιω ά 
ναπτύσσεται ή έπαγγελματική φιλανθρωπία.

’Επανερχόμενος ήδη εις τούς συνδέσμους τών φιλάνθρωπων, άπό τών 
όποιων μέ άπεμάκρυνεν ή περί τών μελών αυτών μέριμνα, σημειώ δτι τά 
προεδρεία τών σωματείων τούτων, ώς καϊ τά μέλη αύτών διαιρούνται είς 
έπίτιμα καί τακτικά· καί ώς πρός τούτο μέν ήδύνατο τις εύλόγως νά μοί 
παρατηρήση δτι περιττεύει ή μνεία, αφού έπιτίμους προέδρους καί έπί
τιμα μέλη έχουν και άλλα σωματεία. Υπάρχει δμως ουσιώδης διαφορά, 
ή όποια δέν πρέπει νά παρέλθη άπαρατήρητος, δτι τών φιλανθρωπικών 
συλλόγων τά έπίτιμα προεδρεία καί μέλη διαιρούνται είς έπουράνια καί 
είς έπίγεια. Ουτω π. χ. ό 'Ύψιστος, ή Παναγία Παρθένος, καί πλεΐστοι 
άγιοι, καί προ πάντων άγιαι, ώς ή άγια Δομνίκη, ή άγια Τατιανή, ή ά
για Ευδοκία καί άλλαι, ών ούκ έστιν αριθμός, έχουν έκλεχθή παμψηφεί 
έπίτιμοι πρόεδροι τοιούτων σωματείων.

’Επιγείους δέ έπιτίμους προέδρους έχουν οί απανταχού τής γής φιλαν
θρωπικοί σύνδεσμοι, αύτοκράτορας, βασιλείς, ηγεμόνας, ήγεμονίδας καί 
έν γένει μέλη βασιλικών οικογενειών, διότι παρ’ αύτοϊς ή φιλανθρωπία 
καί ή εύσέβεια είναι συμφυείς άρεταί.

’Αποτέλεσμα ήδη τής έπικοινωνίας καί τών στενών σχέσεων τών φι- 
λανθρώπων πρός τούς έπουρανίους καί έπιγείους έπιτίμους αύτών έπέρχεται 
τό εξής. Οί άπανταχοϋ τής γής φιλάνθρωποι εύρίσκονται είς τήν άνάγ
κην νά ήναι, δηλαδή νά παρίστανται (τά δύο ταϋτα ρήματα δέν πρέπει 
νά έκληφθώσι δεόλου συνώνυμα) εύσεβεϊς μέχρι θρησκοληψίας. — Δύνασθε 
π. χ. κατά τάς θρησκευτικάς ακολουθίας έν τοϊς ναοΐς τών φιλανθρωπι
κών ιδρυμάτων, νά ϊδητε τον φιλάνθρωπον (άριφοτέρων τών γενών) πί
πτοντα πρηνή είκοσάκις τούλάχιστον,ώς νά καταλαμβάνηται ύπό έπιλη- 
πτικών σπασμών εύλαβείας, καί σαρόνοντα έν ανάγκη καί διά τού μετώ
που τόν κονιορτόν τών πλακών, άρκεΐ μόνον νά ηναι βέβαιος, δτι λαμβά- 
νεται άκριβής σημείωσις τών γονυκλισιών καί τής θεοσεβείας του. Καί 
ανέρχεται πρός τά ούράνια δώματα δ λιβανωτός τής εύσεβείας, τής ύπο- 
κρισίας, καί τού έξευτελισμού άναμίξ,έν άδιαχωρίστφ κράματι, ώστε πα- 
ρίσταται κίνδυνος νά διαπληκτςσθώσι σοβαρώς ό Θεός καί ό Διάβολος περί 
τής άνηκούσης είς έκάτερον μερίδος.—

Είς εν γερμανικόν δουκάτον έξήρχοντο ποτέ τού ναού τού δουκεκού α
νακτόρου ζεύγος φιλανθρώπων. Τούς είχον ενώσει πρό τίνος ούχί διά τού 
γάμου, (πρός αποφυγήν τών ποινών τής διγαμίας) άλλά διά τής ιδανι
κής έκείνης άμοιβαίας άφοσκόσεως, ήν έμφυτεύει τών εύγενών αίσθημά-
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των ή συνταύτισις, οί παλμοί τών καρδιών των, έν περιπαθεϊ περιπτύ— 
ξει κατά τινα φιλανθρωπικόν χορον δοθέντα πρός περίθαλψιν τών ορφα
νών, άπανθρακωθέντων έκ τής έκρήξεως άνθρακορυχείου έργατών. Διέσχι- 
ζον τήν δδόν έποχούμενοι. ’Ενώ δέ έφερον άκόμη έπί τών γονάτων τούς 
τύπους τών ύποκριτικών γονυκλισιών διά τών όποιων έπεζήτουν νά δια- 
πιστευθώσιν είς τήν εύνοιαν τής Δουκίσσης, ίδώ/ δ άρρην φιλάνθρωπος δυ
στυχή σαλτιμπάγκον, δστις διά μιμικών ορχήσεων καί κυλιόμενος έπί τού 
έδάφους έπεζήτει ολίγα «κράουζερ» διά νά χορτάση τήν πείναν τών παι
διών του, —«Θά έπίστευες, είπε, φιλτάτη μου, δτι ήδύνατο ποτέ δ άν
θρωπος νά κατέλθη εις τοιούτον έξευτελισμόν;»

Ίσως ήθέλετε πιστεύσει, δτι ή έπαγγελματική φιλανθρωπία έπάγεται 
βάρη καί προ πάντων δαπάνας — Θά ητο πλάνη. Καρδίαι, αί όποϊαι 
άφιερόνουν ύπέρ τών πασχόντων καί θλιβομένων τάς μέριμνας των, τά 
δάκρυά των, τούς παλμούς των, προσφέρουν πολύ πλέον ή άν προσέφερον 
είς αύτούς εύτελές χρήμα. Ό άρτος τών τρυφερών καί παραμυθιτικών 
λόγων ήρτημένος, οσάκις ύπάρχει περίπτωσις, μέ ολίγα δάκρυα, είναι ό 
θρεπτικότερος άρτος. Διά τούτο, τά προεδρεία, έπίτιμα καί τακτικά, καί 
τά συμβούλια τοιούτων συλλόγων σπανιότατα θά ϊδητε νά κατέλθουν μέ
χρι τής χυδαιότητος ύλικών συνδρομών. Άπ ’ έναντίας, έπειδή ούδεμία α
γαθή πράξις μένει άνευ αμοιβής τόσον έν ούρανώ δσον καί έπί τής γής, ή 
φιλανθρωπία πολλάκις αμείβει δαψιλέστατα τούς φιλανθρώπους, διότι ένω 
δέν τοϊς δίδεται χρόνος έκ τής ένασκήσεως αύτής νά μετέρχωνται εργα
σίας παραγωγικάς, ή θεία χάρις τούς βοηθεϊ καί σχηματίζουν, ώς έκ 
θαύματος σεβαστάς περιουσίας.

’Οφείλω δέ νά σάς έξαγαγω καί άλλης τίνος πλάνης, τήν οποίαν έκ 
τών προτέρων μαντεύω.

Πιστεύετε, βέβαια, δτι θά μαρτυρούν αύτόχρημα οί φιλάνθρωποι έν 
τή άσφυκτική άτμοσφαίρρ: τών νοσοκομείων, δπου κυριαρχούντος τού ίο- 
δοφορμίου έπιπλέει τό αόριστον έκεϊνο μίγμα άποπνοίας φαρμακείου, μετά 
τής ναυτιώδους οσμής τών κακώς άεριζομένων χώρων. Καί τό άλλο τό 
χειρότερον, όποια άρά γε καταβολή ψυχικού σθένους άπαιτεϊται διά νά 
κατανίκηση μία φιλάνθρωπος τήν αηδίαν τής εισπνοής τοϋ άέρος τής φυ
λακής, δπου πάς ρύπος καί πάσα άκαθαρσία τού έδάφους, τών σωμάτων, 
τών βρωμερών ένδυμάτων ένούνται, δπως άποτελέσουν τήν σηπεδονώδη 
δυσοσμίαν τής ειρκτής, είς τήν όποιαν ούδεϊς μή έξοικειωθείς διά τής έ
ξεως δύναται νά συγκράτηση τόν εμετόν;

Αύταί λοιπόν αί σκέψεις, έάν σάς άπησχόλησαν, καί σάς άπησχόλησαν 
βεβαίως, διότι είναι φυσικόταται, οφείλονται είς οίκτράν, παχυλήν, ά- 
ξιοθρήνητον πλάνην. Μοί έξήγησε πάντα ταϋτα φίλος μου νευρολόγος 
ιατρός, έπαναλαμβάνων άνάπτυξιν τού μεγάλου Σαρκώ, τήν όποιαν πα
ραθέτω αύτολεξεί, διότι μέ έπεισε πληρέστατα.
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Ή γυνή, άνέπτυξεν ό μέγας επιστήμων, τήν όποιαν ή άγνοια καί ή 
πλάνη παρέστησαν, ώς τό πλέον εύθραυστον καί άσθενές πλάσμα, τοϋ ό
ποιου τήν ζωήν διαθέει αιθέρια πνοή, παρουσιάζει έν σχέσει πρός τόν άν- 
δρα ύπεροχήν ισχύος νευρικού συστήματος, όποιαν θά ένέφαινεν ή παρα
βολή τής είς ίππους δυνάμεως τής μηχανής θωρηκτοϋ δωδεκακισχιλίων 
τόνων έκτοπισμοϋ, πρός άθυρματώδη ατμομηχανήν ενός βαφείου δι' ατ
μού. 'Όλη αυτή ή κολοσσιαία ύπεροχή τού νευρικού συστήματος τής γυ
ναίκας, τήν όποιαν τό ώραΐον φύλον ένεκα λόγων στρατηγικών προσπαθεί 
νά άποκρύπτη διά τών λιποθυμιών καί τής άφθονου προμήθειας φιαλι- 
δίων αίθέρος καί άλλων άναληπτικών, επιτρέπει είς τήν γυναίκα όχι 
μόνον νά άντέχη είς τάς ίσχυροτάτας συγκινήσεις καί τάς βαρυτάτας 
όσμάς, άλλά καί τή επιβάλλει, ώς έκ φυσιολογικής ανάγκης νά έπιδιώκη 
ταύτα. Είς τάς ίσπανικάς π. χ. ταυρομαχίας, όταν ξεκοιλιάζονται ταύ 
pot καί ταυρομάχοι καί τό αίμα πλημμυρεϊ τό έδαφος, ή χλιαρά αυτού 
καί ναυτιώδης άπόπνοια, τούς ροδοχρόους ρώθωνας τών ’Ανδαλουσιών 
καί Άραγωνίων δεσποινών άνοιγοκλείει μετ’ ήδυπαθείας, πρός εισπνοήν. 
Καί είς τάς ιπποδρομίας, όταν συντρίβονται τυχόν ϊπποι καί άναβάται, 
τών κυριών τά βλέμματα όπισθεν τών οχυρωμάτων τών διοπτρών βυθί
ζονται άπληστότερα πρός τήν θέαν τής καταστροφής. Παραλείπω τάς 
θανατικάς έκτελέσεις, τάς τόσον ύπό κυριών συχναζομένας καί άπό τών 
όποιων δέν θά έλειπε βέβαια οΰδεμία ποτέ κυρία, έάν δέν έφοβεΐτο τά 
σχόλια τής κοινωνίας, τά όποια έν τώ καθ’ ήμέραν βίφ έςασκούν τήν σω 
στικήν έπίδρασιν, ήν αί άντιπολιτεύσεις είς τά κοινοβούλια. — Άλλοτε ό 
ΡΐθΙ’β Veron ύπεστήριξεν ότι, άν χάριν θεαματικής περιέργειας, ίδρύετο 
έν Παρισίοις εν θέατρον είς τό όποιον νά δίδωνται παραστάσεις μαχών 
γνησίων έρυθροδέρμων, μέ τάς συναφείς έκδοράς καί έκσκαφάς τών σαρ 
κών ζώντων αιχμαλώτων, οί ασφαλέστεροι καταναλωταί εισιτηρίων θά 
ήσαν αί κυρίαν Τά αυτά άκριβώς συμβαίνουν καί έπί τών ύποπιπτόν- 
των είς τήν δσφρησιν, ειπεν ό μέγας Σαρκώ. ’Εν πρώτοις άρωμα καί 
δυσοσμία είναι έννοιαι σχετικαί. Υπάρχουν ζώα, τά όποια κυλίονται 
μετ’ άφάτου ήδυπαθείας έπί τών θνησιμαίων, τών όποιων έν τού- 
τοις ή δυσοσμία τρέπει τόν άνθρωπον είς. φυγήν'. Λάβετε πρός τούτοις 
ώς παράδειγμα τήν βαρεϊαν δυσοσμίαν τού τεχνιτού μόσχου, απέναντι 
τής όποιας κατά κανόνα ό στόμαχος άνδρός άδυνατεΐ νά συγκρατήση τόν 
Εμετόν, έν ω διά τάς γυναίκας είναι άρωμα θελκτικόν καί εύφρόσυνον. 
Έπί τού θέματος δέ τό όποιον εφερε τήν παρέκβασιν ταύτην, προσέθη- 
κεν ό Σαρκώ, δτι τοιαύτη είναι καί ή ιδιοφυής δυσοσμία τών φυλακών.
Ολαι, λέγει, αύταί αί άναθυμιάσεις τού γλοιώδους καί σεσηπότος έδά- 

φους, τών έν άποσυνθέσει ένδυμάτων καί ύποδημάτων, τού ίδρώτος καί 
τής άναπνοής τόσων ατόμων,ού μόνον δέν έπιδρούν άποκρουστικώς έπί 
τού νευρικού συστήματος τών κυριών, άλλ’ άσκούν άπεναντίας έ’λζιν, ήν 
έπαρκώς έξηγεΐ ή άνωτέρω άναπτυχθεΐσα θεωρία.Είναι μία όσμή κατά τι 
βαρυτέρα τού μόσχου καί οΰδένπλέον, ή όποια άσκεϊ έπί τού νευρικού συ
στήματος τής γυναικός τήν εύχάριστον έπίδρασιν άναληπτικού.

Κατόπιν τού κύρους τού Σαρκώ, οίαδήποτε προσθήκη, ή οίοσοήποτε 
δισταγμός θά άπετέλει αυθάδειαν θρασυτάτην.
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Τά λ ιπά πάντα έν τή έπαγγελματική φιλανθρωπία αποτελούν πλεο
νεκτήματα κατάφορα. Έν πρώτοις αν καί ή πολιτική οικονομία δεν μνη 
μονεύει αύτής ποσώς έν τώ περί τών τρόπων τής παραγωγής τού πλούτου 
κεφαλαίω αύτής,οί πλεϊστοι τών κατ’ έπάγγελμα φιλανθρώπων δύνανται 
νά βεβαιώσουν, δτι τούτο άποτελεΐ άσύγγνωστον παραλειψιν. Εκτός δέ 
τούτου ή άσκησις τής επαγγελματικής φιλανθρωπίας χρησιμεύει είς τούς 
κυρίους, οί όποιοι έχουν άφιερωθή είς αύτήν, ώς ή έπισημοτέρα διαπίστευ- 
σις πρός σφαίρας ύψηλοτέρας, προσδίδει είς αύτούς αΐγλην καί ίσχύν, καί 
διευκολύνει τήν άπόκτησιν άξιωμάτων καί τήν εύτυχή περαίωσιν σημαν
τικότατων καί έπικερδεστάτων έπιχειρήσεων, ώς έπί τό πολύ χρηματι- 
στικών.

Καί ώς προς τό ώραΐον φύλον, λαμβανομένων ύπ’ όψιν τινών άξιοθρη 
νήτων περιορισμών, οί όποιοι άτυχώς ισχύουν άκόμη έν ταΐς κοινωνίαις, 
ώς προς τήν έν τώ οίκογενειακώ βίφ δίαιταν τής γυναικός, ή φιλανθρω
πία αίρει τά προσκόμματα ταύτα, χρησιμεύουσα είς τάς κυρίας,ώς είδος 
προπεμπτηρίου (sauf conduit), ή μάλλον ώς γενικόν καί διαρκές είσι- 
τήριον έλευθέρας κυκλοφορίας.

Δέν τήν βλέπει τόσον πολύ ή οικία της τήν φιλάνθρωπον καί δταν έπί 
τέλους έν βαθυτάτη νυκτί έπανέλθη θριαμβευτικώς έν >τώ οϊκω, συνοδευο- 
μένη μέχρι τής θύρας ύπό τίνος έν άγαθοεργίφ συναγωνιστού, καί ό χον 
δρός κύριος τή παρατηρήσει μετά δειλίας, δτι έβράδυνε πολύ, θά άπαν- 
τήση μέ μεγαλοπρέπειαν αύτοκρατείρας. «Καί οί πτωχοί μου ; καί τά 
ορφανά μου; καί οί ασθενείς μου; καί οι ταλαίπωροι έγκαθειργμένοι μου;
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Άνεύρον έν τούτοις εν μέγα δυσάρεστον έν τή ένασκήσει τής έπαγ- 
γελματικής φιλανθρωπίας, τό όποιον έχω καθήκον νά σημειώσω διά τήν 
πληρότητα τής είκόνος.

Οί όφθαλαοί τών έξ έπαγγέλματος φιλανθρώπων φαίνονται πάντοτε 
προσβεβλημένοι έξ έλαφρας οφθαλμίας. Είναι συνήθως ύπέρυθροι καί αί 
κόγχαι αύτών ύγραί. Μ’ έβεβαίωσαν, δτι τούτο οφείλεται είς τήν πολύ 
συνεχώς παρουσιαζομένην άνάγκην συγκινήσεων καί δακρύων. Υπάρχουν 
έπίσημοι φιλανθρωπικαί τελεταί, καθ’ άς έπιβαλλεται. δπως άπό τών 
δύο μόνων οφθαλμών τού φιλανθρώπου έκρέωσι δάκρυα, δσον δέν κατωρ- 
θώθη ποτέ νά έκρεύση ύδωρ άπό τής Έννεακρούνου, ούδέ κατά τούς χρό 
νους τής κλασικής αύτής άκμής.

¥ ¥
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Άπαραίτητος συμπλήρωσις. Ή ανωτέρω είναι ή είκών τοΰ κατ’ έ· 
πάγγελμα φιλάνθρωπου άμφοτέρων τών φύλων, τοΰ πρός οίανδήποτε δη
λαδή υστεροβουλίαν φέροντος της φιλανθρωπίας τό προσωπειον.

Άλλα, χάρις τώ Θεφ, καί πρός τιμήν της ανθρώπινης φύσεως, ή φι
λανθρωπία, ή αληθής καί ανυπόκριτος φιλανθρωπία, έχει καί θά έχη πάν
τοτε έστημένον έπί τής γης τόν ιερόν τής λατρείας αύτής βωμόν. Καί ί- 
εροφάνται καί ίέρειαι αύτής,έλαυνόμενοι ύπό τής άγιας αγάπης τοΰ πλη
σίον, ύπό τής αύταπαρνήσεως καί τοΰ έλέου πρός τούς πάσχοντας, άφθο- 
νοΰσιν έπί τής γής, έπί τής όποιας τόσον, οϊμοι, άφθονεϊ καί ή οδύνη. Ή 
σύγχυσις τούτων πρός τόν τύπον τοΰ κατ’ έπάγγελμα φιλανθρώπου θά 
ήτο ανίερος βλασφημία, άπάρνησις τοΰ στοιχειώδους καθήκοντος εύλα- 
βείας πρός τάς εύγενεϊς ύπάρξεις, αί δποϊαι έπέβαλον είς έαυτάς τόν βα- 
ρύτατον κλήρον νά παραμυθώσι καί ύποστηρίζωσι τούς χειμαζόμενους.

Δυστυχώς έν ταϊς άνθρωπίνοις κοινωνίαις, έν αις τά πάντα συμφύρονται 
καί έν αίς ή μετεμφίεσις τών ψυχών είναι τόσον συνήθης, πολλάκις δύναται 
τις νά συναντήση έν συνεργασία καί συμφυρμφ τήν άληθή φιλανθρωπίαν 
πρός τήν έπαγγελματικήν. Άλλ’ ή έτυμηγορία τής κοινής συνειδήσεως, 
ήτις σπανιώτατα σφάλλει, γνωρίζει πάντοτε νά τάς άποχωρίζη.Έν Άθήναις τή 25 Αύγούστου 1895 

Εμμανουήλ ς. λυκουδης
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■TACQTJES LOZERE

ΜΑΡΚΗΣΙΑ ήτο περίφροντις· δ 'Ρογήρος, ό λα
τρευτός εγγονος αύτής, ή μοναδική άγάπη τοΰ θλι
βερού γήρατος της, έφαίνετο τεθλιμμένος καί πα
σχών άπό δύο μηνών.

Ουδέποτε είχεν άναχωρήση τοΰ πύργου, αύξάνων 
έκεΐ έν τή άνησύχω φιλοστοργία της, ώσεί άπο- 
λεσθείς έντός τής μεγάλης εκείνης οικίας ήν μέγας 
κήπος περιεκύκλου. Τελειόφοιτος τών μαθημάτων

του χάρις ε’ις'τόν άββάΛ έγνώριζεν έπ’ϊσης νά δαμάζη άτίθασσον ίππον 
καί νά χειρίζηται τό ζόφος, κάλλιον τοΰ φύλακος Μορίνου, παλαιού δε- 
κανέως τών ούσσάρων. Τέλος έκ τής σεβάσμιας μαρκησίας είχε διδαχθή 
εύγενεϊς τρόπους μετ’’έπίχαρίτου μετριοφροσύνης καί έκ τοΰ αίματος δπερ 
έρρεεν έντός τών φλεβών του τό θάρρος τών προγόνων του.

Ούδε'ις όμως τώ είχε διδάξει τόν έρωτα, τό δέ χάσμα τοΰτο είς τήν 
άγωγήν τοΰ 'Ρογήρου ήτο αιτία τών συλλογισμών τής έπικλήρου.

_ ’Ιατρέ, είπεν αύτη ήμέραν τινά πρός τόν ιατρόν τοΰ τόπου, άνδρα 
άδαή τής έπιστήμης του καί λίαν μέθυσον, τί νά ε’χη άρά γε δ εγγονός 
μου; Καταλαμβάνεται ένίοτε άπό αιφνίδιας ατονίας,καί άπό άνεξηγήτους 
θλίψεις. Μήπως είναι άσθενής ή μήπως άνι£;

— Κυρία μαρκησία, άπεκρίθη μετά στενοχώριας δ ιατρός άφ' ού έξή- 
τασε τόν νέον καί πολύ καλώς διαγνώσας κατά τήν περίστα'ΐν ταύτην, 
δ κύριος 'Ρογήρος έχει άρίστην κρασιν. Ή άδιαθεσία του προέρχεται μό
νον άπό διάφορα μυστηριώδη αίτια τών δποίων ή έξήγησις είναι πολύ 
λεπτή../

_  Πιστεύετε, ιατρέ, δτι ή μάμμη δέν δύναται ν’ άκούση τά πάντα, 
δταν πρόκηται περί τοΰ έγγόνου αύτής ; Άνευ περιφράσεων εΐπέτε μοι 
τί συμβαίνει ;

Έκ σπουδαιοτάτης συνεντεύξεως προέκυψεν δτι ήτο λίαν άναγκαιον νά 
συνάψη δσον ένεστι ταχύτερον δ'Ρογήρος έρωτικάς σχέσεις, διότι έκ τού
του ή ύγεία του έξήρτητο.

Ή συνταγή τοΰ ιατρού έστενοχώρησε περισσότερον τήν μαρκησίαν. 
“Οσον καί άν ε’χεν έλευθερίαν μεγάλην μέ τόν ε’γγονόν της, δέν ηδύνατο 
έν τούτοις μόνη νά τον συμβουλεύση. Ο αββάς, οστις εθεωρει τελείαν την 
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αγωγήν τοϋ μαθητοϋ του, θά ύπεχώρει έκ φρίκης είς τήν πρότασιν τοϋ 
νά περάνη ταύτην διά τοιαύτης πράξεως.

Ή επίκληρος άπεφάσισε νά περιμένη άπό τής τύχης τήν θεραπείαν τοϋ 
'Ρογήρου, ούχ’ ήττον βοηθούσα ταύτην δσον ήδύνατο,

Μάτην έθεώρησε πέριξ έαυτής,ούδεμίαν φιλεύσπλαγχνον γυναίκα εβλε- 
πεν. ήτις νά διδάξη διά τή; πείρας της τόν ώραϊον τούτον αμαθή.

Ή μαρκησία άπό τών αλληλοδιαδόχων αύτής πενθών δέν έδέχετο πλέον 
επισκέψεις, άλλ’ ούδέ τάς κυρίας τοϋ τόπου ένθα κατωκει έγνώριζε. Μόνον 
ή σύζυγος τοϋ συμβολαιογράφου έζήτει ενίοτε τήν άδειαν νά συλλέγη 
άνθη εντός τοϋ κήπου. Άνεγίνωσκε τόν Μυσσέ, τό στήθος της ήτο αρ
κούντως προκλητικόν καί έφόρει μεταξίνας περικνημίδας. Ή μαρκησία 
πρός στιγμήν έσυλλογίσθη αύτήν, άλλά μετ’ ολίγον άπεδίωξε τήν ιδέαν 
ταύτην τοϋ νοϋ της. Ή συμβολαιογράφενα ήτο τεσσαρακοντοϋτις, ό δέ 
πλούτος τοϋ στήθους της έπλημμύρει λίαν.

— Καλλίτερα μιά θαλαμηπόλος παρά αύτή ή χονδρογυναϊκα I άνέ- 
κραξεν ή επίκληρος.

Ό θυμώδης ούτος συλλογισμός τήν έκαμε νά σκεφθή βαθέως. Εις δι
αφόρους εργασίας ραπτικής ειχον πρδ ολίγου καιρού μίαν άρκετά εύμορ
φον εικοσαετή κόρην, ήτις έκ διαμονής τινός είς τήν πόλιν,ειχε μάθη με
ρικά; φιλαρεσκείας άγνώστου; είς τάς νέας τοϋ τόπου.

Έφέρετο τιμίως, έφαίνετο οτι δέν είχεν εραστήν, πιθανόν δέ νά ήγνόει 
καί τόν έρωτα, καίτοι οί λάμποντες οφθαλμοί της καί τό πεϊσμον μει
δίαμά της άπεδείκνυον τό εναντίον.

Ή επίκληρος δέν έβράδυνε νά παρατηρήση δτι ή εύμορφος Καικίλη έ- 
θεώρει διά λίαν ερωτικού βλέμματος τόν ξανθόν'Ρογήρον, δταν ούτος ί'π- 
πευεν έντος τών δενδροστοιχιών τοϋ μεγάλου κήπου, καί δτι ήρυθρία λίαν, 
έάν άπήντα τόν νέον είς τά δωμάτια τοϋ πύργου.

Ή μαρκησία έπίστευεν δτι ή τύχη,ή έπιφορτιζομένη συνήθως νά συμ- 
βιβάζη τάς τοιούτου είδους ύποθέσεις, θά συνεβίβαζεν έπ’ϊσης καί ταύτην, 
πρός εύχαρίστησιν άμφοτέρων τών μερών.

Ήπατάτο δμως.
Ό 'Ρογήρος δέν ε’βλεπεν οΰτε τά έρωτικά βλέμματα,ούτε τά κρύφια έ 

ρυθήματα. Πολύ θά έξεπλήττετο,έάν τώ ε"λεγον δτι ή συνομιλία τής μι 
κράς έκείνης θά τώ ήτο λίαν διδακτική.

Έν τούτοις ώχρία. Καθ' έκάστην οί οφθαλμοί του έκοιλαίνοντο πλει 
ότερον. "Οθεν ή μαρκησία ήθέλησε νά έπισπεύση τήν λύσιν.

— Καικίλη, εϊπεν εσπέραν τινά, σύ θά μοί φέρης κάθε πρωί τήν σοκο 
λάταν είς τό δωμάτιόν μου. Έπ’ίσης ένω θ’ άναβαίνης, θά πηγαίνης προ 
τήτερα τήν σοκολάταν τοϋ 'Ρογήρου είς τό δωμάτιόν του.

Τό αύθαδες τούτο μέτρον ούδεμίαν επιτυχίαν εσχεν. Ή Καικίλη έλεγε 
τακτικώτατα δταν είσήρχετο είς τό δωμάτιόν τοϋ 'Ρογήρου καί άφινε 
τήν σοκολάταν πολύ πλησίον αύτοϋ:

— Καλ'ήμέρα, κύριε μαρκήσιε!—διά φωνής λίαν τρομώδους τάς πρώ 
τας ήμέρας καί λίαν τρυφεράς τας έπομένας. Ό δέ 'Ρογήρος άπήντα 

εύγενώς «Εύχαριστώ!» καί έπιπίπτων τοϋ προγεύματος του μέ τήν ορεξιν 
τής δεκαεπταετοϋς αύτοϋ ήλικίας, δέν ύπωπτεύετο κ&ν δτι ή ώραία έκείνη 
κόρη, ήτις τον παρετήρει στενάζουσα, θά έτρώγετο μέ περισσοτέραν ορεξιν 
παρά αί μετά βουτύρου φρυγανιαί του.

Καϊ ή έπίκληρος μετ’ άγωνίας παρετήρει μετά τινας στιγμάς, δτι ή 
ύπό τής Καικίλης κομιζομένη σοκολάτα αύτής ήτο θερμή είσέτι, βεβαία 
άπόδειξις τής καταπληκτικής άδιαφορίας τοϋ 'Ρογήρου, διότι ή Καικίλη 
έκόμιζεν άμφότερα τά προγεύματα έπί τοϋ αύτοϋ δίσκου.

Όθεν άπεφάσισε νά δώση πέρας είς αύτά καί εν άπομεσήμερον έγραψε 
τήν εξής έπεστολήν:

Φίλτατε ίατρε,

«Μοί έδώσατε διά τόν έγγονόν μου μίαν συνταγήν, τήν όποιαν πολύ 
ολίγον άρμόζουσαν θεωρώ, ΐνα τώ τήν έξηγήσω έγώ. Λέγετε δτι δ μαρ 
κήσιος έχει άνάγκην νά μάθη τόν έρωτα. Λάβετε τήν εύγενή καλοσύνην, 
άφ’ ού εύρήκατε τό άντιφάρμακον, νά δείξητε κατηγορηματικώς είς τον 
ασθενή καί τόν τρόπον ΐνα τό λάβη. Θά σάς ήμαι δέ λίαν εύγνώμων διά 
τούτο».

Καί θέσασα τήν έπιστολήν έντός φακέλλου έπέγραψε : «Προς τον ια
τρόν Κύριον 'Ρενάρ. Έμπιστευτική».

Καλέσασα δέ τόν έγγονόν της;
— 'Ρογήρε, τφ είπε, θά ύπάγης τήν έπιστολήν ταύτην προς τον ια

τρόν, δστις θά συνομιλήση μετά σοϋ ιδιαιτέρως.
Ό νέος ύπεκλίθη, καί ήσπάσθη μετά σεβασμού τήν έρρυτιδωμένην καί 

ώραίαν είσέτι έν τή ξηρότητί της χεϊρα, ήν ή έπίκληρος τώ έτεινε· μετά 
δέκα δέ λεπτά έκάλπαζεν έπί τής μεγάλης δδοϋ τοϋ πύργου.

*Η κυρία Καρλόττα 'Ρενάρ, ή σύζυγος τοϋ ιατρού, καίτοι δέν ήτο 
ήδη αρκούντως νέα, ήτο έν τούτοις άρκετά εύμορφος.

Μακρά καστανόχρους κόμη, ρίς μακρά ολίγον, οφθαλμοί μεγάλοι καί 
φαιοί, στόμα λεπτόν, χειρ παχεια, ποϋς μικρός, λαιμός στρογγύλος καί 
άνάστημα κοντόν, χαριέστατον μειδίαμα καί δμμα όνειροπόλον, καθίστων 
ταύτην χαριεστάτην έν τή άρχομένη αύτής εύσαρκίιγ. Επειδή τήν ήμέ- 
ραν έκείνην θερμότατος δ ήλιος ήτο, έφόρει μόνον ώραϊον ώμόλινον, καί 
τούς γυμνούς της πόδας έχουσα έντός έμβάδων, ήτο κεκλιμένη έπί άνα- 
κλίντρου. Πρό πολλής ώρας εύρίσκετο έκεϊ, καί ολίγον κατ’ ολίγον τό ώ
μόλινον είχεν ανοίξει, αί δέ έμβάδες ειχον καταπέσει...

— Ό ιατρός κ. 'Ρενάρ ειν'έδώ; ήρώτησεν δ 'Ρογήρος τήν χονδρήν 
ύπηρέτριαν ήτις τώ ήνοιξε.

— Ό ιατρός θάλθη ΰστερ’ άπό δύο ώραις, άλλ’ ή κυρία είν ’ έπάνω.
— Δόσε, σέ παρακαλώ, τό έπισκεπτήριόν μου είς τήν κυρίαν 'Ρενάρ, 

καί είπέ τη, δτι έπιθυμώ νά τή δώσω δ ίδιος δ,τι ειμαε έπιφορτισμένος....

I
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—Δέν δέχομαι ! άνέκραξε κατ’άρχάς ή Καρλόττα.
Άναγνώσασα δμως τό έπισκεπτήριον δπερ έτεινε πρός αύτην ή ύπη 

ρέτριά της:
— Ό μαρκήσιος! άλλ’ αυτός είναι παιδί! "Αφησε τον νά είσέλθηΙ
Έντος δεκαετίας είχεν ίδη τόν 'Ρογήρον τρις η τετράκις, έν φ διήρ- 

χετο τάς οδούς της πόλεως καλπάζων, μέ βραχείαν βελουδίνην ενδυμα
σίαν, καί μέ περικνημίδας μέχρι τών γονάτων, αύτό δέ τό χάριεν παι- 
δίον περιέμενε νά ίδη είσερχόμενον εις τό δωμάτων της.

Άλλ ’ έκπληκτος ύπεχώρησεν δταν είδε νεανίαν λίαν έπιμεμελημένως 
ένδεδυμένον, χαιρετώντα ταύτην σοβαρότατα καί λέγοντα·

— Κυρία, ή μάμμη μοί είπε νά δώσω την επιστολήν ταύτην πρός 
τόν κ.’Ρενάρ καί νά περιμένω την επιστροφήν του έάν τυχόν άπουοεάζη.

— Θεέ ·μου! πόσον έμεγάλωσεν ! έψιθύριζεν ή άτυχης Καρλόττα, προ
σπαθούσα νά διευθέτηση τήν άταξίαν τής ένδυμασίας της.

Άλλ’ ήσαν μάταιοι άγώνες ! Τό έπανωφόριον διά τού δποίου ητο ά- 
μελώς ένδεδυμένη ώλίσθαινεν έδώ, ήνοιγεν έκει, τά κομβία δέν έκομβώ- 
νοντο, οί δέ πόδες της καί ή ραδινή κνήμτ της, δέν ήδύναντο νά κρυ- 
φθώσιν έντός τών έμβάδων.

Τό χάριεν τούτο θέαμα έκαμε τον 'Ρογηρον, μή ΐδόντα ούδέποτε τοι- 
ούτόν τι, νά θεωρή άσκαρδαμυκτί.

— Συγχωρήσατέ με, κύριε, διότι σάς έδέχθην τοιουτοτρόπως, έψιθύρι 
σεν ή Καρλόττα δι’ έσβεσμένης έκ τής έκπλήξεως φωνής, είμαι θύμα γε- 
λοιωδεστάτου λάθους. Έφανταζόμην άδίκως δτι ήσθε πάντοτε παιδίον.

Καί άνήγειρε δειλώς τούς μεγάλους οφθαλμούς της πρός τόν 'Ρογήρον.
’Εκείνος έταράσσετο έπ’ ίσης- ήτο καταπόρφυρος τώρα, καί δέν έτόλμα 

πλέον νά παρατηρήση τόσον ύψηλά.
Ή στενοχώρια αΰτη έπέτρεψεν είς τήν Καρλότταν νά έξετάση άνέτως 

τάς λεπτομέρειας τής μεταμορφώσεως. 'Επικίνδυνος σιωπή έγένετο.
— Συγχωρήσατέ με, κύριε, διότι δέν σάς προσέφερα είσέτι κάθισμα I 

είπε τέλος έκείνη.
Ή συνομιλία ήρξατο- ό 'Ρογήρος έζήγησε πλέον τόν σκοπόν τής 

έπισκέψεώς του, δτι δήλα δη έπασχεν άπό τίνος, καί έπίστευεν δτι ή 
μάμμη του τόν έστελλεν, ϊνα δ ιατρός τώ δώση φάρμακον διά τήν άδια- 
θεσίαν του.

— Πρέπει νά περιποιήσθε τόν έαυτόν σας ! άπεκρίθη ή Καρλόττα.
Είτα ένθαρρυνομένη τόν ηρώτησε'
— Ό πύργος είναι θλιβερός, δέν βλέπετε κάνένα. Τί κάμνετε διά νά 

περνάτε τόν καιρόν σας;
— 'Ιππεύω, κυνηγώ, άσκούμαι είς τά δπλα καί άναγινώσκω ολίγον.
— Ποιους μυθιστοριογράφους προτιμάτε; τόν Φλωμπέρ ή τόν Ζονκούρ, 

τόν Ζολά ή τόν Δωδέ;
— Δέν άνέγνωσα ούδέποτε αύτούς τούς συγγραφείς Ό διδάσκαλός μου 

υ.έ έλεγε πάντοτε δτι δ Σατωβριάνδος ήτο ό τελευταίος μυθιστοριογράφος!
— Οί παλαιοί συγγραφείς είναι καλοί! 'Εγώ τρελλαίνομαι διά τόν Πώλ 

δέ Κώκ! Δέν ’ςεύρετε τί άστείος πού είναι I Λόγου χάριν, είς τόν Γον- 
βταΰου του Κακοή&η!

Οίκείως δέ καί ©αιδρώς τώ διηγήθη τά άστεϊα τού κακοήθους προς 
τόν έκπεπληγμένον 'Ρογήρον.

— Πλησιάζουν τέσσαρες ! εϊπεν έκείνη αίφνης, καί δ κ. Ρενάρ θά 
έπανέλθη μετά ήμίσειαν ώραν.

Ή αύτή σκέψις ήλθεν εις άμφοτέρους:
— Κρίμα πού έπιστρέφει τόσον ταχέως !
Τό κοινόν τών ιδεών των τούς έσύγχυσεν, ή δέ ταραχή αυτή ητο ά

γνωστος μέν είς τόν Ρογήρον, άλλ’ εύκολώτατον αίσθημα εις την Καρ 
λότταν.

Οί μεγάλοι οφθαλμοί αύτής έκλείοντο κατά τό ήμισυ, κάθυγροι έκ 
χαυνώσεως, ένώ τά βλέμματα τού νεανίου καθίσταντο φλογερωτερα και 
έρευνητικώτερα, θερμοί δέ άτμοί άνήρχοντο είς τον έγκέφαλον.

Έν τούτοις, δσον καί άν άμφότεροι κατείχοντο ύπό πυρετωοών ερωτι
κών φρικιάσεων, θά εμενον ίσως τοιουτοτρόπως παρατηρούντες αλλήλους 
μέχρι τής έπανόδου τού συζύγου, έάν ή πονηρά τύχη, ή άγρυπνούσα έπί 
τών συζυγικών άτυχιών, δέν άνεμιγνύετο.

Δακτύλιος, έκφυγών τού στρογγύλου δακτύλου τής Καρλοττας, ωλι ■ 
σθησεν αίφνιδίως χαμαί. Ό Ρογήρος ώρμησεν ϊνα τον λάβη· ενώ οε 
έτεινε τούτον πρός αύτήν, αί χείρές των συνηντήθησαν. Η απλή επαφή 
ήζιζε καλλίτερον παρά μακρύς διάλογος καί τούς συνήνωσεν εις πολυπό ■ 
θητον δι’άμφοτέρους έναγκαλισμόν....

—Τί σοί εϊπεν δ ιατρός; ήρώτησεν ή έπικληρος τον Ρογήρον δταν 
ούτος έπανήλθεν είς τόν πύργον.

— ”Α! μάμμη μου, έμαθα έκεϊ πολλά πράγματα! .. άπεκρίθη εκεί
νο; μέ μειδίαμα άγνωστον αύτή μέχρι τούοε.

— Αρκεί, μαρκήσιε! διέκοψεν αίοημόνως ή αριστη γυνή, αγνοούσα ό
μως δ,τι δ 'Ρογήρος έγίγνωσκεν ήδη.

Τήν έπομένην πρωίαν, ή σοκολάτα ην η Καικιλη εκομίσεν εις την ε
πίκληρον ήτο ψυχροτάτη, καί ή μικρά καταπόρφυρος.

^Β.

ΕΡΩΣ—ΓΑΜΟΣ— ΓΥΝΑΙΚΕΣ

__ Ή δυσπιστία έν τω ερωτι είναι το ύψιστον δείγμα τής φρονησεως.
__ Πολύ δυσκόλως δύναται τις νά φαντασθή τον παράδεισον ανευ γυναικός, αλλ 

άκόμη πολύ δυσκολώτερον... την κόλασιν.
—Καί κατά τινα νεωτέραν γνώμην δέν είναι 'Βρω; ή «συστολή τής καρδίας 
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είς έν μόνον ον καί ή διαστολή τοΰ οντος αύτοΰ μέχρι τοΰ Θεοΰ», ώς είπεν ό Ούγκώ, 

άλλά ή παραφροσύνη τής καρδίας, ή έμπνέουσα θρησκευτικήν πίστιν είς τδ αδύ

νατον.
— Έμπιστεύου είς τάς γυναίκας μόνον όταν τάς γνωρίζεις, ή άκριβέστερον, ού- 

δέποτε έμπιστεύου αυτάς.
— Ό χρόνος είναι φίλος τής άγάπης καί ό εχθρός τοΰ έρωτος.
—Μετά μείζονος ευκολίας νυμφεύεται μία φιλάρεσκος γυνή παρά σοφή, ό δέ λό

γος άπλούστατος : Διά νά νυμφευθή τις σοφήν γυναίκα πρέπει πρδ παντός νά μή 
κέκτηται έγωϊσμόν, ίνα νυμφευθή δμως φιλάρεσκον, πρέπει νά ήναι τρελλός Έν 

τώ κόσμω δέ τούτω ούχί ολίγοι οί τρε-ΙΛοί.
— Επτά γυναίκες δύνανται νά δμιλώσι συγχρόνως καί νά συνεννοώνται θαυμα- 

σίως, ένώ θύο άνδρες ουδέποτε θά τδ έπιτύχωσιν.
— Ή γυνή δύναται νά χορεύη άπασαν τήν νύκτα έντδς ζεύγους ύποδημάτων, 

άτινα είναι κατά πολύ μικρότερα τοΰ ποδός της, έν ω την έπιοΰσαν δέν δύναται 
ν’ άνεχθή ουδέ τάς διπλάσιου μεγέθους έμβάδας της.

— Ό άληθής έρως είναι τέλειος ώς αί γραμμα'ι άρχαίου άναγλύφου.
—Κατά τινα εΰφυεστάτην παρατήρησιν «Γυνή τεσσαρακοντοΰτις μόνον είς εκεί

νους είναι ώραία, οϊτινες τήν ήγάπησαν είς τήν νεότητά της».
—Κατά τδν Χάϊνε «Αί γυναίκες είναι οί συνήθεις ύποκριταί τοΰ παναγαθου 

Θεοΰ».
—Όσοι άγαποΰν άληθώς, εκείνοι όμιλοΰν όλιγώτερον περί έρωτος.
—Πάσα γυνή πιστεύει έαυτήν,δτι είναι ή οφείλει νά ήναι ώραία. Είναι δ νόμος 

τής φύσεως.
—Αί γυναίκες άπδ τής στιρμής τής γεννήσεώς των έχουσιν άνάγκην πιστοΰ 

ανδρός.
—Αί γυναίκες προτιμώσι νά δέρωνται, άρκεί έπί τέλους ν’ άγαπώνται.
—Αί γυναίκες άρέσκονται νά έμπνέωσιν αισθήματα οίκτου, ουτινος είναι όλι

γώτερον αντάξιαι.
—Αί γυναίκες μίαν μόνην άσθένειαν εχουσι, τήν νωθρότητα, φάρμακον όμως 

πάντοτε τδν έρωτα.
— Ή άπιστία τών γυναικών είναι τδ αιώνιον άσμα τοΰ έρωτος τών ανδρών.
—Κατά τινα γνώμην επιφανούς ιατρού, μέγας δ θρίαμβος τής καλουμένης ψυχι

κής θεραπείας καί μεγάλη ή ισχύς τής ψυχής έπί τών οργανικών ήμών νοσημά
των. Κατ’ αυτόν, ύπάρχουσι δύο ισχυρά φάρμακα, δυνάμενα καθ’έαυτά νά θερα- 

πεύσωσιν άπάσας τάς νόσους : Ή ΈΛπ'ις και ό ’Έρως-
— Ή γυνή δύναται νά παρασύρη άνθρωπον έντδς 24 ώρών είς την αυτοκτονίαν 

καί έν διαστήματι όλιγίστων λεπτών τής ώρας νά τδν έπαναφέρη είς τδν Παράδει

σον
—Είς γυναίκα όδυρομένην καί είς άνδρα δρκιζόμενον δέν πρέπει νά δίδη τις οΰ- 

δεμίαν ποτέ πίστιν.
—Ή καρδία έχει πάντοτε τους ίδιους λόγους της, οΰς έντελώς τδ λογικόν άγνοεί.
—Πάντοτε οτιδήποτε καί άν συμβή, αδύνατον ή γυνή νά μή διατηρή τδ άγνδν 

καί άφελές ύφος της.
— Όλιγώτερον κίνδυνον διατρέχει τις ν’ απατηθή εκτιμών ένα άνδρα άπδ τήν 

γυναίκα τήν δποίαν άγαπα, ή έκτιμών μίαν γυναίκα άπδ τδν άνδρα τδν δποίον 

λατρεύει.
— 'Ηνωμένα χείλη, είναι ψυχαϊ αδελφωμέναι. Ό άνθρωπος, τδ ταπεινόν δημι

ούργημα, μετά τοΰ Θεού, τοΰ αιθέριου Πλάστου, δι’ έρωτικοΰ μόνον φιλήματος συγ
κοινωνούσα. Διά τοΰ φιλήματος αναγνωρίζουσιν άλλήλους.

—Αί κυρίαι διακρίνονται μόνον είς τάς έφευρέσεις... μαρτύρων διά τους άνδρας.
— Όπόσον έξοχους έκφράσεις μεταχειρίζεται δ διάσημος Γαλάτης συγγραφευς 

καί περικλεής ποιητής, ό ύπατος τών τής ψυχολογικής Σχολής κριτικών καί μυθι- 
στοριογράφων ΠΑΥΛΟΣ ΒΟΥΡΖΕ, ον κατά τδν Φεβρουάριον μήνα τοΰ 1893 έφιλο- 
ξένησεν ή πόλις τών ’Αθηνών: Διά γυναίκα ώραίαν άλλ’ όχι θαυμασίας καλλονής 
λέγει:7Ητο έκ τών γυναικών,αϊταες δέν φαίνονται ώραίαι ή εις τδ δεύτερον βλέμμα: 

Και μία παρομοίωσις εζαισία τοΐί liiov'. Τδν αγαπώντα την ανεψιάν, άλλά λίαν 
προνοητικώς κάμνοντα άπειρους φιλοφρονήσεις είς τήν θείαν, τδν παρομοιάζει: Μέ 
παίκτην σφαιριστηρίου, οστις σημαδεύει τήν λευκήν σφαίραν διά νά κτυπήση τήν 

ερυθράν :

—Ό γράφων έπιστολήν πρός τήν ύπ’ αύτοΰ άγαπωμένην, έκτελεί χρέος συμβο
λαιογράφου τής καρδίας του.

—Τδ άνακουφιστικώτερον ιατρικόν έρωτευμένης καρδίας είναι είσπνοαί... ·Ίων.
—Τδ καθήκον τής γυναικός είναι νά ήνε ώραία.
—Νυμφευόμενος γυναίκα κακής ψυχής, τδ φρονιμώτερον νά πέσης είς τδ ΰδωρ

με το κεφάλι κάτω-
—Διά νά κράτηση μία γυνή μυστικόν, πρέπει νά πάρη 5-6 τούλάχιστον βοη

θούς.

— 'Η γυνή είναι έν ταύτώ ή κοιτίς καί δ τάφος τοΰ έρωτος. —Μή προσφέρετε 
ούδέποτε έρωτα είς γυναίκα πολυάσχολον.

—Ό Ούγκώ είπε τδν έρωτα περιστολήν τοΰ παντός καί έν ον, καί δμως δ έ
ρως είναι διαστολή τοΰ παντός είς δλα τά οντα. Τί κράτος άπέραντον. Πολίτευμα 
αισθημάτων ή καρδία! Όρια δέν γνωρίζει, αιωνίως άγωνίζεται, και θήλις ’Ανταίος, 
έξανίσταται, καταβαλλομένη. Δυστυχείς οί κάτοικοι τής έπικρατείας της...

—Ούδέν άλλάσσει εύκολώτερον τής ροής τοΰ ΰδατος, καί τής διαθέσεως τής γυ- 

ναικός.

—Τδ μεγαλείτερον έγκλημα δ Γάμος. Ό δημόσιος Κώδιξ έπιτρέπει τοΰτο και 
ένθαρρύνει ή ’Εκκλησία, έν ω δέ τήν αυτοκτονίαν τήν απαγορεύει, εν τούτοις αύ- 
τήν τήν άένναον άικτονίαν τήν ενισχύει.

—Κατά τινα σκέψιν, ούδείς άποθνήσκει τήν προτεραίαν γάμου ή ταξειδίου. Ό 
’Αττίλας άπέθανε τήν πρώτην τοΰ γάμου του νύκτα.

—Τήν νύκτα τών Γάμων έκάλουν οϊ άρχαίοι νύκτα μυστικήν.

—Ή άγάπη μακροθυμεί.

—Ή άγαπωμένη γυνή θά έχη πάντοτε δίκαιον.

—Διά τούς άληθώς άγαπωμένους δέν ύπάρχει πρΰτον φίλημα. "Απαντα τά φι
λήματα παρέχουσι τοσοΰτον θέλγητρον,τοιαύτην γοητείαν καί γλυκείαν θερμότητα, 
ώστε διαβάθμισις ούδεμία δέν χωρεί: ’Αλλά καί τις λησμονεί το δια το φίλημα
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ώραϊον δίστιχου τοϋ αλησμονήσου ’Εθνικού ποιητοΰ μας ΆχιΛΑεως Τϊαράσχον 
Μ’ εν φίλημα γεννώμεθα, μ’ δν φίλημα γεννώμεν 
Καί φίλημα λαμβάνομεν, όπόταν τελευτώμεν.

— Έν τούτοις τελευταίου ύπό διαπρεπούς ’Αμερικανού Ίατροΰ, προύτάθη ή κα- 
τάργησις τοΰ φιλήματος, τό όποιον ονομάζει «συνήθειαν ακάθαρτον καί ανθυγιει
νήν».

—Τάς μεγαλειτέρας ανοησίας δύναται τις νά λέγη, μέ τήν πεποίθησιν OTt θ’ ά- 
ρέσωσι μόνον είς τήν άληθώς άγαπώσαν αύτόν γυναίκα. Πάντοτε θά τάς θαυμάση, 
έστω καί άν ήνε ευφυής.

— Έν τω έρωτι διακρίνονται παιδικότητες, είς τά άλλα πάθη μικροπρέπεια:. 
—ΕΡΩΣ, τροφή δύο πνευμάτων άμοιβαίως εννοούμενων, δύο καρδιών συναλλασ

σόμενων, δύο βλεμμάτων εξ ίσου γλυκυθύμως συναντωμένων.
— Ή διάρκεια παρίσταται ώς τό λαμπρότερον αγαθόν διά τήν τελείαν ευδαιμο

νίαν τών αγαπώντων αλλήλους.
— Ό εμπιστευόμενος μυστικόν είς γυναίκα, ομοιάζει τόν κούπτοντα τραπεζικόν 

γραμμάτιου ύπό ύαλον.
— Ό πλούτος νίκα πάντοτε τόν ψευδή έρωτα.
—Κατά τινα γνώμην κυρίας, ό Γάμος εξευγενίζει τόν χαρακτήρα, ένεκεν τοΰ 

μαρτυρίου, τό όποιον επιβάλλει είς τάς γυναίκας.

Τής ματιάς Σου τό φώς λαμπυρίζει 
καί μέ λάμψι καί Φως χαρωπό 
τής καρδιάς μου τα σκότη Φωτίζει, 
Σ’ αγαπώ, Σ’ αγαπώ, Σ’ αγαπώ.

"Αχ I τραγούδα, μικρό μου αηδόνι 
ευτυχίας, αγάπης σκοπό 
κΓ ό καιρός τής χαράς Μας σιμώνει, 
Σ’ αγαπώ, Σ’ αγαπώ, Σ’ αγαπώ.

—Ό ’έρως, ό συνδέων δύο καρδίας είς μίαν, ό έξαγλαΐζων τής ζωής τάς σκέψεις 
καί έπαγγελλόμενος ήμέρας ευτυχείς, είναι αίσθημα, όπερ ύπό μορφήν γαλήνιον 
παοουσιαζόμενον, δύναται άκόμη νά έξευγενισθή καί νά διαιώνιση τήν ειρήνην καί 
τήν χαράν τής ψυχής, έάν ταύτας συνωδεύη ή αρετή.

—Διά τήν ασφάλειαν καί αξιοπρέπειαν τής γυναικός, προτιμότερον εξ αρχής να 
τή έμπνευσθή τό καθήκον ή νά τή έπιβληθή.

—Αί ώραϊαι γυναίκες, αϊτινες είνε θυμώδεις καί κατηφείς δμοιάζουσι μέ δοχεία 
έξ αλαβάστρου, περιέχοντα δξος.

— Ό έρως είναι λειτουργία φυσιολογική.
—Κατά τόν Ζολά : Ό έρως, δπως καί τά χελιδόνια, φέρει γοΰρι στα σπίτια.
—Πάσα ζηλοτυπία στιγματίζει τήν ερωμένην, ατιμάζει τόν εραστήν καί εξά

πτει τόν έρωτα.
— Εκείνο τό όποιον άποδεικνύει ότι ή ανθρώπινη καρδία δέν φιλοξενεί μόνον τήν 

Φιλαυτίαν, είναι, ότι συναινοϋμεν νά έπανίδωμεν γυναίκα, ήτις μάς ήπάτησε, καί 

ότι τήν άγαπώμεν ακόμη.
—Καλλίτερου νά μή άγαπηθή τις ποτέ ή ν’ άγαπηθή καί ν’ άπατηθή.

ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΤΥΠΑΛΔΟΣ ΧΑΡΙΤΑΤΟΣ
ΙΑΤΡΟΣ

I

I
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ΑΚΩΣ ci νεώτεροι Έλληνες έ'πραξαν καθ ’ ήμάς έπονομάσαντες 
"Αρειον Πάγον τό ακυρωτικόν Δικαστήριον, καθόσον ώφειλον νά διαφυ- 
λάξωσι την σεμ.νοτάτην τών ονομασιών πρός άνασύστασιν πραγματικήν 
ήθικοϋ δικαστηρίου έπί εύρυτέρων μάλιστα τών τοϋ αρχαίου βάσεων καί 
είδικώς ασχολούμενου περί την ενδελεχή έ'ρευναν καί έκτίμησιν τών πρά
ξεων καί τοϋ καθ ’ δλου βίου τών Ελλήνων πολιτών καί δι ’ ετυμηγο
ρίας αύστηράς δικαίας καί αμερόληπτου βραβεύοντος καί πολλσχώς τι
μώντας την μνήμην τών έκάστοτε έπ ’ άρετή, αύταπαρνήσει καί φιλοπα
τρία διαβιωσάντων άνδρών. Νϋν μάλιστα μεγίστη ανάγκη τοϋ τοιούτου 
δικαστηρίου παρίσταται, οπότε τά ήθη τοσοΰτον διεφθάρησαν, ώστε ό 
έγωϊσμός καί τό κακώς ένοούμενον άτομικόν συμφέρον έστήρευσαν πάσαν 
πηγήν, έξης ήδύναντο ν ’ άναβλύσωσι γενναία καί εύγενή αισθήματα καί 
έφυγάδευσαν έκ τοϋ τόπου τής γενέσεως αύτών πάν ιδεώδες τοϋ καλοϋ 
τοϋ ωραίου καί τοϋ άληθοϋς· άν τοιοϋτο δικαστηρίου ύφίστατο, ούτε τό 
ήμέτερον Έ&ν. Ήμ,ερολόγίον θά ήναγκάζετο έκ τών ένόντων καί έξ άτε- 
λών πληροφοριών καί ημιτελών ειδήσεων νά άναγράφη κατ ’ έ'τος βιο- 
γραφικάς σημειώσεις τών διαπρεψάντων άνδρών, καί ή μνήμη τοϋ 
Ίωάννου Τυπάλδου Χαριτάτου θά ήτο προ πολλοϋ θέμα Πανελ
λήνιον. Ότι δέ μεγίστη ήθικη παρόρμησις θά έγεννάτο καί εύγε- 
νης προς άρετην άμιλλα τών άτόμων καί οικογενειών, άν τοιαϋται τιμη
τικά! έτυμηγορίαι ύπό τοιούτου σεμνοπρεπούς καί πανελληνίου Άρείου 
Πάγου έξεδίδοντο έκάστοτε, ούδείς έχέφρων βεβαίως ήδύνατο νά μή όμο- 
λογήση· ένώ νϋν δλως τούναντίον οί σημερινοί Έλληνες εχουσι πλείστους 
λόγους νά παρορμώνται εις καταδολίευσιν τών νόμων, είς καταπάτησιν 
τών δικαιωμάτων τοϋ άλλου, είς άσεβή καί φανεράν παράβασιν τών τής 
Θείας ήμών Θρησκείας ύπαγορεύσεων καί νουθεσιών καί είς παντελή παρα
μέλησή παντός έν γένει θρησκευτικού, πολιτικού, κοινωνικού καί οικογε
νειακού καθήκοντος. Προ παντός δμως άλλου αιτίου, δύο εΐνε οί σπουδαιό
τεροι καί μέγιστοι παράγοντες τής παρούσης έκλύσεως τών ήθών καί 
επομένως τής κατατρυχούσης ήμάς σημερινής κακοδαιμονίας, τής άπει- 
λούσης όσον ούπω νά καταστρέψη πρόρριζα πάν δ,τι καλόν καί ύγιές, 
αιώνες πλεΐστοι δσοι μοχθήσαντες, έκληρονόμησαν είς τούς άπογόνους τών 
γιγάντων τής άνθρωπότητος· πρώτον τό δλως άκαταδίωκτον καί σχεδόν 
τιμώμενον καί περί πολλοϋ θεωρούμενον, έπιδεικτικόν καί έθνοφθόρον κέρ- 
όος, το έκ τής αίσχράς συναλλαγής καί άπεμπολήσεως τών συνειδήσεων 
προερχόμενον, καί δεύτερον ή μετ’ άκρας άκηδίας ού μόνον άλλά καί

Ιωάννου Αρςενη «ποικίλη στοά» 19
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δεικτος άρετή της εύαριθμοτάτης σήμερον καί δσον οΰπω έξαλειφθησομέ- 
νης τέλεον χορείας τών όλιγίστων έναρέτων, τίμιων, ευσυνείδητων καί 
τοϋ συμφέροντος τοϋ ιδανικού τής πατρίδος θιασωτών.

Ή καταπιέζουσα σήμερον τήν ελληνικήν κοινωνίαν ηθική νόσος είνε 
καί χρονιωτάτη καί οργανική καί σχεδόν άνευ έλπίδος ή θεραπεία αυτής· 
ανάγκη γενναιότατων μέτρων καί τεχνικωτάτων έγχειρίσεων, άλλως τδ 
πάν άπώλετο· άν δέν σπεύσωμεν διά δρακόντειων άφ ’ ένδς νόμων νά πα- 
τάξωμεν τήν λυμαινομένην ημάς ηθικήν γάγγραιναν τήν διά σηψαιμικών 
ήδη φαινομένων ύποδηλοϋσαν τδ έγγίζον κοινωνικοπολιτικδν τέλος τής 
'Ελλάδος, άφ ’ ετέρου δέ έγκαρδιώσωμεν καί στηλώσωμεν τούς δλίγους 
ώς έκ θαύματος έναπομείναντας τοϋ καθήκοντος έραστάς, καί προτρέψω- 
μεν ουτω καί τούς λοιπούς είς μίμησιν, άς έτοιμασθώμεν έν μακαρία 
άμεριμνησίγ καί φακιρική άναλγησία άναμένοντες τδν μετ ’ ολίγον έπε- 
λευσόμενον τυφώνα, δστις θά συμπαρασύρη άπαντας ημάς είς τήν άβυσ
σον τής κοινωνικής, πολιτικής καί έθνικής άποσυνθέσεως.

Εις τών εύαριθμοτάτων ευπαιδεύτων έπιστημόνων, έναρέτων πολιτών, 
τά μάλιστα εύσυνειδήτων πολιτευτών καί τοϋ καθήκοντος ζηλωτών τής 
νεωτέρας Ελλάδος ύπήρξε καί δ ’Ιωάννης Τυπάλδος Χαριτατος.

Έγεννήθη έν Ληξουρίω έν τή εύάνδοω τής Κεφαλληνίας πόλει τδ 
1819 έκ γονέων τά πρώτα φερόντων διά τε τάς άρχαίας οικογενειακά: 
φιλογενεϊς παραδόσεις, καί διά τάς έπιτοπίους πολυειδεϊς κοινωνικάς 
εύεργεσίας. Διδαχθείς τά εγκύκλια μαθήματα έν τή γενετείρα, άπεδή- 
μησε πρός έπιστημονικήν μόρφωσιν είς τήν εσπερίαν Ευρώπην, καί έφοί- 
τησεν είς τά Πανεπιστήμια Πίζης, Σιέννης, Φλωρεντίας καί Παρισίων, 
καταγινόμενος μέν ιδία είς τήν ιατρικήν, ής καί έγένετο διδάκτωρ, άλλά 
φύσει ών φιλομαθής καί έξερευνητικδν πνεύμα καί φιλοπερίεργου, ούκ άκρο- 
θιγώς έπελαμβάνετο καί τής μελέτης τής έν γένει φιλολογικής καί επι
στημονικής έν Εύρώπτ] κινήσεως, καί τερπόμενος κατά τάς ώρας τής 
σχολής αύτοϋ είς τήν μελέτην τοϋ Voltaire, Chataubriand, Boileau, 
Rousseau καί πολλών άλλων συγγραφέων έξοχων καί ποιητών, ιδία δέ 
έλαυνόμενος καί ύπό τίνος ποιητικού οίστρου, άχωρίστους είχε συντρόφους 
τών μελετών αύτοϋ τόν Dante, Tasso, Petrarcha, Ariosto, ύφ’ ών 
ένθουσιαζόμενος έ'γραφεν Ίταλιστί καί τινα ποιητικά δοκίμια· διά ταϋτα 
κράτιστος έγένετο γνώστης άμφοτέρων τών Ευρωπαϊκών γλωσσών γαλ
λικής καί ιταλικής, ήν μάλιστα εύχερέστατα καί άπταίστως έ'γραφεν. 
Έχων δέ έξ οικογενειακής άνατροφής λαμπρά: θρησκευτικάς ύποθήκας 
καί πεποίθησιν άκλόνητον είς τήν πίστιν τών πατέρων αύτοϋ, μετ ’ άθυ- 
μίας άκρας έβλεπεν έξοχους εύρωπαίους έπιστήμονας καί σοφούς συγγραφείς 
άποβαλόντας πάντα θρησκευτικόν χαλινόν καί ριπτομένους είς τά άχανή 
καί ερεβώδη τέλματα τών ύλιστικών θεωριών, τά γενήσαντα τά διάφορα 
μικρόβια τών σημερινών κοινωνικών ήθικών νόσων τών άπειλουσών νά 
άνατρέψωσι τδ άρμα τοϋ πολιτισμού καί τής προόδου καί νά ρίψωσι τήν 
άνθρωπότητα είς τήν άπόγνωσιν και τόν ηθικόν θάνατον διά τούτο

ύπερβαλλόντως εύχαριστεϊτο άναγινώσκων, ότι οί πλεϊστοι τούτων μετέ- 
γνωσαν καί έπί τέλους άποσκορακίσαντες τάς έαυτών δοξασίας, έπανήρ- 
χοντο είς τήν οδόν τής άληθείας καί τής πίστεως, έξ ής έξώκειλαν προς 
μεγίστην έαυτών καί τών οπαδών των ηθικήν καί ψυχικήν βλάβην.

Έπανελθών μετά τήν άποπεράτωσιν τών σπουδών αύτοϋ είς το προσ- 
φιλέστατον αύτώ π< 
ποτέραν καί κοινωφελεστέραν τι 
μετ’ άπαραδειγματίστου 
καί μετά χάριτος, άρκούμενος 
πρόσοδοι μικράς κτηματικής πατρικής περιουσίας 
μου βίου καί τής οικογενειακής έστίας, ένυμφεύσα·

•ών οπαδών

•άτριον έδαφος, ήρξατο μ.ετερχόμενος τήν φιλανθρω- 
:ών έπιστημ-ών είς τούς συμπολίτας αύτοϋ 

ζήλου καί άφιλοκερδείας προσφερόμενος δωρεάν 
είς βίον λιτότατον, είς δν έπήρκουν αί 

. ’Εραστής δέ τοϋ έγγά- 
ο τήν ύπό πλείστων 

κεκοσμ.ημένην αρετών καί έξοχου τυχοϋσαν αγωγής Άντζουλεταν Λο- 
βέρδο, μεθ’ής άτυχώς όλίγιστον εζησε χρόνον, διότι βάσκανος όαίμων 
έφθόνησε τήν οικογενειακήν αύτοϋ ήρεμίαν, είς ήν ψυχή τε καί σώματι 
ήν αφιερωμένος, καί μετ ’ ολίγα άπό τδν γάμον αύτοϋ έ'τη το σκληρόν 
τοϋ θανάτου δρέπανον άφήρπασε τήν πεφιλημένην σύζυγον αύτοϋ, προς 
τήν μνήμην τής δποίας έμεινε μέχρι τέλους τοϋ βίου αύτοϋ στερρώς και 
άπαρηγόρητος, διαφυλάξας μετά θρησκευτικής εύλαβείας την έπί τώ 
θανάτω αύτής δοθεΐσαν έπιτύμβιον ύπόσχεσιν,

Τά δάκρυα μου τότε θά παύσουν 
^Οταν ’ς τδ ανήμα τοΰτο με θάψουν.

Καί μένει ώς φιλέρημος τρυγών στερηθεϊσα τής δμοζύγου, άναλαμβά- 
νει δέ μετά παραδειγματικής άφοσιώσεως τά τε πατρικά καί μητρικά καθή
κοντα πρδς τά άπορφανισθέντα τών μητρικών αύτών φροντίδων καί μερι- 
μ.νών δύο αύτοϋ τέκνα, καταβάλλει ύπερβολικούς μόχθους καί φροντίδας, 
αύτός έπιστατών έκ τοϋ σύνεγγυς είς τήν έπιμεμελημένην άνατροφήν 
των. ’Αλλά τύχη σκληρά καί άπάνθρωπος κατά βήμα καταδιώκουσα 
αύτόν, άφαρπάζει τδ έτερον κατά τό έαρ τής νεότητος αύτής, τήν άγα- 
πητήν αύτοϋ θυγατέρα Εύρυδίκην καί τώ έναπομένει δ πεφιλημένος 
αύτοϋ υιός καί κληρονόμος τών πατρικών άρετών Σπυρίδων, τοϋ όποιου 
ή νϋν έν τή κοινωνία Πάλλης ώφελιμωτάτη, επιστημονική, κοινωνική καί 
πολιτική θέσις, άποδεικνύουσι τό άρτιμελέ: τής άνατροφής καί τδ μέγε
θος τών φροντίδων, άς δ πατήρ κατέβαλεν, δπως άναδείξη έφάμιλλον 
αύτοϋ άντιπρόσωπον τών πρδς τήν κοινωνίαν εύεργεσιών τής οικογέ
νειας αύτοϋ.

Καί τοιοϋτος μέν ύπήρξεν ώς οικογενειάρχης καί ιατρός. Άλλά το 
σπουδαιότερον καί κοινωφελέστερον μέρος τοϋ βίου του οικαίως θεωρείται 
ή πολιτική αύτοϋ δράσις. Καίτοι έκ φύσεως καί προαιρέσεως οέν ητο 
πλασμένος διά τά πολιτικά,, έν τούτοις αί ίδιάζουσαι περιστάσεις, ύφ’ άς 
εύρέθη ή ιδιαιτέρα αύτοϋ πατρίς άπδ τοϋ 1868 καί εντεύθεν, ήνάγκασαν 
αύτδν καί άκοντα νά λάβη ού μόνον ενεργόν μέρος είς την πολιτικήν, 
άλλά καί τδ κύριον νά παίξη πρόσωπον εις τάς πολιτικάς καί κοινωνικάς 
διαμάχας τής ’Επαρχίας Πάλλης.

Καίτοι χαρακτήρος αρχαϊκού, δυσκάμπτου καί αυστηρού καί μάλ
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λον άποκρουστικοΰ καί ακριβώς άκρου αντιθέτου των δημοκόπων, πρός 
αύτδν άπέβλεψαν οί συμπολϊται αύτοϋ καί συνεσπειρώθησαν, όπως άπο- 
κρούσωσι την απολυταρχικήν πολιτείαν τοϋ Γεωργίου Ίακωβάτου, όστις 
έκφανατίσας τά πλήθη, ήπείλησε νά καταπνίξη ώς άλλος Νιαγάρας και 
κατασυντρίψω πάσαν έξέχουσαν έν τή ’Επαρχία κεφαλήν έ'ν τε τή επι
στήμη καί τω πλούτω καί τη κοινωνική έν γένει επιρροή. Έν τφ κιν- 
δύνω τούτω άναλαβών την αρχηγίαν της κατά τοϋ Ίακωβάτου άντιπο- 
λιτεύσεως, μετ’ άκρας ψυχραιμίας καί άποφασιστικότητος άντεπεξήρχετο 
καί διέλυε πάσαν πλεκτάνην καί τυραννικήν ενέργειαν τοϋ έκφανατισθέν- 
τος πλήθους, ώς δ’άλλος δ’ Άχιλλεύς εμφανιζόμενος πρό τοϋ Τρωικού 
στρατοϋ, ήνάγκαζε τάς τάξεις των αντιπάλων εις παντελή ύποχώρησιν. 
Έν τω έπαρχιακώ τούτω άγώνι χωρίς νά γνωρίζη, ούτε νά κολακεύη, 
ούτε νά περιποιήται τά πλήθη, κατώρθωσεν έν τούτοις νά σχηματίση 
έπιτόπιον πολιτικήν παγίαν καί ήδη έν τω προσώπω τοϋ υίοϋ αύτοϋ ύφι- 
σταμένην, ήν ούδείς άλλος των πρό αύτοϋ ή των συγχρόνων του κατώρθω
σεν. Διά ταϋτα έξελέγετο συνεχώς άρχων τοϋ δήμου, δημαρχεύσας δ’ έπί 
13 συνεχή έτη, ού μόνον την καθ ’ δλου πολιτικήν τής Επαρχίας Πάλ- 
λης διηύθυνεν άλλά καί αυτός πάντοτε κατήρτιζε τούς βουλευτικούς έπι- 
τυγχάνοντας συνδυασμούς. Καί έν τη εύρεία βουλευτική περιφερεία 
αυτός έχρησίμευσεν δ κυριώτερος σύνδεσμος τοϋ καθ ’ ολοκληρίαν τότε 
έπιτυχόντος έν Κεφαλληνία βουλευτικού συνδυασμού. Καί τελευταϊον 
κατά τήν προηγουμ.ένην βουλευτικήν περίοδον, άπαξ μόνον άποδυθέντα 
εις βουλευτικόν άγώνα, ή Επαρχία Πάλλης, έκτιμώσα τάς πρός έαυτήν 
μεγάλας έκδουλεύσεις καί τον άδαμάντινον τοϋ Άνδρος χαρακτήρα, 
βουλευτήν άνέδειξεν.

Πώς δέ διεχειρίσατο τά τοϋ δήμου Ληξουρίου κατά τήν πολυετή αύ
τοϋ δημαρχίαν, άρκεϊ ώς λίαν χαρακτηριστικόν γεγονός το ότι άδυνατών 
νά έπαρκέση εις τάς δαπάνας πρός άποστολήν τοϋ υίοϋ αυτού Σπυρίδω
νος εις τήν Εσπερίαν πρός έπιστημονικήν μόρφωσιν, ήναγκάσθη νά άπαλ- 
λοτριώση μέρος τής κτηματικής αύτοϋ περιουσίας· καί άπεχώρησε τής 
δημαρχίας μετά διαχείρισιν πολλών έκατοστύων χιλιάδων δραχμών, 
πενέστερος. ’Αρχηγός κόμματος καί έν Έλλάδι μάλιστα καί έν τή 
Πάλλη,έ'νθα διηνεκής όντως πάλη καί λυσσώδης διεξήγετο, τοϋ Γεωργίου 
Ίακωβάτου ύποδαυλίζοντος τά πάθη τών πολιτών μέχρι; εμφυλίων 
σπαραγμών, έν τούτοις άρχων ών τοϋ δήμου, έφέρετο προς πάντας έξίσου 
καί άμερολήπτως πρός τε τούς πολιτικούς φίλους καί έχθρούς· τοσοϋτον 
ο ’ έπακριβώς εϊχετο ού μόνον τοϋ γράμματος άλλά καί τού πνεύματος τών 
Νόμων καί διοικητικών έγκυκλίων, ώστε πολλάκις ήρνεΐτο καί εις αύ- 
τούς τούς στενότατους αύτού φίλους καί πολιτικούς θιασώτας τήν έκδοσιν 
πιστοποιητικών, οσάκις έφρόνει, ότι προσέκρουεν έστω καί εις γράμμα 
διοικητικής τίνος διατάξεως. 'Οσάκις δ’ έπείθετο περί τής άνάγκης τής 
έκτελέσεως δημοσίας τίνος πράξεως, προέβαινεν εις αύτήν μετά θάρρους 
καί άποφασιστικότητος, περιφρονών τάς τε τών ένδιαφερομένων κολακείας 
καί τάς άπειλάς τών άντιφρονούντων.

Επίσης δ ’ έξοχον έπεδείξατο πολιτικόν θάρρος καί συνετώτατα έπολι- 
τεύθη,καθ ’ήν έποχήν προκειμένου νά χειραφετηθή ή Εκκλησία τής Έπτα- 
νήσου άπό τού Οικουμενικού Πατριάρχου καί ύπαχθή πρός τήν τής έλευ- 
θέρας Ελλάδος, δ Γεώργιος Ίακωβάτος μικρού έδέησε νά γεννήση έν τή 
έπαρχία Πάλλης σχίσμα θρησκευτικόν, συμβουλεύων καί προτρέπων τούς 
εαυτού φίλους νά μή άναγνωρίσωσι κεφαλήν Εκκλησιαστικήν τήν Σύ
νοδον τής Ελλάδος καί νά ξεσχίσωσι τον περί τούτου τόμον τού Πα
τριαρχείου καί νά γείνη άφορμή καί ιερείς νά φυλακισθώσι καί οί ναοί 
έπί πολύ νά μένωσι κεκλεισμένοι ού μόνον άλλά καί οί ένορϊται έκάστου 
νά χωρισθώσιν εις δύο άντιμαχόμενα καί άλληλομισούμενα στοιχεία, καί 
βεβαίως άνευ τής ηθικής καί ΐσχυράς μεσολαβήσεως τοϋ Χαριτάτου, 
τά άποτελέσματα τής τοιαύτης Έκκλησιαστικοπολιτικής στάσεως θά 
ήσαν δεινά.

Λίαν φιλόπατρις ών καί διακαώς έπιποθών τήν άπελευθέρωσιν τοϋ 
δούλου Ελληνισμού κατά τον άγώνα τής Κρήτης τού 1867, έγένετο εν 
έκ τών δραστηριότερων μελών τής τότε συστηθείσης έπιτροπής ύπέρ τής 
Κρητικής έπαναστάσεως καί μετά θρησκευτικού όντος ζήλου καί μεγά
λης φιλογενείας περιέθαλψε τούς εις Κεφαλληνίαν πρόσφυγας Κρήτας.

Τοιούτος δ βίος τού άνδρός, ού παραθέτομεν τήν εικόνα, πλήρης θυ
σιών, αύταπαρνήσεως καί φιλοπατρίας, διά παντοίων αρετών άνθοστε- 
φής, πρότυπον γενόμενος εις μίμησιν οικογενειακού, κοινωνικού καί πολι
τικού βίου.

Ό ’Ιωάννης Τυπάλδος Χαριτάτος, δ ύπό οικογενειακήν, κοινωνικήν, 
καί πολιτικήν έποψιν, πατριάρχης τής έπαρχίας Πάλλης έν τή παρούση 
γενεά, άπέθανε τήν 1 Οην Μαΐου 1895, άπαντες δ’ έθρήνησαν διά τήν 
άπώλειαν, ήν έν τω προσώπω αύτού ύπέστη ή Έπαρχία, καί διά τό δυ- 
σπλήρωτον κενόν, όπερ ^γκατέλιπεν, οι τε φίλοι καί πολιτικοί έχθροί, 
καθόσον άτομικόν έχθρόν ούδένα ούτε είχεν, ούτε ήδύνατο νά έχη, ώς έκ 
τοϋ άρίστου τρόπου, καθ ’ δν έβίου. Ουδέποτε κηδεία έγένετο έν Ληξουρίω 
περιδοξοτέρα καί μάλλον έπιβάλλουσα, ώς ή τοϋ I. Χαριτάτου, καθόσον 
ού μόνον έξ όλης τής έπαρχίας άκράτητον καί μετ ’ άκρου σεβασμού συν- 
έρρευσεν άπειρον πλήθος, άλλά καί έκ τής πλησίον πόλεως ’Αργοστολιού, 
πλεΐστοι όσοι τιμώντες τήν μνήμην τοϋ μ.εταστάντος. Διετάχθησαν ύπό 
τής Κυβερνήσεως τηλεγραφικώς ό τε Νομάρχης καί δ Φρούραρχος Κε
φαλληνίας, όπως συνοδεύσωσι τον νεκρόν καί τω άποδοθώσιν αί κεκανο- 
νισμέναι στρατιωτικά! τιμαί ώς ιππότη τοϋ Χρυσού Σταυρού τοϋ Σωτή- 
ρος. Πλεΐστοι καί πολυτελέστατοι κατετέθησαν στέφανοι, έν οις διεκρί- 
νοντο έξόχως δ τοϋ τότε ύπουργοϋ τών Εσωτερικών κ. Ν. Μεταξά, 
Θάνου Τ. Μπασιά, Πέτρου Τ. Ξυδιά, Σπ. Τ. Φορέστη, οικογένειας Λο- 
βέρδου κλπ., έτάφη δέ δ I. Χαριτάτος, ού τόν νεκρόν άπεχαιρέτισαν δι ’ 
ώραίων λόγων διακεκριμένοι λόγιοι, έν τω πλησίον τής πόλεως μονηδρίω 
τού Άγ. Σπυρίδωνος έν τω τάφω τών πεφιλημένων αύτώ συζύγου καί 
θυγατρός. Π**»
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Αντώνιος- Έ^ανελλης

ΠΑΡΧΟΥΣΙΝ άνθρωποι, οί'τινες δέν εχουσιν ιστορίαν διότι δέν 
ήθέλησαν. Τούς άνδρας τούτους ο Φεγιέ ονομάζει ήρωας. Ήδύναντο 
ευκόλως νά διακηρύξωσι τδ ονομά των, συνοέοντες αυτό μέ οιαφόρους 
αγαθοεργίας και παρουσιάζοντες την προσωπικότητά των και δέν τό 
έ'πραξαν διά νά ήνε ελεύθεροι, ώστε νά φαίνωνται άνέτως γενναιότεροι!

’Άν τό άγαθοεργεΐν και εύεργετεϊν είναι της ψυχής άπόλαυσις ανεκλά
λητος, δύναται τις νά φαντασθή τί είναι άμφότερα, όπόταν γίνονται 
άνευ ούδενός ύλικοϋ άνταλλάγματος. Ή ψυχή ή μεγάλη καί άδιάφθορος 
δέν έχει ανάγκην νά φωτισθή έξωθεν ύπάρχει τό φως άκοίμητον έντος

αύτής και διά τοϋ ίδιου φωτός της θερμαίνεται καί θάλλει καί ανθίζει. 
Το άγαθον θά μένη πάντοτε τοιοΰτον, δταν έκτελεϊται διά τό άγαθόν 
μόνον, τ ’ όποιον δσον άθόρυβον είναι, τόσον καί περίλαμπρον καί πάμ- 
©ωτον καί άθάνατον.

Ό Αντώνιος Κανίλλης, τόν όποιον, νεκρόν πλέον, είναι δίκαιον νά 
περιλάβη ό δημόσιος έπαινος, διότι η μετριοφροσύνη δέν έξανίσταται πέραν 
τοϋ τάφου, είπερ τις καί άλλος σήμερον δικαιούται νά συγκαταριθμηθή μέ 
τούς άνδρας εκείνους περί ών γράφομεν καί τούς όποιους ό τρυφερός καί 
βαθύς μυθιστοριογράφος άποκαλεΐ ήρωας. Ή γεννέτειρά του πόλις Θεσ
σαλονίκη δύναται νά καυχάται διότι μεταξύ τών τέκνων της άριθμεί 
ένα τοιοΰτον καί νά θλίβηται ιδιαιτέρως διά τόν θάνατόν του. Άπώλειαι 
τοιαϋται δέν άναπληροϋνται ευκόλως, δταν μάλιστα άναλογισθή τις την 
σημερινήν σπάνιν μεγαλοφρόνων Άνδρών.

Έν Αλεξάνδρειά, τή προσκλήσει τοϋ θείου του cl’Anastasy, πλου
σίου εμπόρου, άντιπροσώπου δέ άχρι της τελευτής αύτοΰ της Νορβηγίας 
καί Σουηδίας, μετέβη νεαρώτατος ό Αντώνιος Κανέλλης, κατακτήσας 
τοϋ συγγενούς του την άγάπην θέρμην, διά τών χαρισμάτων της καρδίας 
του καί της εκτάκτου αύτοΰ άγχινοίας καί φιλοπονίας. Παρά τοϋ θείου 
του εστάλη έκεΐθεν είς Τεργέστην, δπως έκπαιδευθή, κάτοχος δέ μετ’ 
όλίγον της Γερμανικής καί Ιταλικής γλώσσης, άφ ’ ού διεκρίθη είς Γερ
μανικόν Σχολεϊον της Τεργέστης, άνεχώρησεν είς Σύρον, δπως άκολου- 

, θήση άνωτέραν Ελληνικήν Έκπαίδευσιν καί έκεΐθεν ενταύθα διά τόν
ίδιον σκοπόν πάντοτε. Παρά ετέρου θείου του μετέπειτα, τοϋ φιλογενοϋς 
καί ’Εθνικού Εύεργέτου Παππάφη, εστάλη είς Κωνσταντινούπολή, ένθα 
διέπρεψε μεταξύ τών ύπαλληλων τοϋ μεγάλου τότε εμπορικού καταστή
ματος τοϋ Κελαϊδίτου, μεθ ’ ού ακολούθως συνεταιρίσθη, νυμφευθείς καί 
την θυγατέρα του.

’Εντεύθεν άρχεται πλέον ή κυρία δράσις τοϋ αείμνηστου άνδρός. Άπο- 
κατασταθείς έν ’Αλεξάνδρειά κατά τό 1850, είκοσιπενταετης μόλις έν 
τή έποχή έκείνη, έπί τριακονταετίαν έτίμα το Ελληνικόν έμπόριον της 
έμπορικωτάτης πόλεως της Ανατολής καί το Ελληνικόν όνομα. Ή 
ομογενής Κοινότης, μνημών τών πρός αύτην ύπηρεσιών τοϋ ’Αντώνιον 
Κανέλλη, δέν θά λησμονηση ποτέ τδ έντιμον καί παρήγορον όνομά του, 
καθόσον αί άγαθοεργίαι του καί αί πολυειδεΐς έκδουλεύσεις του πρός τούς 
ομοεθνείς είσίν αναρίθμητοι καί βαρυσήμαντοι.

Ό Α. Κανέλλης έν ώ άφ’ ένος ήτο τοσοΰτον γενναιόκαρδος είς τά 
μερικά συμφέροντα τών έν Αλεξάνδρειά ομοεθνών, άφ ’ έτέρου δέν παρέ- 
βλεπεν οίανδήποτε έθνικήν άνάγκην, δπως έκδηλοϊ τής φιλοπάτριδος ψυ
χής του καί τής εύγενοϋς καρδίας του τά αισθήματα, οσάκις ’Εθνικά 
καί γενικότερα συμφέροντα έσήμαινον μεγάλους κινδύνους. Ότε τώ 1866 
ή αίματόβρεκτος Κρήτη έζήτει τήν μετά, τής μητρδς Ελλάδος έ'νωσιν 

> αύτής, ή καρδία τοϋ ’Αντώνιον Κανίλλη έσκίρτησε, τοσοΰτον δέ γεν-
ναίως καί έλευθέοως ύπεστήριξε τούς πίπτοντας έπί τοϋ πεδίου τής τιμή·, 
άδελφούς, ώστε πάσα γραμμή συρόμενη πρός τοϋτο, θά ήνε ωχρά καί
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δυσανάλογος διά την παραστατικότητα τών θυσιών τοϋ Άνδρος. Παι- 
διόθεν άνετράφη μέ πάσαν πρός την πατρίδα αγάπην καί έγαλουχήθη μέ 
τόν ένθερμον πατριωτισμόν, άνδρωθείς δέ καί κτησάμενος ιδίαν περιου
σίαν, έπροτίμα νά θυσιάζη τό πλεΐστον μέρος αύτής είς ευημερίαν της 
Πατρίδος.

Ό,τι δμως έξόχως χαρακτηρίζει τόν άνδρα είναι ή διαθήκη τοϋ’Εθνι
κού Ευεργέτου Παππάφη, θείου πεφιλημένου τοϋ Α. Κανέλλη. Ή δια
θήκη αΰτη ,δι ’ ής άπασα ή περιουσία τοϋ φιλοπάτριοος καί φιλάνθρωπου 
εκείνου βαθυπλούτου περιήλθεν είς τά έν Έλλάδι άγαθοεργά καθιδρύματα 
καί τά έν Θεσσαλονίκη, έν τή δποίιγ εγείρεται μόλις τώρα το Παπ,πά- 
φιιον ’Ορφανοτροφεϊον, οφείλεται πρωτίστως είς τον ’Αντώνιον Κανέλ- 
λην. Άποβλέπων ούτος, ούχί είς τό ίδιον άλλά είς το κοινόν συμφέρον, 
παρότρυνε τόν γενναΐον χορηγόν πρός τοϋτο καί έγράφη ή διαθήκη έκείνη 
διά τής όποιας άνεφάνη είς έ'τι ομογενής, μέγας ’Εθνικός Ευεργέτης.

Τιμή καί δόξα είς άμφοτέρους. Ό Εύεργέτης δ ’Εθνικός έχει τόσα 
δικαιώματα άθανασίας, όσα καί δ μετριόφρων εισηγητής.

** *
Ή είκών τήν όποιαν δημοσιεύομεν τοϋ άοιδίμου άνδρός, παρουσιάζουσα 

είς τούς άναγνώστας τοϋ Έ&νιχοϋ 'Ημερολογίου, την γλυκεΐαν καί με- 
λιχράν φυσιογνωμίαν του, φανεροόνει καί τής-ψυχής τό κάλλος καί ύπό 
τήν αύστηράν τοϋ προσώπου έκφρασιν άποκαλύπτει άληθή θησαυρόν 
άγαθότητος καί εύθύτητος έν τή καρδία, είς γραμμάς άδιοράτως ύπο- 
λανθανούσας, άνακυπτούσας άσυλλήπτως ύπο τάς πτυχάς, άς έχάραξεν 
δ χρόνος είς την συμπαθεστάτην μορφήν τοϋ έν άγαστή μετριοφροσύνη 
ζήσαντος ένθεου έργώτου τοϋ καλού καί φιλοπάτριδος πρεσβύτου. Είς τάς 
’Αθήνας δέν έζησεν δ Αντώνιος Κανέλλης ή μίαν οκταετίαν μόνον, άπό 
τό 1887 δτε άνεχώρησεν έκ τής Αλεξάνδρειάς, άποκατασταθείς δρι- 
στικώς ενταύθα, μέχρι τοϋ θανάτου αύτοΰ, έπισυμβάντος τήν 6ην Φε
βρουάριου 1895, άλλά καί κατά τό όλιγοχρόνιον αυτό διάστημα μεγά- 
λην άπετέλει παρ ’ ήμ.ϊν φιλανθρωπικήν προσωπικότητα καί ήσκησε καθ ’ 
άπαντα τόν βίον του τήν άγαθοεργίαν ώς ύπούργημα, άποβαίνων ούσια- 
στικώς καί κατά βάθος φιλάνθρωπος καί χρησίμως πάντοτε διαθετών καί 
τόν πλούτον του καί τόν χρόνον του καί τό έλαιον τής ζωής του. Ό Α. 
Κανέλλης δέν άνήκει είς τήν κατηγορίαν τών τρυφηλών καί άεργων 
εκείνων άνθρώπων, ών ή τυφλή τύχη έπλήρωσε πολλάκις σκανδαλωδώς 
τά βαλάντια δι ’ άκινήτων καί κινητών πολυτίμ,ων τίτλων καί οΐτινες 
ύπο ταπεινής κενοδοξίας έλαυνόμενοι, διανέμουσι κατ ’ άφορήτως επιδει
κτικόν τρόπον έλάχιστα ποσά μεταξύ τών άπορων τής πόλεως, όπως 
άντί ολίγων οβολών σφετερισθώσι κυρίως τήν φήμην τοϋ έξ έπαγγέλμα- 
τος ευεργέτου. Τούς άπορους καί τούς ενδεείς, τούς άναξιοπαθοϋντας καί 
δυστυχείς, ή ευεργετική χειρ τοϋ Άνδρος, πάντοτε περιέθαλπε καί ή άλη- 
θης στοργή του μετριοφρονώ:, πάντοτε σιωπηλώς, άνευ ούδεμιάς έπιδεί- 

ξεως έπαοηγόρει, διά νά πράττη μόνον τό καλόν, διά νά έξυπηρετή μό
νον τούς εύγενεΐς πόθους τής ψυχής του, ψυχής μεγάλης, ηρωικής, όπως 
άποκαλή τήν μετριόφρονα ψυχήν δ Γαλάτης μυθιστοριογράφος. Διά τοϋτο 
ούδέποτε ή γνωστή θορυβώδης διατύπωσις καί δ άκαιρος όχλικός θόρυβος 
ό γενόμενος μόνον έπί τώ σκοπώ ψευδούς έπαίνου καί ώς εύεργεσίαν κοι
νωνικήν χαρακτηρίζων ή διατυμ.πανίζων καί τήν έλαχίστην δωρεάν τοϋ 
πρώτου φιλανθρώπου, δέν διελάλησαν τάς πολυειδεΐς καί γενναίας χορη
γίας τοϋ ’Αντωνίου Κανέλλη, την Έλληνικωτάτην καρδίαν τοϋ όποιου 
τόσον διάπυρον έ'φλεγε το πϋρ τής εύποιίας καί δ ’Εθνικός ενθουσιασμός.

Τοιοΰτον δμογενή, φιλεύσπλαγχνον καί μ.εγαλόφρονα, ραίνει μέ τ’άρ- 
μόζοντα άνθη τής ύστεροφημίας ή « Ποικίλη Στοά», τής ύστεροφημίας, 
τήν όποιαν ζών άπέκρουσεν, ής δμως είπερ τις καί άλλος άξιοϋται δ Αν
τώνιος Κανέλλης, ού τήν εύεργετικήν πορείαν συνεχίζει ήδη δ μόνος υιός 
του καί πλήρης χρηστοτάτων ελπίδων νέος κ. Θεόδωρος Α. Κανέλλης, 
κληρονόμος όλου τοϋ πλούτου τών αισθημάτων τής πατρικής άγαθότητος 
καί εύγενείας καί εύλαβής τηρητής τών τελευταίων επιθυμιών κατ ’ έξο- 
χην άνεκτιμήτου καί πολυτίμ.ου πατρος.

Ή Ελληνική Κυβέρνησις, έκτιμώσα καί άμείβουσα τάς άρετάς τοϋ 
Α. Κανέλλη, έτίμ.ησεν αύτόν έν καιρώ διά τοϋ χρυσού σταυρού τού Σω- 
τήρος, άλλ’ εις τον τάφον όπου κατήλθε πρό ενός σχεδόν έ'τους δ φιλάν
θρωπος δμογενής, άνευ παρασήμων, κοιμάται έν ιερά γαλήνη μέ έλαφρό- 
τατον τό στήθος, ώς παιδίον, τό δποΐον δέν ήσθάνθη τήν ζωήν πριν 
άποθάνει, ώς δίκαιος διά τόν όποιον τό χώμα τοϋ τάφου δέν είναι παρά 
έλαφρά σινδόνη μετάξης.

ΨΕΥΤΗΣ
——

’Έλα, ’μάτια μου και φως μου,
"Ενα σου φιλάκι δόσμου,
"Εως πότε θά νηστεύω
Καί τούς άλλους θά ζηλεύω ;

— Φύγε, ψεύτη ! . . . Χθες ακόμα 
Δέν μ’ έφιλησες ’ς τδ στόμα, 
Είς τά ’μάτια καί ’ς τά φρύδια; 
Πάντα θάχουμε τά ’ίδια ; . . . — 
Καί τδ ψεΰμα κ’ ή αλήθεια 
Ε'νε ’ς τά φιλιά συνήθεια.

ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ
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Γεώργιος Θ. Ρετσίνας
( Άπέθανεν έν Πετραιεϊ τήν 27ην Φεβρουάριου 1893)

-ζ-'έ*  Λ\ σήμερον νά ήτο ’~z~j έ'δυεν, Γεώργίί, ή τελευταία άκτίς τοϋ 
διφρηλατοϋντος τόν Ελληνικόν αιθέρα Φοίβου. Σάν σήμ,ερον έ'δυεν ή 
τελευταία χρυσή άκτίς ή χρυσίζουσα τούς πένθιμους της ιτέας κλώ- 
νας και της κυπαρισσου, οτε παρεόιδομ.εν το ιερόν σκήνωαά Σου είς την 

θέρμην αγκάλην της Κοινής, της Μεγάλης ήμών Μήτρας καί έστέ- 
φομεν ύστατον τόν Γεώργιον, σπένδοντες τούς κρουνούς τών δακρύων μας 
έπί τής νεοσκαφοϋς γής.

Σέ ραντίζει, Γεώργιε, έτι καί νΰν μέ δάκρυ πυκνόν, άδαμάντινον, ή 
Πατρίς, τής οποίας έγένεσο τέκνον αγλαόν. Σέ ραντίζει μέ λευκά, αμά
ραντα άνθη ή έκθρέψασα καί έν τοϊς κόλποις αύτής άναστήσασα Πόλις, 
τής οποίας ύπήρξες τό σέμνωμα. Σέ ραντίζουν, Γεώργιε, μέ δάκρυ θα
λερόν έξ ουρανίας πηγής οί γεννήτορες καί κασίγνητοι, τών οποίων ύπήρ
ξες τό γλυκύ καμάρι. Σέ ραίνουν μέ άνθη καί κρίνα οί φίλοι τών οποίων 
ήσο αδελφός άληθής, άδελφός άλησμόνητος. Σέ ραντίζει μ.έ ουρανίας 
άμβροσίας δρόσον δ πενθών καί κατατρυχόμενος άδελφός έν τώ πενιχρώ 
τούτω κόσμω. Σύ, Γεώργιε, ήσο ή παραμυθία τοϋ πτωχού καί έρήμου. 
Σοϋ τό γλυκύ μειδίαμα έσβενε παντός πικραμένου τήν πίκραν καί τήν 
οδύνην. Ένώπιον Σοϋ, έκόπαζεν ή στοναχή τής συμφοράς καί δ έρημος 
καί έγκαταλελειμμένος άνεκάλυπτεν άδελφόν, καί έν σοί εΰρισκε βάκτρον 
στερρόν, άκλόνητον.

Ήγνόει, Γεώργιε, καί αύτος δ γεννήτωρ, ήγνόει δ συμπολίτης, ήγνόει 
δ άδελφός αύτός όποιος ουράνιος κόσμος έπλήρου τά άγνά σου στήθη. 
Ήγνοοϋμεν πάντες, μέχρι τής στιγμής καθ’ ήν μάς έγκατέλιπες προς 
φαεινότερον άποδημήσας κόσμον, ήγνοοϋμεν δποϊον κειμήλιον άτίμητον 
εϊχομεν έν μέσω ήμών, καί σήμερον άκόμ.η πάντες φωνοϋμεν τεθλιμμένοι 
«διατί νύχτα καί ’μέρα νά μη ήντλοϋμεν άπλήστως το θειον νέκταρ, όπερ 
έρρεεν άπό τό γλυκύ σου χείλος, καί άπο το λάμπον σου δμμα;»

Πάντες ούδ ’ έπί στιγμήν λησμονώμεν δποϊον άδάμαντα άπώλεσεν ή πα
τρίς καί ή έκθρέψασα καί γαλουχήσασα αύτόν πόλις. Ό Γεώργιος ήγνόει τί 
είνε ε”ρις καί διαίρεσις έν μέσω πολιτών έλλήνων.“Ηθελε νά ήνε φίλος άπάν- 
των καί άδελφός· διότι τοιοϋτον είχε πλάσει αύτόν δ ούράνιος Πλάστης.

Πάντας ήγάπα δ Γεώργιος, τούς δ’ άγαθούς καί χρηστούς πολίτας 
έλάτρευεν. Ό έκζητών τό καλόν καί μελετών πράξεις άγαθάς δέν κατέ- 
χεται ύπό αισθημάτων έγωιστικών. Ούδένα φθονεί δ πολίτης δ εύθύς καί 
άκέραιος, μετά.παντός δέ έργαζόμενος ύπέρ τοϋ άγαθοϋ, συμπράττει, καί 
έκουσίως τάσσεται ύπο τον συμπολίτην τον φέροντα βουλεύματα κεονά 
έν τοϊς άνδρικοϊς αύτοϋ στέρνοις. Καί αύτην μόνην έθεώρει εύτυχίαν δ 
άλησμόνητος ήμών Γεώργιος.

’Από τής άγαθής αύτοϋ ψυχής καί τής πεφωτισμένης διανοίας καί 
άπό τής άρίστης έπιστημονικής αύτοϋ μορφώσεως ώρμα γλυκύς καί άκά- 
θεκτος πρός έργασίαν προοιωνιζομένην τά βέλτιστα ύπέρ τής πεφιλημένης 
καί έκθρεψάσης αύτόν πόλεώς του.

Διακαώς έπεθύμει καί είργάζετο άόκνως, ΐνα καταστήση έν βραχυτάτω 
χρόνου διαστήματι τήν εύρυάγυιαν καί κοσμίαν πόλιν τοϋ Πειραιώς, κέν- 
τρον άγλαόν καί κόσμημα τής Ελλάδος άπάσης.

Ηύχετο καί είργάζετο άκάματος δ χρυσός μας Γεώργιος, όπως ένώση 
δύο άστεα άθάνατα, τό ιερόν τοϋ Κέκροπος Άστυ καί τήν καλλίκοσμον 
πόλιν τοϋ Πειραιώς.
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Διά τών άτρύτων καί πολυμόχθων αύτοϋ ένεργεεών, συνέστη έν Πει- 

ραιεΐ δ μουσικός θίασος, δ έπικληθείς «Καλλιτεχνική Οικογένεια», συγ
χρόνως δέ συνετέλεσεν δ Γεώργιος 'Ρετσίνας, ϊνα συσταθη καί έν 
’Αθήναις δ «Όμιλος τών Φιλομούσων», όπως προάγηται τό γλυκύ 
μέλος τό έξημεροϋν καί έκπολιτίζον τον άξεστου καί άχρηστον, τό αλη
θώς ανθρώπινον ράκος.

Ό γλυκύς μας Γεώργιος ε”διδε ζωήν καί νεύρα εις πάσαν την εύγενη 
νεότητα τοϋ Πειραιώς, καί ύπό την άπαλην καί στιβαράν συγχρόνως 
χεΐρα αύτού άνωρθώθη δ λαμπρός τών « ’Ερετών Όμιλος». Είχε πίστιν 
δ Γεώργιος έν έαυτώ καί δ πιστεύων μεταδίδει ώς δι ’ ηλεκτρικού σπινθη- 
ρος την ίδιαν πίστιν εις πάντας τούς περί αύτόν οΰτω δ’ ετρέψε πλεί- 
στους αγαθούς νέους πρός άνδρικάς ασκήσεις έν μέσω τής άφροστολίστου 
κυανής μας θαλάσσης. Κατεπλάγησαν τότε πάντες οί κατελθόντες έξ 
’Αθηνών καί θάμβος κατέσχεν αύτούς διά τήν τελειότητα καί εύκοσμίαν 
μεθ ’ ής διεςήχθησαν μίαν ημέραν αί λεμβοδρομία', έκεϊναι.

Άλλ’ή άκρα εύγένεια τών ύψηλών αύτού αισθημάτων άνεδείχθη καί 
κατά τάς μαύρας έκείνας καί άπαισίας ημέρας καθ ’ ας το πρώτον έσεί- 
σθη άνατιναχθεϊσα έκ βάθρων ή ώραία Ζάκυνθος, το κάλλιστον τής 
Πλειάδος τοϋ Ίονίου άνθος. ’Αμέσως δ έζόχως μουσοτραφής ημών Γεώρ
γιος, άκάματος καί άκαταπόνητος έργάτης πάσης εύγενοϋς ιδέας, ήρξατο 
νά παρασκευάζει συναυλίαν,ήτις έμελλε νά δοθή έν τώ δημαρχείωΠειραιώς.

Ειχον ήδη τά πάντα συμπληρωθή· εύγενεΐς νέοι καί νεάνιδες μουσο
τραφείς θά μετεΐχον τής συναυλίας· άλλ ’ αίφνης δ ακάματος έκάμφθη 
καί δ άκαταπόνητος Γεώργιος κατεπονήθη καί κατέπεσε φερων πλήρη 
τήν άδαμαντίνην αύτού πανοπλίαν.

Τοιούτος διά βραχέων δ γλυκύς μας Γεώργιος, δστις έξητμίσθη ώς ή 
δρόσος τής αύγούλας, καί έσβέσθη ώς διάττων άστηρ πριν καί το ιερόν 
αύτού φέγγος γλυκάνη καί παραμυθήση τούς μετ ’ έλπίοος πολλής και 
άφοσιώσεως πρός αύτόν άτενίζοντας.

’Επί σαπφειρίνου κόσμου πλανάται έτι καί νυν ή γλυκεία, ή Ουρανία 
ψυχή, ή ψυχή Σου, Γεώργιε.

Οί άδάυ.αντες τών άστέρων άποκόπτονται άπο του δίου αιθέρες, άλλά 
σκορπίζονται νυν άφανεΐς έπί τής έρήμου ημών γης καί αύχμηράς.

Άνά τον Παρθενώνα πλανάται τό γλυκύ σου τό μειδίαμα άνέφελον, 
ύπέρ τήν νέφελην καί ύπέρ τό άστρον τής χρυσής αύγούλας Σου, Γεώργιε.

'Γπήοξες δ πρώτος τών δμοτίμων, εύγενής καί γενναίος ύπέρ πάντα, 
καί ούδείς ποτέ έφθόνησεν τόν άνεπίληπτον έν χρηστότητι και εν τή ακέ
ραια αύτού αρετή.

Άποδην.ών άπό τής πενιχράς ημών γής, μετέτρεψεν δ Γεώργιος και 
τήν οδύνην αύτήν εις όλβον άείρροον εύποιίας ύπέρ τοϋ πτωχού, ύπερ 
τού έρήμου, ύπέρ τοϋ ορφανού, ύπερ του πενθοϋντος, υπέρ του εν φυλακή, 
τού οποίου τό άγιον δάκρυ εϊνε μαργαριτών καί άδαμάντων ύπέρτατον

Καί νύν, Γεώργιε, βήθι πρός τήν έριβώλακα Φθίην, πρός τά ’Ολύμ
πια Ούράνια Δώματα. ’Εκεί καί τό ύψηλόν, τό άπροσπέλαστον μυστή
ριον καί ή ’Αθανασία Σή, ή άτελεύτητος.

(Αυγουατος 1895} ΦΙΛΟΠΟΙΜΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ

ΕΝ ΔΑΚΡΥ ΑΚΟΜΗ ΕΙΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ

Ό* 1 ωραίος μας Πειραιεύς, ό αγαπητός μας τόπος απώλεσε τό σέμνωμά του 
και τής προόδου ό ιδρυτής, τής δρώσης νεότητος ό στύλος έπεσε προ τής κοινής 
ειμαρμένης.

Πρό τής ανατολής τοσοΰτον ανθήρας νεότητος, μέσα εις τά γλυκοχ αράγματα 
ήυ.έρας πλήρους ελπίδων έπεφαίνετο νέος προόδου δρίζων, δστις αίφνης έσβέσθη 
πριν ή αί φωτειναϊ ακτίνες του τελείως έκπεμφθώσιν.

Θησαυρός ζωής, τής οποίας δ βαρύς δ’γκος ήδύνατο νά ζωογονήση τάγμα γε
ρόντων, ϋπέκυψεν εις τά άγρια ένστικτα έκείνου, δστις παραχθεις έκ τής μαύρ.,ς 
χολής και του βαθέος σκότους τής αναισθησίας, δεν ήθέλησε νά ένδώση, καί 
κατά τας τελευταίας έτι στιγμάς τής ιρρικώδους φευ ! αγωνίας, εις τάς ταπεινας 
καί ίκετευτικας παρακλήσεις νέου παρ’ αύτοϋ ζητούντος τριών μόνον ετών ανα
βολήν έκτελέσεως οΰτω σκληρας άποφάσεως.

Πόσον ήθελε νά ζήση δ δύσμοιρος Γιώργος I καί δπόσην λύπην δεν έξέφραζεν 
ή συμπαθητικωτάτη εκείνη μορφή πρός τούς έκεϊ παρόντας ατυχείς φίλους του, 
οΐτινες δεν ήσαν ικανοί νά τόν κρατήσωσι μακράν άποδημοΰντα, νά τόν άνακου- 
φίσωσι τής τρομερας εκείνης αγωνίας, του προμηνύματος τούτου του θανάτου ! 
Πόσαι ήμέραι δεν παρήλθον, πόσοι δεν παρήλασαν μήνες, καί δμως έν ήμϊν μένει 
διαυγής ή μνήμη, άκεραία ή αγάπη δι’ εκείνον, ουτινος τό άρωμα άνεδίδετο άπό 
άκρου εις άκρον τοΰ εΐσέτι πενθοϋντος προσφιλούς του τόπου. Ναί ! ουδέποτε θά 
τόν λησμονήσω, διότι καί ουδέποτε ανεύρον μεγαλειτέραν ψυχήν, εύγενεστέραν 
καρδίαν. Ούδέποτε φύσις άνθρωπίνη, έξ δσων εγώ έγνώρισα, περιελάμβανεν έν 
έαυτή τόσας αοετάς, αΐτινες τόν κατέστησαν φαινόμενον έν ταύτη τή άληθώς 
στείρα εποχή φαινομένων. Ούδέποτε τάφος, δ λιμήν ουτος τής φθαρτής άνθοωπό- 
τητος, παρέστη εις έμέ μάλλον άποτρόπαιος, μάλλον άπαίσιος, άφού δύναται νά 
περικλείη τόσην νεότητα, τόσην εύγένειαν, τόσην άμνησικακίαν μετά τοσαύτης 
ΰψηλοφροσύνης............

Λεπτός τούς τρόπους, κόσμιος καί έπιφυλακτικός έν ταϊς δμιλίαις του, άλη
θώς εύγενής, κεκτημένος παν δτι άπήτει ό αιών τής προόδου, καθίστατο άπα- 
ραίτητος εις τούς εύγενεΐς κύκλους τών οικογενειών έκείνων, αΐτινες πάντοτε με
ταξύ τών πρώτων, πρώτην καί άναγκαίαν τήν έκείνου συμμετοχήν —γ- 
έαυτών συναναστροφαΐς έθεώρουν. Καί έν * *— ~L'---- -----! —1- —
άνθρωπίνην άντίληψιν, έφαίνετο, 
τοιούτος εις φίλας ύπάρξεις, μεθ’ 
έδέοντο άλλου φακού διά νά διίδωσι τήν μεγάλην

ι εν ταις 
.ν ω ητο τέλειος, κατά τήν περί τελείου 

διά τό αμνησίκακου, διά τό εύπιστου, μή 
ών έποθει στενώτερον έτι νά συνδεθή. Αυται 

■ου ψυχήν, τήν πάνδημον 
κηδείαν του, τόν γενικόν έκεϊνον ολοφυρμόν, όπως έξέλθωσι τής άπάτης των. 
Ο .Γεώργιος Ρετοίνας δεν ανήκε μόνον εις τόν στενόν κύκλον τών οικείων αύτού, 

ανήκεν εις τόν τόπον του, εις τόν Πειοαια του, δστις τόν ήγάπησε καί ήγα- 
πήθη παρ’ αύτού τόσον, ώστε νά άπαιτή έκαστος δι' εαυτόν ιδίαν δλως άγάπην 
και άφοσίωσιν. Καί δ Πειραιεύς έκλαυσεν έν αύτώ τέκνον, οί συγγενείς καί 
οί φίλοι έθρήνησαν αδελφόν, οί ένδεείς γενναϊον καί δαψιλή προστάτην............

( ’Οκτώβριοι τοϋ 1895}
ΕΜΜΑΝ. Γ. ΚΑΨΑΜΠΕΛΗΣ



J
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E ΤΑΣ ΠΡΩΤΑΣ γλυκείας καί μυροδόλους πνοής τής Ανοί- 
ξεως, έγεννήθη τά χαράγματα μιας ήμέρας τοϋ ’Απριλίου καί τήν 
γέννηόίν της έπανηγύριόεν ή φύόις, άγαλλομένη διότι άπέδιδεν εις 
τόν κόσμον, μίαν ώραίαν ψυχήν, μίαν ποιητικήν ϋπαρξιν, δν άληθές 
στόλισμά της. Είς τόν πλούσιον άπό ιστορικήν δόξαν καί έθνικόν 
παρελθόν οίκόν της, τά άνθη της χαράς άπετέλονν βωμόν λατρείας, 
τά ρόδα έώρταζον τήν νέαν κάτοικον της γης, είς ήν φωτεινήν Ανα
λαμπήν προσέδιδεν εν νέον της πλάσμα, δπερ τώρα τήν στολίζει, φέ- 
ρον τό κυανοϋν χρώμα τοϋ οϋρανοϋ της καί τήν ύπόχρυσον α'ίγλην 
τών άκτίνων της. Κατά τήν γέννησίν της τό παν ήτο έορτή Ανεκ
λάλητος, χαρά, ζωή .. Έφρισσεν ή χλόη ύπό τάς συμπαθείς θωπείας 
τών ζέφυρων, ή δρόσος έκόόμει μέ τούς μαργαρίτας της τά άνθη 
τής πορτοκαλέας, αί χελιδόνες έχόρευον, ώς, τρελλαί έξ ήδονής κορα
σίδες καί ή σειράν τών πτηνών, ή Αηδών, διεχύνετο είς μελωδίας 
συμπαθεότάτας.......................... Πανταχοΰ ήκούετο αίσθηματικώτατον καί
θελκτικώτατον άσμα, διαόκορπίζον τήν μελφδίαν χρυσών ονείρων καϊ 
τών λευκοπτέρών ελπίδων τήν Ανατολήν, φωνή ευχής καί ένθουσιώ- 
δους ευφροσύνης έχαιρέτα τήν ζωήν της, καί ή Ανατέλλουσα μέ τήν 
γέννησίν της ωραία ήμερα, αιθρία καί εαρινή, ώς ή πρόσηδος καρδία, 
ήτο ή ζώδα τής φαιδρότητος είκών................

*
* *

Σήμερον έπί τής χρυσής κεφαλής της είκοσι μόλις ένιαυτοί έχου- 
σιν άδρώς έπικαθήόει. Είναι όνειροπόλος κόρη ήρώων, θελκτικόν τέ
κνον τοϋ ΙΙαρνασσοϋ. Μέ τήν θάλασσαν καί τόν ούρανόν εις τούς 
ονειρώδεις, μεγάλους, έκφραότικούς καί γεμάτους άπό φλόγα καί κα
λοσύνην συγχρόνως όφθαλμούς της, μέ τό εύγενές καί ύι[τηλόν μέτω- 
πόν της, κρυπτόν ίσον ΰύος καί ϊσην εύγένειαν ιδεών, με τά έξ Αμέ
θυστου ώραϊα χείλη της, άτινα προδίδουσιν συμπάθειας άκέιωτον 
Θησαυρόν, μέ τήν πλουσίαν καστανήν κόμην της, ήτις πίπτει μαλ- 
θακώς έπί αύχένος γλυπτοΰ, μέ τό ύπερήφανον βάδισμά της, κλη
ρονομιάν εύκνημίδων προγόνων, μέ τό εύαίόθητον χρώμα αίθερίας 
παρθένου, πανταχοΰ διαχέουόα τό άρωμα τής χάριτος, τοϋ πνεύμα
τος καί τής εύμορφίας αύτής, είναι έκ τών συμπαθεστάτων τοΰ ’Άστεως 
καλλονών. Qui m’aime, me suive, τοΰτο έπί τοΰ δλου της φαίνεται 
νά μνε τό έμβλημά της. Άγαπα περιπαθώς τά άνθη ώόάν ,νά γνω- 
ρίζμ, δτι αύτά είναι τό άρμόζον σύμδολον τής νεότητος, τόσον έρα- 
σμίας καί Ανθήρας ώς ή ίδική της. Εύζωνος, περικαλλεΑτάτη, φιλο- 
μειδής, γλυκεία, εύμελής, μέ τόν έν τώ συνόλω ώραϊον τύπον 
καί τήν μελαγχολικήν καί έπέραότον α’ίγλην, ήτις άπείρως σκορπί
ζεται έπί τής μορφής τών έκλεκτών πλασμάτων, δεσπόζει διά τοϋ 
παραστήματος αύτής καί διά τών λοιπών θελγήτριον τής συνανα
στροφής της, τοϋ συμπαθούς άσματός της, τών ποικίλων γνώόεών της, 
έν ω τής άκάκου ψυχής αύτής ή πραότης καί τής εύγενοϋς της 
καρδίας οί παλμοί έμπνέουόι τήν λύραν !

Παν βήμά της σημειώνει μίαν έντύπωόιν, ένα παλμόν. Είδος έμ-
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ψύχου' ειδώλου, ύπόκειται είς τήν άνεξέλεγκτον και ύφέρπουσαν λα
τρείαν, ητις παρακολουθεί τάς ώραίας φυσιογνωμίας, ών τό άσύλ- 
ληπτον Ιδανικόν καί ή καλλιτεχνική των έπικΰρωόις προβάλλει 
συνηθέστατα άπό τοΰ χρωστήρος μεγάλου ζωγράφου ή τής σμίλης 
φημισμένου γλύπτου..........

*
* *

Τήν γνωρίζομεν πλέον είς τό Ελληνικόν Δημόσιον διά τής είκό- 
νος της, τήν γνωρίζομεν είς τούς άναγνώάτας τής «Ποικίλης Στοάς», 
οΐτινες παρακολουθοΰσι τά έν αύτμ άξιόλογα δημοσιεύματά της. Είναι 
ούχί μόνον έκλεκτή συνεργάτις άλλά καί πολύτιμος παράγων τής δια- 
δόσεώς της. Τήν διακρίνει ζηλευτή μετριοφροσύνη, έν ω είναι προικι
σμένη μέ πολλήν εύφυΐαν καί εύστροφίαν πνεύματος καί’λεπτήν μόρφω- 
σιν. Πάντοτε μελετώσα καί πάντοτε γράφουσα, έδημοσίευόεν άρώτας 
άχρι τοϋδε έν τμ «Ποικίλη Στοά» μεταφράσεις, καί έγραψεν ώραϊα 
πρωτότυπα έργα, άποπνέονια όλον τό άρωμα ποιητικής καρδίας καί 
ψυχής εύγενοϋς. Τούς λόγους της έκφέρει “μετά μεθυστικής εύγλωτ- 
τίας, προσδίδουάα είς πάσαν διάλεξίν της άφθονον τέρψιν, άποτε- 
λοΰσα ιδίαν έπιβολήν διά τής προσωπικής αύτής γοητείας, έπιχα- 
ρίτως εξηγούσα οίανδήποτε ιδέαν της καί μετ’ έντονου ζωηρότητας, 
είς άργυροήχους λέξεις, άποκρυάταλλώσεις μάλλον αρμονικής φωνής, 
έν θελκτικμ άφελεία διατυποΰσα τάς έννοιας τών ύ“πολογιόμών αύ
τής έπί παντός θέματος, είς δ ό εύτυχής συνομιλητής της θά εύρμ 
αύτήν πάντοτε μεμελετημένην καί μέ νέας καί πολυειδεϊς ιδέας. 
Έν τμ Φιλολογ α τής ήμετέρας Πατρίδος, ή Δεσποινίς Παρασκευή 
Παππακώότα, ύπισχνεϊται λαμπρόν καί εύελπι μέλλον.

*
* *

Άπό τής ούρανογείτονος χαίτης τοΰ εύγενεότάτου τών όρέων, οί 
πάπποι της έχαιρέτιάαν τήν έλευθερίαν, τά γενναία στήθη τοον έφρού- 
ρησαν τούς πρώτους τής εθνικής σημαίας κυματισμούς· ή έγγονή 
των, άνά τάς συνδένδρους κλιτΰς,’είς άς μουσηγέτης έκρυψε το θε- 
άπέσιον αύτοΰ ά,ντρον, πλήττουάα μέ τούς όοδίνους δακτύλους της 
εύμόλπους χορδάς συμπαθούς λύρας, ποθεί, “ϊνα αί Μοΰσαι, αΐτινες 
τήν άνέθρεψαν καί έν μέσω τών όποιων ηύξήθη, τήν παραλάβωσιν 
όριότικώς είς τό ένδιαίτημά των. . . .

Άλλ’ ό κόσμος, ό φοβερός αύτός τών Μουσών έχθρός, τήν διαμ- 
φισβητεϊ ζηλοτύπως. Δέν υπάρχει άράγε τρόπος νά μνε τις τών Μου
σών Ίλισσός, χωρίς νά παύση νά μνε καί τοϋ κόσμου ;

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΣΕΝΗΣ

1ST Ύ-
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κτικωτέρα, καθ’ ήν αί μυστηριώδεις δυνάμεις τής φύσεως φαίνονται α
, _ ~ » 1 X ΓΧ I \ t 1............. '  , ff/ΤίΛ ί Vftl I

ΑΘΕΐΑ ήσυχία κατέρχεται τών ουρα
νών, καί έν τώ άπόπτω σβέννυνται οί 
τελευταίοι τής ήμέρας θόρυβοι. Ή φύσις 
έν εύλαβεϊ συννοί^ σιγρε. Αί σκιεραί πά
ροδοι τοϋ δάσους δέν φωτίζονται πλέον, 
εί μη ύπό τοϋ ασταθούς φέγγους τοϋ έν 
τη ’Ατμόσφαιρα διακεχυμένου λυκοφω- 
τος. Ή αηδών ψάλλει πρός τόν ουρανόν 
τό τρυφερόν καί άκάματον έρωτικον αύ
τής ασμα, δπερ άντηχει είς τάς έρημους 
ύψούμενον καλλίρρυθμον. Μυρόεσσα αύρα 
θωπεύει τούς λόφους, ή δέ διαφάνεια τοϋ 
ουρανού έπιτρέπεε ν’ άναλάμπωσιν έν τώ 
σκιόφωτι, μόνον ή Άφροοίτη προς ου- 
σμάς, καί δ Ζεύς ύπέρ τάς κεφαλάς ή
μών. Είναι ή ώρα έκείνη, ή πασών θελ- 

ά- 
ποναρκούμεναι καί προκαλοϋσαι είς ψυχικάς διαχύσεις τήν ύπό σφρίγους 
όγκουμένην νεαράν καρδίαν, έν η διεγείρεται ή πρός τό ώραΐον, προς το 
μέγα, πρός τό ιδεώδες άνύψωσις τής ψυχής. Ο κόσμος φαίνεται έζαλλοι- 
ούμενος πρός στιγμήν. Ούδείς θόρυβος, ούδεμία κίνησις, ούδεμία φίλερις 
καί θυελλώδης έργασία μεταξύ τών δντων. Ό ώκεανός καθίσταται λί
μνη, καί τά τοπεΐα έξελίσσουσιν έν ήρέμω γλυκύτητι τήν άτραπόν τών 
έρημικών περιπάτων. Ώ συννους και σιωπηλη νυξ, της οποίας αι πλα- 
τειαι πτέρυγες διεγείρουσι κατά τήν διάβασιν αύτών τήν πτερυγίζουσαν 
όνειροπολίαν καί τήν λήθην τών ύλικών μεριμνών, οποίαν ευγνωμοσύνην 
δέν σοί όφείλουσιν αί ψυχαί, άς έλίκνισας έν ουρανίαις εκστάσεσιν! Οπό- 
σαι Βαθεϊαι καί ίεραί τουφερότητες δέν άντηλλάγησαν καί ηφανίσθησαν 

~ » ι χ’ 1 1 X » ft» - ν’* -» I ’T?συγχρόνως, υπο την μυστικήν επιορασιν της προστατιοος σκιάς σου 1 r.- 
πίσης πόσους πόνους, πόσας θλίψεις δέν κατεπράϋνεν δ ύπνος έπελθών 1 
Όποιας κοπώσεις δέν έξηφάνισεν, δποσας απελπισίας δεν αντικατέστησε 

ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡΣΕΝΗ «ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ» 20 



306 ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ 307
eta τών αγαθών τής άναπαύσεως και τών άπροσδοκήτων ύποσχέσεων τής 
(ρχιορδίς έλπίδος !

Περιπαθώς αγαπώ τήν μεγαλοπρεπή Νύκτα, ήτις κατέχει τήν παρά
δοξον δύναμιν ν’ αντικαθιστά οΰτω, τόν κόσμον τής μύχιας σκέψεως έν 
τώ κόσμω τής βαρείας ΰλης, καί ν’ άνοίγη τό πανόραμα τών ουρανών 
εις τό θεωρητικόν βλέμμα, φιλόδοξον, όπως σπουδάση τούς άλλους κό
σμους, οΐτινες δεν ε’ναι ορατοί διαρκούσης τής ημέρας. Πλήν, έν τή πε- 
ριπτώσει ταύτη, ή ίσχυρότερον έκπλήσσουσά με σκέψις, είναι τό διαλογί- 
ζεσθαι δτι, όπως παραχθή ή θαυμασία αΰτη μεταβολή έπί τής Γής, αρ
κεί ή φύσις ν’ άνυψώση τόν ορίζοντα άνωθεν τής χώρας έν ή κεϊται δ ή
λιος, και δτι, διά μόνης τής κλίσεως ταύτης τής σφαίρας, δ ηθικός κό
σμος ύφίσταται μεταμόρφωσιν ούχί όλιγώτερον πλήρη τής τοϋ φυσικού. 
Πρό πάντων δέ τό καταπλήσσόν με είναι δτι βλέπω διαρκούσης τής σιω
πηλής νυκτός, τής προκαλουμένης ύπό τής περί άξονα περιστρεφομένης 
ύδρογείου, νά ένεργώσιν άπαύστως αί τοϋ σύμπαντος κόσμου δυνάμεις, φέ- 
ρουσαι τήν σφαίραν ήμών εις τό αχανές τής αιωνίου έρήμου, άγουσαι αυ
τήν τή ένεργείρο τής παγκοσμίου έ'λξεως, διά ποικιλωτάτων κινήσεων, ών 
αΰτη είναι τό παίγνεον, καί έξαναγκαζουσαι ταύτην νά δίατρέχη 106, 
000 χιλιόμετρα άνά πάσαν ώραν. . . . ένώ ήμεϊς κοιμώμεθα ή όνειρευό- 
μεθα έν τω μητρικφ λίκνω τής τόσον γλυκείας καί ήρέμου νυκτός !

Όποια άντίθεσις! δποία θαυμαστή άνομοιότης, μεταξύ τής έξαιρέτου 
γαλήνης λαμπράς νυκτός, καί τής κολοσσιαίας δυνάμεως, ήτις, καίτοι ά- 
περγάζεται τό άποτέλεσμα τούτο, φέρει τήν Γήν πρός τό αχανές μετ’ ί
λιγγιώδους ταχύτητος!

Κατά τήν διάρκειαν νυκτός δέκα ώρών, δ πλανήτης ήμών διέτρεξεν έν 
τώ άπείρφ, δρόμον 268,000 λευγών ! Άλλως τε, έκαστον σημεΐον τής 
επιφάνειας αύτοϋ, κινηθέν κατά τήν ήμερησίαν περιστροφήν του έκ δυ- 
σμών πρός άνατολάς, διήνυσε τό ήμισυ περίπου τής περιφέρειας τοϋ πα
ραλλήλου τής Γής κύκλου, έφ’ οΰ κεϊται. Όθεν, κατά τήν διάρκειαν 
ταύτην ήδυνήθη δ παρατηρητής ν’ άκολουθήση βραδέως τήν άνεπαίσθη- 
τον φαινομενικήν κίνησιν, τής ύπέρ τήν κεφαλήν αύτοϋ άστεροέσσης σφαί
ρας, καί νά μελετήση τόν έξωτερικόν ούρανόν, χάρες εις τήν διαφάνειαν 
τής ατμόσφαιρας.

Ό άστερόεις τής νυκτός θόλος δέν ύπάρχει, ώς δέν ύπάρχει καί δ τής 
ήμέρας κυανόχρους ουρανός. Άμφότεροι έχουσιν αιτίαν, τήν αυτήν ιδιό
τητα τής Ατμόσφαιρας άντιστρόφως ένεργοϋσαν. Τό αέριον τής γής πε- 
ριείλημα, είναι μέν αρκούντως διαπερατόν νπ'ο τών φωτεινών αχτίνων, 
δπως, διά μέσου τούτου διορώνται οί μεμακρυσμένοι άστέρες, πλήν,οεν εί
ναι απολύτως διαφανές· έν τοιαύτη περιπτώσει, δ ούρανος θά έφαίνετο 
ήμϊν μέλας, άχρους, άντί νά παρουσιάζη τήν αεριώδη, βαθυκύανον καί 
ροώδη καλύπτραν, ήν προκαλει τό φώς άνακλώμενον έπί τών αερίων μο
ρίων, άτινα έπίσης δέν είναι άπολύτως διαφανή. Έν μέσω τοϋ άστερό- 
εντος σύμπαντος, φερόμενον τό ήμέτερον βλέμμα, άνάγει άορίστως έπί 
’ζδανικοϋ τίνος θόλου, ούτινος αποτελεί τό κέντρον, πάντα τά φωτεινά 

σημεία τά έν τώ άχανεϊ κατεσπαρμένα- ή ούρανία σφαίρα, έν τώ μέσω 
τής δποίας ύποθέτουσεν οτι .ύρίσκεται ή Γή, έγεννήθη έκ τής τάσεως ήν 
έχομεν, τοϋ άνάγειν άπαντ ταϋτα τά έξωτερικά σημεία έν μιςό καμ
πύλη επιφανείς, έπί τής αύ .ής άποστάσεως, καί έκ τής ανάγκης συγχρό
νως εις ήν εύρέθημεν, ΐνα ά εικάσωμεν τά άστροθετήματα καί κατονο- 
μάσωμεν ταϋτα, όπως τά άναγνωρίζομεν. Πράγματι όμως, οί άστέρες— 
οΐτινες είναι έπίσης ήλιοι — εύρίσκονται εις αποστάσεις πολύ διαφόρους έ- 
κεϊθεν τοϋ ύποτιθεμένου άσ-ερόεντος θόλου. Δύναταί τις νά κατανοήση 
τούτο, παρατηρών δτι, δ ΰτό όμβροφόρων νεφών κεκαλυμμένος ουρανός, 
δέν εχει ΰψος μεϊζον τών 1500 μέτρων (πολλάκις έλαττον) καί δτι, άπό 
τών νεφών τούτων μέχρι τή; Σελήνης, τό διάστημα τούτο έπαναλαυ.- 
βάνεται 256,000 φοράς, έτι δέ. παρατηρών δτι, ή περί τάς 96,000 
λεύγας άφ’ ήμών άπόστασι-. τής Σελήνης είναι τό έκατομμυριοοτον τής 
άποστάσεως τής χωριζούσης ήμάς άπό τοϋ πλησίεστέρου απλανούς άστέ- 
ρος (τοϋ <χ τοϋ Κενταύρου) καί δτι, οί άστέρες, οΐτινες φαίνονται πλησίον 
άλλήλων, κεϊνται τοσούτω μακράν οί μέν όπισθεν τών δέ, ώστε έκαστη 
άπόστασις ύπολογίζεται διά τρισεκατομμυρίων λευγών !

Οί φιλόσοφοι τής αρχαιότητες παρεδέχθησαν τήν ΰπαρξιν τοϋ ούρα- 
νίου θόλου- διά τούς πλείστους, οί μέν άστέρες ήσαν ήλοι χρυσοί, οί δέ 
ούρανοπετεϊς λίθοι, πέτραι άτοσπώμεναι έκ τοϋ στερεώματος. Ό Κόπερ- 
νικκαί δ Γαλιλαίος, θραύσαντες τόν κρύσταλλον τών ουρανών, ανέπτυξαν 
τό σύμπαν έν τφ άληθεϊ αύτοϋ μεγαλείω. ’Αλλαχού θέλομεν ΐδει, άπό 
μετεωρολογικής άπόψεως, δποίαν έπίδρασιν έξασκεϊ ή νύξ έκπέμπουσα δι’ 
άκτινοβολίας εί. τό αχανές εν μέρος τής θερμότητες,ήν,κατά τό διάστημα 
τής ήμέρας άπε ρόφησεν ή γή. Ενταύθα, τοϋ ζητήματος άφορώντος τήν 
νύκτα, ύπό τήν έποψιν τής διαδοχής, τής προξενουμένης έν τή διανομή 
τοϋ φωτός διά τ ς περί άξονα περιστροφής τής ύδρογείου, δυνάμεθα μετά 
τούς άστέρας, ν άναμνησθώμεν τής παρουσίας τής Σελήνης, καί τοϋ θέλ
γητρου τοϋ νυκ μενού αυτής φωτός. Ύπό τε τήν έπιστημονικήν καί τήν 
καλλιτεχνικήν έποψιν, τό φέγγος, τό ύπό τής σελήνης έπί τής ’Ατμό
σφαιρας ήμών διαχεόμενον, ήξιζεν ειδικής μελέτης, ώς έκ τής ποικιλίας, 
ήν παρουσιάζει κατά τά διάφορα κλίματα.

Έοει νά μεταφερθώμεν εις τάς πολεκάς χώρας, δπως άπολαύσωμεν 
τελείου θεάματος μακράς καί παγετώδους νυκτός, καταυγαζομένης ύπό 
τοϋ ώχροϋ σεληναίου φωτός. Έκεΐ, κατά τήν έξάμηνον ταύτην χειμερινήν 
νύκτα, ή σελήνη άνατέλλει άπαξ τοϋ μηνός,καί μένει έπί δεκαπενθήμερον 
ύπέρ τόν δρίζοντα. Ή φάσις τής ανατολής είναι ή τοϋ πρώτου τετάρτου. 
Μετά τήν έμφά. .σιν αύτοϋ, δ άστήρ ύψοϋται, ολίγον κατ’ ολίγον δικογρά
φων κατά τό ήμισυ τοϋ χρόνου τής παρουσίας του επτά καί ήμισυ κύ
κλους περί τόν δρίζοντα. Συγχρόνως ή φάσις αυξάνει, γίνεται πανσέλη
νος, καί ή σεληναία σφαίρα σταματ^ εις τό άνώτατον ύψος αύτής, δπερ 
ούδέποτε ύπερβαίνει τούς 29 βαθμούς. Τότε, κατέρχεται διαγράφουσα 
επτά καί ήμισυ κύκλους πάλιν περί τόν δρίζοντα, καί κατά τό τελευ- 
ταϊον αύτής τέταρτον δύει καί είναι άφανής έπί δεκαπενθήμερον. Ή 
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μακρά αΰτη της σελήνης διαμονή έπί τοϋ ορίζοντας τών πόλων, έξηγεΐ- 
ται διά της κλίσεως της Γης έπί τοϋ έπιπέδου της έαυτής τροχιάς. Με- 
ταβαίνων τις εις την εΰκρατον ζώνην, βλέπει την σελήνην άνατέλλου- 
σαν καί ούουσαν καθ’έκάστην*  ένταυτώ έξικνεΐται είς ΰψη κατά τό 
μάλλον καί μάλλον μεγάλα ύπέρ τόν ορίζοντα. Ό μακροχρόνιος ούτ-ος 
φωτισμός τών πολικών νυκτών παρουσιάζει παράδοξον καί φανταστικόν 
χαρακτήρα. Αί ώχραί τής σελήνης άνταύγειαι διαχέονται έπί τών πα
χιών τής χιόνος στραιμάτων τών καλυπτόντων το έδαφος, καί μόνον οί 
γιγαντιαΐοι σωροί τών πάγων,ποικίλλουσι τό μονότονον τοϋ θεάματος τού
του, διά τών άλλοκότου σχήματος σταλακτιτών αύτών, οίτινες, ότέ μέν 
παριστώσι τό οδοντωτόν τών γοτθικών ήμών μνημείων, ότέ δέ μακράς 
κιονοστοιχίας. Έν μέσω τής αψύχου καί έρήμου ταύτης φύσεως ένεργών ό 
τής σελήνης λαμπρός καταυγασμός,γεννά ώραια φωτεινά φαινόμενά. Συ- 
χνάκις,κρυστάλλια πάγου,έπιπολάζοντα έν τή ’Ατμόσφαιρα,σχηματίζόυσι 
τούς μεγάλους λευκούς κύκλους περί τήν Σελήνην, καί τήν άπειρον ποικι- 
λίαντών τόξων, τών άλω καί τών παρασεληνών.Πολλάκις μάλιστα,ή ά- 
μυορά λάμψις τής σελήνης, αδυνατεί νά κατασβέση τάς λαμπράς άνταυ 
γειας τοϋ βορείου σέλαος, ούτινος αί ακτίνες καί τά τόξα έξησθενημένα 
ήδη, ένούνται μετά τών λευκών ή έγχρόων κύκλων τών παραγομένων ύπο 
τοϋ σεληναίου φωτθ£ διαπερώντος τά ατμοσφαιρικά κρυστάλλια. ’Αλλα
χού, αί έπί τοϋ έδάφους βελόναι πάγου, κείμεναι εις σκοτεινά μέρη, ά- 
ναχ.λώσιν ώς ώχράν καί φωσφορίζουσαν λάμψιν τάς πεφωτισμένας χιό- 
νας, ή μάλλον τούς σταλακτίτας τών κρυστάλλων, οίτινες εκτεθειμένοι 
εις τήν άμεσον έπίδρασιν τών τής Σελήνης άκτίνων. πολλαπλασιάζουσι 
τήν εικόνα. Έάν, είς τά ήμέτερα κλίματα στερούμεθα τοιούτων θεαμά
των, τό έαρ άνταμοίβει ήμάς διά νυκτών θερμών καί τερπνών, καθ’ άς, 
ή παρουσία τής σελή/ης καταυγάζει έξοχάς πλήρης ζωής, αί δέ ακτίνες 
τοΰ άστέρος τούτου, προσπίπτουσαι είς τά φυλλώματα τών δένδρων, δια- 
χέουσιν ειδός τι γλυκείας μελαγχολίας, προκαλούσης εις σκέψεις καί ρεμ
βασμούς... Τό σεληναΐον φώς τών ήμετέρων εύκρατων κλιμάτων, παρου
σιάζει θέλγητρου ολως ίδιάζον. Ώς έλεγεν ό Όσσιανός, είναι ή θεία 
αρμονία τών ήσύχων νυκτών, τών κα.λυπτομένων ύπό έλαφρών νεφών, ά
τινα φέρει ή αύρα, καί τών έμψυχουμένων ύπό τών μελαγχολικών φθόγ
γων τού «sweet nightingale» τοϋ ήδέως ψάλτου τού μεσονυκτίου.

Έν Ευρώπη, καί πασαις ταϊς εύκρατοις ζώναις, ή Σελήνη, όταν ολό
κληρος ό δίσκος αύτής φωτίζεται, έξικνεΐται είς ΰψος πολύ μεϊζον κατά 
τόν χειμώνα ή κατά τό έαρ. Τούτο συμβαίνει, διότι ή πορεία ήν διανύει, 
είναι σχεδόν όμοια τής τοϋ ήλιου. “Αρα, όταν ό δορυφόρος ήμών μάς πα
ρουσιάζει τό φωτιζόμενου ήαισφαίριον αύτοϋ, εύρίσκεται ακριβώς άντιθέ- 
τως τώ ήλίω, δηλαδή έπί τού μέρους έκείνου τού ζωδιακού, έφ’ ού εύρί- 
σκετο ούτος πρό εξ μηνών. Οΰτως, ή πανσέληνος τό έαρ,εύρίσκεται έν τώ 
χώρω τού ουρανού, ον κατεϊχεν ό ήλιος τόν χειμώνα, χοόρω, όστις, διά τά 
κλίματα ήμών κατέρχεται πρός τόν μεσημβρινόν ορίζοντα. Έξ έναντίας, 
τόν χειμώνα ή πανσέληνος λαμβάνει χώραν έν τώ τμήματι τού ζωδια- 

κοϋ, έν ώ ό ήλιος λάμπει κατά τό έ'αρ. “Αλλως τε, καθ’ έκαστον έτος, 
τό ΰψος τής Σελήνης ποικίλλει. Έπί έννέα καί ήμισυ έτη ύψοϋται, καί 
έν ϊσω χρονικώ διαστήματι κατέρχεται, τής διαφοράς τοϋ ΰψους οΰσης 5 
βαθμών εκατέρωθεν τής έκλειπτικής (τής πορείας τοϋ ήλιου), δηλαδή 
δεκάκις περίπου τής διαμέτρου τής Σελήνης. Ή ταλάντωσες αΰτη διαρ- 
κεϊ δέκα έννέα έτη.

Δύναται τις είπεϊν γενικώς, ότι, είς τά ήμέτερα κλίματα, ό φωτισμός 
τής Σελήνης ό ολιγώτερον έντονος, συμπίπτει μέ τήν εποχήν καθ’ήν άρχε- 
ται ή φυλλοφυϊα είς τά δένδρα.Οΰτω,τό τοϋ έαρος σεληναίου ήμών φέγγος, 
τό μόνον, όπερ ήδύνατο νά παραβληθή πρός τό τών τροπικών, ενεκεν τοϋ 
ίδιάζοντος θελγήτρου τού διαχεομένου ύπό τής λευκής λάυ,ψεως τού δο
ρυφόρου ήμών έπί φύσεως ευφόρου, είναι έν τούτοις, πολύ κατώτερον τού 
τής τροπικής ζώνης, ένθα ή σελήνη καταντά καί έξ αύτού τού ζενίθ, νά 
βαλλη πεπυκνωμένας ακτίνας έπί χλοερών τοπείων. Ή διαύγεια τής ’Α
τμόσφαιρας τών τροπικών χωρών, έπιβοηθεϊ τήν έντασιν τής λαμψεως, 
καί ύπό φέγγος τρις μεγαλείτερον τού κατά τό ε”αρ έν τοϊς κλίμασιν ή 
μών ύπάρχοντος, τά μεγαλοπρεπή τών μεγάλων δένδρων σχήματα, δια- 
κρίνονται έν μέσω τοϋ όλου σωρού τών φυλλωυ.άτων, ύπό τύπον άπερι- 
γράπτου ώραιότητος. Τό σεληναΐον φέγγος ύπολογίζεται ώς τό τριακοσι- 
ομμυριοστόν μέρος τού ήλιακού φωτός. Αί τελευταϊαι καταμετρήσεις τής 
θερμότητος τήςσελήνης, δίδωσιν ήμΐν νά ύποθέσωμεν, ότι, δέν δύναται νά 
έπιφέρη έπί τής έπιφανείας τής Γής, είμή μόνον ΰψωσιν θερμοκρασίας δώ 
δέκα έκατομμυριοστών τού βαθμού.

*
¥ ¥

'Έν τών περιεργοτέρων θεαμάτων τών θερινών νυκτών, δπερ παρουσι
άζει ώσεί τό αντίστροφον τής είκόνος τοϋ ούρανίου θόλου, είναι άναμφι- 
βόλως τό τού φωσφορισμού τής θαλάσσης.

Μόλις ό ήλιος έξαφανισθή ύπό τόν ορίζοντα, άναρίθμ,ητα σμήνη φεγ
γοβολών ζωυφίων έ'λκονται πρός τήν έπιφανειαν τού ΰδατος ύπό τινων 
μετεωρολογικών περιστάσεων. Νέον φώς γεννάται έν τοϊς κόλποις τών 
κυμάτων. Θά έλεγέ τις, ότι ό ώκεανός προσπαθεί ν’ άποδώση κατά τό 
διάστημα τής νυκτός, τούς χειμάρρου; τού φωτός όπερ έδέχθη τήν ημέ
ραν. Τό περίεργον τούτο φώς γεννάται τήδε κάκεϊσε, ύπό πλήθους σημεί
ων, άτινα άναφλέγονται αίφνης καί σπινθηοίζουσιν. "Οταν ή θάλασσα 
είναι γαληνιαία, νομίζει τις, ότι βλέπει εκατομμύρια ζωηρών σπινθήρων 
έπιπλεόντων καί ταλαντευομένων, έν τώ μέσψ δέ τούτων, ίδιοτρόπους πυ- 
ρίνας άτμίδας, αϊτινες καταδιώκουσιν άλλήλας διασταυρούμεναι. Αί αί- 
φνίδιαι αύται έμφανίσεις (τών σπινθήρων κτλ.) ένούνται, διαχωρίζονται, 
συνενούνται καί πάλιν, έως δτου σχηματίσωσιν εύρύτατον μανδύαν φω- 
σφορίζοντα χρώματος ύποκυανου ή ύπολεύκου, ώχρού καί κινουμένου, έν 
μέσω τού οποίου διαφαίνονται είσέτι άπό άποστάσεως είς άπόστασιν μι
κροί περιλαμπείς ήλιοι, διατηρούντες τήν έαυτών λάμψιν. "Οταν ή θά
λασσα είναι λίαν θυελλώδης, τά κύματα φαίνονται φλέγόμενα. Ύψούν- 
ται, κυλινξρύνται, άφρίζουσι, καί θλώνται είς κροκίδας άφρού, αϊτινες 
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λάμπουσι καί αφανίζονται ώσεί σπινθήρες παμμεγέθους εστίας. Τά κύ
ματα άπλούμενα έπί τών βράχων της ακτής, περιβάλλουσιν αυτούς διά 
φωτεινού περικύκλου· δ ελάχιστος σκόπελος έχει τόν πύρινον εαυτού κύ
κλον. Ό ωκεανός ύπο της κώπης πλησσόμενος εκπέμπει ακτινοβολίας, 
έδώ μέν ώχρας, ολίγον κυματοέσσας καί σχεδόν συνεχείς, έκεΐ δέ άπα- 
στραπτούσας, πλανωμένας καί διασκορπιζομένας ώς φυτώριον μαρμαι- 
ράντων μαργαριτών. Οί τροχοί τού άτμοπλοίου ταράσσουσιν, ύψούσι καί 
καταρρίπτουσι πυριφλεγείς πίδακας. "Οταν πλοΐον διασχίζη τά ΰδατα, 
ώθεϊ πρό αυτού δύο κύματα ύγροΰ φωσφόρου, ταΰτοχρόνως δέ, χαράσσει 
όπισθεν της πρύμνης του μακράν αύλακα πυρές, ητις έξαλείφεται βρα
δέως ώς ουρά κομήτου. Νύκτα τινά Αύγούστου πλέων είς τάς άκτάς τής 
Μάγχης, ήκολουθούμην ύπό μακράς φωτεινής αύλακος σημειούσης τήν 
πορείαν τού μικρού ήμών άτμοπλοίου, καί περικυκλούσης ήμάς ένίοτε δι ’ 
αληθούς πυροτεχνήματος. Περί τού λαμπρού καί περιέργου τούτου φαι
νομένου, έφαντάσθησαν πλείστας εξηγήσεις. ’Ήδη, είναι γνωστόν, ότι 
τούτο αιτίαν έχει, τήν έν τοϊς ΰδασι παρουσίαν απειραρίθμων ζωϋφίων 
μικροσκοπικών, άτινα, κατά τήν διάρκειαν τής ήμέρας παρέχουσι τήν 
οψεν δαλάβοης γαλακτώδους, καί παρουσιάζουσι τόν ώκεανόν ώς πεδι
άδα χιονοσκεπή, ή έκ κρητίδος.Τό τά μάλιστα συμβάλλον είς τήν φωσφό- 
ρησιν τής θαλάσσης πελάγιον έγχυματογενές ζωΰφιον, φαίνεται ότι είναι 
τό καλούμενον «νυκτολαμπές» Noctiluca miliaris. Τό ωύφιον τούτο, 
οί φυσιοδίφαι παραβάλλουσιν δτέ μέν πρός τάς άνεμώνας, δτέ δέ πρός 
τάς μεδούσας καί τά τρηματοφόοα. (*)  Είναι δέ τοσούτω μικρόν, ώστε, 
έντός τριάκοντα κυβικών έκατοστομέτρων ΰδατος, δυνατό’, νά ύπάρχωσιν 
25,000 έξ αύτών ! Τό «νυκτολαμπές» φαίνεται έν πρώτοι' ώς σφαιρίδιον 
διαφανούς πηκτής, ούτινος το έσωτερικόν φέρει έδώ καί έκεϊ λάμποντα 
κοκκία, άτινα άναμφιβόλως είναι σπόρια. Ταύτα φαίνονται καί αφανί
ζονται μετά ταχύτητος, ή έλαχίστη δέ κίνησις προξενεί τήν λάμψιν αύ
τών. Τά κοκκία ταύτα, σχηματίζουσι τό πολύ πολύ, τό εικοστόν πέμπτον 
ή τό τριακοστόν μέρος τής μεγάλης διαμέτρου τού σφαιριδίου. Τά νυκτο- 
λαμπή διαποικίλλουσι τήν έπιφάνεεαν τού ΰδατος ώς μικροί άστερισμοί 
πεσόντες τού στερεώματος.Τά ζωύφια ταύτα δέν είναι τά μόνα παράγοντα 
τήν φωσφόρησιν. Ή φεγγοβόλος αΰτη καταστασις τής θαλάσσης έχει 
προσέτι αιτίαν τάς μεδούσας, τά μαλάκια, τούς ίκριοειδεϊς σκώληκας, τά 
οστρακόδερμα, καί αύτούς τούς ιχθύς... Τά ζώα ταύτα γεννώντα τό φώς, 
ώς γεννάς τόν ηλεκτρισμόν ή τορπίλλη, πολλαπλασιάζουσι καί ποικίλ- 
λουσι τήν έντύπωσιν τού φαινομένου. Τά πλεϊστα φαίνονται κύρια τής 
φωσφορήσεως αύτών, ώς αί πυγολαμπίδες του μικρού αύτών φανού· διότι 
πολλά μεταξύ αύτών έπαυξάνουσιν ή έλαττούσι τήν έντασιν, κατά τάς 
περιστάσεις δέ, δύνανται νά σβεσθώσιν έντελώ- ’Ιδίως κατά τάς ώρας τών 
ερώτων αύτών, ό φωσφορισμός των είναι πλέο έντεταμένος καί ζωηρότε-

(') Τά τμηματοφόρα ανήκουσιν είς τά έγχυματογενή, άτινα αποτελοϋσιν ομοταξίαν τής άτελεστάτης τών ζώων συνομοταξίας, τώ πρωτόζωων· ή ατιστοζώων. 

ρος, τά μικρά δέ ταύτα όντα φαίνονται συγχωνευόμενα ολόκληρα είς μίαν 
φλόγα, ητις τά καταβιβρώσκει.

Ό κ. Πουσιέλγ ώς έξής περιγράφει τό θαυμάσεον τούτο φαινόμενον 
τής φωσφορήσεως τής θαλάσσης, είς τό κατά Σεπτέμβριον τού 1851 τα- 
ξείδιον αύτού είς Φλωρίδα:«Έκαστον κϋμα, λέγει ό περιηγητής, έκυλινδοΰτο περιβεβλημένον ύπό λευκοϋ φωτός κροσσωτής κα'ι φωταυγοΰς όθώνης, ητις εκτείνεται ώσπερ τελαμών καί κυματίζει μετά τής θαλάσσης. Ή ημιολία ήτο μελανωτέρα τοΰ ούρανοΰ, ήμεϊς δέ έπί του καταστρώματος, δέν διεκρίνομεν καθόλου αλλήλους είς δύο βημάτων άπόστασιν. επλέομεν επί πυρός" έκαστον κϋμα ανυψοΰτο εν σπινθηροβολίας.«Πλήθος καρχαριών προαισθανόμενων τήν καταιγίδα, έθήρευε κατά τήν άπαι- σίαν ταύτην νύκτα, διαγράφον μετά δυνάμεως φωτεινούς ολκούς έπ'ι τής θαλάσσης.Θά ελεγέ τις, δτι κάμινοι διεσταυροϋντο περί τό πλοΐον' αλλ’ δταν τις έκ τών ιχθύων τούτων ετυπτε τά υδατα διά τής κέρκου αύτοΰ, δράγματα φλογών άνέθρω- σκον, άτινα έπανέπιπτον ώς καταρράκται σπινθήρων. Δύο ή τρεις μεγάλοι φυσητήρες πλέοντες πλησίον ήμών, παρήγαγον πίδακας πυρός, θαυμασίαν Οιεγείροντες τήν έντύπωσιν, έκφυσώντες τό ύδωρ διά τών ρωθώνων αύτών.»Άλλά τούτο δέν είναι τό πάν' ιδού ή συμπλήρωσις. Είς τό λευκόν φώς προστίθενται τά χρωματιστά φώτα. Τό τών Διοσκούρων (*)  ίανθίνου μαρμαίροντος χρώματος, διατρέχει φρΐσσον τά άκρα τών ιστών καί κεραιών' ό ήλεκτρισμός τών νεφών, άτινα μάς περικυκλοΰσιν, αντανακλάται περί τό αλεξικέραυνου ήμών, ούτινος ή κορυφή προξενεί τήν έντύπωσιν τής Βολταϊκής στήλης».Ούδέν δμως είναι καί τοϋτο είσέτι: είς βάθος τι, σχηματίζονται ροδοειδή κοσμήματα, αστέρες, άλύσεις, ταινίαι φλογός θαυμασίας κανονικότητος, ταλαντευόμενα! μετά τών κυμάτων, καί απομιμούμενα', είς τό θαλάσσιον τοϋτο πυροτέχνημα τα ύ- έλινα κοσμήματα, τά όποια κρεμώσιν είς τά σημαιοστόλιστα ιστία κατά τάς έθνι- κάς ήμών έορτάςί...

Άλιεύσας τινά τών φωσφορικών τούτων μαλακίων, ό συγγραφεύς άπέ- 
δειξεν ότι, έκαστος τών ζώντων τούτων σωλήνων έφερε κοτηλυδόνας χρη- 
σιμευούσας, όπως προσκολλάται έπί τών ομογενών αύτώ' οΰτω συνενούμε · 
νοι άπετέλουν συσσωματώσεις άριθμούσας μυριάδας άτόμων, αΐτινες συμ- 
φορούμεναι έλάμβανον γεωμετρικά σχήματα τέλεια. Ό φωσφορισμός δέν 
είναι σπάνιος είς τάς άκτάς τής Γαλλίας, καίτοι όλιγώτερον συχνός ή έν 
ταϊς τροπικαις χώραις. Προ πάντων γίνεται φανερός κατά τήν θερμήν τού 
έτους ώραν καί τάς θυελλώδεις ήμέρας. Συνήθως μάλιστα προηγείται τής 
καταιγίδος, ήδύνατο δέ άναντιρρήτως, νά χρησιμεύση ώς προάγγελος είς 
τήν αλλαγήν τού καιρού. Είς τά παράλια τής Βρεττανης έν Πορνισέ, έ- 
δοκίμασα πολλάκϊς κατά τάς νύκτας καθ’ άς ή θαλασσα φωσ©ορεϊ, ν’(*)  Τό φώς τών Διοσκούρων, Feu de Saint-Eime ώς τό όνομάζουσιν οί Γάλλοι. Ό ήλεκτρισμός τής ατμόσφαιρας έν καιρώ καταιγίδος, γεννά τό φωτεινόν τοϋτο μετέωρον, δπερ παρατηρεΐται κατά τό πλεΐστον είς τάς κορυφάς τών ιστών τών πλοίων. Οί αρχαίοι τό ώνόμαζον Διοσκούρους, Καστορα καί Πολυδεύκην, εθεώρουν δέ τοϋτο ώς οιωνόν.
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άντλήσω ύδωρ εις κάδον, καί νά μεταφέρω αυτόν εις τόν σκοτεινόν τοϋ ξε
νοδοχείου κήπον. Μη ταρασσόμενον τό ύδωρ ητο αφανές, άλλ’ όταν έβυ- 
θίζωμεν τούς βραχίονας έν αΰτφ, ή ταραχή τοϋ ΰδατος έπέφερε τήν φω- 
σφόρησιν,έξωθεν δέ έφαίνετο,δτι ένίπτομεν τάς χεϊρας διά ρευστού φωτός 1

Ό κ. Δεσάομ, βέβαιοι δτι, τήν ήμέραν τά ζωύφια ήσαν ορατά τή βο- 
ηθεί<£ μικρού μικροσκοπίου μεγενθύνοντος ταϋτα τεσσαρακοντάκις έν δια- 
μέτρω, και ώμοίαζον πρός μικράς διαφανείς φακάς μεγέθους άπό δύο έως 
τεσσάρων χιλιοστομέτρων.

Ή αιτία τής φωσφορήσεως τής θαλάσσης είναι αδιάλειπτος, τό δέ φαι- 
νόμενον ποικίλλει μόνον κατ’ έντασιν. Όντως, έάν λάβη τις ΰδωρ τής 
θαλάσσης οίανδήποτε ήμέραν, καθ’ ήν αϋτη δέν φαίνεται φωσφοροϋσα εις 
τήν άκτήν, εύρίσκει δτι υπάρχει πάντοτε έν αύτώ (τουλάχιστον κατά 
τήν έποχήν τοϋ καύσωνος, έποχήν θυελλών), αριθμός κατά τό μάλλον ή 
ήττον μέγας φωσφοροφόρων ζωυφίων, αριθμός άλλάσσων άναλόγως τής 
καταστάσεως τής ατμόσφαιρας.

“Ινα βεβαιωθή τις περί τής ύπάρξεως αυτών, άρκεϊ, δταν δέν λάμπω 
σιν αύθορμήτως δι’ έλαφράς κινήσεως, δπερ σπάνιον, νά τά έξεγείρη χύ- 
νων σταγόνας έρεθιστικοϋ ύγροϋ, οινοπνεύματος λόγου χάριν, ή όξέως τί
νος. Τότε, ταράσσων τό δοχεϊον, διακρίνει στίγματα φωσφοροϋντα.

Ή έπισταμένη έξετασις τοϋ θαλασσίου υδατος, σχετικώς πρός τήν φω- 
σφόρησιν, ήδύνατο νά παρέξη άναμφιλέκτως λυσιτελή τεκμήρια τή μετε
ωρολογία τών θυελλών. “Αλλως τε, ήθελεν είναι εΰκολον τοϊς ναυτικοϊς 
καί παρακτίοις κατοίκοις, νά κάμωσι διαφόρους παρατηρήσεις έπί τοϋ αν
τικειμένου τούτου, θά έξήγαγον δέ έντός ολίγου τά πορίσματα και τάς 
ένδείξεις, άς ένδέχεται τό περίεργον τούτο φαινόμενον.Άθήναι Μάιος 1895

Κατά ror ΚάμιΛΛον ΦΛαμμαριλν (L'Atmosphere.)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Θ. ΙΙΑΠΠΑΚΩΣΤΑ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

“Ακου! μέ τον αέραποιος ήχος μακρινός, ήχος σιγαλινός, φθάνει από πέρα;Πότε ψηλά ανεβαίνει μέ πέταμα γοργό, πότε μέ αργό, αργό φτερό διαβαίνει.

Τρεμουλιαστος σκορπιέται βαθειά ’ς τόν ουρανό, σέ ράχη, σέ βουνό χτυπάει καί σβυέται.Μ’ ελπίδα ’ς την θλιμμένη καρδιά μου αντιλαλεί, θαρρώ πώς μέ καλεϊ, πώς μέ προσμένει.

Παράπονο είν’ εκείνη καί θρήνος ή φωνή· μά πάλι, ένώ θρηνεί·, χαρά μοϋ δίνει.Μ’ αηδόνι που στενάζει γλυκά ’ς τή σιγαλιά, μέ ποθητή λαλιά, που ξέρω, μοιάζει.Κι’ αν ή χλωμή θωριά σου δέν ήταν σιωπηλή, κ’ έγώ—ψυχή δειλή— ήμουν μακριά σου.—Τώρα που σάν λουλούδια ανοίγουν ή καρδιές νά χύσουν ευωδιές, δάκρυα, τραγούδια.Που τόν πλατΰν αιθέρα μια κάνουν αγκαλιά κι’ αλλάζουνε φιλιά νύχτα και ’μέρα.Θά νόμιζα πώς είναι ή ούράνια σου φωνή, ποϋ κλαίει καί μέ πονεύ, χρυσέ μου κρίνε!Πώς λέει' «καλέ μου, τόσο ή μαύρη σ’ αγαπώ, ποϋ δέ μπορώ σκοπό κ’ ήχο ν’ αρμόσω.«Οί αντίλαλοι, ποϋ παίρνουν τοϋ ανέμου τά φτερά, καί λύπη είτε χαρά πιστά μας φέρνουν,«—Πνεύματ’ αγαπημένα, γλυκόφωνα πουλιά, ποϋ πιάνουν γιά φαολιά βάθη ισκιωμένα —Άθήναι, Αύγουστος 1895 

«Αυτοί άς άφήσουν κάτω κάθε όνειρο κακό, κρύφιο καί μυστικό, φόβους γιομάτο.«Τριγύρω σου άς άρχίση καθένας νά πετσί μ’ αμέτρητα βουητά, σαν τό μελίσσι.«“Αλλος μ’ ήχον θλιμμένο νά λέη πώς σ’ αγαπώ, κι’ άλλος μέ χαρωπό, γιά σέ πεθαίνω!»Κι’όσα παλιά γιά σένα όνείρατα ίλαρα καί βάσανα σκληρά τυραννισμένα,Κι’ δ,τι έχω άποκρυμμένο σάν άγιο θησαυρό, μόνος νά τό θωρώ, νά τό χορταίνωΤή μαγική σου άς πάρη φωνή, στολίδι αγνό, κι’ άς έρθη φωτεινό, γιομάτο χάρη.Όλοΰθε άς αντηχήση μ’ ανίκητα φτερά καί λόγια φλογερά άς μοϋ μηνύση.Καί τά δικά σου χείλη, ποϋ τόσο τ’ άγαπώ, από μακριά, θά πώ, μοϋ τάχουν στείλη.Κ’ ένώ θά μέ θαμπώνη μι’ απάτη αληθινή, θα φύγουν οί στερνοί κ’ οί πρώτοι πόνοι!
ΓΙΑΝΝΟΣ ΕΠΑΧΤ1ΤΗΣ
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Φίλτατε κύριε Ί. Άρσένη,
Προθύμως άνταποκρινόμενος εις τήν τιμητικήν μοι αΐτηΰίν σας, δπως 

τΰχμ χώρου καί έμύν τι φιλολογικόν έν τη τοοοϋτον Ουμπαθεΐ «Ποικιλμ 
Στομ», άνερευνώ είς τά καημένα χειρόγραφά μου καί έπιθεωρήόας άπο- 
Οτέλλω ΰμϊν τόν «Μικρόν Ανθοπώλην» μου, δΟτις, άν όχι άλλο, θά ουγ- 
κινήάμ τι πιότεήω τούς εύαιΟθήτους άναγνώάτας τοϋ λαμπρού ήμερο- 
λογίου ΰας, ώς έκ τοϋ θέματος.

Έν Άθήναις τη 22α αύγούστου 1895
Ύμέτερος πάντοτε

Ιω Κ. Καμποϋρογλος

I
ΠΑΝΩ είς τό καλαθάκι του προσέκλινε 
τήν κεφαλήν καί έκοιμήθη τό ξανθό παι
δάκι ποϋ πωλεϊ λουλούδια. Νύκτα εΤνε καί 
κοιμάται, άπό τόν άέρα φυλαττόμενον έκεϊ 
'ς τά σκαλοπάτια πύλης οίκου μεγαλο
πρεπούς. Καί έκοιμήθη περιμένον, — είνε 
δύο μετά τά μεσάνυκτα, — νά συναχθοϋν 
έκεϊ καί τ’άλλα τά παιδιά, ποϋ είνε δι- 
εσκορπισμένα εις τήν πόλιν καί προσφέ
ρουν τ’άνθη των, κι’ δλα μαζύ νά έπι- 
στρέψουν ς’ τά Πατήσια, είς τά περιβόλια 
των. ΤΗτο σάν λυπημένου , επειδή είς 
τά ζυθοπωλεία , τά καφέ - οαντ'αν , είς 
καφενεία , έξω τοϋ θεάτρου , πανταχοϋ 
έζήτησε νά έκποεήση δλα τ’ άνθη του, 
δπου πρό πάντων έβλεπεν εύθύμους , 

ζωηρούς συμπότας μέ κυρίας παρ’ αύτούς δποϋ έκάγχαζον, καί δμως 
τό καϋμένο δέν τά ’πούλησε ! Καί τά ηγάπα τόσον τ’ άνθη του, δέν 
εννοούσε τίνι τρόπω ήτο δυνατόν νά γίνεται χαρά κι’ άγάπη καί χορός 
χωρίς αυτά! Εΐδεν είς εναίδμιλον, εντός ζυθοπωλείου είς νά έγερθή καί 
νά πληρώση διά τάς κυρίας καί τούς φίλους του δραχμάς εξήκοντα διά 
ποτά καί φαγητά, κι’ δταν τούς έπλησίασε κι’ αυτό προσφέρον διά τρεις 
δεκάρας τάς άθώας άνθοδέσμας του, έτσι μια μέ τό χέρι τάς άπέκρου- 
σαν καί: «πήγαιν’άπ’ εδώ», τοϋ είπαν, ένώ έτοιμα αμάξια ποϋ θά πλη
ρωθούν κι’ αυτά μ’ είκοσιπεντάρικα, τούς έπερίμεναν, τούς πήραν κ’έφυ

γαν μέ γέλωτας. Οΰτως έπέρασαν μεσάνυκτα καί έκουράσθη ή ψυχή του 
καί έπήρε μελαγχολικόν τόν δρόμον διά τά Πατήσια, μ’ δσα άνθη τοϋ 
άπέμειναν ’ς τό καλαθάκι, καί έκάθησεν έκεϊ ’ς τό μάρραρο προσμένον 
τούς συντρόφους, κ’ έκοιμήθη τό πτωχό. Ό νοϋς του, πριν νά κοιμ-ηθή, 
έφέρετο είς τών πλουσίων τάς μεγάλας άπολαύσεις, δσας έτυχε νά ϊδη 
τό άθώον ’μάτι του, δπόταν εΐσχωρή παντού, ή στέκεται άπ’ έξω προσ
παθούν νά δώση καί αυτό τά άνθη του είς χέρι ποϋ θά τά πληρώση δσα 
εΰαρεστηθή.Κ’έσυλλογεϊτο ήδη μέ τά κλειστά’ματάκια του, ώ τί εύδαί- 
μονες ποϋ είν’ οί άνθρωποι αυτοί, άπό διασκεδάσεις τρέχουσιν είς διασκέ- 
δασιν, έχουν άβράς κυρίας άπό τοϋ βραχίονος, ένδεδυμένοι εύμορφα καί 
άπαλά, δλω γελούν, πηγαίνουν είς τά φώτα, εις τήν μουσικήν, είς δεί
πνα πολυποίκιλα, ή άμαξα τούς φέρει, καί κοιμούνται μαλακά, ζεστά... 
Κ’ έμάζευε τά ποδαράκια του έκεϊ κ’ έμάζευε τούς ώμους, τά χεράκια 
του, διότι ήτο κρύο, κ’ έγινε κουβάρι ίσια μέ τό καλαθάκι του, είς τό 
οποίον άκουμβοϋσε τό κεφάλι του, ωσάν νά ήσαν δύο καλαθάκια άγ- 
καλιαστά, λούλουδα γεμισμένα... Καί τό ’πήρ’ ό ύ’πνος πιά ! Διότι είχε 
μ’ δλα ταϋτα τήν ύγείαν του, τό ροδοκόκκινόν του χρώμα- κι’ άν ή ρά- 
χις του, δέν είχε γούναν καί αν ήτο άσκεπές, ήτο συνηθισμένον έκ τοϋ 
κρύου νά ζεσταίνεται μέ το κυκλοφορούν έντός του αίμα δυνατόν, ποϋ έ- 
διδ’ εις τήν ήλιοκαμμένην δψιν του, είς τάς ωραίας παρειάς, τόν τράχη
λον, έκεϊνο τό γλυκύ και χνουδωτόν, ώς ζάχαρης καυτής άπαύγασμα. 
Κ’ έμύριζαν τά άνθη είς τήν κόμην του, σγουρήν, ξανθήν, καί λές τό 
περιέβαλλον μέ άρωμα άγάπης καί τό ’φύλατταν έκεϊ, κι’ άπέμειναν γιά 
νά τό νανουρίζουν! γιά νά βλέπγ; όνειρα ώραϊα. Ήτο ένδεκα έτών. Άχ! 
πόσα ένδεκα έτών παιδάκια είνε πλούσια; Δέν τρέχουν είς τούς δρόμους, 
ς’ τή βροχή, ς’ τό κρύο, εις τό χιόνι, νά σοϋ φέρουν, δταν σύ είσαι θερ
μός είς μίαν λαμπρήν σάλαν κ’ ένθουσιασμένος άπό εύχυμον ποτόν, είς 
συντροφιάν ώραίαν, νά σοϋ φέρουν μέ τά κρύα των χεράκια δύο τριαντά
φυλλα, ποϋ ζοϋν καί τόν χειμώνα κ’ έχουν δλη τή θωριά τής άνοιξις ;

II

Μά νά! ένας προβαίνει, ώς γλυκύς παππούς, καί φέρει είς τό παιδί τών 
λουλουδιών καί βάζει είς ταίς πλάταις του μίαν λευκήν, λευκήν και άπα- 
λήν, ώς γάτας ποϋ’μπορεί νά φαντασθή μά ποϋ δέν είδεν έτι μέ τά ’μά
τια του,γουνίτσαν: καί τοϋ ’σκέπασε καί δλα τά λαιμά.Νά κ’ένας άλλος, 
’σάν πατέρας τρυφερός, έρχεται καί τοϋ βάζει είς τά γονατάκια του κάτι 
καλαίς, χρωματισταίς καί άπαλαίς περικνημίδαις· κ’ έπειτα εις τά γυμνά 
του ποδαράκια κάτι’σάν χρυσά νομίζεις, πλέον ή χρυσά, μέ τόσα εύμορφα 
κουμπιά, ώσάν πουλεοϋ υατάκεα, ύποδήματα. Κ ’ έρχεται μία, ’σάν νά 
λυόνη άπο χαρά,κηροπλασμένη μάμμη μ’ άσπρα τά μαλλιά,ποϋ δέν γελρί 
δι ’ δλον πιά τόν κόσμον, μά γιά τό γλυκό έγγόνι της δλω γελά τό χείλι 
της, φθάνει καί τοϋ φορεϊ μεταξωτό ’στη μέση μέ γραμμαΐς γραμμαίς τά 
χρώματα — έτσι θά ήνε φαίνεται’στήν’Αφρική — κ’ένα τοϋ κάμνει φιόγγο 
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άπό ’πίσω, ποΰ θαρρείς πώς'δέθηκαν έκεϊ μέ φούνταις πιά μεταξωταίς χί- 
λιων χρόνων άγάπαις, δώρα καί εύχαίς, ποΰ οΰτε ειν’ ανάγκη νά γυρίση 
τό μικρό νά τά ίδη. Καί νά,προβάλλει μάνα, μάνα άτίμητη, ξανθή, λου- 
λουδοκεντισμένη καί σάν γιασεμί, μ’ ένα φιλί όπου γεννιέται άνοιξις, μέ 
μάτια ποΰ γελούν'στά δάκρυα,καί σκύβεε τοϋ φιλεϊ τό μέτωπο, κι’ άρχίζει 
νά κτενίζη τά ξανθά του τά μαλλιά, μέ τήν παλάμην πιό πολύ παρά μέ 
τ' άσπρο χτένι, καί τοΰ βάζει ένα μέ χρυσή κορώνα φανταχτό σκουφάκι, 
όπου παίζει ό ήλιος μέ αυτό καί σύ θαρρείς πώς κάθε μιά στιγμή καί άλλο 
έχει χρώμα,όχι άπό τά γνωστά,μά άπό τ'άγνωστα εκείνα,όπου μόλις,όταν 
’μέρα μέ τήν νύκτα σμίγουνε,'στήν δύσιν τοϋ ήλιου,βλέπεις είς τόν ουρανόν. 
Ώ τί ζεστά καί απαλά ποϋ είναι καί ποϋ κάθεται έκεϊ, 'σάν γιοϋλι μέσ’τό 
πράσινο χορτάρε τό ψαλλιδιστό. Μά κ’ έρχονται, μά κ’ έρχονται : μία 
νταντά, άπ’ τή Φραγκιά, άφράτη σάν τό πορτοκάλλι, ποϋ δέν είδαν είς 
τά μέρη ποϋ γεννήθηκε αύτή, καί λέγει: «μήν κρυώση!» κι ’ άλλο τοϋ 
φορεϊ πλεχτό σ’ τούς ώμους, κάτι τι άπό μετάξι πώρχετ’ άπ ’ τούς ου
ρανούς- καί μία έρχεται μελάτη διδασκάλεσσα, ποϋ ειν ’ άφρός άπό θολά 
νερά χειμάρρου τά μαλλιά της, παίζουνε τά 'μάτια της 'σάν σπίθαις 
μέσα σ’ τό νερό, άπό τήν Σουηδίαν διδασκάλισσα, καί τοϋ ’μιλεϊ καί 
τοϋ 'μιλεϊ μέ λόγια ξένα καί φιλιά, καί κάτι άπλόνει καί αύτή είς τά 
ποδάρια του 'σαν ένα ζώο ποϋ χωρίς καί νά τό καταλάβη έσκοτώθηκε, 
διά νά ήνε πλέον απλωτό, κι’άκόμα ζή, θαρρείς ζεστό καί σέ κυττάζει. 
Κ’ύπηρέται άλλοι,'σάν ξυλόκοποι, καί ύπηρέτριαι 'σάν τά λεμόνια, μέ 
τά ’μάτια γυαλεστά, διά νά φαίνωνται πώς μόνον ύπακούουν, έμαζεύ- 
θησαν τριγύρω του, μ’άσπραις ποδιαίς, μέ κίτρεναις, κι’ό ένας σ’ α
μαξάκι τό έκάθισεν, ό άλλος μαξηλαρι βάζει είς τήν ράχι του, ή άλλη 
φέρει πούπουλο σ’ τά πόδια του, εκείνος κι’ άλλο μαξηλάρι δεξιά, έκείνη 
κι’ άλλο έν’άριστερά, κ’ ένα σκυλάκι άκόμη είς τά γόνατα...«Τά γάν
τια,ά! τά γάντια έλησμόνησα» φωνάζει μιά, καί τοϋ τά φέρει μ’ένα πή
δημα άμέσως, καί τοϋ τά φορεϊ... καί μιά όμπρέλλα τοϋ άνοίγει άλλη 
μιά... Θά βγή τό άρχοντόπουλο περίπατο! Πλήν άχ! άχ! άχ! άναοτε- 
ναζει αίφνης τό παιδί τών λουλουδιών. "Αχ! πνίγεται, σ’ τό στήθος του 
μιά πέτρα τό βαρύνει. Καί άδυνατεϊ. Καθρέπτην έμπροστά δέν έχει, μά 
θαρρεί πώς βλέπει τό μουτράκι του χλωμό, καί σάν νά σβύνεται θαρρεί, 
σάν νά κρυώνη, σάν νά χάνεται. Άρρώστησε βαρειά, καί βήχει, θά πε- 
θάνη. Σάν νά τοϋ πέρνουν τήν ζωήν έκεϊνα τά ζεστά σκεπάσματα! Έ 
κείνα νά παχαίνουν, καί νά τό άφίνουν αυτό κόκκαλο! Πλήν άχ ! καί νά 
μιλήση θέλει, δέν 'μπορεί. Σηκώτέ με, λέγ ’ ή ψυχή του πιά- τό σώμα 
του λές κ’ έσβυσε. Σάν τό ψαράκι σ’ τή στεριά ποϋ ξεψυχά, 'λίγο κου
νιέται, μά δέν έχει αναπνοή.’Ανοίγει, ανοίγει, 'ξανανοίγει το στόμα γιά 
νά ’πή... σάν θειαφοκέρι λυόνει. "Αχ! μά τί πνιγμός!

III
— 'Σήκω παιδί μου, 'σήκω κ’έλα γρήγορα. Ξύπνα λοιπόν! Ξύπνα σέ 

λέγω, πώς κοιμάσ’ έτσι βαρεία;!..

Τί κρότος ήτο τρομερός αύτός; Ή θύρα τής οικίας, είς τά βάθρα τής 
όποια; έκοιμάτο τό παιδί καί ώνειρεύετο,μ’ ορμήν άπό τά μέσ'άνοίχθηκε 
καί 'βγήκε μία ύπηρέτρια ξεμαλλιασμένη, ποϋ φωνάζει σ’τό παιδί, άπό 
τό Ονειρό του τρομασμένο:

— Ξύπνα, βρέ παιδί, καί φέρ ’ τα ’δώ!
Ζητεί δέ νά τοϋ πάρη ή γυναίκα τό καλάθι του μέ τ’ άνθη ! Καί 

προσθέτει: «’Αχ, ή τύχη σ’ έφερε;» Καί τό παιδί, χωρίς νά ’ξεύρη καί 
χωρίς νά θέλη, άποροϋν, τρίβει ολίγον τά ’ματάκια του κι ’ ακολουθεί κ’ 
έμβαίνει είς τό σπίτι, σ’ τή μαρμάρινη αυλή μέ κάτι άπ’ έδώ καί άπ’ 
έκεϊ άράπηδες άκίνητους ποϋ έκρατοϋσαν φώτα,κι 'άναβαίνει σκάλαις διά - 
πλαταις, μαζύ καί τ’ άνθη είς τό καλαθάκι του. Δέν’ξεύρει άν τό όνειρό 
του έξακολουθεϊ, ή άν τωόντι 'ξύπνησε, ποϋ 'βρίσκεται έκεϊ καί πώς.... 
Φθάνει σέ μία σαλα μέ παχύ χαλί καί κάτι γύρω έπιπλα, καθρέπτας, 
όποϋ δέν έπρόφθανε τά ’μάτια του νά κλείη,νά μή θαμβωθή. Καί άλλη 
Ούρα άνοίγει κι’ άλλη μιά. περνοϋν, κ’ ή ύπηρέτρια άπό τό ρούχο δλω 
τό τραβά καί «Στάσου έδώ» τοϋ λέγει είς τό άνοιγμα, καί προχωρεί:

— Είχαμε τύχη, κι’ άμα ’βγήκα είς τήν πόρτα μας 'μπροστά, εύ· 
ρίθηκε ένα παιδί ποϋ τά πουλεϊ... Λέγει πρός τήν κυρίαν της ή ύπηρέ- 
τρια καί δείχνει τό παιδί ποϋ στέκεται σ’ τήν θύραν καί κυττάζει. Τί 
εινε έκεϊ; Το όνειρο, ποϋ πρό ολίγου έβλεπε κοιμώμενον, τό όνειρό του 
πράγματι είνε τώρα έκεϊ; Καί δι’ αύτό τό 'φώναξαν, ταϊς σκάλαις τό 
άναίβασαν, γιά νά ίδη; Τώ όντι ό παππούς έκεϊ ιδού, ή μάμμη όποϋ έ
βλεπε σ’ τόν ύπνον του, καί ή μητέρα μέσα ’στ’ άσπρα της, καί δ κα
λός πατέρας, κ’ ή νταντά κ’ ή διδασκάλεσσα, καί ύπηρέται κ’ ύπηρέ- 
τριαι, καί δύο τρεις ’σάν ξένοι τριγυρίζουν. Μά εινε όλοι είς ταραχήν άλ- 
λόκοτον. Καί μερικοί τους δακρυσμένοι... Άχ ! κακομοίρη μητέρα ! Είς 
τό βάθος τοϋ θαλάμου, είς τό βάθος καί σ’ τό ’λίγο έκεϊ φώς, κρεββάτι 
φαίνεται νά ήνε, σάν χρυσή μπομπονιέρα, πώχει ίδεϊ σ' τοϋ Σόλωνος, 
καί σκεπασμένο άπό πάνω μέ μιά εύμορφη σκηνή, σάν τέτοιο σχήμα, 
άλλά δλω δλω καί μεταξωτά, κόκκινα κι’ άσπρα είνε. ’Ανοικτή ειν’ ή 
σκηνή όποϋ κρατεί τό κρεββατάκι, κι’δλοι έκεϊ προσέχουνε. Άπό γυαλέ
νια σφαίρα βγαίνει ένα φώς γλυκύ γλυκύ: εινε ή λάμπα έκεϊ μέσα,λάμπα 
ποιος ε’ιξεύρει πόσο πόσο άκριβή, διά νά δίδη. πολύ όχι, άλλά'λίγο φώς ! 
Τά άλλα φοίτα μακρυά. Καί δλ’ αύτά είς μιάν στιγμήν τά είδε τό παι
δί, έως ποϋ νά είπήτε «τ’ εινε;» καί άκόμα δέν ε’ιξεύρει τί συμβαίνει, ποϋ 
πατεϊ.

— Τά λουλούδια! τά λουλούδια!
Μιά φωνή μισοσβυσμένη βγαίνει άπό τό κρεββάτι.
— Δόσετέ με! άχ! λουλούδια!
— "Ελα, τρέχα, έλα, φέρ’ τα!
Κ’ ένω λέγει, τοϋ αρπάζει ή μητέρα τό καλαθι, καί πηγαίνει έκεϊ 

ποϋ άκούσθη ή φωνή ή άρρωστημένη· καί κατόπι τρέχει,φθάνει, πλησιά
ζει ’στό κρεββάτι κι’ ό μικρός ό άνθοπώλης. Ήταν δέ ένα έκεϊ, ένα, ένα 
άρρωστο παιδάκι' Μά θά ήταν... σάν χυμένο άπό άσπρη κιμωλία. "Ολο 
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του τό σώμα, δλο, σάν λεπτοί κονδυλοφόροι, άκουμβοϋσε σέ μεγάλα μα- 
ξηλάρια μαλακά καί θαρρείς δέν τ’ άγγιζε, δέν τά ’βάραινε καθόλου. 
Πρέπει φλόγα χωρίς άλλο ν’άναβε σ’ τά σωθικά του’ είχεν ανοικτό, νά 
έτσι, τό μικρό του στοματάκι, κι’ ολω έκαμνε νά βγάλη κάτι τι, μά δέν 
μπορούσε. Μόνον ήθελε λουλούδια· είχε μέ καϋμό ζητήσει νά τοϋ εΰρουν, 
νά τοϋ φέρουν, άνθη,άνθη, τέτοια ώρα, άνθη, άνθη! έτσι σάν νά έφαντά 
σθη, πώς θά ζήση μέ αυτά:

— Ποϋνε, φέρτε, νά τά πάρω!
— Νά, παιδί μου, νά καί άλλα!
Καί καλά δποϋ εύρέθη ό μικρός μας ανθοπώλης, άμα έτρεξαν νά'βγού

νε καί νά ’πάγουν νά τά εύρουν δπου εΐνε, δσο μακρυά κι’άν ήνε, νά 
πετάξουν, νά τοϋ φέρουν... ίσως ίσως τελευταϊον τής ζωής του ζήτημα. 
’Επειδή άπηλπισμένοι έκεΐ ήσαν οί γιατροί,κι ’ δ καθένας συγγενής του,σέ 
παράθυρο κρυμμένος, σέ μιαν άκρη, σέ μια θύρα, δάκρυα κατάπινε. Πώς 
τοϋ ήλθε νά γυρεύη άνθη ! . . . . Κι’ ά)Αα δάκρυα !

— Φέρτε, φέρτε μου καί άλλα ! έλεγε τό άρρωστημένο, έλεγε καί 
’ξεψυχούσε.

Κ’ έβλεπε τριγύρω, γύρω, μ’ έ'να μάτι έτσι μαύρο, έτσι εύμορφο, με
γάλο, άχ ! τό μόνο δποϋ ζοϋσε άπ’ τή στάχτη, άσπρη στάχτη, πού 
θαρρείς νά τό φυσούσες θά σκορπούσε τό καϋμένο του κορμάκι. Κ’ ήταν 
πλούσιο παιδάκι, μοναχό είς τούς γονείς του, άρχοντόπουλο ώραϊο, πού 
σέ πούπουλα’γεννήθη, σέ βαμβάκια έζησε, καί μέ τώνα δακτυλάκι, έτσι 
δά νά έκαμνε, γύρω βάγιαις είχε, δούλους είχε, δλα τ’ άγαθά, καί γονείς, 
παππού καί μάμμη, κ’ έκατό του συγγενείς είς τά γόνατα νά λένε ! «Τί 
ζητείς, πουλάκι μου ;»

— Δότε μου λουλούδια κι’ άλλα !
Γέμισε τό στρώμα του! «Ά ! νά ζής, καλό παιδί μου» λέγει ή έ

ξαλλη μητέρα σ’ τόν μικρόν μας ανθοπώλην, δστις έπλησίασε καί τοϋ 
πέρνει δλο πλέον τό καλάθι, δλο, δλο ! Τότε δύο καλαμένια, κίτρινα χε
ράκια άπλόνει τό πτωχό τό άρρωστο, καί ζητεί, χωρίς νά βγάζη λόγο 
πιά τό στόμα του, καί ζητεί τό καλαθάκι, νά τό πιάση, νά τό πάρη, 
τ’ αγκαλιάζει, γέρνει, γέρνεε, σάν νά ήταν σέ κλωστή, τό ξανθό του τό 
κεφάλι, καί ασπρίζει πιο πολύ, κλεΐ τά ’μάτια, μιά τό στόμα τό α
νοίγει, τό σφαλά, καί κοιμάται καί κοιμάται δπου πιά δέν θά ξυπνήση 
.... Έξεψύχησεν έκεϊ !

Τρέχουν δλοι ... Ή μητέρα έπεσεν ώσάν νεκρή· καί φιλεΐ, φιλεϊ α
κόμα τό παιδί της.... Άχ! τής μάνας τό φιλί, πού δέν δίόει είς τήν νέ
κρα τοϋ παιδιού της τή ζωή, είν ’ δ πόνος τού Θεού μας, κι*  δ Θεός έάν 
πονή ! Μέσα σ’ τ’ άνθη κοιμισμένο, λές, γλυκά χαμογελά, τό παιδί τό 
χαϊδεμένο, πού δέν γνώρισε ζωή, καί νεκρό θαρρείς καί μόνο τώρα τήν αι
σθάνεται, πού έκοιμήθη αγκαλιασμένο μέ τά ρόδα καί μέ τ' άνθη καί 
μέ τού πτωχού παιδιού μας τή ζωή, τό καλαθάκι ! Μέ τά ’μάτια 
βουρκωμένα άπό δάκρυα θολά βλέπει μιά σ’ τό πεθαμμένο, μιά τριγύρω, 
τό πτωχό καί ορφανό, μοναχό άπό πίσω άπ’ δλους, ντροπαλό σ’ τή γύ

μνια του, τό παιδί άπ’τά Πατήσια τής δροσιάς τών λουλουδιών, τ’ όρ- 
φανο τής δόλιας μάνας πού τό στέλλει νά πουλή, σ’τής βροχαίς καί μέσ’ 
τά χιόνια, άνθη λίγα γιά ψωμί ! Μέ τά ’μάτια βουρκωμένα ’μπρος 
σ’ τούς θρήνους, σ’ τούς κλαϋμούς, βλέπει γύρω καί σ’ τούς τοίχους, άνθη 
βλέπει, ’στά χαλιά, σ’τά τραπέζια, σ’τής κουρτίνες, σ’ τά γυαλιά, σ' 
τήν οροφή, παντού άνθη καί έδώ άνθη, δμως άνθη κεντημένα, σκαλι
στά, ζωγραφιστά, δμως άνθη ψεύτικα ! . . . . Κ’ έκεϊ πέρα τό παιδάκι 
πεθαμμένο νά τό κλαϊν ! — Άχ ! τί άσχημα ’ς τό ξύπνο τέλειωσε τό 
ονειρό του ! — Έκεϊ πέρα τό παιδάκι πεθαμμένο νά τό κλαϊν !

IV

'Γύρισε μέ άδεια χέρια είς τήν χήρα μάνα του! Καί τής είπε καί τής 
λέγει, κΓ δλω κλαϊν τά 'μάτια του. ’Έφυγε πού τό ζητούσαν, δέν έστάθη 
μιά στιμή! Άφησε καί τό καλάθι, άφησε καί τ’ άνθη του! «Άχ! μα- 
νούλά μου, νά ήσουν, άχ καί νά μου τώβλεπες ! Πεθαμμένο τό καϋμένο 
μές τά τόσα χάδια του». Κ’ ή μανούλα του τού είπε: Νά μού ζής, παι
δάκι μου! Κ’ έκαμες καλά, παιδί μου, πού δέ ’στάθηκες νά πάρης τί
ποτε λεπτά». Έξημέρον ’ ή ήμερα, μιά Θεού χαρά, καί άρχίζει ένα στε
φάνι τό πτωχό παιδί νά κάνη, γιά νά τρέξη νά τό φέρη είς το πλούσιό 
του ταίρι, τό καϋμένο τό νεκρό ! Μά δέν έσωσε άκόμα τά λουλούδια του 
νά πλέκη, κ’ ήλθεν άμαξα μεγάλη, δλη μαύρη, μαύρα ήσαν τ' άλογά 
της, μαύρα ’φόρει δ άμαξηλάτης, μαύρα κ’ ένας άπό μέσα, πού πηδοϊ 
καί καταβαίνει καί γυρεύει τό παιδί, τό παιδί, δποϋ ’πουλούσε τά λου
λούδια χθές τό βράδυ «νάλθη ’γρήγορα μαζύ μου, έλα καί σύ μάνα του!»

Ή ταλαίπωρος μητέρα τοϋ παιδιού πού ’πέθανε, άπ’ τή λύπη της 
τρελλάθη καί γυρεύει τό παιδί, τάλλο, δποϋ μέ λουλούδια λέγει πώς τ’ά- 
νάστησε καί τό έστειλεν έπάνω σ ’ τού Θεού τά δώματα, νά τής φέρνη 
κΓ άλλα άνθη τ’ άγγελούδί της! Καί γυρεύει τό παιδάκι τό ξανθό δποϋ 
’στή γή, άπ’ τά χέρια τού 'δικού της μέ τό καλαθάκι του, θά τής φέρνη 
κάθε ’μέρα άνθη, χάραις, χάραις καί δροσιαίς! Φθάνει ή άμαξα σ’ τό 
σπίτι πού μαυροφορεί ή μάνα ή πλούσια καί ώραία, κι’ αύτή τρέχει, κα- 
ταιβαίνει ή άμοιρη καί άρπάζει κΓ άγκαλιάζει τό πτωχό παιδί πού φέρ
νει διά το νεκρό έπάνω καί στεφάνι ώμορφο ! Τό φιλεϊ : «καί σύ, τοΰ λέ
γει, σύ θά ήσαι τό παιδί μου είς τή γή τών λουλουδιών, καί έκεϊνο το 
παιδί μου 'στό περβόλι τού Θεού!»

V

Μετά δεκαπέντε χρόνια, δέν ύπήρχε πιο ώραϊο, πιό καλό σπιτάκι έξω, 
έξω ’κεϊ σ’ τήν εξοχήν, πού είχε κ’ ένα περιβόλι μ' δλα τά πιό σπά
νια, τά πιό διαλεκτά λουλούδια άπ’ τού κόσμου τής μεριαίς. Έκεϊ μέσα 
’κατοικούσε κΓ δλοι τόν έζήλευαν, ένας νέος, νέος μόλις είκοσιεπτά έτών, 
δποϋ ήδη αυτός ήτο καί κλεινός καθηγητής τού μαθήματος ποϋ λέγουν
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πώς τό λεν βοτανική] Οικογένεια πλούσια λέγουν τόν έσπούδασε καί τόν 
έχει ’σάν παιδί της ! Έχει δμως καί αυτός, έχει δέ καί τό λατρεύει καί 
μέ άνθη κάθε’μέρα δροσερά τό στεφανόνει, σ’ τό καλλίτερο κι’ ωραίο μέρος 
τοϋ περιβολιού του, ενα εύμορφο μνημείο, μέ μιά τέχνη σκαλιστό, ποϋ 
άπό μάρμαρο δεικνύει κοιμισμένο ένα παιδάκι μέ καλάθι άγκαλιαστό!

ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΣ

ΑΙΤΗΣΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τώρα ποϋ ή μοίρα μου σ’ άχαρα ξένα Μ’ άγριο πρόσωπο σκληρά μέ σπρώχνει Κι’ άπό τούς φίλους μου κοντά μέ διώχνει Θέλω ’να χάρισμα νάχω απ'ο σένα.
Κι’ άν ή άγάπη σου κ’ ή καλοσύνη Σ ’ εμένα άφίσουνε τι νά ζητήσω Γλυκό σου κόνισμ,α θεν’ απαιτήσω Μύριες άνάμνησες γιά νά μοϋ δίνη.
ΕΙΣ ΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΝ

—Σκιά, σέ μόνον ώρισεν ή μοίρα ν’ αποκτήσω.’Εγώ ήγάπησα ψυχήν κι’ άφροπλασμένα κάλλη, Μ’ αυτών τά θέλγητρα ποθώ καί πάλιν νά μεθύσω ’Εμπρός ε?ς άψυχον σκιάν το στήθος μου δέν πάλλει!
-»·-«»—Τρελλέ, τήν άδολον ψυχήν ό χρόνος μεταβάλλει, ’Αλλά έγώ ’ς τήν μνήμην σου αγνήν θά τήν τηρήσω"Τό κάλλος τής νεότητος διά παντός δέν θάλλει,’Εγώ ώς πριν έρατεινόν θά σοί τό παραστήσω!

—Σκιά, διψώ τό τωρινόν, περιφρονώ τό μέλλον, Ζητώ πραγματικότητα" είνε μωρός ό θέλωνΜέ στοχασμούς καί μ’ όνειρα τόν βίον νά περάση!
—Τό τωρινόν μας άπαυδεί, ζωήν τό μέλλον δίδει,Τής ύλης τήν κενότητα ό κόρος τήν προδίδει Εικόνας κι’ όνειρα τερπνά ή φαντάσΓ ας πλάση!

Κ. ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
ΑΡΧΙΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΣ ΤΗΣ Β. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ



ΑΡΘΡΟΝ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΞΕΝΟΥ
ΕΚ ΤΩΝ ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΝΕΚΔΟΤΩΝ ΑΥΤΟΥ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΡΑΤΑ, ΓΟΝΙΜΟΤΗΣ, ΤΤΟΛΪΤΕΚΝΙΑ, ΑΝΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΒΙΟΤΗΤΕΣ

ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ

είς την κρίσιν τών αναγνωστών μου, καθότι, άν τά τοιαΰτα άληθώς

Σ. Δ. Π. Σ. Καϊ τήν δημοσίευσιν τοϋ άνωτέρω περιεργοτάτου "Αρ
θρου τοϋ άλησμονχίτου Συγγραφέως τοΰ Διαβόλου έν Τουρκία και 
της Ήρωΐδος της 'Ελληνικής Έπαναότάάεως όφείλομεν είς τήν πρός 
τό ήμέτερον έργον ίδιάζουσαν άγάπην καί έκτίμηδιν ΣεβαΟτοΰ Συγγε- 
νοΰς τοϋ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΞΕΝΟΥ. Έκ τών έντελώς ανεκδότων Έργων 
τοϋ πολυγραφικωτάτου καχ έξόχου Μυθιστοριογράφου στολίζει περι- 
βλέπτως καί τόν παρόντα Τόμον της «Ποικίλης Στοάς», ήτις καί 
μετά τόν θάνατον τοϋ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΞΕΝΟΥ ηύτύχησεν είς δύο συνεχή 
Έτη νά κοσμήσμ τάς σελίδας της δχά λαμπρών άρθρων τοϋ μεγαλο- 
φυοϋς καί πεφημίόμένου "Ελληνος Λογίου, τοϋ άληθώς μεγάλου έκεί
νου κήρυκος τής Ελληνικής ευφυΐας καί τολμηροϋ σημαιοφόρου τοΰ 
Έλληνικοΰ ονόματος.

Ιωάννου Αρςενη «ποικίλη στοά» 21
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έλαβον χώραν, άλλο δέν δύναμαι νά ε’ίπω ή ότι οί άπομεμακρυσμένοι 
παρελθόντες αιώνες, ούς ήμεΐς θεωροΰμεν έν τφ σκότει, ήσαν είς μεγα- 
λειτέραν άνάπτυξιν είς τάς φυσιολογικάς έπιστήμας, τοΰ παρόντος, 
θεωρουμένου ώς προσεγγίζοντος τό ζενίθ τών εφευρέσεων καί ανακαλύ
ψεων, ή ότι ταϋτα ήσαν συμβάντα τοσοΰτον φυσικώς παραμεμορφωμένα, 
ώστε έξηπάτησαν καί αυτούς τούς σοφούς έπιστήμονας τών αιώνων 
εκείνων, όπως τά μεταδώσωσιν ήμΐν μάλλον διά νά περιπλέξωσι τάς 
γνώσεις ήμών ή ήμάς παρακινήσωσι τυφλώς νά τά πιστεύσωμεν.

Πάντες ένθυμοΰνται τούς πρό τινων μόνον έτών άποβιώσαντας άδελ— 
φούς τής Σιάμ, δύο ύψηλούς άνδρας κεκολλημένους είς τό πλευράν παρά 
τήν όσφύν δι' ενός χονδρού τραγανού σαρκώματος όμοιου καουτσούκ είς 
τρόπον ώστε ήδύνατο ό είς νά στρέψη τό σώμα, δπως σχεδόν έπακουμ- 
βήση τόν ωμόν του είς τόν ώμον τοΰ άλλου ή τάνάπαλιν τό στήθος του 
εις τό στήθος τοΰ ετέρου.

Οΐ δύο ούτοι αδελφοί, οΐτινες δεικνυόμενοι είς δλην τήν ’Αμερικήν καί 
Εύρώπην έπί πληρωμή απέκτησαν μέγαν πλοΰτον, είχον δέ νυμφευθή 
ώραίας κυρίας καί είχον ώραϊα ένήλικα τέκνα, ήτοι θυγατέρας διά’γάμον 
καί υιούς άνεπτυγμένους, έποίουν μίαν μεγάλην ώραίαν οικογένειαν, 
ήτις διεσκέδαζε τούς θεατάς αυτών διά τών μσμάτων της ή τών άλλων 
φυσικών προτερημάτων της, τών δύο πατέρων μόνον ό'ντων κεκολλημένων.

Οί δύο πατέρες, ή μάλλον οί δίδυμοι τής Σιάμ, ήσαν σύμφωνοι είς 
πάντα. Αί έπιθυμίαι τοΰ ενός ήσαν έπιθυμίαι τοΰ άλλου. Αί κλίσεις τοΰ 
ενός ήσαν κλίσεις τοΰ άλλου. Αί ίδέαι τοϋ ενός ήσαν ίδέαι τοΰ άλλου. 
Αί όρμαί τοΰ ενός ήσαν όρμαί τοΰ άλλου. Αί παθήσεις τοΰ ενός ήσαν 
παθήσεις τοΰ άλλου. Δυστυχώς κατά τόν πόλεμον τών βορείων και νο
τίων τής ’Αμερικής αίφνης διεφώνησαν, διεφώνησαν δέ, διότι ή μία οι
κογένεια έκηρύχθη ύπέρ τών βορείων, έν φ ή έτέρα ύπέρ τών νοτίων. 
Οί δύο ούτοι γονείς ήκολούθησαν τάς συμπάθειας καί άντιπαθείας τών 
συζύγων καί τέκνων των. Δέν ήσαν πλέον κύριοι τοΰ όμοιοπαθοΰς αισθή
ματος, τό όποιον μέχρι τοΰδε έκυβέρνα αυτούς. "Ο,τι δέ άξιον βαθυ- 
τέρας μελέτης είνε, δτι τό μεταξύ τών δύο κεκολλημένων αδελφών πο
λιτικόν αίσθημα έξηγέρθη έχθιστον καί σχεδόν βιαιοπραγές. Είς τάς 
διαφωνίας, έριδας καί συζητήσεις των μόνον δτι δέν ήρχοντο είς τάς 
χεϊρας. Έγένετο τότε σκέψις διχοτομίας· άλλά τά συμβούλια τών ιατρών 
όμοφώνως διεδήλουν δτι τοΰτο ήθελε φέρει τόν άμεσον θάνατον είς άμφο- 
τέρους καί οΰτω πάσα ιδέα χωρισμοΰ άπεκρούετο. Έξηκολούθουν λοι
πόν διαφωνοΰντες έπί τοΰ άμερικανικοΰ ζητήματος, έν ω είς πάν έτερον 

συνεπάθουν, συνελειτούργουν, συνεπεθύμουν, συνησθάνοντο καί συνηται- 
ρίζοντο. 'Όταν άπεβίωσεν ό είς έκ συντόμου άσθενείας, ό έτερος συνη- 
σθάνετο καί ούτος τό τέλος του. Τής διχοτομίας γενομένης πάραυτα 
μετά τήν άποκοπήν τοΰ νεκροΰ άδελφοΰ, ό έτερος τόν παρηκολούθησεν.

Υπήρχε σωλήν, δι’ ού συνεκοινώνουν τά δύο σώματα. Τό φαινόμενον 
τών δύο αδελφών έγκατέλιπε θέμα σπουδής πρός τήν έπιστήαην.

Ή Όρισσα σήμερον δίδει τά δύο αυτά κεκολλημένα είς τό στήθος 
κοράσια. Είνε έτι μικρά τήν ήλικίαν, έν ω οί άδελφοί Σιάμ, ούς τοσάκις 
είδον καί μεθ’ ών τοσάκις συνδιελέχθην, ήσαν άνω τών 50 έτών, δηλ. 
διήλθον έπί πεντήκοντα καί έπέκεινα έτη βίον, καθ’ δν ό είς ήτο δοΰλος 
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τών έπιθυμιών, τών κλίσεων, τών άποφάσεων τοϋ ετέρου, καθ’ όλας τάς 
λειτουργίας του άνθρωπίνου σώματος· δουλεία άπαισία καί σικχαμερά 
είς το είδος της, φρικτή δέ τις νά τήν φαντασθή μόνον.

Καϊ όμως τί πράγμα εΐνε ή έξις, ή συνήθεια, ή άπόφασις, ή φυσική 
άνάγκη, ή αμείλικτος και ή άδιαφιλονείκητος ανάγκη, καθ' ής μόνη 
θεραπεία έναπέμενεν ό αναπόφευκτος θάνατος.

Άλλ’ ό βίος των ήτο κερδοφόρος, εκτάκτως κερδοφόρος, ώστε δεν 
τόν άντήλλασσον μέ τόν θάνατον πρός χάριν τών οικογενειών των.

ΤΩ θεία Πρόνοια, όποια τά μυστήριά σου !
Άλλ’ ακούσατε μετά τήν περιγραφήν τών δύο τούτων δεσποινίδων 

τής Όρίσσης, όποια άλλα τερατωδέστερα όντα περιέχουσιν οι παρελθόν- 
τες αιώνες.

Ή είκών, ήν παραθέτομεν, εΐνε δύο διδύμων, τά όποια δέν έγεννή- 
θησαν έν Σιάμ, άλλ’ είς τήν Όρισσαν τών ’Ινδιών, εΐνε θήλεα καί έμι- 
σθώθησαν διά νά έκτεθώσιν είς τήν έκθεσιν τοϋ Σικάγου. Ή μία ονομά
ζεται 'Ράδικα, ή δέ έτέρα Ντόντικα. 'Η ήλικία των εΐνε τριών καί 
ήμίσεως έτών, ένοΰνται δέ δι’ έλαστικοΰ όστοΰ ή τραγανού σαρκώματος 
ύπάρχοντος μεταξύ τών δύο στέρνων, έντός δέ τούτου ύπάρχει καί 
έντοσθιακή ή σπλαγχνική ένωσις. Έχουσιν ένα μόνον όμφαλόν. Έγεν- 
νήθησαν έντός σάκκου ή λεπτοδέρμου σκουφώματος. Τρεφομένου τοϋ 
ενός κορασιού, τό έτερον δέν πειν^, άλλά χορταίνει. Έάν δώσητε φάρ
μακα είς τό έν, τό έτερον επηρεάζεται, άλλ’ όχι είς τόν βαθμόν τοΰ 
λαμβάνοντος ταΰτα. Περιεργότατον δέ πάντων εΐνε ότι, όταν τό εν 
άρχίζη ομιλίαν τινά, τό έτερον τήν τελειώνει. “Οταν κοιμώνται τό έν 
κοιμάται ύπτιον, τό δέ έτερον μέ τό πλευράν, τό όποιον άρκούντως δίδει 
ιδέαν τής έλαστικότητος τοΰ σαρκώματος τής ένώσεως. Τά δίδυμα ταΰτα 
εΐνε μεγάλαι φίλαι μεταξύ των, σπανιώτατα δ’ έρίζουσι. Βρέφη δέν ήσαν 
ούτως. “Οσον αί σχέσεις των μέ τήν ήλικίαν άπέβαινον άχώριστοι, το
σοΰτον ώς έκ φυσικής άνάγκης κατεδεσπόζοντο ύπό τής σύμπνοιας. “Οταν 
τό έν βλάπτηται, τό έτερον πονεϊ και φωνάζει. Έν τή μικρά των ήλι
κία τό έν έγέλα, όταν τό έτερον έκλαιε. Σήμερον τοϋτο έπαυσεν, ώς δέ 
γράφουσιν αί Άγγλικαί καί αί Ίνδικαί εφημερίδες, ζώσιν έν βαλσαμώδει 
ειρήνη. Έδιδάχθησαν τήν Αγγλικήν καί αί πρόοδοί των κατέπληξαν 
τούς πάντας. Ό ιατρικός κόσμος τών ’Ινδιών εύρίσκετο εις πυρετόν, 
ϊνα άνακαλύψη τάς αυτομάτους λειτουργίας τών δύο σωμάτων διά τής 
ένώσεως ή συγκοινωνίας τών σπλάγχνων καϊ έντοσθίων έκάστου, διά τής 
συγκοινωνίας τών διανοητικών δυνάμεων τών δύο καρδιών, τών δύο 

ψυχών. Ό ιατρικός κόσμος τοΰ Σικάγου καί ό ιατρικός κόσμος σ έπι- 
σκεπτόμενος τό Σικάγον, βεβαίως θέλει μάς δώσει περισσοτέρας πληρο
φορίας περί τών δύο τούτων κορασίων, έάν έτι ζώσιν.

'Υπάρχει άρα μόνον μία ψυχή διά τά δύο όντα; Θά εΐνε φρικτάν 
έάν ύπάρχωσι δύο. Καί, έάν ύπάρχη μία, πότε αύτη κατοικεί είς τό έν 
σώμα καί πότε είς τό έτερον, ή κατοικεί συγχρόνως καί είς τά δύο ; Άς 
άποφανθώσιν οί ψυχολόγοι. Ή άνωθι είκών παρώτρυνέ με νά έπιληφθώ 
τής μελέτης δύο σπουδαίων άντικειμένων, τά όποια τοσοΰτον πρέπει 
νά ένδιαφέρωσι τήν ήμετέραν κοινωνίαν.

Πρώτον, όποια τέρατα έγέννησαν οί παρελθόντες αιώνες.
Δεύτερον, έάν είς τούς παρελθόντας αιώνας ύπήρξαν λαοί, οΐτινες 

έζων μακροβίως, ώς οί Πατριάρχαι τής Π. Γραφής καί άν τά έτη έκεί- 
νων συνεκροτοΰντο έκ 365 ήμερών καί τινων λεπτών καί δευτερολέπτων 
έκαστον ή ήσαν μικρότερα, όπως ή μακροβιότης των μειωθή.

Άς ίδωμεν.
Τώ 1403 συνέλαβον θαλασσίαν γυναίκα είς τά παράλια τής 'Ολλαν

δίας, ήν καί μετέφερον είς τήν Χάρλεν. Τήν ένέδυσαν γυναικεία φορέματα, 
τά όποια συνείθιζε νά φέρη. Έδιδάχθη νά νήθη, έλάτρευε τον σταυρόν, 
έτρέφετο μέ άρτον καί γάλα, άλλά διέμενε πάντοτε άλαλος. Ποτέ δέν 
ήδυνήθη νά προφέρη λέξιν. Ή γυνή αύτη ήτο ιχθύς, άλλά μέ έντελή 
μορφήν γυναικός. Τοϋτο άναφέρει ό Jac. Poutan Attic bell μέρος 
B’. Σύνταγμα 3. Κεφ. 39.

Τώ 1599 ό στρατάρχης De Lavardin παρουσίασεν είς τόν Μέγαν 
Ερρίκον άνδρα έχοντα κέρας είς τό μέτωπον, τό σώμα δέ σατύρου. 
Ούτος εύρέθη εις τήν χώραν Maine τής Γαλλίας (Thuan. βιβλ. 123).

Ή άκόλουθος έπιστολή γεγραμμένη έν Ίνδίαις τφ 1700 εύρίσκετα' 
είς τά Απομνημονεύματα Τρεβού (Memoires et Dictionnaire Tre- 
VOUX. ’Ιανουάριου 1701 σελ. 184). «Είς τάς 19 Μαίου εύρισκόμην 
είς τήν παραλίαν τής Βαταυίας καί είδον ϊδίοις όαθαλμοϊς έπί τής άγ- 
γλικής φρεγάδας «Λονδΐνον» προερχομένης έκ τής νήσου Βοονέου ένα 
τών άγριων άνθρώπων, δστις δέν ήτο εϊ μή μόνον τριών μηνών. Είχεν 
ύψος δύο ποδών καί ήτο κεκαλυμμένος ύπό τριχών. Ή κεφαλή του ήτο 
σφαιρική καί ομοία τή του ανθρώπου. Οί οφθαλμοί του καί τό στόμα του 
έπίσης όμοια, άλλ’ ή σιαγών ολίγον διαφορετικωτέρα τής ήμετέρας. Δέν 
τολμώ νά τφ δώσω ρίνα. “Οταν έκοιμάτο, έκοιμάτο μέ τό πλευράν, 
έχων τήν μίαν χεϊρα ύποκάτω τοΰ σώματός του. Ό σφυγμός του εύρί
σκετο έπί τοΰ βραχίονός του δπου καί ό ήμέτερος. Τό άνάστημα τών 
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ζώων τούτων, δταν εχωσι πλήρη την ηλικίαν των είνε ’ίσον είς το ύψος 
τών ύψηλοτέρων άνδρών. Ό ’Ιωάννης Φλοΰρ (Flurs), πλοίαρχος, μάς 
εϊπεν δτι έφόνευσεν ενα τούτων μέ τρεις σφαίρας. Τρέχουσι ταχύτερον 
της δορκάδος. Θραύουσι μετά θαυμασίας ευκολίας τούς χονδρότερους 
κλάδους τών δένδρων, ούς μεταχειρίζονται ώς θανατηφόρα ρόπαλα κατά 
τών διαβατών. “Οταν φονεύσωσι διαβάτην τινά, ροφώσι τό αίμά του 
καϊ πίνουσιν αύτό μετά μεγίστης τέρψεως ώς τό ώραιότερον ποτόν».

Ή επιστολή αύτη συμφωνεί μέ δσα εγραψεν ό Ρ. le Comte εις τά 
’Απομνημονεύματά του της Κίνας. Βλέπει τις, λέγει, έπι της νήσου 
Βορνέου τόν άνθρωπον, δστις τρέχει μετά τοιαύτης ταχύτητος, ώστε ή 
σύλληψίς του είνε αδύνατος, μολονότι βαδίζει πάντοτε όρθιος διά τών 
δύο ποδών του. Τρέχει ταχύτερον της έλάφου, έχει τό δέρμα λάσιον η 
πολΰθριξ, τούς οφθαλμούς βεβουλημένους, τό πρόσωπον κεκαυμένον, τά 
χαρακτηριστικά κανονικώτατα, άλλά τυλώδη έκ τοΰ μεγάλου καύσωνος 
τοΰ ήλιου.

"Ηθελον εΐπεϊ δτι αί δύο αύται περιγραφαι τοΰ παρελθόντος αίώνος 
άφορώσι τόν γορύλλαν τοΰ κ. Δε-Σχαλού, τοΰ Λισβινκτώνος, τοΰ Κα
μέρων καϊ τοΰ Στάνλεϋ τοΰ αίώνος ήμών, ήτοι τών ’Αφρικανών περιηγη
τών. Άλλά γορΰλλαι είς τάς ’Ινδίας καϊ τήν Βόρνεον δέν ήκούσθησαν 
έτι. Ούδεϊς τών μεγάλων τής ’Ασίας περιηγητών, καθώς ό Ταβερνιέ 
καϊ άλλοι, άναφέρουσι περί τών γορυλλών καί άγριανθρώπων τούτων, 
έκτος τών ούραγγοτάγγων. Οί άγριοι ούτοι άνθρωποι ήθελον δώσει είς 
τόν καθηγητήν Δάρβιν θέμα πολύ μεγαλειτέρας μελέτης, έάν συνελαμ- 
βάνοντο είς τάς ήμέρας του. Φαίνεται δτι ό πολιτισμός τών Άγγλων, 
δστις τοσαύτας έποίησε γιγαντιαίας προόδους κυρίως διά τοΰ άτμοΰ καϊ 
ήλεκτρισμοΰ είς τάς άσιατικάς έκείνας χώρας, τούς άπεδίωξεν έκ τών 
πλησιοχώρων κοινωνιών είς τά άπώτατα άγνωστα μέρη, είτε έξωλόθρευ- 
σεν όλοτελώς έκ τοΰ προσώπου τής Γής.

** *·
Ό Κλουέρ (Clouer) λέγει, καθώς έπιβεβαιοϊ καί ή Έφημερίς τών 

Σοφών (Journal cles Savants τής 21 Δεκεμβρίου 1676), δτι είδεν είς 
ένα ποταμόν τής Βιργινίας θαλάσσιον τέρας, τό όποιον ήτο μέ ουράν 
ιχθύος, άλλ’ έχον τήν κεφαλήν, τούς βραχίονας καϊ τό πρόσωπον άν
δρός Ίνδοΰ. Διαβεβαιοΰται έπίσης δτι τό 1671 έξ άνθρωποι είδον δμοιον 
τέρας έγγύς τής Μαρτινίκας, άλλά τό όποιον είχε μικρόν τούς οφθαλ
μούς φουσκωτούς, τήν ρίνα σιμήν, τό πρόσωπον άσχημον, τά μαλλιά 

πλακωτά άλλά τακτοποιημένα, λευκά καί μαΰρα κυματίζοντα δέ όπι
σθεν έπι τών ώμων του, μέ πώγωνα ψαρόν καταβαίνοντα μέχρι τής 
γαστέρος του. Τό κάτω μέρος τοΰ σώματος έληγεν είς μίαν μακράν ου
ράν τριχώδη.Έγένετο ένώπιον τοΰ δημοσίου συμβολαιογράφου τής νήσου 
επίσημος μαρτυρία τών άνωθι περί τής όψεως τοΰ θαλασσίου τούτου 
άνθρωπίνου τέρατος.

Τά Απομνημονεύματα TreVOUX (’Οκτωβρίου 1725) δίδουσιν έπί
σης τήν περιγραφήν ετέρου θαλασσίου άνθρωπομ-όρφου τέρατος οκτώ 
περίπου ποδών μήκους μελαγχροινοΰ καί ήλιοκεκαυμένου, άνευ τοΰ οστε
ώδους ή λεπιώδους δέρματος τών ιχθύων, μέ οφθαλμούς έντελοΰς άνα- 
λογίας. Είχε τό στόμα μικρόν, τήν ρίνα πολύ σιμήν, πλατείαν καί μεγά
λην, τούς όδόντας λευκοτάτους, τήν κόμην μέλαιναν, τό πηγούνιον κεκα- 
λυμμένον ύπό βοστρυχωτού πώγωνος, μέ είδος μύστακος ύποκάτω τής ρινός 
καί ώτα ώς τά τών άνθρώπων, μέ μεμβρανώδη πτερύγια ώς τών χηνών ή 
ύδροβίων ζώων μεταξύ τών μακρών δακτύλων τών χειρών καί ποδών 
του.ΤΗτο καθ’ δλα δμοιον μέ άνδρα ύψηλότατον άλλά συμμετρικού άνα- 
στήματος. Τοΰτο μαρτυρεί έπισήμως ό πλοίαρχος Όλιβιέ-Μορέν (Morin) 
καί ό πιλώτος ’Ιωάννης Μάρτεν τοΰ πλοίου «Χάρις», καθώς καϊ ολό
κληρον τό πλήρωμα συγκροτούμενον έκ τριάκοντα δύο άνδρών.

Ό Κασσέντης λέγει, δτι είς τήν πόλιν PeireSC ύπήρχε θαλάσσιος 
άνήρ άναφανείς είς τά παράλια τής Βρεττανίας, διά τόν όποιον ό Ερ
ρίκος δέ Κόνδη δούξ τοΰ 'Ρέτζ, διοικητής τής κομητείας αύτής, έγραφε 
τά επόμενα.

«Ό άνθρωπος ούτος είχε τούς βραχίονας μικρούς, τάς χεΐρας εύρυ- 
τάτας, τήν κόμην λευκήν, μακράν καϊ πυκνήν, τόν πώγωνα πολύ μα
κράν καϊ χονδρούς άγριους οφθαλμούς. Έφαίνετο ευφραινόμενος θεωρών 
τούς ναύτας καί θαυμάζων τά διάφορα χρώματα τών ένδυμασιών των- 
έστάθη καϊ τοΰ διεπέρασαν τό σχοινίον πέριξ τοΰ σώματός του, άλλ’ 
άυ.α έζήτησαν νά τόν άνυψώσουν έκτος τοΰ ύδατος ραδίως έθραυσε τό 
σχοινίον καί όργισθεϊς έζήτει ν’ άναποδογυρίση τό πλοϊον. Άπεμακρύνθη 
καϊ έκρύβη όπισθέν τινων βράχων κρούων τάς χειρας καϊ έξάγων φθόγ
γους μωκαστικής ειρωνείας. Έπυροβολήσαμεν διά τυφεκίου, άλλά δέν 
δυνάμεθα νά ε’ίπωμεν άν τόν έφονεύσαμεν ή άν τόν έφόβήσαμεν δπως 
ποτέ πλέον μή έμφανισθή ένώπιον ήμών».

Ό κ. Π. Φουρνιέ (Ρ. Fournier) είς τήν ύδρογραφίαν του διηγείται, 
δτι εύρίσκονται είς Βραζιλίαν πλήθος θαλασσίων άνθρώπων (homines 
marins), ό δέ Ερρίκος Henriquez λέγει, δτι είδε νά άλιευθώσιν επτά 
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Τρίτωνες και εννέα Σειρήνες έχουσαι τό άνω μέρος όμοιον γυναικός καί 
τό έπίλοιπον ιχθύος άλλά πολύ μικρού άναστήματος- ό κ. Ροντελέ δίδει 
την περιγραφήν τών ιχθύων τών επονομαζόμενων Καλόγηροι (Moine) 
καί ’Επίσκοποι (Eveques) διά την ομοιότητά των μέ τούτους. Ή 
ούρά τών πρώτων ομοιάζει μέγα ράσον ώς εκείνο τών Καλογήρων καί 
ή κεφαλή ομοιάζει μέ κεφαλήν μερώπων πτηνών δασόβιων. Οί δεύτεροι 
έχουσι nageoire (μεμ-βρανώδες λεπτόν πλατύ πτερύγιον, δι’ ού κινούν
ται τά ύδρόβια) προτεταμένον, σχεδόν όμοιον πρός τόν βραχίονα επισκό
που εύλογοΰντος.

Οί σημερινοί ιχθυολόγοι άπορρίπτουσι την ϋπαρξιν τών τοιούτων 
ιχθύων. ’Έτεροι θεωροΰσι τούς ανθρώπους άμφοτέρων τών γενών της 
θαλάσσης ώς έκτακτα έκτρώματα τών παρελθόντων αιώνων, τά όποια 
δέν έσχημάτιζον φυλήν τοκάδα πολλαπλασιαζομένην διά τοΰ τοκετού 
καί της διάδοχης καί τά όποια φυσικώς άποβιώσαντα έξηφανίσθησαν η 
κατέφυγον άμα ό ατμός έφευρέθη ένεκα του φόβου των είς άπωτάτας 
απροσίτους θαλάσσας γινόμενα μέχρι της έξαφανίσεώς των αόρατα, δι’ δ 
καϊ ή ύπαρξίς των έν τω παρόντι αίώνι μυθολογείται. Βέβαιον όμως ότι, 
καί έάν άληθώς τοιαΰτα ύπήρξαν, ούδέποτε ήδυνήθησαν συλλαμβανόμενα 
νά διδαχθώσι νά όμιλώσι, νά συνδιαλέγωνται καί συζητώσι διά της ιδίας 
σκεπτικότητός των, όπως καταταχθώσιν είς τό άνθρώπινον γένος, ώς οί 
δίδυμοι της Σιάμ καί οί επίλοιποι τέλειοι όμ.οιοι τών ημερών μας.

Έξ άλλου οί τοκετοί τών τεράτων της γης παρουσιάζουν τι έκπλη- 
κτικώτερον, olat δήποτε καν ώσιν αί μαρτυρίαι τών άναφερόντων συγγρα
φέων τούτους, ούτως ώστε δύνανται οί άναγνώσται ήμών νά ύπολάβωσιν 
αύτούς μυθολογίας μάλλον προϊόντα ή άληθή. Λ. χ. ό Πλίνιος διηγεί
ται, ότι μία 'Ρωμαία, όνομαζομένη Άλκίππη, έτεκεν άπό ένα ελέ
φαντα ό'φιν. Όποία τερατολογία! Ό Phaleg cle Mirabil λέγει, 
ότι έπί τής ύπατείας τοΰ Δομητιανοΰ καί τοϋ Πετιλίου Ρούφου γυνή 
τις έν τή πόλει Trente έτεκε πολλούς όφεις τετυλιγμένους εις έν λε- 
πτόδερμον κουβάρι. Ό αυτός άναφέρει, ότι ή σύζυγος τοΰ Κορνηλίου 
Γαλλικάνου έγέννησεν άρρεν, τό όποιον είχε τήν κεφαλήν τοΰ Anubis. 
Οί Άλδοβράντης καϊ Λυκοσθένης, οΐτινες διαπραγματεύονται έν έκτά- 
σει τά τών τεράτων, διηγούνται ότι έκόμισαν εις τόν Νέρωνα παίδα 
έ'χοντα τέσσαρας κεφαλάς, τά δέ έπίλοιπα μέλη του τετραπόδου.

Ό Λυκοσθένης άναφέρει (σελ. 209, 443 καί 447), ότι μία γυνή έγέν
νησεν έχιδναν, έτέρα είς τήν Σουηδίαν τό 1278 ένα λέοντα καί έτέρα 
είς τήν Σουηδίαν τό 1290 τέρας έχον κεφαλήν παιδός καί σώμα λέον- 

τος. Ό αυτός (σελ. 488, 630) λέγει, ότι έν Ιταλία τό 1471 δύο γυ
ναίκες έγέννησαν ή μία κύνα καί ή έτέρα γαλήν, OTt τό 1553 είς τήν 
Thuringe γυνή τις έφερεν είς τόν κόσμον άμφίβιον (crapaud) μέ μα
κράν ούράν. Τόν ’Ιούνιον τοΰ 1729 έδημοσίευσαν είς Παρισίους ότι μία 
γυνή έγέννησε λέοντα τέλειον- είχε τούς όνυχας του είς τούς τέσσαρας 
πόδας του καί είχεν άντί μιάς δύο ούράς. Άπέδιδον τό τέρας τοϋτο είς 
τό θέαμα τής μάχης ενός λέοντος καί ενός ταύρου, είς τό οποίον παρέ- 
στη ή μήτηρ είς τάς άρχάς τής κυήσεώς της.

Ό Bayle (Bayle Republique des lettres Σεπτεμβρ. 1686) 
λέγει, ότι μία χωρική είχε τέσσαρας μαστούς, δύο έμποός καί δύο όπισθεν, 
τόν ένα άντίκρυ τοΰ ετέρου, πεπληρωμένους γάλακτος- έζη τό 1164 καί 
έκαμε τρεις γέννας, έκάστην μέ δίδυμα τά όποία έθήλασε διά τών τεσ
σάρων μαστών της. Τό 1531, άναφέρει ό Κονράδος, έγεννήθη τέρας μέ 
πρόσωπον και σώμα άνθρώπου έκτος τών ποδών, οΐτινες ήσαν άετοΰ μέ 
όνυχας. Ή Κολόμβη Σχατρή σύζυγος ράπτου τής Sens ήτο έγκυος 
έπί είκοσι όκτώ έτη.Ήτο έγγαμος έπί τεσσαράκοντα όκτώ έτη, άπεβίωσε 
δέ είς τό έννενηκοστόν όγδοον έτος τής ήλικίας της. Αυτοψίας γενομένης 
μετά τόν θάνατόν της, εύρον έν τή κοιλίιγ αύτής τελείαν κόρην άπολι- 
θωμένην. Τό φαινόμενον τοϋτο διηγείται ό ιατρός ’Ιωάννης δ’ Άλιβούρ 
τής Sens μετά ταΰτα άρχίατρος τοΰ Ερρίκου Μεγάλου, δστις καί 
έκαμε τήν νεκροψίαν.

Ό Μοντάν (Montagne) περιγράφει παίδα δεκατεσσάρων έτών, τό 
σώμα ούτινος ήτο προσκεκολλημένον έπί ετέρου παιδός άνευ κεφαλής. Ό 
Λυκοσθένης διηγείται, ότι τό 854 Γερμανίς έγέννησε τέκνον μέ δύο σώ
ματα ήνωμένα διά τοΰ ραχοκοκκάλου τό έν μέ άνθρώπινον πρόσωπον, τό 
έτερον μέ πρόσωπον γαλής. Ό ίδιος άναφέρει, ότι ύπήρχεν έν Γερμανίς 
άνήρ, έκ τοΰ όμφαλοΰ ούτινος έξήρχετο μία κεφαλή έχουσα έν μεγάλο 
στόμα οσάκις έπρόκειτο νά γευματίση ή είχε τήν όρεξιν νά λάβη τινά 
τροφήν. Ό “Αγιος Αυγουστίνος λέγει, ότι εις τόν καιρόν του ύπήρχεν 
άνήρ, δστις είχε τό άνω μέρος τοΰ σώματος διπλοΰν καί τό κάτω φυσι
κόν δηλ. δύο στήθη, τέσσαρας βραχίονας, μίαν γαστέρα και δύο πόδας, 
ότι δέ ή φήμη τοΰ έκτρωματισμοΰ του έσυρε καθ’ έκάστην τά πλήθη 
δπως τόν βλέπωσιν.

Είς τήν Λίμαν τής Μεσημβρινής ’Αμερικής, λέγει ό Ρ. Feuillee, 
έγεννήθησαν δύο κοράσια ήνωμένα είς τό στήθος. Ήσαν ένηγκαλισμένα 
διά δύο κεκολλημένων βραχιόνων, έκαστος τών οποίων εύρίσκετο όπισθεν 
τοΰ τραχήλου τοΰ άλλου, είχον δέ ετέρους δύο βραχίονας ελευθέρους.
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Κάτωθι τών μαστών τά δύο σώματα άπετέλουν εν μόνον. Ταϋτα είχον 
δύο χωριστάς θελήσεις- όταν τό εν έπείνα τό έτερον δέν έπεθύμει τρο
φήν, όταν τό εν έλυπεϊτο τό έ'τερον έχαίρετο, δταν τό εν έκοιμάτο 
βαθύτατα τό έτερον ήγρύπνει. Τάς μαρτυρίας ταύτας έδωκεν ή τροφός 
και οί διαταχθέντες ιατροί νά τά έπισκέπτωνται, ό δέ άρχιερεύς (le 
grand vicaire) διέταξε νά βαπτίσθή έκαστη κεφαλή χωριστά, μο
λονότι είχον έν κοινόν σώμα.

Ό Πλίνιος καί ό Σολέν άναφέρουσιν ότι εις τινα μέρη τών ’Ινδιών 
εγγύς τοΰ Γάγγεως αί γυναίκες άπό πέντε έτών ήλικίας γίνονται μητέρες 
καί σπανίως διέρχονται τά οκτώ πριν νυμφευθώσιν. ’Επίσης ό Μεγα- 
σθένης αναφέρει τό αύτό, ό δέ Catull (In epithalam.) βέβαιοί, ότι 
έκ τοϋ πάχους τοΰ λαιμού καί τραχήλου (col) βεβαιοΰται ή εντελής 
παρθενία τών νεανίδων. Ό κ. Mulieres ύποστηρίζει ότι αί γυναίκες αί 
κοιμώμεναι μέ τό δεξιόν πλευρόν των γεννώσι πάντοτε άρρενα. Ό Κιλλέ 
έδημοσίευσε ποίημα ώραϊον λατινιστί δεικνύων διαφόρους τρόπους, δι’ών 
ή γυνή νά κάμνη πάντοτε άρρενα καί καλώς κατεσκευασμ.ένα τέκνα. 
Αί παραγγελία! δέ τοΰ Καρδάν επί τοΰ αντικειμένου τούτου είνε, ότι ό 
σύζυγος πρέπει νά μεταχειρίζηται τροφήν στερεάν, συνευρίσκηται δέ σπα
νίως μετά τής συζύγου του, ήτις πρέπει μετά ταϋτα νά κοιμάται έπί τοΰ 
δεξιοΰ πλβσροΰ της. Άλλ’ έάν ή σύζυγος δέν είνε πιστή καί δέν κάμνη 
τήν αυτήν νηστείαν, τότε ; . . .

Αί παρατηρήσεις τών αρχαίων συγγραφέων είνε ότι ό αριθμός τών 
άρρένων ύπερτερεί τόν τών θηλέων.Ό κ. Γκράν (Grand) είς τάς σκέψεις 
του έπί τών τοκετών καί θανάτων τής ’Αγγλίας εύρίσκεε ότι ό άριθμός 
τών άρρένων είνε πρός τόν τών θηλέων δεκατρία πρός δώδεκα, σήμερον 
όμως δέν ύπάρχει ή αύτή άναλογία. Έν ’Αγγλία παρά τή μεγάλη πε- 
νία καί είς τά έσχατα στρώματα ή γονιμότης είνε μεγίστη. Ό Νιου- 
γουέντης λαμβάνων σημείωσιν τών ληξιαρχικών βιβλίων τοΰ Λονδίνου 
82 έτών άπό τό 1629 —1710, ευρίσκει ότι έγεννήθησαν κατά τόν χρόνον 
τοΰτον περισσότερα άρρενα ή θήλεα. Ό Bodin θεωρεί ότι ύπάρχουν 
περισσότεροι άνδρες είς τάς άρκτικάς χώρας και περισσότερα ’, γυναίκες είς 
τάς μεσημβρινάς, βέβαιοί δέ ότι τό γυναικεϊον φΰλον λαμβανόμενον ώς 
όλον ύπερτερεί τόν άρεθμον τών άνδρών.

Έξακολουθοΰμεν τά τερατώδη τών παρελθόντων αιώνων. Ό Bayle 
διηγείται περί ενός βρέφους, ούτινος ή φωνή ήκούετο έν τή κοιλίη τής 
μητρός του, ό ίδιος δέ άναφέρει, ότι τό 1672 είς τήν Thuringe έγγύς 
τής Naumbourg γυνή σύζυγος μυλωθρού έγέννησε θυγατέρα, ήτις ήτο 

έγκυος" ή θυγάτηρ έξερχομένη είς τόν κόσμον ήτο είς καλλι'στην ύγείαν, 
άλλ’ή κοιλία αύτής ήτο πολύ έξωγκωμένη. Τοΰτο έφαίνετο πολύ παρά
δοξον, άλλ’ έντός οκτώ ήμερών τό πρόβλημα έλύθη- ή θυγάτηρ έγέννησε 
μικράν θυγατέρα έχουσαν μήκος ενός δακτύλου καί πλήρη ζωής, δι’ δ καί 
τήν έβάπτισαν. Τό θυγάτριον τοΰτο άπεβίωσεν όμως μίαν ήμέραν μετά 
τήν μητέρα του, τής συζύγου τοΰ μυλωθρού έπιζησάσης έν καλή ύγείη 
έν τφ μέλλοντι.

Ό Θεόφραστος έγραψεν ότι αί ποντικϊναι γίνονται έγκυοι έν τή κοι- 
λία τής μητρός των πριν γεννηθώσι. Τήν αυτήν γνώμην έξέφρασε καί ό 
Αίλιανός. Ό Στράβων, καθώς καί ό Πλίνιος, άναφέρουσιν, ότι τό ύδωρ 
τοΰ Νείλου έποίει τάς γυναίκας πολύ γονίμους, δ^ ο έτικτον άνά έξ 
καί επτά τέκνα. Ό δέ ’Αριστοτέλης διηγείται, ότι Αιγύπτια τις έγέν- 
νησεν είς τέσσαρας γέννας είκοσι τέκνα, ών ό μεγαλείτερος άριθμός έζησε. 
Τοΰτο έπιβεβαιοί καί ό νομικός σύμβουλος ’Ιούλιος Παΰλος.

Είς Περπινιάν ή σύζυγος σαγματοποιού έ'τεκε τήν 10Ίν Αύγούστου 
1731 πέντε θυγατέρας βαπτισθείσας τήν έπαύριον, δεκαπέντε δέ ήμέρας 
πρό τοΰ τοκετού τούτου καί ή άδελφή αύτής έγέννησε πέντε άρρενα. 
Σημειωτέον OTt ή μήτηρ των είχε δεκαπέντε τέκνα, έξ ών τά δώδεκα 
έγεννήθησαν είς τρεις γέννας.

Άλλά τί θέλει είπεί τις διά τούς χρονογράφους Cromer, Polonor 
καί Joann Franc καί τόν Λυκοσθένην, μνημονεύοντας ότι ή Έρμαν- 
τρούδη (Hermentrude) σύζυγος τοΰ κόμητος Ίσεμπέργκ δ’ Άλτόρφ 
έγέννησε δώδεκα τέκνα είς μίαν γένναν.Ό δέ ’Ιωάννης Φραγκίσκος Πίκ 
κόμης τής Μιρανδόλ αναφέρει, ότι μία Γερμανίς, όνόματι Δωροθέα, έγέν- 
νησεν είκοσι τέκνα είς δύο γέννας. Έτέρα δέ Γερμανίς είχε τριάκοντα 
είο τέσσαρας γέννας. Ό Λυκοσθένης λέγει, ότι ή Μαργαρίτα σύζυγος τοΰ 
κόμητος Βιμπρόσλα έγέννησε τριάκοντα έξ τέκνα είς μίαν γένναν, ό δέ 
Σέλιος'Ροδεγίνος λέγει, ότι κατά τόν Μέγαν ’Αλβέρτον γυνή τις άπέβαλε 
είκοσι δύο παιδία, έτέρα έβδομήκοντα καί έτέρα έκατόν πεντήκοντα.Ό 
δέ Vives άναφέρει ότι ή Μαργαρίτα κόμησσα Χεννεβέρ έγέννησεν είς 
μίαν γένναν τριακόσια έξήκοντα πέντε τέκνα, ότι δέ αί δύο χρυσαί λε- 
κάναι καί τό μελανοδοχεϊον, τά όποια βλέπει τις έν τή ’Εκκλησία τής 
Lofduynen τής Haye τής 'Ολλανδίας, είνε πρός άνάμνησιν τοΰ περι- 
βοήτου καί μυθώδους αύτοϋ τοκετού.

’Ενταύθα παύει ή άναπνοή ήμών. Τριάκοντα έξήκοντα πέντε τέκνα ! 
Πόσα άρρενα ; Πόσα θήλεα ; Έπέζησαν τινά τούτων ; Τί μέγεθος είχεν 
έκαστον; Φαντασθήτε όποια χαρά διά τούς μή έχοντας κληρονόμους 
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καί δεομένους καί τάζοντας πρός την Παναγίαν καί δαπανώντας αμέ
τρητα είς φάρμακα όπως άπολαύσωσι τέκνα, νά κουκουλωθώσι διά 
μιας άπό μίαν χάλαζαν τριακοσίων εξήκοντα πέντε ένσάρκων κληρονόμων.

Καθ’ ημάς όφείλομεν μεθ’ όλας τάς παρακολουθούσας μαρτυρίας τής 
άληθείας τοΰ γεγονότος νά διαψεύσωμεν τοΰτο, ώς ό Βάν—Λείβεν διέψευ- 
σεν έν τφ συγγράμματί του L’ ancienne Batavia τόν γιγαντιαΐον 
τοΰτον τοκετόν, ή πρέπει νά παραδεχθώμεν ότι τά βρέφη αύτά έξήλθον 
έντός σάκκου μεγέθους νεογεννηθέντος τέκνου, ήσαν δέ μικρά ώς σκώλη- 
κες καί έκ τών όποιων φυσικώς ούδέν έπέζησεν.

Ή σύζυγος τοΰ ’Ιακώβου Beabrie, Σκώτου ξυλουργοΰ τών πλοίων, 
κατοικοΰσα είς Έδιμβούργην, ήλικίας πλέον τών όγδοήκοντα έτών, λέγει 
ό Verdun (Ήμερολόγιον Verdun. Μάρτιος 1731), έγέννησε τήν 25 
Δεκεμβρίου 1730 τρία άρρενα, τά όποια έβαπτίσθησαν καί ήσαν έν 
καλή ύγεία.

Τφ 1676 έδημοσιεύθη ότι άνηρ έβδομήκοντα επτά έτών έτεκνοποίησε 
μέ σύζυγον όγδοήκοντα οκτώ έτών.

Ό έπίσκοπος τής Sees βέβαιοί, ότι άνηρ τής έπισκοπίας του, τόν 
όποιον έγνώριζε καλώς καϊ όστις ήτο έννενήκοντα έτών ήλικίας, ένυμ- 
φεύθη σύζυγον 83 έτών, έξ ής έγεννησεν έν τέκνον. Τοΰτο έκαμε τόν κ. 
Φοντενέλ νά λέγη· έπανήλθεν ή έποχή τών Πατριαρχών, ή μάλλον δέν 
παρήλθεν όλως διόλου.

Ό Verdun έπίσης λέγει, ότι ή σύζυγος τοΰ κ. Obler δημάρχου 
(echevin) τής Ochy le Chateau, ήλικίας 62 έτών, έτεκε τήν 17 Φε
βρουάριου 1751 δύο άρρενα και μίαν θυγατέρα είς μίαν γένναν. Ή 
Εύτυχία τής Τράλ πόλεως τής Λυδίας έτεκε τριάκοντα υιούς, δι’ ο ό 
μέγας Πομπήιος έθηκε τήν εικόνα της μεταξύ τών ένδοξοτέρων άνδρών, 
οίτινες έκόσμησαν τό θέατρόν του.

Ό Babon d’ Abensperg έκ τών κομήτων τής Scheirn και 
ιδρυτών τοΰ οίκου τής Βαβαρίας είχεν έκ δύο γυναικών τριάκοντα δύο 
υιούς καί οκτώ θυγατέρας, παρουσίασε δέ πρός τόν αύτοκράτορα Ερ
ρίκον Β' τούς τριάκοντα δύο υιούς του. Ό Γαστών de Beaulieu δέ 
Razac είχεν άπό τήν Αικατερίνην Ραϋμόνδου εϊκοσιν υιούς και δώδεκα 
θυγατέρας. Δέκα τών υιών του ήσαν στοατιωτικοί. Ό Γαστών δέ 
Razac ήτο εκατόν τριών έτών και ΰπηρέτησεν είς τόν στρατόν εξή
κοντα έτη, ύπό τήν βασιλείαν έξ βασιλέων, τοΰ Φραγκίσκου Α', Ερρίκου 
Β', Φραγκίσκου Β', Καρόλου Θ', Ερρίκου Β' καί τοΰ Μεγάλου Ερρίκου. 
Είχε δέ δύο συντάξεις, μίαν έξακοσίων λιρών καί έτέραν χιλίων πεντα- 

κοσίων λιρών διαδοχικών άπό πατέρα είς υιόν μετ’ άλλων, τάς όποιας 
έχαιρεν ή οικογένεια δΓ εκατόν πεντήκοντα έτη.

Ό κ. Bexon, κτηματίας είς τάς γαίας τοΰ δουκός Λεοπόλδου τής 
Λωρραίνης, είχεν έκ τής πρώτης συζύγου του δώδεκα τέκνα καί τριά
κοντα τρία έκ τής δευτέρας. ΤΗτο 85 έτών καί έζη όταν ό Ερμής τής 
Γαλλίας τό 1738 έκαμε λόγον κατά μήνα ’Ιούλιον περί τούτου. Ό 
Έρώτιμος, βασιλεύς τών ’Αράβων, ήτο πατήρ επτακοσίων υιών (’Ιου
στίνος βιβλ. 39). Ό ’Αττίλας, βασιλεύς τών Οΰνων, έγκατέλειψεν ολό
κληρον λαόν τέκνων, έκαστον τών όποιων έζήτει μερίδιον τής περιου
σίας του.

Ό Πλίνιος καί ό Aulu Gelle βεβαιοΰν ώς αύτόπται μάρτυρες τήν 
μεταμόρφωσιν πολλών νεανίδων είς άνδρας. Ό Bodin έπίσης φέρει 
παραδείγματα τούτου (Bodin Μονομανία" βιβλ. Β' κεφ. 60ν)· έπίσης ό 
Faleg de Mirab διηγείται, ότι έπί τής αύτοκρατορείας τοΰ Κλαυδίου 
μία παρθένος μετεμορφώθη είς άνδρα. Ό δέ Όππιάνος διαβεβαιοΐ ότι 
ή ύαινα άλλάζει γένος κατ’ έτος.Ό Bayle διηγείται, ότι δύο μοναχαΐ 
δύο μοναστηρίων έγγύς τής 'Ρώμης μετεμορφώθησαν είς άνδρας (Re- 
publ. des lettres- Μαρτίου 1687). Ό Riolan προσθέτει: τίποτε τά 
περίεργον είς τοΰτο. Ό Μοντάν (Montagne) έξηγεϊται έπί τοΰ άντι- 
κειμένου τούτου ώς επομένως. Ό Πλίνιος λέγει, ότι «είδε τόν Λούκιον 
» Κοφφούτιον άπό γυναικός τήν ήυ.έραν τοΰ γάμου του νά μεταμορφωθή 
» είς άνδρα». Ό Ποντάνος καί άλλοι διηγούνται όμοιας μεταμορφώσεις 
είς ’Ιταλίαν κατά τούς παρελθόντας αιώνας. «Μεταβαίνων είς Βιτρί», 
λέγει ό Ποντάνος, «είδον άνδρα, τον όποιον ό έπίσκοπος τής Σουασών 
» ώνόμασε Γερμανόν καί τον δποϊον πάντες οί κάτοικοι έγνώρισαν ώς 
» κόρην μέχρι τής ήλικίας τών είκοσι έτών όνομαζομένην Μαρίαν. Είς 
»τήν ήλικίαν αύτήν ήτο πλήρης τριχών είς τό πρόσωπον καί έφαί— 
» νέτο ήλικιωμένη. Λέγεται, ότι πηδώσης αύτής μετά μεγάλης δυνά- 
» μεως τά γεννητικά μόρια προήχθησαν. 'Υπάρχει δέ μέχρι σήμερον 
» τραγούδι τών παρθένων, δΓ ού ειδοποιούνται νά μή διασκελίζωσι 
«πολύ πηδώσαι, φόβω μή μεταμορφωθώσιν είς άνδρας, ώς ή Μα- 
» ρία Γερμανού».

Ό 'Αμβρούσιος Pare θεωρεί πιθανωτάτη τήν φυσικήν διάταξιν αϊ 
κόραι νά μεταμορφώνωνται είς άνδρας, άλλά, λέγει, ούδέν παράδειγμα 
άνδρός νά μεταβληθή είς γυναίκα, δέν πιστεύει δέ φυσικώς ό άνήρ νά 
μεταβληθή είς γυναίκα.

Έρωτώμεν τούς άναγνώστας και τάς άναγνωστρίας ήμών, τί φρονούσι 
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St’ όλα ταΰτα; Φαίνεται, δτι ό παρών· αιών τοΰ πολιτισμού έμεινεν 
όπίσω είς τά τοιαΰτα θαύματα, ότι δέ εις τούς παρελθόντας αιώνας αί 
γεροντοκόραι ήσαν ευτυχέστερα', δυνάμεναι νά εύφρανθώσι και αύταΐ 
μικρόν τόν κόσμον άκινδύνως τής ύπολήψεώς των μεταμορφούμεναι εις 
άνδρας καί χαιρόμεναι τινά τών εγωιστικών προνομίων τοΰ άνδρός. Οί 
σήμερον ιατροί οπαδοί τοΰ Βράουν Σεκάρ ήθελον κερδήσει πολύ περισ
σότερα χρήματα έάν προσεπάθουν νά άνακαλύψουν τήν άπολεσθεϊσαν 
μέθοδον της μεταμορφώσεις των γυναικών είς άνδρας παρά νά μακρύ- 
νωσι τόν βίον τών άνδρών. Άλλά τότε φοβούμεθα, ότι αί φιλόδοξοι καί 
σφριγώσαι κόραι, πτοούμεναι τήν εγκυμοσύνην καί τούς πόνους του 
τοκετοΰ, σωρηδόν ήθελον ζητήσει τήν μεταμόρφωσίν των είς νεαρούς 
άνδρας, καί τότε ποΰ πλέον γάμος, ποΰ τέκνα, ποΰ συζυγικός βίος, 
που νόθα ; θά έρημωθή ολόκληρος ό κόσμος, διότι ή πολυτεκνία 
θά λείψη.

Ποία ή γυνή ή μή ζηλεύουσα τά προνόμια τοΰ άνδρός, τάς ήδυτάτας 
περιπέτειας του, τά ρομαντικά επεισόδιά του, τό άδιάκοπον κάπνισμά 
του, τήν χαρτοφορίαν του, πάν τής ιδιοτροπίας του κέφι, τάς έπιτετραμ- 
μένας καί θαυμαζομένας νεανικάς άταξίας του, τάς πολυειδεϊς κατακτή
σεις του, τό βουλευτιλίκι του, τό ύπουργιλίκι του, τά μυθώδη άλματα 
τοΰ σταδίου του πρό τοΰ γάμου καί μετά τόν γάμον, όπόταν ούτος, 
περιώνυμος καί εμπλεως κόρου, έπιθυμή καί άπαιτή εις αιώνια δεσμά 
τό σώμα, τάς φρένας, τάς αισθήσεις καί τήν φαντασίαν τής θερμοσάρ- 
κου κόρης, ήν λαμβάνει διά σύζυγόν του ;

Είχεν ή δέν είχε δίκαιον ή ’Ολυμπία δέ Γκούζ ή συγγραφεύς, ή δρα- 
ματοποιός, ή μυθιστοριογράφος, ή ρήτωρ, ή ποιήτρια, ή δημοσιογράφος 
τοΰ ’Ανυπομόνου (l’Impatient), ή ώραιοτάτη και μόνον τριάκοντα επτά 
έτών ’Ολυμπία δέ Γκούζ, χήρα Ώβρέϊ (Aubrey), νόθος θυγάτηρ τοΰ Λου
δοβίκου 15ου , νά έκφωνή πρό τής άποκεφαλίσεώς της, είς ήν ύπεβλήθη άν 
καί έγκυος, πρός τούς Γάλλους «τέρατα άφοΰ καί ή γυνή δύναται νά άναβή 
τήν λαιμητόμον, διατί νά μήν έχη τό δικαίωμα ν’ άναβή καί τό βήμα;» 
Άπέθανε μετά γενναιότητος καί στωϊκότητος ή περιφανής συγγρα
φεύς τής Κυρίας Βαλμών, τοΰ Γάμου τοϋ Χερουβίμ, τοϋ Μολιέρου καί 
τής Νινών, τοΰ 'Ελευθερίου 'Ανδρός, τοϋ Αιωρθωμένου Φιλοβόφου 
καί πλείστων ετέρων συγγραφών όσον ολίγοι τών άνδρών, λέγουσα πρός 
τον δήμιον' «σοί άπαγορεύω νά μέ έγγίξης, έκτος διά νά μοΰ κόψης 
τήν κεφαλήν».

Αί τοιαΰται γυναίκες άληθώς μεταμορφώνονται είς άνδρας καί ύπερ- 

τεροΰσι πολύ τούς άνδρας. Τίς ό άνήρ ό δυνάμενος νά έπεκτείνη τόν 
δεσποτισμόν του μέχρις αύτών ;

** *
Ή 'Ιστορία τής ’Ακαδημίας τών ’Επιστημών άναφέρει παίδα μόνον 

επτά έτών έχοντα άνάστημα πέντε ποδών άνευ τών σανδαλίων του. 
Άλλά τοϋτο εΐνε μικρόν ένώπιον τοΰ επομένου. Τό 1731 έγένετο γνω
στόν είς τήν κομητείαν Bercks τής Αγγλίας, ότι παίς, πενταετής μόνον, 
είχε πέντε ποδών ύψος' ήτο υιός τοϋ χωρικοΰ Βενιαμίν Λόδερ,ήτο δέ τόσον 
δυνατός έν τή ήλικία ταύτη ώστε ήδύνατο νά σηκώνη βάρος διακοσίων 
έξήκοντα λιτρών, δηλ. έννενήκοντα οκάδων έσήκωνε μέ τήν μίαν χεϊρά 
του βάρος εκατόν λιτρών καί μέ τόν δάκτυλόν του πεντήκοντα λίτρας.

Ό «Ερμής» τής Γαλλίας έδημοσίευσε τόν Νοέμβριον τοΰ 1735 έπι- 
στολήν τής Βαρωνίδος Ρ., χρονολογουμένην 27 δβρίου 1735 καί αναφέ- 
ρουσα, τά έπόμενα.

«’Οφείλω νά μαρτυρήσω τήν άλήθειαν δι’ όσα ηκούσατε νά διαθρυλ- 
λώνται έν Παρισίοις. Τό περί ού ό λόγος τέκνον εΐνε άρρεν καί μόνον 
ένδεκα μηνών, έχον περισσοτέρων τών τεσσάρων ποδών ύψος καί πλέον 
τών τεσσαράκοντα δακτύλων πάχος (de grosseur)' ό βραχίων του 
έχει περιφέρειαν πλέον τών όκτώ δακτύλων παρά τήν πυγμήν, τά δέ 
επίλοιπα μέλη του έχουν τήν αύτήν άναλογίαν. "Ισταται στερεόν έπί 
τών κνημών του, άλλά δέν προφέρει έτι λέξιν. Τρώγει καθ’ έκάστην, 
έκτος τοΰ γάλακτος τής μητρός του, μίαν πίντα γάλακτος τής άγελάδος 
καί μεγάλην ποσότητα άρτου μετ’ άπληστίας. ‘Η Άρχιδούκισσα διέ
ταξε καί τό έφερον έσχάτως είς τάς Βρυξέλλας. Ήμην παροΰσα. Τό 
έξήτασαν οί ιατροί της, οΐτινες άπεφάνθησαν ότι εΐνε τέρας. Ήλθεν έν 
τούτοις είς τόν κόσμον ίσον τώ μεγέθει τών έπιλοίπων παίδων και ηύ- 
ξησεν ούτως έν τφ συντόμω τούτω διαστήματι. Φρονούν ότι δέν θά ζήση. 
Θά εύρητε έντός τής έπιστολής μου μικράν ταινίαν, ητις εΐνε τό μέτρον 
άκριβώς τής παλάμης του, τό όποιον έλαβον έγώ ή ιδία. Έχει ώραΐον 
πρόσωπον. Εΐνε τέκνον τοΰ Ίωάννου Συμεώνος, έμπορου τοΰ χωρίου 
Hauwrel έγγύς τοΰ Mons' ή μήτηρ του εΐνε μ.ετρίου άναστήματος.»

Ό Φαγκών, λέγει ό VopiSCUS (είς τόν βίον τοΰ Αύρηλιανοΰ), έτρωγεν 
έντός μιάς ήμέρας ενα κάπρον, έν πρόβατον και έν χοιρίδιον. Ο Σιμών 
Majolus εΐδεν άνθρωπον κρατούντα είς χεϊράς του στήλην μαρμαρίνην 
τριών ποδών μήκους και ενός ποδός πάχους, τήν οποίαν έρριπτεν είς τόν 
άέρα καί τήν έπαιζεν ώς έλαφράν σφαίραν.
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Ό 'Ροίάμας τής Μάντουας, άνηρ μικρός τό σώμα, έθραυεν έν χαλινω
τήρων πλοίου (γούμενα). Ό Έρνάνδος Burg ανέβαινε κλίμακα φέρων 
όνον φορτωμένον ξύλα και είτα έρριπτε τόν όνον μέ τό φορτίου του είς 
την πυράν. "Ετερος ονομαζόμενος Έρνωτών, ύπάλληλος τοΰ οίκου τοΰ 
κόμητος δέ Φουά (Foix), λέγει ό Φρουασσάρ, έ'καμνε τό αύτό. Ό δέ 
Πλίνιος λέγει, ότι ό Βάρρος-'Ροουστίκελλος έπωνομάσθη 'Ηρακλής διότι 
ένωτοφόρει τόν ήμίονόν του.

Τό 1582 ύπήρχεν άνηρ έν Κωνσταντινουπόλει έγείρων ξύλον, τό όποιον 
δώδεκα άνδρες όμοΰ δέν ήδύναντο νά ανυψώσουν’ έπ’ αύτοΰ έξηπλωμέ- 
νου έθετον λίθον, τον όποιον δώδεκα άνδρες μόλις άνήγειρον όπως τόν 
θέσουν έπί τοΰ σώματός του.Ό δέ Καρδάν λέγει, ότι ειδεν άνδρα νά όρ- 
χήται έχων δύο άνδρας ύπό τήν μασχάλην του, δύο έπι τών ώμων του 
και ενα έπί τοΰ τραχήλου του.Ό δέ ΓΙατακόας, λοχαγός τών Κοζάκων, 
συνέτριβεν είς τεμάχια τό πέταλον ίππου. Γυνή τών Κάτω Χωρών ύψηλή 
ώς γίγας ένωτοφόρει μεγάλην τής Χαμβούργης βαρέλαν πεπληρωμένην 
οίνου. Ό Ούέλμος τοΰ Φρόνσβεργ άνύψωνεν άνδρα διά τοΰ δακτύλου 
του καί κατεκράτει διά τής χειρός του τρέχοντα ίππον.

Τά παράδοξα καί έκτακτα τοΰ σώματος φαινόμενα παρακολουθούν 
τά τών διανοητικών δυνάμεων, τών αισθήσεων καί αύτοΰ τοΰ γήρατος. 
Είς τινας άνδρας καί γυναίκας μέχρι τοΰ τέλους τοΰ βίου των γήρας 
δέν ύπάρχει. Ό ’Ισοκράτης ήτο έννενήκοντα τεσσάρων έτών όταν έτε- 
λείωσε τόν Παναθηναϊκόν του και είχεν 96 έτών ήλικίαν όταν έγραψε τόν 
Πανηγυρικόν, όστις ύπήρξε κατά τόν Αίλιανόν μία τών πρώτων αιτιών τής 
καταστροφής τοΰ βασιλείου τών Περσών, διότι τοσοΰτον έξηρέθισε τόν Φί
λιππον ώστε συνέλαβε τήν ιδέαν τοΰ κατά τών Περσών πολέμου, τήν 
όποιαν έξετέλεσεν ό υιός του ’Αλέξανδρος ό Μέγας. Ό Βάρρων λέγει έν 
τφ προοιμίω τοΰ μεγάλου καί πολυτόμου συγγράμματος του (τής ’Αγρο
τικής) ότι ήοχισε τοΰτο όταν ήτο ογδοηκονταετής. Ό Σοφοκλής ήτο 
μεγαλειτέρας ήλικίας όταν έγραψε τόν Οϊδίποδα κατά τόν Βαλέριον Μά- 
ξιμον. Ό Γκουαρινός (Guarino) έγραψε τά καλλίτερα συγγράμματά 
του άπό τά έννενήκοντα καί έπάνω. Ό Σενέκας έπανελάμ.βανε δύο χιλιά
δας ονομάτων άμέσως όπου ήθελον τοΰ τά προφέρει καί διετήρει εις τήν 
μνήμην διακοσίους στίχους κατά τόν ΙΙλίνιον.Ό Άδριανός άπεστήθιζεν 
ολόκληρον τόμον μετά τήν πρώτην άνάγνωσίν του. Ό Βαριάρ λέγει, OTt 
είς νέος Κόρσος έπανελάμβανε τριάκοντα έξ χιλιάδας ονομάτων διά τής 
αύτής τάξεως μεθ’ ής τοΰ τά έλεγον, ό δέ Muret διαβεβαιοΐ, ότι ό ίδιος 
τόν ήκουσε καί δέν ήδύνατο έτι νά το πιστεύση καί μνημονεύει τά όνό-
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ματα πολλών εύγενών της Βενετίας μαρτυρούντων τάς ακατανόητους 
προόδους τοϋ νέου τούτου είς τά μαθήματά του διά τοϋ έκτακτου αύτοϋ 
μνημονικοΰ, τό όποιον ώνόμαζον κατεσκευασμένον και ύπέρτερον τοΰ 
φυσικοΰ. Ό Κΰρος, λέγει ό Πλίνιος, ένεθυμεϊτο τά ονόματα όλων τών 
στρατιωτών του, ό δε Σκιπίων έκεΐνα πάντων τών πολιτών της 'Ρώμης. 
Ό Όρμογένης της Ταρσοΰ ήτο καθηγητής τής ρητορικής δεκαπενταετής 
καί συγγραφεύς είς τά δεκαοκτώ’ είς τά όγδοήκοντα έλησμόνησεν ό,τι 
έμαθε, δι’ ο ό Άντίοχος ό σοφιστής έλεγε δι’αύτόν, γέρων είς τήν νεό
τητά του, παϊς είς τό γήράς του. Παΐς ίσπανός επταετής, Hernandes 
del Valle, προσεφώνησεν ένώπιον τοΰ βασιλέως καί τής βασιλίσσης 
τής 'Ισπανίας είς πέντε γλώσσας Λατινικήν, Ελληνικήν, Γαλλικήν, 
’Ιταλικήν καί 'Ισπανικήν, τάς οποίας έγνώριζε καλώς. Ό Καρδινάλιος 
de Lugo άνεγίνωσκεν όταν ήτο τριετής, ό Τάσσος έγνώριζε τήν γραμ
ματικήν έπίσης τριετής, επταετής δέ έγνώριζε τήν Ελληνικήν καί Λατι
νικήν. Ή μεγάλη Έλισσάβετ τής ’Αγγλίας έγραψε θαυμασίαν έπιστο- 
λήν πρός τήν βασίλισσαν όταν ήτο μόνον τετραετής. Ή Ζηλιάνα 
Μορέλλα τής Βαρκελώνης, δωδεκαέτις τό 1604, έγνώριζε τήν Λατινικήν, 
'Ελληνικήν καί Εβραϊκήν. Συνηγωνίσθη είς Λυών διά τάς θέσεις τής 
λογικής καί ήθικής καί ένίκησεν. Αί θέσεις της άφιερώθησαν είς τήν Μαρ
γαρίταν τής Αύστρίας, βασίλισσαν τής 'Ισπανίας. ’Εν γεύματι τοΰ Καρ
διναλίου τής Πίζας δόθέντος πρός διαφόρους Καρδιναλίους ό ’Αλέξανδρος 
Φαρνέζιος λαβών ανθοδέσμην τήν προσήνεγκεν είς τον παϊδα Σύλβιον Άν- 
τωνΐνον δωδεκαετή, μετά ταϋτα Καρδινάλιον, διατάσσων τόν παϊδα νά 
τήν έγχειρίση πρός τον άνδρα τοΰ συμποσίου τόν μέλλοντα νά γίνη 
πάπας. Ό μικρός Άντωνϊνος τήν προσήνεγκεν είς τόν Καρδινάλιον τών 
Μεδίκων (όστις μετά τινα έτη έγένετο πάπας ό Δ') συνοδευομένην διά 
μικράς ποιήσεως. Ό Καρδινάλιος έξέλαβε τήν προσφοράν ώς χωρατόν, 
άλλά πάντες διεμαρτυρήθησαν διά τοΰτο λέγοντες ότι ό μικρός ποιητής 
αύτεσχεδίασε τούς στίχους καί παρεκά'/εσαν τόν Καρδινάλιον τών Με
δίκων νά τόν δοκιμ-άση δίδων πρός αύτον νέον θέμα. Τήν στιγμήν έκεί— 
νην τό ώρολόγιον έσήμανε τάς ώρας, ό δέ Καρδινάλιος τω είπε νά κάμη 
στίχους λατινιστί. Ό Strada δημοσιεύει τήν θαυμαστήν μακράν ποίη- 
σιν λατινιστί τοΰ παιδός έπί τοΰ ώρολογίου, ήτις ένεθουσίασε τόσον τόν 
Καρδινάλιον τής Trente ώστε τω έδώρησε περιδέραιον χρυσοΰν.

Ό Χριστιανός Ερρίκος Heineckem, θαυμάσιος παϊς, ούτινος τόν 
βίον έγραψεν ό Χριστιανός δέ Sclioneich ό διδάσκαλός του, καθώς καί 
ό Rehm καί ό Scelen είς τήν Selecta Litteraria, ό δέ Μ. Marini 
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εξήγησε τά φυσικά αίτια της τοιαύτης προώρου ικανότητάς του, έγεννήθη 
τώ 1721 εις την Λουβέκ, άπεβίωσε δέ σοφός τφ 1725. Δέκα μηνών 
ώμίλει. Ενός έτους έγνώριζε τά κύρια συμβάντα της Πεντατεύχου. Δε
κατριών μηνών την ιστορίαν της Παλαιάς Γραφής’ δεκατεσσάρων της 
Νέας. Δύο έτών έγνώριζε την Γεωγραφίαν καί 'Ιστορίαν άρχαίαν και 
νέαν. Ώμίλει καλώς την Λατινικήν και Γαλλικήν. Τριών έτών έγνώριζε 
την γενεαλογίαν τών κυριωτέρων οικογενειών της Εύρώπης. Έταξείδευ- 
σεν αρκετόν χρόνον εις Δανίαν τετραετής ρητορεύσας θαυμασίως ένώπιον 
τοϋ Βασιλέως καί της βασιλικής Οικογένειας. Ήτο ύγείας επισφαλούς 
καί συχνά άσθενής, μόλις δυνάμενος νά κράτηση τόν κάλαμον όταν 
έγραφε. Δέν έτρωγε τίποτε άλλο πλην τοΰ γάλακτος της τροφού του, 
μισών πάσαν άλλην τροφήν. Δέν είχε πυρετόν ή τινας μόνον μήνας πρό 
τοΰ θανάτου του, συμβάντος είς τάς 27 ’Ιουνίου 1725, τόν όποιον άντε- 
μετώπισε μετά χριστιανικής αδιαφορίας, ητις κατέπληζε τούς περιεστώ- 
τας πλέον ή ή έκτακτος άνάπτυξίς του.

Τοιαΰτα ύπήρξαν τά κυριώτερα γνωστά θαύματα τής βραχυβιότητος. 
Τινά νΰν περί τών Πυγμαίων πριν όμιλήσωμεν περί τών παραδοξοτάτων 
φαινομένων τής μακροβιότητος παρά τισι λαοϊς.

* *

Ή ύπαρξις τών Πυγμαίων έφιλονεικήθη, έμυθολογήθη καί έτερατολο- 
γήθη παρά πολλών συγγραφέων. Ό ’Αριστοτέλης λέγει, ότι κατωκουν 
παρά τάς πηγάς τοΰ Νείλου, ό δέ "Ομηρος είς τό βάθος τής Αφρικής 
παρά τάς άκτάς τοΰ Ώκεανοΰ. Ό Bochard θεωρεί τούς Πυγμαίους 
αποικίαν τών Νουβιων άποικησάντων έπί μιάς νήσου. Ό Άββάς Βονιέ 
θεωρεί ότι ήσαν Φοίνικες μικρόσωμοι συναθροιζόμενοι πρός καταστροφήν 
τών γερανών, οΐτινες κατέστρεφον τά σπαρτά των συναθροιζόμενοι καϊ 
ούτοι είς έσμούς τον χειμώνα έν τή χώρ^ τών Πυγμαίων. Κατά τόν 
Nonnosus ήσαν αϊθίοπες καϊ τριχωτοί. Ό Στράβων θεωρεί μΰθον τήν 
ύπαρξιν τών Πυγμαίων, λέγει δέ ότι Πυγμαίους ιΰνόμαζον τόν στρατόν 
τών αίθιόπων, διότι πάντες οί άνδρες ήσαν μικρόσωμοι. Ό Κρεσίας 
όμως, ό Σολέν, ό Πομπώνιος Μέλας, ό Άθήναιος, ό "Αγιος Αυγουστί
νος, ό "Αγιος Ιερώνυμος καϊ πλήθος άλλων συγγραφέων, μακράν τοΰ νά 
διαφιλονεικοΰν τήν ύπαρξίν των ύποστηρίζουν αύτήν, ό δέ ’Αριστοτέλης λέ
γει «ό,τι διηγοΰνται διά τούς Πυγμαίους δέν εΐνε διόλου μΰθος, άλλ’ άλή— 
θεία». 'Ο Πλίνιος εκτείνεται λεπτομερέστερον έπί τών άνθρωπαρίων τού

των. Οί "Ελληνες έ/εγον Πυγμαίοις, Πυγονιαίοις, Πηχυαίοις- πυγών δέ 
καλείται ό πήχυς, τό άπό τοΰ άγκώνος εως τών δακτύλων τής χειρός 
διάστημα. Ό ’Απολλώνιος λέγει, «έθνος πρό τής Αίγύπτου τό μέγεθος 
μικρόν, οίον πηχυαίον». Οί Πυγμαίοι τό έαρ άναβάται έπί αιγών ή τρά
γων έξήρχοντο είς ϊλας ζητοΰντες τά ώά τών γερανών, ή δέ εκδρομή 
αύτη διήρκει τρεις μήνας, έν οΐς ποιοΰντες μεγάλην καταστροφήν είς 
ταΰτα ήδύναντο νά προλαμβάνωσι τάς ζημίας τών πτηνών τούτων. Ό 
Φιλόστρατος είς τά ήρωϊκά του τούς παριστά κρατούντας πέλεκυν καί 
δρεπάνιον όπως θερίζουν τόν σίτον, ούτινος οί στάχεις ήσαν ώς δένδρα 
ύψηλά ενώπιον των, περιεβάλλοντο δέ άπό τόν πώγωνά των καί τήν 
κόμην των, τά όποία είχον μακρότατα. Ό ύψηλότερος αύτών δέν ήτο 
περισσότερον τών δύο ώλενών, (ή ωλένη είχε μήκος άπό τοΰ άγκώνος μέχρι 
τών δακτύλων) και τό σύνηθες άνάστημά των ήτο μιάς καί ήμισείας ωλέ
νης.Άλλ’ ό,τι περιεργότατον (ίδέ Histoire de l’Academie des bel
les lettres, τομ. 5 σελ. 101), άπαντα τά κτήνη των βόες, όνοι, ίπποι 
καί ήμίονοι δέν ήσαν μεγαλείτεροι τών αιγών των, δηλ. ήσαν έπίσης 
ζφα πυγμαία. Ήσαν περίφημοι τοξόται, δΓ ο ό βασιλεύς τών ’Ινδιών 
είχε πάντοτε τρεις χιλιάδας αύτών διά σωματοφυλακήν του. Έθήρευον 
τούς λαγωούς καί τάς άλώπεκας ούχί μέ κΰνας, άλλά μέ όρνεα, δηλ. μέ 
άετούς, κόρακας καί ίέρακας. Τί έγεινεν ή φυλή αύτη ; Άπωλέσθη ή 
όχι; Κατά τάς πληροφορίας τών νέων περιηγητών Λιβιγκτώνος, Στάν- 
λεϋ, τοΰ Καμέρων καί κυρίως τών Γερμανών περιηγητών, ύπάρχει έτι μία 
φυλή πυγμαίων παρά τόν ’Ισημερινόν ούχί μακράν τής λίμνης Ταγκανί- 
κας. Είς τόν έκτον τόμον τών Νόθων Τέκνων δίδομεν εκτενή περιγραφήν 
τών σημερινών Πυγμαίων, οΐτινες εΐνε άνθρωποφάγοι άποτελοΰντες μέρος 
τής μεγάλης καί άχανοΰς έπικρατείας τής Νιάμ-Νιάμ τών άνθρωπο- 
φάγων τής ’Αφρικής. "Οπως καί άν ήνε, οί τής Εύρώπης σημερινοί 
νάνοι εΐνε καί ούτοι είδος Πυγμαίων. 'Υπήρξαν δέ νάνοι έτι μικρότεροι 
καί ελαφρότεροι τών Πυγμαίων. Άναγινώσκομεν ότι ό Άρχίστρατος 
ζυγιζόμενος είχε βάρος μόνον όβολοΰ (;), ότι δέ ό ποιητής Φιλίτας ήτο 
τόσον μικρός καί ελαφρός ώστε έθετον μόλυβδον έντός τών σανδαλίων 
του δπως μή τόν άναρπάση ό άνεμος. 'Ο Βάρρων λέγει, ότι δύο ίππόται 
ρωμαίοι ήσαν έκαστος τριών ποδών ύψηλός. Ό Σουητώνιος λέγει, ότι ό 
Αύγουστος έκόμισεν είς τήν 'Ρώμην νάνον άναστήματος δύο ποδών, δστις 
δέ είχε βάρος δέκα επτά λιτρών καί φωνήν βροντωδεστάτην. Ό Καρ- 
δάν μαρτυρεί ότι είδε νάνον ενός καί ήμίσεως ποδών, τόν όποιον ειχον είς 
κλωβίον καί τόν έδείκνυον ώς ψιττακόν. Πάντες γνωρίζουν έκ τής ίστο- 
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ρίας οτι ό Νερών παρουσίασεν έπί μεγάλου τρυβλίου είς έν τών συμπο
σίων του χάριν παιδιάς δύο νάνους καί περιέχυσεν αυτους μέ βραστόν 
σινάπεως ζωμόν.

Ό Λάρρων λέγει, ότι τό μεγαλείτερον ύψος τοΰ άνδρός δέν ύπερβαίνει 
τούς έπτά πόδας. Είς την Αγγλίαν οί σωματοφύλακες της Βασιλίσσης 
είνε έξ ποδών- άρα οί έχοντες έπτά πόδας εισέρχονται έν τή σειρίκ τών 
γιγάντων. Ό Ηρόδοτος μνημονεύει (Πολύμνια) λοχαγόν τοΰ στρατοΰ 
τοΰ Ξέρξου, όστις είχεν ’ίσον ύψος, έπτά καί ήμίσεως ποδών. Ο ’Ιούλιος 
Καπιτωλΐνος λέγει, ότι ό αΰτοκράτωρ Μαξιμϊνος είχεν ύψος ’ίσον τών 
οκτώ καί ήμίσεως ρωμαϊκών ποδών, έπειδή όμως ό ρωμαϊκός ποΰς ήτο 
ένδεκα δακτύλων, τό ύψος τοΰ Μαξιμίνου ήτο μόνον έπτά ποδών και 
πέντε δακτύλων. Ό Πλίνιος καθώς καί ό Σολέν έγραψαν ότι έκόμισαν 
έκ τής ’Αραβίας, έπί αύτοκρατορίας Κλαυδίου, έν 'Ρώμη γίγαντα ονο- 
μαζόμενον Γκαμπάρα, όστις είχεν ύψος έννέα ποδών καί έννέα δακτύλων 
ρωμαϊκών, άμφότεροι δέ ούτοι οί συγγραφείς άναφέρουσιν ότι έπί Αυ- 
γούστου ύπήρχον δύο γίγαντες, έκαστος τών οποίων είχε περισσότερον 
τών δέκα ποδών ύψος, ότι δέ τά οστά των έδεικνύοντο πολλά έτη μετά 
τον θάνατόν των ώς αντικείμενα περιέργειας. Ό ’Ιωσήφ μνημονεύει γί
γαντα ’Ιουδαίον δέκα καί ήμίσεως ποδών πεμφθέντα πρός τον Τιβέριον 
ώς έκτακτον φαινόμενον.

Πάντες οί γίγαντες, λέγει νεώτερός τις συγγραφεύς, οΐτινες ύπερβαί- 
νουσι τούς δώδεκα πόδας άνάγονται είς τήν τάξιν τοΰ γίγαντος Έγκε- 
λάδου καί τοΰ Τυφώνος, τούς όποιους ό Ζευς κατεπλάκωσεν ύπό τήν 
Αΐτνην, έκτοτε δέ ούτοι προσπαθοΰντες νά έλευθερωθώσιν έπιφέρουσι τους 
μεγάλους τής Σικελίας σεισμούς.

Ό Abbas Tilladet (Άπομνημον. τής ’Ακαδημίας τών ώραίων 
γραμμ. Τομ. Α') διϊσχυρίζεται, ότι ού μόνον ύπήρχον σποραδικώς τοιοΰ- 
τοι γίγαντες, άλλ’ ότι ύπήρχον λαοί γιγάντων ώς καί λαοί Πυγμαίων. 
Ό Φιλόστρατος μνημονεύει παρά τόν ’Ινδόν ποταμόν λαόν έχοντα σύνη- 
θες ύψος έξ μέ/ρις έπτά ποδών σημερινών' τό αύτό ιστορεί καί ό Πομ- 
πώνιος Μέλας περιγράφων τινάς λαούς τών ’Ινδιών τόσον ύψηλούς ώστε 
ΐππευον ελέφαντας καί δχι ίππους.

Τί έγειναν οί λαοί ούτοι σήμερον ; Ήσαν οί άπόγονοι τών πρό τοΰ 
κατακλυσμού άνθρώπων τής εποχής τών μεγαθηρίων καί βαθμηδόν 
έξέλειψαν, σήμερον δέ ούτε ίχνος τοιούτων ύπάρχει; Ή ύπήρχον μόνον 
έν τή φαντασία τών τόσων συγγραφέων; Ό Κουίντιος - Κοΰρσος λέγει, 
ότι οί Σκΰθαι τών οχθών τοΰ Τανάϊδος ήσαν τόσον ύψηλοί, ώστε οί Μα- 

κεδόνες μόλις έφθανον τούς ώμους αύτών. Οί σημερινοί Κοζάκοι τοΰ Δόν, 
οΐτινες κατοικούν τά μέρη έκεΐνα, είνε πάντες ύψηλοί άνδρες.

Σήμερον διά τοΰ άτμοΰ γνωριζόμεθα μέ όλους τούς κατοίκους τής 
Γής, γνωρίζομεν δέ ότι ολόκληροι λαοί έξ καί έπτά ποδών ύψους δέν 
ύπάρχουν. Ό Μαγελλάνος, ό άνακαλύψας τήν Γήν τοΰ ΙΙυρός καί δούς 
είς τόν πορθμόν αύτής τό όνομά του, μνημονεύει, ότι είδεν έκεϊ "Εθνος 
Γιγάντων. Τοιοΰτον σήμερον δέν ύπάρχει, έκτος έάν έννοή τούς Όττεν- 
τότας, οΐτινες είνε πραγματικώς πολύ ύψηλοί άνδρες.

*
* *

Δέν εινε όνειρον τερπνότερον, τό όποιον έκαστος ιατρός χημικός καί 
κυρίως χειρουργός σήμερον διώκει νά συλλάβη έν τω νφ καί πραγμα- 
τοποιήση, όσον τό τής άνακαλύψεως τοΰ τρόπου τής έπεκτάσεως τοΰ 
άνθρωπίνου βίου ε’ίς τινας περισσοτέρας δεκάδας έτών άφ’ ό,τι το σύντο
μον ζώμεν.

Και μήπως δέν έχουν δίκαιον όταν οί θετικώτεροι καί άρχαιότεροι 
ιστοριογράφοι μάς διαβεβαιοΰν ότι ό βίος τών πατριαρχών, όστις άνήρ- 
χετο μέχρι χιλίων έτών, δέν είνε παραμύθια ούτε λάθος τοΰ σημερινού 
άριθμοΰ τών ήμερών τοΰ έτους; Οί ιστοριογράφοι ούτοι μάς διδάσκουσιν, 
ότι έάν ύπήρξαν άνθρωποι καί λαοί είς τούς πρό Χριστού καί μετά 
Χριστόν αιώνας, οΐτινες έζων διακόσια καί τριακόσια έτη, πρέπει νά 
ύπήρχον καί λόγοι καί α’ίτια καί κλίματα τά όποια συνέτειναν πρός 
τοΰτο, τά όποια ό νΰν πολιτισμός κατέστρεψε καί τά όποια ό νΰν πολι
τισμός πρέπει ή νά διαψεύση ή νά άνακαλύψη.

"Αλλοτε είς τούς χρόνους τών άλχημιστών τό καταθύμιόν των ήτο 
ν’ άνακαλύψουν τό άτελεύτητον, τό άθάνατον νερό καί τήν μεταβολήν 
τών χυδαίων μετάλλων είς χρυσόν. Του φιλοσοφικού λί&ον έλεγον, τό 
φιλοσοφικού έλιξιρι, τήν Οικουμενικήν πανάκειαν. Τά θερμά τέκνα τής 
’Αραβίας ήσαν τά πρώτα τολμήσαντα νά έπιτεθώσι κατά τοΰ Κυρίου 
δημιουργού καί πλάστου όπως ύφαρπάσουν έκ τών χειρών τοΰ πανσόφου 
τό δέειν καί λύειν τον βίον έκάστου θνητοΰ. Ό περίφημος Γεβέρ, δηλ. 
ό άραψ άλχημιστής Άβοΰ-Μουσχάχ-Τζαφάρ-Αλ-Σοφί τοΰ ογδόου αίώ- 
νος, φαίνεται πρώτος άλχημιστής. Ό Μοσχαμέτ-’Αβοΰ-Βέκρ-Ίβΰ-Ζα- 
χαρίας ή 'Ραζής δεύτερος κατά τόν έννατον καί δέκατον αιώνα- ό Άβοΰ- 
Άλή-Χουσε’ίν-Ίβν-Σινά τόν δέκατον καί ένδέκατον αιώνα, ήκολούθησαν 
δέ τούτους είς τήν Εσπερίαν ό Όρτολάνος, ό Μέγας ’Αλβέρτος, ό 
"Αγιος Θωμάς Άκουέν (Aquill), ό 'Ραϋμόνδος Λούλ τών Βαλεάρων, 
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δστις καί λέγεται μεταβαλών διά τόν Βασιλέα Έδουάρδον Α' πεντή- 
κοντα χιλιάδας λίτρων ύδραργύρου εις άληθή χρυσόν, έξ ού κατεσκευά- 
σθησαν τά πρώτα νομίσματα rosenobles.

Πάντες ούτοι οί άλχημισταί, καθώς καί ολόκληρος σειρά σπου
δαιότερων μεταγενεστέρων άλχημιστών, κατεγίνοντο κυρίως είς την 
άνακάλυψιν της αθανασίας, ούχί όμως είς την έπιμήκυνσιν τοΰ βίου 
έστω καί έπί είκοσι η τριάκοντα έτη, ούτε την άνανέωσιν τών σωματικών 
δυνάμεων ώς ό Βράουν Σεκάρ, όστις, ων κατά τό λέγειν του ίδιου έβδο- 
μηκοντα τεσσάρων έτών καί άσθματικός, κατόρθωσε διά τών ένόρχων έγ- 
χύσεών του νά άναβαίνγ την κλίμακα άνετώτερον καί νά γίνεται ποθητό
τερος παρά τη κυρίφ Σεκάρ.

Άγνοοΰντες κατά πόσον ή μέθοδος του κ. Βράουν Σεκάρ είνε πρωτό
τυπος διότι είς τόν Άθήναιον άπαντώμεν πλακοΰς-ενόρχης, λέγομεν 
μόνον, ότι καί τοΰ κ. Σεκάρ ή μέθοδος καί τών οπαδών του είνε μηδα
μινή αύξάνουσα κατά μόνον δέκα, είκοσι η καί τεσσαράκοντα έτη τόν 
βίον ήυ,ών, έάν τφόντι υπήρξαν λαοί καί άνθρωποι πρό τοΰ κατακλυσμού 
καϊ μετά τόν κατακλυσμόν, οίτινες έζων έπί αιώνας καϊ έάν πιστεύσωμεν 
ότι οί μακρόβιοι τών εκατόν τεσσαράκοντα καί εκατόν πεντηκοντα έτών 
τών μεταγενεστέρων αίώνων δέν ήσαν τότε σπανκύτατα φαινόμενα, ώς 
σήμερον, άλλά συχνότατα καί συνήθη.

Είπομεν ovt οι αρχαίοι καί σπουδαίοι ιστοριογράφοι, οί εγγύτερον άπέ- 
χοντες τής έποχής τών Πατριαρχών, καίπερ είδωλολάτραι καί οπαδοί τής 
Πολιτείας, παρεδέχοντο καί άπεδείκνυον ότι οί Πατριάρχαι άληθώς έζων 
έπί αιώνας καί ό'χι έτη. Ό Ησίοδος, ό Έκαταϊος γεννηθείς έν Μιλήτη τφ 
549 π. X., ό Ελλάνικος τής Μυτιλήνης γεννηθείς τω 480 π. X. ό συγγρα
φεύς τής Δευκαλιωνείας καί Άτλαντιάδος, ό ’Έφορος έκ Κύμης τής Αϊολί- 
δος γεννηθείς τφ 405 π. X. καί συγγράψας είς πολλά βιβλία τήν ιστορίαν 
750 έτών άπό τής καθόδου τών Ήρακλειδών, ό Νικόλαος Δαμασκηνός ό 
γράψας είς 146 βιβλία τήν Παγκόσμιον 'Ιστορίαν, ό Μανέθων ό Αιγύ
πτιος έπί Πτολεμαίου Φιλαδέλφου ίερογραμματεύς έν 'Ηλιουπόλει, γρά
ψας Ελληνιστί τόσα ιστορικά καί άρχαιολογικά συγγράμματα, ό Βη- 
ρωσσός τής Βαβυλώνος άκμάσας έπί Πτολεμαίου Β' καί γράψας τά Βα- 
βυλωνειακά καί Χαλδαϊκά έκ τών άρχαιοτάτων χρόνων καί πλεϊστοι άλλοι 
ιστορικοί προγενέστεροι, σύγχρονοι ή μεταγενέστεροι δέν άποκρούουσιν 
άλλά παραδέχονται τήν μακροβιότητα τών Πατριαρχών ό δέ “Αγιος Αύ- 
γουστΐνος διαψεύδει όσα έγράφησαν έπί τοΰ ζητήματος τούτου παρά τών 
έναντίας γνώμης, βασιζομένων έπί τοΰ λόγου ότι τά έτη τών Πατριαρ- 

χών δέν ήσαν ήλιακά άλλά σεληνιακά, διότι οί Αιγύπτιοι, κανονίζοντες τά 
έτη των έκ τής μιας μόνης περιστροφής τής Σελήνης, είχον ταϋτα μικρό
τερα' άλλά τά έτη έκεϊνα, τά όποια ήσαν μόνον ενός μηνός, ήσαν αιγυ
πτιακά έτη κατά τόν Πλίνιον, τόν Διόδωρον Σικελιώτην, τόν Πλού
ταρχον καί πολλούς άλλους συγγραφείς, δέν ήσαν δέ παραδεδεγμένα 
παρά τών έπιλοίπων λαών τής Γής, ούτε εφαρμόζονται έπί τοΰ άστρο- 
νομικοΰ συστήματος τών άλλων τότε γνωστών έθνών.

Έάν τά έτη τών Πατριαρχών ήσαν έκεϊνα τής μιδίς Σελήνης τών Αιγυ
πτίων, ό Μαλελεήλ, όστις έγέννησε τόν Ίάρεδ καί όστις ήτο εκατόν εξή
κοντα έτών όταν τόν έγέννησε, θά ήτο παΐς μόνον 13 έτών.Ένυμφεύθη 
άρα δωδεκαετής; Καί όμως, κατά τήν Γέννεσιν, έζησεν έτι επτακόσια 
τριάκοντα έτη καί έγέννησεν υιούς καί θυγατέρας καί έγένοντο πάσαι αί 
ήμέραι Μαλελεήλ οκτακόσια καί έννενήκοντα πέντε έτη. Καί έζησεν 
Ίάρεδ εκατόν καί εξήκοντα έτη καί έγέννησε τόν Ένώχ' καί έζησεν Ίά
ρεδ μετά τό γεννήσαι τόν Ένώχ οκτακόσια έτη καί έγέννησε υιούς καί 
θυγατέρας καί έγένοντο πΧσαι αί ήμέραι Ίάρεδ έννεακόσια καί εξήκοντα 
δύο έτη καί άπέθανεν.

’Άρα καί ό Ίάρεδ δέν ήτο περισσότερον τών δεκατριών έτών δταν 
έγέννησε τόν Ένώχ. Κατά τόν αύτόν τρόπον ό Σαλά, όστις έγέννησε τόν 
Έβέρ δταν ήτο εκατόν τριάκοντα έτών, ήτο μόνον δέκα έτών ίδικών μας, 
έάν τά έτη έκεϊνα ήσαν σεληνιακά. Ό βίος τοΰ ’Αβραάμ, δστις ήτο 175 
έτών, έλαττοΰται τότε είς μόνον δεκατέσσερα καί ήμισυ, έκεϊνος δέ τοΰ 
Μωΰσέως τών εκατόν ε’ίκοσι είς μόνον ένδεκα. Ό ’Αβραάμ ήτο έβδομήκοντα 
πέντε έτών δταν ό Θεός είπε πρός αύτόν, έξελθε έκ τής γής σου Χαρράν 
καί έκ τής συγγένειας σου καί έκ τοΰ οίκου τοΰ πατρός σου είς τήν γήν, 
ήν άν σοί δείξω καϊ ποιήσω σε είς έθνος μέγα' καί έξήλθε λαβών Σάρραν 
τήν γυναίκα αύτοΰ καί Λώτ υιόν τοΰ άδελφοΰ αύτοΰ. ’Άρα ό Αβραάμ 
έάν ήσαν τά έτη τών πατριαρχών σεληνιακά, ήτο νυμφευμένος τήν Σάρ
ραν δταν ήτο έξ μόνον έτών, ό δέ Θεός τόν διέταξε νά μεταβή έκ γής 
Χαρράν είς γήν Χαναάν δταν ήτο παϊς εξαετής, όπερ δέν άντ αποκρίνεται 
διόλου ούτε μέ τήν έννοιαν τής Παλαιός Γραφής, ούτε μέ έκείνην τής 
Νέας, ούτε μέ τάς κοσμικάς συνήθειας, ούτε μέ τήν άληθή τοΰ κόσμου 
χρονολογίαν, ούτε μέ τό μεγαλεϊον τοΰ Θεοΰ νά άναμιγνύηται μέ τά παιδία.

Άλλ’ άς έλθωμεν είς τόν Νώε. Τί εϊπεν ό Θεός πρός αύτόν; Εί'σελθε 
σύ καί πας ό οικός σου είς τήν κιβωτόν, ότι σέ είδον δίκαιον έναντίον μου 
έν τή γενε3ί ταύτη. Πόσων έτών ήτον ό Νώε δταν είσήλθεν έν τή κι- 
βωτφ ; Ιδού τί λέγει ή Γέννεσις; Έν τω έξακοσιοστφ έτει έν τή ζωή
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τοΰ δευτέρου μηνός, έβδομη καί είκάδι τοΰ μηνός, τή ήμέρα ταύτη 
έρράγησαν πασαι αί πηγαί της άβύσσου καί οί καταρράκται τοΰ ούρανοΰ 
ήνεώχθησαν, καί έγένετο ό ύετός έπί της γης τεσσαράκοντα ήμέρας καί 
τεσσαράκοντα νύκτας. "Οταν ό Νώε έξήλθε τής κιβωτού ήτο έξακοσίων 
καί ένός έτους, διότι «ένεδίδου το ύδωρ καί ήλαττοΰτο μετά πεντήκοντα 
καί εκατόν ήμέρας». Καί έκάθησεν ή κιβωτός έν μηνί τώ έβδόμφ, έβδομη 
καί είκάδι τοΰ μηνάς, έπί τά όρη ’Αραράτ. Τό ύδωρ πορευόμενον ήλατ
τοΰτο έως τοΰ δεκάτου μ,ηνός, ώφθησαν δέ αί κεφαλαί τών όρέων. Καί 
έγένετο μετά τεσσαράκοντα ήμέρας, ήνέωξε Νώε τήν θυρίδα τής κιβωτοΰ 
ήν έποίησε καί άπέστειλε τόν κόρακα (τοΰ ίδεϊν εΐ κεκόπακε τό ύδωρ)· 
καί έξελθών ούχ ύπέστρεψεν έως τοΰ ξηρανθήναι τό ύδωρ άπό τής γής. 
Καί άπέστειλε τήν περιστεράν όπίσω αύτοΰ κ.τ.λ..... Έζησε δέ ό Νώε
μετά τόν κατακλυσμόν τριακόσια πεντήκοντα έτη καί έγένοντο πάσαι 
αί ήμέραι Νώε έννεακόσια πεντήκοντα έτη καί άπέθανεν.

Έάν τά έτη ήσαν σεληνιακά, τότε ό κατακλυσμός καί ή άποξήρανσις 
τής γής παρά τόσων ύδάτων έγένετο έντός μόνον 31 ήμερών κατά τάς 
οποίας πάντες άπέθανον.

Έννεακόσια πεντήκοντα έτη έζησεν ό Νώε.... τρέχουν οί σίελοι τών 
πλουσίων καϊ φιλοζώων, ώς καϊ τών φιλοδοξών, τών έφευρετών και τε— 
λειοποιητών, τών συγγραφέων καί φιλόπονων ώστε, έάν τά έτη ήνε σελη
νιακά, τά έννεακόσια πεντήκοντα διαιρούμενα μέ τό δώδεκα καταβιβά- 
ζουσι τήν ήλικίαν τοΰ Νώε είς μόνον 79.Ό Νώε ό μετά τόν Μαθουσάλαν 
άποβιώσας κατά μόνον δεκαεννέα έτη νεώτερος 1 Διότι ό Μαθουσάλας 
άπεβίωσε 969 έτών, τά όποια ίσοδυναμοΰν, άν λογισθώσι σεληνιακά έτη, 
μέ μόνον 79, δηλ. ό παροιμιακός τής βαθυτάτης ήλικίας καί γεροντότερος 
πάντων τών πατριαρχών δέν είχεν ούτε τήν σεβαστήν ήλικίαν τοΰ στρα
τηγού Ευστρατίου 'Ράλλη. Τό τοιοΰτον εΐνε ίσον παραλογισμφ, διότι ό 
Θεός εϊπεν είς τον Νώε καί τούς υιούς του έξερχομένους τής κιβωτοΰ 
«αύξάνεσθε καί πληθύνεσθε καϊ πληρώσατε τήν γήν καί κατακυριεύσατε 
αύτής»’ άρα δέν ήδύνατο έν τή σοφία του νά έγκαταλείψη τόν Νώε 
μόνον είκοσι πέντε έτη είς τήν ζωήν μετά τόν κατακλυσμόν όπως έκτε- 
λέση τήν διαταγήν τοΰ Κυρίου καί πληρώση τήν έρημωθεϊσαν γήν μέ 
κατοίκους, διότι τά τριακόσια σεληνιακά έτη, όσα ό Νώε έπέζησε, ποιοΰσι 
μόνον είκοσι πέντε έκ τών ήμετέρων.

Παραδεχόμενοι ότι τά έτη τών πατριαρχών δέν ήσαν σεληνιακά, βλέπο- 
μεν ότι ό βίος αύτών άνέρχεται είς αιώνας καί ό'χι είς έτη, ώς ό ήμέτερος. 
"Αρα ύπήρχε τρόπος τοΰ ζην ή ατμοσφαιρική έπιρροή μηκύνουσα τόν βίον 

των ή φυσική τις τροφή ή ποτόν τι, τά όποια διετήρουν τά ζωτικά ό'ργανα 
τοΰ άνθρώπου είς αίωνίαν άφθαρσίαν. Ό ’Ισαάκ Άβαρβανέλ λέγει, ότι 
έπειδή οί πατριάρχαι, τών όποιων ή γέννησις προσεγγίζει τήν έποχήν τής 
δημιουργίας, συνεμερίσθησαν τήν έντελή κατασκευήν τοΰ πρώτου δημιουρ- 
γηθέντος άνθρώπου παρά τοΰ Θεοΰ, δέν ήδύναντο ή νά έχουν τοιαύτην 
μακροβιότητα, ότι δέ ό άήρ, ή γή καί τά ύδατα κατά τήν έποχήν των δέν 
ειχον λυμανθή καί διαφθαρή παρά τών ύδάτων τοΰ κατακλυσμού καί ότι, 
τοΰ βίου αύτών όντος γαληνιαίου, εύβλαβοΰς, ποιμενικοΰ, άνευ τυρβών 
καί έξάψεων καί άνθρωπίνων παθών, δέν ήδύνατο φυσικώς ούτος ή νά ή 
μακρός. Ό 'Ραββΐνος Μαιμωνίδης φρονεί, οτι ό βίος τών πατριαρχών 
ήτο ώς ό τών συγχρόνων του, άλλ’ ότι ό Θεός έμήκυνε τάς ήμέρας των 
είς έκατοστύας έτών, δπως δώση πρός αύτούς τήν εύκαιρίαν νά άναπτύ- 
ξωσι τάς τέχνας καί έπιστήμας, αΐτινες ήσαν είς τάς άρχάς των.

Άλλά τί θά εΐπή τις διά τούς λόγους τοΰ Θεοΰ δστις, βλέπων τών 
άνθρώπων τήν παρακοήν, άπεφάσισε νά τούς καταστρέψη διά τοΰ κατα
κλυσμού ; «Καϊ είπε Κύριος ό Θεός, ού μή καταμείνη τό πνεΰμά σου έν 
τοϊς άνθρώποις τούτοις είς τόν αιώνα, διά τό είναι αύτούς σάρκας- έσον- 
ται δέ αί ήμέραι αύτών εκατόν είκοσι έτη».

Άς ίδωμεν νΰν πόσοι καί ποιοι μετά τόν κατακλυσμόν έζησαν πλέον 
τών εκατόν είκοσιν έτών. ** *

Ό Έπιγένης ό γνωμικός καί άστρονόμος ό σπουδάσας είς Χαλδαίαν 
πρεσβεύει, ότι ό άνθρώπινος βίος άδύνατόν ποτέ νά ύπερβή τά εκατόν 
ένδεκα έτη, ό δέ Βηρωσσός, ό σπουδάσας έπίσης είς Χαλδαίαν καί γρά— 
ψας τά Βαβυλωνειακά, πρεσβεύει ότι ό άνθρώπινος βίος δυνατόν νά έκταθή 
μέχρι τών εκατόν δέκα όκτώ έτών.

Απέναντι τών δύο τούτων έρχεται ό Πλίνιος, δστις φέρει παραδείγ
ματα μακροβιότητος πολύ μεγαλειτέρας. Διηγείται, ότι έπί αύτοκράτορος 
Βεσπασιανοΰ έγένετο έρευνα καί καταγραφή τών ύπεργήρων έν ’Ιταλία 
καί εύρον μόνον έν τή μεσαία ’Ιταλία μεταξύ τών Άπεννίνων και τοΰ 
Πώ ποταμού πλείστους ύπεργήρους. Τρεις είς τήν Πάρμαν ύπερέβαινον 
τά εκατόν είκοσι έκαστος' είς τής πόλεως Βρεσέλλο ήτο 125, μία γυνή 
τής Φαέντζας είχεν εκατόν τριάκοντα δύο έτη, είς δέ τήν Βουλώνην ό 
Λ. Τερέντιος καί είς τήν Ριμίνην ό Μ. Άπώνιος ειχον έκαστος εκατόν 
πεντήκοντα έτών ήλικίαν. Ό αύτός συγγραφεύς προσθέτει, ότι ό Τερ— 
τούλλας ήτο εκατόν τριάκοντα επτά έτών. Είς δέ τά πέριξ τής ΙΊλα- 
κεντίας ύπήρχον δέκα γέροντες τών εκατόν δέκα έκαστος, τέσσαοες τών 
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εκατόν είκοσι έκαστος καί είς, ό Μ. Μούτιος Γαλέριος, τών εκατόν τεσ
σαράκοντα. Έτέρα έπαρχία της ’Ιταλίας έδωκε πεντήκοντα τέσσαρας 
ανθρώπους έκαστον εκατόν έτών, πεντήκοντα έπτά τών εκατόν δέκα, δύο 
τών εκατόν είκοσι πέντε, τέσσαρας τών εκατόν τριάκοντα έπτά καί τρεις 
τών εκατόν τεσσαράκοντα έκαστον.

Μετά τόν ΙΊλίνιον έρχονται παραδείγματα μεγαλειτέρας μακροβιότη- 
τος εις τινας συγγραφείς προσεγγίζοντα τόν βίον τών πατριαρχών. Δέν 
θά ομιλήσω διά τό ύπέργηρον τοϋ Τιθωνοϋ, όστις ήρπάγη διά την 
ώραιότητά του ύπό της Ήοΰς, ήτις ζητήσασα παρά τών θεών την άθα- 
νασίαν καί λησμονήσασα νά ζητήση καί την αίωνίαν νεότητα έγένετο 
παραίτιος νά καταστή ό Τιθωνός ύπέργηρος, ούτε διά την Ήροφίλην, 
ητις έφθασεν είς τοιοΰτον γήρας, ώστε οί 'Ρωμαίοι είς την εορτήν της 
Anna Parenna ηύχοντο μεταξύ των «της Ήροφίλης τά έτη», διότι 
λέγεται ζήσασα χίλια έτη, ούτε διά τον Νέστωρα, όστις είδε τρεις γεν- 
νεάς τών τέκνων του, ούτε διά τον Μέμνωνα, δστις είδε πέντε γενεάς 
η τόν Τειρεσίαν, δστις είδεν έπτά, όπερ κάμνει έκαστον αύτών πολύ άνω 
τών έκατόν έτών άλλά τί θά εϊπήτε διά τούς αρχαίους Σήρας, δηλ. 
Κινέζους, μνημονευομένους είς διαφόρους συγγραφείς, ότι τινές τών κοι
νοτήτων αυτών είχον κατοίκους πεπροικισμένους μέ μακροβιότητα τριακο- 
σίων έτών έκαστον, ότι είς τάς ’Ινδίας ύπήρχον λαοί, ών οί άνθρωποι έζων 
130 καί 140 έτη, ότι είς την νήσον Κεύλάν (Ταπροβάνην) οί κά
τοικοι έζων περισσότερον τών 140 έτών, όπερ διεβεβαιώθη καί έκ τών 
μεταγενεστέρων στατιστικών, ότι έν Ίαπωνίγ, είς τάς νήσους τών Μο- 
λούκων, είς την ’Ιάβαν καί Σουμάτραν ύπηρχε μακροβώτης τών κατοί
κων άνωτέρα τών 150 έτών. 'Ο Κτησίας, ό ιατρός Άρταξέρξου Μνημω- 
νος, όμιλεϊ περί τινων έθνών τών ’Ινδιών, όπου οί άνθρωποι έζων διακό
σια έτη έκαστος. Ό Άππιανός λέγει, ότι οί κάτοικοι της Νουμηδίας ήσαν 
οί μακροβιότεροι τής γής. Οί Αίθίοπες έκαλοΰντο μακρόβιοι κατά τόν 
αύτόν συγγραφέα καί κατετάσσοντο είς τούς ζώντας έπίσης έπί περισσό
τερα έτη τών έπιλοίπων λαών. Άλλ’ ό,τι περιεργότατον, κατά τόν Πλί- 
νιον ύπήρχεν έθνος τής Αιτωλίας, ούτινος οί κάτοικοι έζων διακόσια έτη. 
Έκαστος Έλλην δύναται νά έρωτήση διατί καί σήμερον δέν ζοϋν έκεϊ 
τούλάχιστον 150 έτη; Άπασα ή Ελλάς θά μετεφέρετο έκεϊ, οποία 
κερδοσκοπία κτημάτων ; Ό δέ Όνησίκριτος έξ ’Αστυπάλαιας, μαθητής 
τοϋ Διογένους τοΰ Κυνικοΰ καί ό Σιμωνίδης ύποστηρίζουν, ότι πάντες οί 
ύπερβόρειοι λαοί έζων χίλια έτη, ό δέ Πίνδαρος προσθέτει, ότι οί ύπερ
βόρειοι δέν γνωρίζουν ούτε άσωτείας ούτε γήρας.

Αί τοιαϋται δοξασίαι σήμερον διά τών γενικών ανακαλύψεων τών 
ηπείρων όλων καί θαλασσών καί τών μέσων τής συγκοινωνίας καί συνεν- 
νοήσεως πάντων σχεδόν τών έθνών τής γής διά τοΰ άτμοΰ καί ηλεκ
τρισμού διαψεύδονται, έκτος έάν ή μακροβιότης τών λαών έκείνων 
άνήγετο είς τήν έποχήν τών Πατριαρχών καί είς τούς λόγους καί τάς 
αιτίας τής μακοοβιότητος τών Πατριαρχών.

Έν τή'Ιστορία τών Σαρακηνών είς τόν βίον τοΰ Ταμερλάνου άναφέ- 
ρεται άνήρ τις τής Σογδιανής, δστις έζησε τριακόσια πεντήκοντα έτη. Ό 
Έλμασϊνος διηγείται, ότι τόν έβδομον αιώνα Πέρσης, όνόματι Σολιμά- 
νης, έζησε διακόσια πεντήκοντα έξ έτη, κατ’ άλλους δέ 350.

Ό 'Ιστορικός Δαμαστής, μαθητής τοΰ 'Ηροδότου καί Ελλανίκου, 
λέγει, ότι άνήρ τις ονομαζόμενος Λουτόριος έζησε τριακόσια έτη. Ό ίδιος 
Βαλέριος Μάξιμος προσθέτει, ότι ό Ίλλυριός Δάνθων έζησε πεντακόσια 
έτη χωρίς νά γηράση. Ό Ξενοφών δίδει οκτακόσια έτη βίου πρός τόν 
βασιλέα μιας νήσου τών Λαχμίων καί έξακόσια πρός τόν πατέρα τοΰ 
βασιλέως τούτου.

Ό Βοπίσκος Φορτουνάτος Πλέμπιος ξινέ πεπεισμένος ότι τινές τών 
φθανόντων είς βαθείαν ήλικίαν δύνανται φυσικώς νά έπιστρέψωσιν εις τήν 
νεότητά των, άποδεικνύει δέ τοΰτο διά πολλών παραδειγμάτων. Είς 
γέρων τής Ταράντου, εκατοντούτης, αίφνης έπανέκτησε τήν νεότητά 
του είς τήν δψιν καί τό σθένος καί έπέζησε πεντήκοντα έτη, άλλά δέν 
λέγει πώς κατόρθωσε τοΰτο. Κατόρθου τοΰτο διά τής μεθόδου Βράουν 
Σεκάρ ή άλλης άποτελεσματικωτέρας; Περιγράφει δέ γραίαν έν τφ βασι- 
λείω τής Βαλεντίας, ήτις ήτο κεκυρτωμένη καί ήτις ήλλαξε τόσον, 
ώστε έγένετο αγνώριστος- οί όδόντες της έξήλθον έκ νέου, ή λευκή κόμη 
της έγένετο μέλαινα, αί ρυτϊδές της έξηλείφθησαν, ό λαιμός της μετε- 
βλήθη είς έκεϊνον μιας νέας κόρης, τό πρόσωπόν της καί δλον τό σώμα 
της άνέλαβε τήν δρόσον τής νεότητος.

Διατί τά τοιαΰτα θαύματα δέν γίνονται καί σήμερον ; Ό Πλέμπιος 
φέρει έτερον παράδειγμα, ’Ινδόν, όστις έζησε τριακόσια τεσσαράκοντα 
έτη καί δστις φυσικώς άνενεώθη τρις έν τώ βίω του, γινόμενος τρις νέος 
καί τρις γέρων, προσθέτων ότι είνε άφροσύνη καί άναίδεια καί βλασφημία 
πρός τόν Θεόν νά μή θέλη τις νά πιστεύση ό,τι δέν εύρίσκει λογικόν, καί 
τοΰτο διότι δέν είδον δμοιον πρότερον οί οφθαλμοί του, ένώ ύπάρχουσι 
καθ’ έκάστην τόσα τής φύσεως θαύματα, τόσα τέρατα, τόσα παράδοξα, 
τόσα εκτρώματα, τόσα έκτακτα τής μεγάλης μητρός Φύσεως. Καί μή
πως δέν έχει δίκαιον ό Πλέμπιος ; Άφοΰ γίνονται έκτρώματα, διατί νά 
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μή παραχθώσι και φαινόμενα τελειοτήτων ; Καί ποία μεγαλειτέρα τε- 
λειότης ή νά γίνηταί τις τρις νέος καί τρις γέρων ; Όποια ή φρόνησις 
καί ή πείρα τών δύο ετέρων νεοτήτων ;

Ή λογική τοΰ Βοπίσκου Πλεμπίου λέγει, ότι έάν ή μήτηρ Φύσις αντι
πρόσωπος τοΰ Μεγάλου Δημιουργού, έγέννησε τέρατα, εκτρώματα καί 
αφύσικα όντα, βεβαίως έγέννησε καί τελειότητας, μάλιστα πλείονας 
τελειότητας, αί περισσότεραι τών οποίων διέμειναν άγνωστοι είς τά χάη 
τών αίώνων, έν ταϊς δρφναις τών διαφόρων έθνών τής 'Υδρογείου ήμών, 
έκεϊ όπου ή παγκόσμιος 'Ιστορία δέν ήδύνατο νά είσδύση, όπου δέ ή έγ- 
χώριος καί σύγχρονος ούδεμίαν δύναται νά λάβη σημείωσιν, ή, λαβοΰσα 
δέν συνεκράτησεν αύτήν άπωλεσθεϊσαν καί ταύτην ώς τόσοι άπωλέσθη- 
σαν λαοί, έθνη καί πολιτισμοί, άπό τής άληθοΰς δημιουργίας τής Γής, 
άπό τής κατατάξεώς της έν τφ Ήλιακώ ήμών συστήματι.

’Ιδού καί έτερος δημοσιογράφος ό Μεντζέλιος (Mentzelius Republ. 
des lettres Octob. 1685), όστις λέγει, ότι ειδεν είς τήν Cleves τό 
1666 γέροντα εκατόν είκοσι έτών, άλλάζοντα τούς όδόντας μετά φο
βερών πόνων, ό,τι δέ παραδοξότατον, ό άνήρ ούτος διηγείτο, ότι εύρισκό- 
μενος είς τήν Haie τής ’Ολλανδίας δταν ήτο 118 έτών καϊ πληροφορη- 
θεις ότι άλλος πρεσβύτερος αύτοΰ ήλλαξε τούς όδόντας του καί έδει- 
κνύετο έπί πληρωμή, τόν έπεσκέφθη και όφθαλμ,οφανώς τόν είδε καί 
ήκροάσθη έκ τοΰ στόματός του, ότι όταν ήτο 118 έτών, είχεν άπολέσει 
πάντας τούς όδόντας του, πάντες δέ έπανήλθον ώς τούς έβλεπε λευκό
τατοι και στερεώτατοι.

Άλλ’ έχομεν καί τάς ιδίας μαρτυρίας τοΰ Πλινίου καί τοΰ Άριστοτέλους 
ότι οί όδόντες έπανέρχονται καί είς βαθύτατον γήρας. Ό Schenckins 
φέρει πολλά παραδείγματα. Ό Μέγας ’Αλβέρτος λέγει, ότι είδεν όφθαλ- 
μοφανώς άνδρα όγδοηκοντούτην άλλάζοντα τούς όδόντας, καί είδεν έπίσης 
γυναίκα γερμανίδα, τής οποίας ό υιός ήτο κατά τεσσαράκοντα έτη μεγαλεί- 
τερος τοΰ μικροτέρου της άδελφοΰ.Ό Πλίνιος έπίσης λαμβάνων μάρτυρα 
τόν Κτησίαν ύποστηρίζει, ότι είς έθνος ολόκληρον τών ’Ινδιών έζων 
οί άνθρωποι διακόσια πεντήκοντα έτη έκαστος, ότι δέ οί νέοι είχον τήν 
κόμην λευκήν καί οί γέροντες μέλαιναν, δηλ. προχωρούσης τής νεότητος 
ή κόμη των έγίνετο κατ’άντίστροφον ψαρά καί μέλαινα. Όποιος μ.ακά- 
ριος λαός ! Καί όμως δέν πρέπει νά ήτο Χριστιανός- τών Χριστιανών 
τά μαλλία τάχιστα έκ τής άγαθότητος τής ψυχής των, τών άγαθοερ- 
γιών καί τής περιφρονήσεως τών χρημάτων λευκαίνονται. Ό Πέτρος 
Γκασσέντης, ό μαθητής τοΰ Βάκωνος, ή ισχύς τής μεγαλοφυίας, ήν ή 

φύσις έδημιούργησεν, όστις είσήξεν έν Γαλλί^ τήν φιλοσοφίαν καί λογι
κήν καί κριτικήν έκείνην, ήν έσφαλμένως άπέδωκε πρός τόν Λώκ καί 
τόν Κονδιλιάκ, ό Γκασσέντης, δστις δωδεκαετής ήγόρευσε λατινιστί 
ένώπιον τοΰ έπισκόπου ’Αντωνίου τής Βουλώνης διά τοιαύτης δεινότη- 
τος καί ένθουσιώδους ρητορικής, ώστε έκαμε τόν 'Ιεράρχην νά φωνάξη: 
«Ό παϊς ούτος ήμέραν τινά έσεται τό θαΰμα τοΰ αίώνος του», ό Γκασ
σέντης, δστις άληθώς ύπήρξε τό θαΰμα τοΰ αίώνος του διότι άπό τής 
ήλικίας έκείνης έπωνομάσθη ό μικρός Δόκτωρ, ό Γκασσέντης, ό μέγας 
Δόκτωρ μετά τό 1614 τής Θεολογίας είς τό Πανεπιστήμιον τής Άβι- 
νιών, ό Γκασσέντης ό άποποιηθείς τφ 1645 τήν παιδαγωγίαν τοΰ 
Λουδοβίκου 14ου, ό συγγραφεύς τής Φιλοσοφίας τοΰ ’Επικούρου, έπι- 
βεβαιοϊ, δτι ύπήρξε γέρων Πέρσης ήλικίας τετρακοσίων έτών, δστις ητο 
γνωστός καί πρός δλους τούς συγχρόνους του, διότι ή ήλικία του έπεβε- 
βαιοΰτο παρά τών τόσων καί διαφόρων ιεραποστόλων, οίτινες κατά και
ρούς τόν έγνώρισαν. Τόν μακρόβιον τοΰτον Πέρσην έπιβεβαίοί καί ό 
Peiresc Σύμβουλος τοΰ Παρλαμέντου τής Προβάνσας, άνήρ πολυμαθέ
στατος τής έποχής του, έπιφανής διά τάς διδασκαλίας του καί άντικεί- 
μενον σεβασμού δλων τών συγχρόνων του διά τάς άρετάς του. Ήλικίας 
τετρακοσίων έτών καί όχι τής έποχής τών Πατριαρχών! * Α! πόσα τις 
δύναται είς τετρακόσια έτη νά μάθη ; Πόσα νά διδάξη ; Πόσα νά άνα- 
καλύψη; Διακόσια μόνον έτη βίου ενός μεγαλοφυούς, άρκοΰσιν δπως 
άνακαλύψη τάς άγούσας κλίμακας πρός τούς Ούρανούς.

Ό Γεμέλλης Καρέρι, καθώς καί ό Μαφέ διαβεβαιοΰν, ότι Πορτογάλ- 
λος πλοίαρχος, Τριστάν δ’ Άκίουνα (Acunha), δταν έπήγεν είς ’Ινδίας 
τφ 1535 μετά τήν άνακάλυψιν τών νήσων τών φερουσών τό όνομά του, 
είδε γέροντα, τόν όποιον έφερον ένώπιον του, εκατόν τριάκοντα πέντε έτών 
μετά τοΰ υίοΰ του άγοντος τό έννενηκοστόν έτος τής ήλικίας του. Ό πατήρ 
είχεν άλλάξει τρεις φοράς τούς όδόντας του, καί τό χρώμα τοΰ πώγωνός 
του μετεβάλλετο έκ λευκοΰ είς μέλαν καθ’ έκάστην φοράν καθ’ήν έξήρ- 
χοντο νέοι όδόντες. Ό Σουλτάνος Βαδούρ τφ έδιδε καθ’ έκάστην ενα ρουπιέν 
σύνταξιν διά τό έκτακτον φαινόμενόν του. Ό Πορτογάλλος πλοίαρχος 
τόσον έθαύμασε τό φαινόμενόν τοΰτο, ώστε διέταξε νά τφ δίδουν τρεις 
ρουπιέδες άντί ένός, έκ τοΰ ταμείου τής Πορτογαλλικής 'Εταιρίας.

Ό άνήρ ούτος ήτο ζώσα ιστορία, είχεν ίδεϊ δσα είχον γράψει οί 
Πορτογάλλοι ιστοριογράφοι καί ιεραπόστολοι, δούς πλείστας πολυτίμους 
σημειώσεις είς προσθήκην τών δημοσιευθέντων.

Τίς δέν ήκουσε περί τοΰ Άγγλου Θωμά Πάρ ζήσαντος μετ’ άναμφι- 
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σβητήτων αποδείξεων πλέον τών εκατόν πεντήκοντα δύο έτών είς τήν 
κομητείαν Σχρόπ; Λέγομεν πλέον τών 152, διότι όταν παρουσιάσθη είς 
τόν Κάρολον Α' τής ’Αγγλίας ήτο 152, έζησε δέ καί άλλα έτη, περ| 
ών ή ιστορία δέν αναφέρει. Ό Κάρολος Α' τόν άντήμειψε δαψιλώς. 
(Prideaux 'Ιστορία τών 'Εβραίων, Τόμ. Β', Βιβλίον 5 σελ. 33). Ό 
‘Ερρίκος Τζένκεν (Ilenri Tenkins. Σημειώσεις Μ. Tyndal 1669) 
τής Γιόρκ, έζησεν εκατόν εξήκοντα εννέα έτη έν ’Αγγλία, ώς άποδει- 
κνύουσι τά ληξιαρχικά βιβλία τής έπαρχίας του.

Είς τά βόρεια τής Σκωτίας, λέγουν τά χρονικά τής έποχής (ίδέ Βου- 
κάνα ίστορ.), ό Λωρέντ Έτλάνδος ένυμφεύθη ύπερβάς τά εκατόν έτη, 
όταν δέ ήτο εκατόν τεσσαράκοντα έτών έπήγαινεν έτι νά άλιεύη διά 
τής άλιάδος του.

Ό Ούϊέλμος Δέραμ είς τήν Θεολογικήν Φυσικήν του, άναφέρων τά 
άνωθι τρία παραδείγματα ώς θετικά, συγχρόνως έμπαίζει τήν 'Ιστορίαν 
τοϋ Περιπλανωμένου Ιουδαίου, όνομαζομένου Ίωάννου Βουτταδέ, λέγον- 
τος ότι ήτο παρών είς τήν σταύρωσιν τοΰ Ίησοΰ Χρίστου. Ιστοριογράφοι 
διάφοροι άναφέρουσι σπουδαίως, ότι ’Ιουδαίος τις, δστις ήτο οφθαλμοφα
νής μάρτυς τών παθών τοϋ Κυρίου, έθεάθη τόν δέκατον έκτον αιώνα είς 
τήν Άνβέρσαν καί είς τήν Γαλλίαν, ότι δέ τινά χρόνον πριν συνδιελέχθη 
μετά τοΰ Παύλου δ’ Eitsen έπισκόπου τής Sleswich, ότι δέ πρό τοϋ 
1228 έσύχναζεν είς τοΰ Άρχιερέως τής 'Αρμενίας, όπου έγνωρίσθη έκεϊ 
μετά πολλών άλλων, οΐτινες μαρτυροΰν τήν ταυτότητά του.

Γράφομεν ταΰτα καί ό βουλόμενος άς πιστεύση ή άς μή πιστεύση. Και 
ό κόμης Σαίντ Ζερμέν έκήρυττε κατά τόν παρελθόντα αιώνα,ότι παρευρέθη 
είς τήν σταύρωσιν τοΰ Ίησοΰ Χριστοΰ, είχε δέ κοφίνους πεπληρωμένους 
άδαμάντων, έπαγγελλόμενος ότι έγνώριζεν άλχημικώς νά μεταβάλλη τάς 
ύέλους είς πολυτίμους λίθους. ΊΙτο ό τελειότερος παίκτης τοΰ σαντρα- 
κίου, τών χαρτιών καί τοΰ δομίνου. Ήτο μουσικός καί έντελής παίκτης 
πολλών μουσικών οργάνων, όμιλών είς έντέλειαν πλείστας εύρωπαϊκάς 
καί άνατολικάς γλώσσας. ΤΗτο τό πρόβλημα τοΰ κόσμου, έχων τούς 
βασιλείς καί όλους τούς άριστοκράτας, τρέχοντας όπισθεν του θηρεύοντας 
δέ τήν γνωριμίαν του καί τήν συναναστροφήν του.

Ό ’Ιωσήφ Σκάλιγγερ διηγείται, ότι δ Στέφανος δέ Βοναίρ ένυμφεύθη εξη
κονταετής, δταν δέ άπεβίωσεν είχεν έ'γγονον έκ τοϋ πρωτοτόκου υιού του, 
είκοσι καί πέντε έτών. Ό συγγραφεύς ούτος προσθέτει,ότι συνηθέστερον εΐνε 
ν ’ άποθάνη δ άνήρ έκατόν δέκα έτών παρά μία γυνή, ητις έκαμε δίδυμα.

Είς τά ληξιαρχικά βιβλία, τά δποϊα έχορήγησεν δ έπίσκοπος D’ Aro- 

sia, τά περιλαμβάνοντα 43 έτών συμβάντα τής θνησιμότητος δηλ. άπό 
τό 1600 —1675 είς δώδεκα ένορίας τής Σουηδίας, ύπήρχον διακόσιοι 
τριάκοντα δύο άνδρες άποβιώσαντες ή έτι ζώντες, ηλικίας, δ νεώτερος 
82 έτών, τινές άφιχθέντες είς τά 140 έκαστος, δύο ζήσαντες έκατόν 
πεντήκοντα έξ έτη δ είς καί διακόσια έξήκοντα έ'τη δ έτερος, δστις και 
είδε τούς άπογόνους του μέχρι τής έβδομης γεννεάς.

Ό Ηρόδοτος εις τήν Κλείω καί δ Πλίνιος (Βιβλ.7. Κ. 48)λέγουσιν, 
δτι δ Άργανθώνιος ήγεμών έν Ταρτησσφ τής Ισπανίας έβασίλευσε 80 
έτη καί άπέθανε 120 έτών, φιλοξενήσας περί τά 600 π. X. τούς Έλ
ληνας θαλασσοπόρους τούς έλθόντας πρός αύτόν. Κατά δέ τόν Πλίνιον 
έζησεν έκατόν πεντήκοντα έτη.

Ό "Αγιος Ιερώνυμος ( ’Επιστολή τής Γκρουτιάνας) διηγείται, δτι 
άνήρ χήρος είκοσι γυναικών, ένυμφεύθη χήραν είκοσι δύο συζύγων, έπι- 
ζήσας δέ έτέλεσε τήν έστεμμένην κηδείαν της, κρατών είς τήν χεϊρά του 
μέτρον παρακολουθούμενος παρά τοϋ ζητωκραυγάζοντος πλήθους.

Ό ’Εμμανουήλ Δημητρίου κατά τόν Θοϋ έζησεν έκατόν τρία έτη 
καί ή σύζυγός του έννενήκοντα. Ήσαν έγγαμοι 75 έτη, άπέθανον τήν 
αύτήν ημέραν καί ένεταφιάσθησαν συγχρόνως διά τής αύτής κηδείας.

Ό «Ερμής» τής Γαλλίας, ’Ιανουάριος 1732, έδημοσίευσεν έπιστο- 
λήν έκ τής «Αισβώνος», χρονολογουμένην άπό 17 ’Οκτωβρίου 1731 βε- 
βαιοΰσαν δτι δ ’Ιωάννης 'Ροδρΐγκος Έσκαρινχάδος, γεννηθείς έν Κολλαρές 
τής Πορτογαλλίας, έζησεν 125 έτη, δτι δέ ή σύζυγός του Άντοανέτα 
'Ροδρίγκου, ηλικίας έκατόν τεσσάρων έτών, άπεβίωσε τήν αύτήν ημέ
ραν άπέθανον συζήσαντες δμοϋ όγδοήκοντα όκτώ έτη. Ταΰτα δμολογεϊ 
καί τό ήμερολόγιον Verdun Μαρτ. 1732.

Ή Τερεντία, ή σύζυγος τοϋ Κικέρωνος, έζησε 103 έ’τη. Ή Κλαυδία 
(Πλίνιος βιβλ. 7ον Κεφ. 48), ητις είχε 15 τέκνα, έζησε έκατόν δεκα
πέντε έτη. Ή Λακτρισία Λουκία, ήθοποιος κωμωδός, παρίστα έπί τής 
σκηνής τοϋ θεάτρου μέχρι τής ηλικίας τών έκατόν έτών δ δέ μουσικός 
Ξενόφιλος έζησεν έκατόν πέντε έτη χωρίς ποτέ καν νά άδιαθετήση. Τό 
αυτό κατά τήν μαρτυρίαν τοϋ Πλινίου καί δ ’Αντώνιος Κάστωρ, ύπερβάς 
τό έκατοστόν έτος τής ηλικίας του, ποτέ δέ δέν ήσθένησεν ούτε ήσθάνθη 
μείωσιν εις τινα τών αίσθήσεών του- τό αύτό καί Γοργίας δ σοφιστής- 
άπεβίωσε ζήσας έκατόν έπτά έ'τη χωρίς ποτέ νά άσθενήση. Ό Μασσινίσ- 
σας κατά τόν Σολέν έγέννησεν υιόν είς τό ογδοηκοστόν έ’κτον έτος τής 
ηλικίας του. Τό αύτό καί δ Κάτων. Ό Μασσινίσσας κατά τόν Πλούταρ
χον ήτο 88 έτών, τό δέ γεϋμά του συνίστατο έκ μόνου άρτου μαύρου.
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Την ήμέραν καθ ’ ήν ένίκησε τούς Καρχηδονίους, ό Σκιπίων θεατής της 
μάχης, δέν ήδύνατο νά μή θαυμάση τον άνδρα τούτον, δστις, γυρίνος έπί 
τοϋ Ίππου του, διέτρεχε τάς φάλαγγας δλας ένθαρρύνων τούς στρατιώ- 
τας και διευθύνων την μάχην.

Ό ’Αττίλας εκατόν εϊκοσιν έτών ένυμφεύθη ώραιοτάτην κόρην καί διά 
τοιούτου παράφορου ε”ρωτος την νύκτα τοϋ γάμου μετ ’ αύτής συνουσία- 
σθείς προεκάλεσε φρικτην αιμορραγίαν, έξ ής και άπεβίωσεν. Ό ιστοριο
γράφος Bonfinius λέγει, δτι ό ’Αττίλας άπεβίωσε νέος τώ 453 μ. X. 
μετά την έκστρατείαν του είς ’Ιταλίαν, άλλά τοΰτο διαψεύδουσιν δ Τδας 
(Idace), δ Πρόσπερος, δ Κασσιόδωρος καί δ Ίορνάνδες. Κατά δέ τόν 
ΙΙρίσκον τόν σύγχρονον τοϋ ’Αττίλα, δστις καί τόν έγνώρισεν, δ Βασιλεύς 
ούτος τών Ουνων έπνίγει έξ αιμορραγίας τήν νύκτα τοϋ γάμου του, εΰρον 
δέ την Βασίλισσαν όδυρομένην διά τόν θάνατον τοϋ συζύγου της.

Ό Καρδινάλιος τής Grange d’ Arquin πατήρ τής Grange βα
σιλίσσης τής Πολωνίας άπεβίωσεν 107 έτών. Κατά δέ τά ληξιαρχικά 
βιβλία τοϋ Λονδίνου άπό τήν 1 0Ίν Δεκεμβρίου 1729 μέχρι τής 26 Δε
κεμβρίου 1730 μεταξύ τών θανάτων άνερχομένων είς 26,761 τών δύο 
γενών εύρίσκονται χίλιοι μεταξύ 70 και 80 έτών, 620 μεταξύ 80 καί 
90 έτών, 180 μεταξύ 90 καί έκατόν καί έννέα μεταξύ έκατόν καί 
εκατόν πέντε.

Τό Ήμερολόγιον τοϋ Verdun ( Ίουλ. 1731) λέγει, δτι ή Έφημε- 
ρίς τής Γαλλίας έδημοσίευσε πλεϊστα παραδείγματα άποβιωσάντων τόν 
παρελθόντα αιώνα μεταξύ έκατόν δέκα καί έκατόν είκοσι. Ή Δόνα Τε- 
ρέζα δέ Κάστρο άπεβίωσεν έντός τής Μονής τής 'Αγίας Μονίκ (Moni
que) τής Λισβώνος έκατόν εϊκοσιν έτών. Ό Θωμόίς φιλολόγος τής ’Ρα- 
βένης μνημονεύει πλείστους συγχρόνους του άποβιώσαντας είς ηλικίαν 
έκατόν εϊκοσιν έτών.

Ό Φήλιξ Πλάτερ περιφανής ιατρός τής Basle λέγει, δτι δ πατήρ του 
έγκατασταθείς είς τήν Vallais έγραψεν, δτι δ έκ μητρός πάππος του 
’Ιωάννης Σουμερμάτερ νυμφευθείς είς τό εκατοστόν έτος τής ηλικίας του 
νέαν τριακονταετή έγέννησεν υιόν, τόν δποϊον ένύμφευσίν εικοσαετή ζή- 
σας έτι έτερα έξ έτη δηλ : τό δλον 126 έτη. Έξ έτη πρό τοϋ θανάτου 
του ειπεν είς τόν Θωμαν Πλάτερ, τόν γαμβρόν του, δτι έγνώριζε δέκα 
άνδρας τοϋ τμήματος Visp μεγαλειτέρους αύτοϋ κατά τήν ηλικίαν.

Ό δεύτερος Ερμής τής Γαλλίας δημοσιεύει τόν ’Οκτώβριον τοϋ 1732 
τόν θάνατον Άγγλου όνομαζομένου Λελάνδ άποβιώσαντος είς τήν Lig- 
nasken είς ηλικίαν 140 έτών. ’Επίσης τό ήμερολόγιον ή ή έφη-
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μερίς «Verdum» δημοσιεύει τον ’Ιούνιον τοϋ 1737 κατάλογον άνθρώ
πων άποβιωσάντων είς ηλικίαν 102—110 καί 111 έτών καί τον Φή- 
λικα Μάθαν, δστις άπεβίωσεν είς την Παμπελούναν τόν Μάϊον τοϋ 
1737 είς ηλικίαν 125 έτών, νυμφευθείς είς τρίτον γάμον έν ηλικία 
110 έτών, άφήσας δέ τρεις υιούς έκ τοϋ γάμου τούτου.

Ή ιδία έφημερίς δ « Έρμης της Γαλλίας», τόν Φεβρουάριον τοϋ 
1736, δημοσιεύει, δτι γεωργός τοϋ χωρίου Καρμπονιέρ, έγγύς της Fi- 
geac της Quercy άπεβίωσε τό 1736 είς ηλικίαν άνω τών 126 έτών, 
γεννηθείς την 26 Δεκεμβρίου 1609, έχων δέ δλας τάς αισθήσεις του 
καί καλλιεργών την γην μέχρι της έσχάτης ώρας.

Υπάρχει καί έτέρα πλησμονή παραδειγμάτων μακροβιότητος, την 
οποίαν παραλείπομεν, δπως δώσωμεν τέλος είς τό περισπούδαστον τοΰτο 
θέμα, τό είς πάσαν έποχην μέχρι σήμερον διεγεϊρον ένθέρμως τοϋ άνθρώ
που την περιέργειαν καί τό φιλόζωον.

Παραδεχόμενοι η όχι τά γεγραμμένα τών παρελθόντων αίώνων έπί 
της μακροβιότητος, δτι δηλ. ύπηρχον λαοί καί άνθρωποι ζήσαντες έπί 
αιώνας, φυσικώς έρωτώμεν διά ποιον λόγον οί λαοί ούτοι δέν ζώσι καί 
σήμερον έπί αιώνας; Έρωτά τις διατί πάντες οί συγγραφείς καί αί έφη- 
μερίδες αί μνημονεύουσαι αύτούς δέν ήρώτησαν, δέν έπληροφορηθησαν 
πώς έ'ζων, πώς έτρέφοντο, τί έ'πινον, τί έ'καμνον, πώς διηγον τό ήμε- 
ρονύκτιον ;

Ούδεϊς ! ούδεϊς άναφέρει τό έλάχιστον τούτων. Ήσαν κρεωφάγοι, γα- 
λακτοφάγοι, λαχανοφάγοι ; η άπλοι κολλικοφάγοι ; ήσαν δυσκατάρτι- 
στοι, ήσαν έγκρατεϊς ή λάγνοι Σκίταλοι ; διότι ό άριθμός τών τέκνων 
τά οποία έγέννησαν τινες τών μακάρων τούτων καί αί τριγαμίαι των 
δέν τούς παριστάνουν ώς πολύ σώφρονας καί έγκρατεϊς καί φροντίζον
τας διά τήν ύγείαν των.

Κατεγίνοντο ήμέρας, μήνας καί έτη νυχθημερόν ούτοι είς τήν σπου
δήν καί τήν μελέτην, φθειρόμενοι συγχρόνως παρά τής πενίας, ώς τόσοι 
φοιτηταί ήμών, οΐτινες καθαρίζουσι τά μαχαιροπήρουνα καί τά πινάκια 
πρός προσπορισμόν τών τοϋ βίου καί δπως συγχρόνως σπουδάσουν ;

Κατηναλίσκοντο οί μακρόβιοι ούτοι άπό τά πολιτικά καί κομματικά 
πάθη, άπό τάς ξένας έγνοιας, άπό τάς γελοίας φανατικάς προσωπολα- 
τρείας, άπό τήν Θήραν τών ρουσφετίων, άπό τάς οίκογενειακάς στενοχώ
ριας καί μικροφιλοτιμίας ; άπό τά άθηναϊκά οικογενειακά σκάνδαλα, 
πλεΐστα τών οποίων σήμερον είναι παρόμοια τής Λιομηδίου ανάγκης, ή 
έζων είς τήν άμάθειαν, είς τήν παντελή άγνοιαν καί άδιαφορίαν τών 
έγκοσμίων, είς τήν άκύμαντον άρρεψίαν, είς τήν νεκράν άπάθειαν, είς τήν 
σιγήν τοϋ Άρποκράτους, ποτέ μή θυμώνοντες, ποτέ μή έρεθιζόμενοι, ποτέ 
μή έξαπτόμενοι, ποτέ μή κομπολακώντες, οίαιδήποτε ήσαν αί λύπαι καί 
αί εύθυμίαι των, αί άποτυχίαι των, αί άφορμαί των ή αί προσδοκίαι 
τών τοιούτων έπιγουνιδίων καί μαμμακούθων τέκνων τής μεγαλουργού 
μητρός Φύσεως.

Διατί οί Κύριοι φιλόζωοι ιατροί τής έποχής των δέν μάς άφήκαν τάς 
Ιωάννου Αρςενη « ποικίλη στοά » 23
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μετεωρολογικάς παρατηρήσεις των έπί της άτμοσφαίρας, τοϋ άέρος, τοϋ 
ήλιου, τών αστέρων, τοϋ κλίματος καί τών περιχώρων, δπου έζησαν έπί 
τόσους αιώνας, τών τόπων καί μερών έφ ’ ών ήσαν έκτισμέναι αί κατοι- 
κίαι τών μακάρων τούτων ; πώς ήσαν έκτισμέναι καί συνεσκευασμέναι 
αί κατοικίαι των ; πώς ήσαν αί κλίναι των άπό πτερά ή χόρτα, άχυρα 
ή μαλλιά 'ίππων, ή προβάτων; Έκαμνον καί ούτοι ένορχικάς Σεκαρείους 
εγχύσεις, έφιλοδωρήθησαν ποτέ παρά τών ώραίων κυριών των μέ άφροδί- 
σια παράσημα ; Τέλος ύπέβαλον είς έλλεβορισμόν ιδιαίτερον τόν εγκέ
φαλόν των καί είς άγνωστα ή γνωστά παρ ’ ήμϊν λουτρά τό σώμά των ; 
Ειχον άντιγηρατικόν κρύφιον πινάκιον, δι ’ ού έδρόσιζον άεννάως τούς πνεύ- 
μονάς των, τούς νεφρούς των, τήν σπλήνα των, τό ήπάρ των, τήν καρ
δίαν των καί τά έντερά των, δπως δ χρόνος μη τόσον ταχέως φθείρη 
καί καταβάλγι τά όργανά των ταΰτα ώς εκείνα τών επίλοιπων άνθρώ
πων, τά ζωτικά ταΰτα, λέγομεν, όργανα τοϋ άνθρωπίνου κορμοϋ ;

Τίποτε ! τίποτε δέν μας λέγουν οί σοφοί ίπποβάμονες ούτοι ιατροί καί 
συγγραφείς, δπως οί μεταγενέστεροι διαφωτισθώμεν, μεταπεισθώμεν, 
παραδεχθώμεν καϊ πιστεύσωμεν δσα ούτοι μάς γράφουν, τά όποια εΐνε 
μάλλον, δπως καταρρέωσιν οί σίελοι ήμών καί τών μεταγενεστέρων ήμών.

Καθ ’ ήμάς δέν πιστεύομεν έτερον ή δτι ύπήρξαν σπάνιοι άνθρωποι 
εκτάκτων ιδιοσυγκρασιών, εκτάκτως ζήσαντες μέχρις έκατόν τεσσαρά
κοντα ή τό πολύ έκατόν έξήκοντα έτών, δτι δέ τά έπίλοιπα είναι μϋθοι, 
ψευδείς παραδόσεις ή άριθμητικά λάθη, κυρίως τά τών Πατριαρχών.

Ό μέγας Θεός εΐνε πολύ δίκαιος δπως δημιουργήση κατ ’ άρχάς τόν 
άνθρωπον μέ ζωήν χιλίων έτών, δσον δέ δ άνθρωπος φωτίζεται, πολιτί- 
ζεται, γίνεται έφευρετικώτερος καί διά τών ισχυρών νόμων τής κοινωνίας 
έξημερώνεται καί μορφοϋται δικαιοπραγέστερος καί θρησκευτικώτερος 
καί πολυπλάνητος τούς ναούς καί τάς Εκκλησίας τής λατρείας του 
πρός αύτόν, δ Πανάγαθος Θεός, λέγομεν, άδικεϊ τόν σημερινόν άνθρωπον 
μή έπιτρέπων πρός αύτόν ούτε έννενήκοντα έτών ζωήν ο'ίαν ολίγοι τών 
θνητών σήμερον άποκτώσιν έν τώ κόσμω τούτφ.

Άλλως τε δ Μέγας Θεός εινε σοφώτατος, δπως έπιτρέψη πρός τόν 
ισχυρόν καί κραταιόν θνητόν μακρότερον βίον, ϊνα γίνηται Θεός δ ίδιος 
ή Διάβολος..

Πόσοι βασιλείς καί αύτοκράτορες, πόσοι δωρυκτήτορες έξηνάγκασαν 
τούς λαούς νά πέσουν κατά γής καί τούς προσκυνήσουν καί λατρεύσουν 
ώς Θεούς ;

'Ο δέ Καλλιγούλας διέταξε, πρός περιφρόνησιν τής άνθρωπότητος, τά 
πολυπληθή έθνη τής άχανοϋς αύτοκρατορίας τής 'Ρώμης, νά προσκυνή- 
σωσι τόν 'ίππον του Ίνκιτάτον ώς θεόν, γευματίζοντα έν τή τραπέζη του 
έπί χρυσών πινακίων καί ποτιζόμενον διά πολυτίμων οίνων.

Φαντασθήτε, έάν εζη δ τύραννος ούτος τής 'Ρώμης χίλια έτη, εις 
όποιον θεοδιάβολον ήθελε μεταμορφωθή.

"Ισως ή 'Υψηλή ’Ιατρική ήμέραν τινά, άδεια τής θείας Πρόνοιας, 
δταν δ κόσμος εΐνε σωφρονέστερος καί θρησκευτικώτερος, άνακαλύψη τρό

πον, δι ’ ού ή έκ τής ηλικίας φθορά τών ζωτικών ήμών οργάνων, έκ τοϋ 
χρόνου ή τής ήλικίας συγχρόνως έπανορθοϋται.

“Ισως συγχρόνως άνακαλυφθή δ τρόπος τής διαρκούς κυκλοφορίας καί 
συνθέσεως τοϋ αϊματος, τής έντελοϋς ύγείας μιάς αιώνιας σφριγώσης 
νεότητος. Τότε βεβαίως έξωμεν εύεξίαν καί μακροβιότητα.

Τότε βέβαια καί ή όψις τοϋ προσώπου θά μένη έπί όγδοήκοντα ή έκα
τόν έτη δμοία πρός τήν άνθηράν νεότητα τών 25 έτών, καί τό σώμα 
άκμαΐον καί κυπραΐον καί άκόρεστον λαγνείας ώς τοϋ είκοσιπενταετοϋς.

Τότε δ άνήρ θ ’ άρχηται τήν νεανικήν καί άνδρικήν του ήλικίαν άπό 
τά όγδοήκοντα καί πέραν, τελειώνη δέ αύτην είς τά έκατόν τριάκοντα ή 
έκατόν έξήκοντα- τότε θά άρχηται τό γήράς του, άπό τό 160 καί τε
λειών^ τοϋτο είς τά διακόσια ή καί διακόσια πεντήκοντα έτη.

Τί δυστυχία ! οί τόσοι άποθανόντες νά μή ζοϋν διά νά χαροϋν 
ούτοι τόν τοιοΰτον ι

Τί δυστυχία ! οί τόσοι άπουανοντες να μη ςουν οια να χαρουν καί 
ούτοι τόν τοιοΰτον μωαμεθανικόν παράδεισον, εις τόν δποΐον δ κόσμος 
ήθελε μεταβληθή, δταν εύρεθή παρά τής έπιστήμης ή τής τυφλής τύ
χης τοϋτο τό γλυκύ μυστικόν τοϋ μεγάλου πόθου δλων τών άνθρώπων.

(1894)

ΤΡΑΓΟΥΔΑΚΙΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΜΟΥ

ΠΡΩΤΟ ΣΥΝΝΕΦΟΤ Ο

Λοιπόν Αλήθεια; Στά γερά
’μαλλώσαμε εχθές τό βράδυ
καί ’ς τη γαλάζια μας χαρά 
τό πρώτο πρώτο σύννεφο άπλωσε άχνό σκοτάδι.
Τώρα Αγαπήσαμε. Μοϋ λές 
σάν πριν γλυκά, γλυκά λογάκια, 
μά γιά τά χθεσινά μήν κλαΐς, 
μή σέ τρομάζουν σύννεφα ποΰ βρέχουνε!., φιλάκια.

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

Στόν ποταμό τόν Σέλευκο, τόν παλαιό καιρό 
οί άνθρωποι άπ’ τά πέρατα της γης έξεκινοϋσαν 
καί μέθα στ’ Ασημένιο του καί διάφανο νερό 
άγάπης Α2>.ησμόνητης, τή γιατριά ζητούσαν.
Στόν ποταμό τόν Σέλευκο, άγάπη μου παλμά, 
πήγα κ’ εγώ τό θαϋμά του τό σπλαχνικό νά κάμμ, 
νά ληδμονήόω όρκους σου καί χάδια καί φιλιά, 
μά ηύρα ξερό, κατάξερο τής λήθης τό ποτάμι...

ΛΥΡΑΡΗΣ
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ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΙΝΗΣ

MlAN ήμερ». τοΰ Φί- 
βρουαρίου τοΰ 1894, έβδομη- 
κοντούτης παρέδωκε την ψυ
χήν του, άσπιλον και λευκήν 
εις τδν Πλάστην, δ Γεράβι- 
μος Μπίνης, ανώτερος πολί
τικος ύπάλληλος, ήρεμος καί 
γλυκύς και πλήρης ειρήνης. 

Γεννηθείς έκ Πατρδς Γάλ
λου, κατελθόντος έν Κεφαλ
ληνία, μετά τήν έλληνικήν 
άποκατάστασιν, κατετάχθη 

■ νεαρότατος είς τήν Στρατιω
τικήν Σχολήν τών Εύελπί- 
οων, έξελθών αυτής, ριετά 
λαμπράς σπουδάς ώς άξιω- 
ρ.ατικός. Ε’ις τδν στρατδν 
δμως δέν ύπηρέτησεν έπί πο
λύ, άναγκασθείς, ώς έκ τοϋ 
θανάτου τοΰ γεννήτορός του, 
νά παραίτηση τάς έπωμίδας 
του καί νά παραμείνη έν Κε
φαλληνία, ώς προστάτης τής 
οικογένειας αύτοΰ.

Διά νέον, ώς τδν Γεράβιμον Μπίνην,μία. τοιαύτη άπόφασις, πολλήν 
ένεϊχε τήν σκληράν θλίψιν, άλλά διά νέον, έπίσης τοιοϋτον, οί δρόμοι 
τής ζωής ήνοίγοντο πάντες έλεύθεροι.

Ή Αγγλική Κυβέρνησις, ύπδ τήν κατοχήν τής οποίας διετέλει τότε 
ή Επτάνησος, μεταξύ τών ολίγων Ελλήνων, τούς όποιους έξέλεξε 
διά τάς άνωτέρας δημοσίας αύτής θέσεις, συγκατέλεξεν, έκτιμώσα τήν 
άξίαν του καί τάς πολλάς του άρετάς, καί τδν Γεράβιμον Μπίνην, 
εύρεθέντα καί κατά τήν ριετά τής λοιπής Ελλάδος ένωσιν τής Έπτα- 
νήσου, Διευθυντήν τής άστυνομίας Κεφαλληνίας. Αί ύπηρεσίαι, άς παρέ- 
σχεν είς τήν άγγλικήν κατοχήν, ύπηρεσίαι ύπαλλήλου καί πατριώτου, 
δέν παρήλθον άπαρατήρητοι, καί ή Ελληνική Κυβέρνησις άμέσως ώς 
έπεξέτεινε τά δικαιώματα της καί έπί τής Έπτανήσου, τδν προσέλαβεν

πάραυτα είς τήν ύπηρεσίαν της, άναθέσασα είς αύτδν περιφανές άξίωμα. 
Τδν Γεράβιμον Μπίνην, ή 'Ελληνική πολιτεία διόρισε τότε νοριάρχην.

Άλλ’ ότι δύναται νά χαρακτηρίση ιδιαιτέρως τδν άνδρα, είναι δ ρ,ετέ- 
πειτα ύπηρεσιακδς αύτοΰ βίος. Προτιρ-ήσας τών τιμητικών θέσεων, θέσιν 
δράσεως καί έργασίας ούσιαστικωτέρας, διωρίσθη ταρ.ίας πρώτης τάξεως 
έν Κερκύρα, ένθα έπί 15 έτη δλόκληρα, έμενεν ύπηρετών καί παρουσιά- 
ζων τδν ρ-ονονουχί έκλείψαντα έκεϊνον τύπον, ύπαλλήλου συνενοϋντος 
δ,τι εύγενές καί άφατρίαστον καί ύψηλόν καί έπίζηλον δύναται νά στο
λίση άνδρα εύορκον, άδαμάντινον τδν χαρακτήρα έχοντα, άνώτερον κατά 
πολύ τών κοινών άνθρώπων, κατά τήν ψυχήν καί τήν καρδίαν. Ή δεκα
πενταετία έκείνη κατά τήν όποιαν δ Γ. Μπίνης διηύθυνε τδ ταμεϊον Κερ- 
κύρας, θά μείνη ρ-οναδική ίσως διά τήν δηρ-όσιον ύπηρεσίαν ρ.ας. Η Ελλη
νική Κυβέρνησις έκτιρ.ήσασα τότε τδ έργον τοιούτου ύπαλλήλου, τδν έτί- 
μησε διά παρασήμου, προαγαγοϋσα συγχρόνως αύτδν είς ’Ελεγκτήν τοΰ 
Συνεδρίου, καί δι ’ άναλόγων προβιβασμών κατόπιν τιμήσασα ιδιαιτέρως 
τδν άνδρα. Έν τή ύπηρεσία τής Πατρίδος παρέμεινε συνεχώς άπο του διο
ρισμού του μέχρι τής ήμέρας καθ’ήν, ύπδ τών έτών πλέον καμφθείς, 
έζήτησε τήν σύνταξίν του καί άπερ-ακρύνθη τής ύπηρεσίας, άφήσας 
δυσαναπλήρωτον έν αύτή κενόν.

Τδ παράσημον τών Ταξιαρχών, μέ τδ δποϊον έτιμήθη δ αλησμόνητος 
πρεσβύτης κατά τά τελευταία έτη τής ζωής του, ούδέν προσέθετεν είς 
τά στήθη του, τά δποϊα άνέκαθεν άπήστραπτον άπδ τιμήν άγήρω.

Τοιοΰτος έν έλαχίσταις γραμμαϊς δ Γεράβιμος Μπίνης' ευπατρίδης 
τήν μορφήν καί τήν ψυχήν, τύπος ώραιοτάτου άνδρός, διατηρηθείς καί 
μέχρι τοΰ γήρατος του, τοΰ εύθαλοϋς καί έπιβάλλοντος καί κατακτών- 
τος, άνήρ έξαιρετικής καί έπιζήλου μορφώσεως, κάτοχος τέλειος όλων 
σχεδόν τών εύρωπαϊκών γλωσσών, έπίφθονος οικογενειάρχης, άναθρέψας 
τάς τρεις θυγατέρας του — έκ τών όποιων αί δύο, διακεκριμέναι οίκοδέ- 
σποεναι τής Πρωτευούσης — δι ’ άνατροφής καί μορφώσεως σπανίας καί 
άρχαϊκής, φυσιογνωμία ύπαλλήλου άνωτέρου, διά την παράστασιν τοΰ 
δποίου δέν έξαρκοϋσιν οΐ συνήθεις χαρακτηρισμοί.

Είς τούς ύπαλλήλους τής πατρίδος μας, άς τεθή ώς ύπόδειγμα δ βίος 
τοΰ Άνδρός, δν σκιαγραφοϋμεν, ώς ύπόδειγμα έξαίρετον συνειδήσεως, 
άοκνου έργασίας καί τιμής. Ή «.Ποικίλη Στοάν δημοσιεύουσα τήν εικόνα 
τοΰ Γεραοίμον Μπίνη καί είς δλιγίστας γραμμάς ύποδηλούσα τάς πλήρεις 
χρησιμότητας ήν.έρας τοϋ βίου του, σπένδει δάκρυ θερμόν έπί τοϋ τάφου του, 
έπί τοϋ τάφου, δστις έκλεισε διά παντός εις τά βάθη του, τον μεγαλο
πρεπή εκείνον γέροντα, τον εύγενή καί γλυκύν, τοϋ δποίου δλοκληρος ή 
ζωή κατηναλώθη, έργατική καί έντιμος καί ύποδειγματική. Τοιοϋτοι 
άνδρες σπανίζουσι δυστυχώς τήν σήμερον, τδ έργον μας δέ λογίζεται 
εύτυχές, δσάκις μάς δίδεται άφορμή, έκ τοϋ σημερινού κοινωνικού βορβό
ρου, νά παρουσιάζωμεν τοιούτους λαμπρούς χαρακτήρας.
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(Απέ&ανεν iv Ά&ήναις την 3ην Ιουνίου 1895}

-------- &--------

. ποια άνθη, νά ράνμ κανείς νέκραν παρθένον καί μέ ποια
άνθη να ΣτρωΣμ την παντοτεινήν κλίνην λευκοφόρου κόρης!

ις ποιας Στροφάς νά χύΣμ ό Ποιητής της ψυχής του τό άλγος 

καί τοϋ πεζού λόγου ποΐαι γραμμαΐ θά παραΣτήΣωΣι τό μέγα πένθος !
Οί κήποι τής Έδέμ δέν ϋπάρχουΣίν έπί τοΰ κόΣμου τούτου καί τών 

Αγγέλων αί Αρμονίαι δέν έτερψαν Ακόμη ήδύμολποι τοϋ θνητού τάς 
αίΣθήΣεις.

Τήν ψυχήν τής κόρης θέλγουΣιν, άϋλα τοΰ μεγάλου κόΣμου τά 
θέλγητρα, τήν λευκήν ώς ό Γαλαξίας ψυχήν τής νέκρας κόρης, ήτις 
παρ’ αύτόν λαμπηρίζει μέ τό μελιχρόν της φέγγος.

Θά ήθελε κανείς νά έχμ ίΣτορίαν ή θνήΣκουΣα νεότης διά νά 
τονίΣη έπάνω είς αύτήν ότεναγμοϋς καί θρήνους.

Άλλά τήν ίΣτορίαν τών ρόδιον καί τών κρίνων ούδείς ακόμη έμαθε 1 
Τό άρωμά των μέθα πάντοτε τήν ψυχήν καί ό θάνατός των τήν 
πληγώνει.

’Ιδού ή ίΣτορία της όλόκληρος.
Μίαν πρωίαν έχαιρέτηΣεν, ώς τ’ άνθη, τήν δροΣόλουΣτον πλάΣιν 

καί πριν έπέλθη ή έΣπέρα, τήν ΑπεχαιρέτηΣεν.
Μυροβόλος, πάναγνος, φιλοΣτόργως καί ζηλοτύπως—ώς έν άνθοκη- 

πίω θαλπερω— είς τάς άγκάλας τών γονέων άνέθαλλεν, άνθος ή κόρη.
Καί τής χαράς τό μειδίαμα καί τής ευδαιμονίας ή γαλήνη έζω- 

γραφεϊτο έπί τών γονέων τό πρόΣωπον. Καί τών άρωμάτων τό μέθυ 
ΰπέΣχετο ό έφηβος κάλυξ καί τών οφθαλμών τήν μαγείαν τών πε
τάλων του τό έκπαγλον.

Καί ηΰξανε μέ περίόόειαν χαρίτων τό νέον άνθος καί έτοιμάζετο 
άκμαΐον νά έγείρη τήν κεφαλήν ύπέρ τήν μητρικήν άγκάλην, τήν 
φιλόότοργον καί θερμήν καί έπήλθε ριπή άνέμου ψυχρά, καί τό έκλό- 
νηΣε καί τό Συνετάραξε καί έΣτάθη ΑνίΣχυρον νά τό ΣυγκρατήΣη ή 
θερμή άγκάλη καί έκυψε τήν κεφαλήν βαρεΐαν μέ τόν έλαφρόν Στε
ναγμόν θνηΣκούΣης πεταλούδας, καί, δέν τήν άνήγειρε πλέον ! Καί 
Απέμειναν τών γονέων οί κήποι άνευ άνθους καί τετρωμμένη Λ 
νεότης καί περίλυπος καί ήκούΣθη Στεναγμός καί θρήνος βαρύς καί 
Σπαρακτικός!

’Ιδού ή ίΣτορία Σου, Άθηνα Βεναρδάκη.
Ποίων δέν ΑποΣπα τά δάκρυα καί ποιων δέν πληγώνει τήν ψυχήν !
Άλλά μέ ποια άνθη νά ράνμ κανείς τόν θάνατόν Σου, ώ Ακριβόν 

άνθος, μέ πόίας γραμμάς νά παραΣτήΣμ τό μέγα πένθος, μέ ποιας 
λέξεις νά έλαφρώΣμ τών γονέων Σου, τοιούτων γονέονν, τήν μεγά- 
λην Συμφοράν.

'ΥπάρχουΣιν είς τούς ούρανούς άνθη μαγευτικά καί άρμονίαι έπου- 
ράνιοι καί άγγελοι έκεϊ διά νά τάς ΑκούωΣι καί νά μεθώΣι. Είς τήν 
γήν ύπάρχουΣι μόνον δάκρυα διά νά ραίνωΣι νεκρά Σώματα καί 
λέξεις τετριμμένοι καί άχρωμάτιΣτοι διά νά ψελλίζωνται δι’ αύτών 
Συνήθεις παρηγορίαι.

Τών γονέων τό άκριβόν άνθος μετεφυτεύθη είς κήπους Αειθαλείς 
καί έκεϊ θά έκκολαφθμ είς έτι άγγελος, δΣτις θά μεθυΣθμ άπό Αρώ
ματα καί Αρμονίας καί δΣτις θά Στάξμ δρόΣου Σταγόνα είς τήν ψυ
χήν τών Συντετριμμένων γεννητόρων του, οΐτινες τότε μόνον θά παρη- 
γορηθώΣι.

Θνητός άς μή θίγει ποτέ τήν Ιερότητα μεγάλης δυΣτυχίας, τήν 
καθιΣτα τόΣον όδυνηράν! ’Εκείνος, δΣτις θά παρηγορήΣμ εΐΣαι Σύ,
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Σύ ό άγγελος, όότις θά άτάξμ τό βάλύαμον, Σϋ ή λευκή κατ άόπι- 
λος ζτυχή τοϋ μεταφντευθέντος κρίνου. ΑΘΗΝΑ ΒΕΝΑΡΔΑΚΗ

ΑΝΘΟΣ ΕΙΣ ΑΝΘΟΣ

ΑΘΗΝΑ ΒΕΝΑΡΔΑΚΗ

Τό χαϊδεμένο ΰου παιδί, ’π’ άπό τήν άγκαλιά δον 
άτούς ούρανοΰς έπέταξε μαζί μέ τήν καρδιά ύου, 

ζήάε νά τό θυμαάαι·
έτΟι όιμά του όλόφυχα νύχτα καί ’μέρα θαόαι.
Ποιος ’ξέρει ή Μοίρα ή άκλϊΐρή ποΰ τή ζωή μας άβύνει 
άν καί τήν εύτυχία αύτή άτόν τάφο μάς άφίνει.

1895
ΔΗΜ. ΓΡ- ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥΣΑγΐ’Π 'πούΤήνΔέν δέν καθρέφτισε δέκ’ άνοιξες ώμορφιά της τήν ξανθή, είναι κρίμα νά χαθή Σ’ άραχνιασμένο μνήμα;

’στο κΰμα
Μυρτούλα νεοφύτρωτη δροσιά και χάρι δλη,Σά νεκρολούλουδο γιατίΜέ απονιά νά φυτευτή ’Στοΰ Χάρου το περβόλι;Δυο άστρα 'ποΰ στο χάραγμα γελούμενα προβαίνουν Ζωή γιομάτα ’Αθήνα Τά μάτια Σου τά καστανάΓιατί ’στο κΰμα σβαίνουν ;’Στής πεταλούδας το φιλί γλυκύ μισανοιγμένο Γιατί μπουμπούκι δροσερό Μέ μιας εύρέθηκες ξερό ’Στο χώμα πεταμένο ;Γιατί έρωτολάλητο αηδόνι τή φωληά Σου Πριν πλέξης ’στήν τριανταφυλλιά, Μοιρολογούν τάλλα πουλιά Νεκρή τήν ώμορφιά σου;Νεράιδας άποπήματα σέ στοιχιωμένο ρέμμα Μήν ήπιες άκακο πουλί Καί σώγινε μέ μιάς χολή Τό ζαχαρένιο αίμα;"Αχ ! Αθήνα μου εις τη γή γιατί πολύ δέν μένουν όσοι σοΰ 'μοιάζουνε; Γιατί; Οί Άγγελ’ είναι φτερωτοί Κι’ άμα φανοΰν διαβαίνουν.

(’Οκτώβριος 1895)

ΠΑΝ. ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ

ΑΘΗΝΑ ΒΕΝΑΡΔΑΚΗ

Στήν ύυχή της

Σάν δνειρο γεμάτο από γλυκάδα τά κάλλη γοργοπέρασες τής γής καί ξάνοιξες στ’ απείρου τή λαμπράδα στο πλάϊ τής αθάνατης πηγής.Σάν όνειρο κέγώ λευκό λουλούδι άπό τόν πλάνο κόσμον Άθηνά σοΰ στέλλω ενα μήνυμ’, ’Αγγελούδι ολόλαμπρο θά ζής παντοτεινά.
ΠΕΤΡΟΣ ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ

— Δύο ήμέραι φθάνουσι ταχέως, ή ήμέρα τοΰ Γάμου καί ή ήμέρα τής Καρατομήσεως.
— 'Η φιλοτιμία είναι ό ασπονδότερος εχθρός τοΰ έρωτος.
— Ή αϊωνιότης τοΰ έρωτος είναι γελοΐον όνειρον.
— At Γυναίκες, αΐτινες γνωρίζουσι νά μισώσιν, είναι αί μόναι, αΐτινες γνωρίζουσι καί 

ν’ άγαπώσιν.
— 'Η φιλία άρκεΐται εις τό εισόδημα, ό έρως τρώγει καί τό κεφάλαιον.
— Ό Γάμος είναι ή άληθής πηγή τής νεότητος διά τό γυναικεΐον φύλον.
—Ό δφις άφ’ ου άπεπλάνησε τήν Κΰαν τή έδωκε τήν γλώσσάν του.
— Ό δεσποτισμός τών Γυναικών είναι επαχθέστερος τοΰ τών Βασιλέων.
— Ποτέ είναι ή πρώτη λέξις όλων τών Γυναικών. Πάντοτε είναι ή τελευταία των.
— Φιλία δύο γυναικών . . . . = συνωμοσία κατά τρίτης.
— Έάν δέν ύπήρχον δυσειδείς γυναίκες, ούδεμίαν έκτίμησιν θά ειχον αί ώραϊαι.
— Τό διαζύγιον είναι διάλυσις εταιρίας, καθ’ ήν ή μέν γυνή κατέοαλε τά κεφάλαια, ό 

δέ άνήρ τήν επικαρπίαν.
— Ό κυρίαρχος Λαός, δπως οί Βασιλείς καί αί Γυναίκες, δέν άγαπα νά τώ λέγη τις 

τήν άλήθειαν.
— Αί Γυναίκες εξίσου άγαπώσι 8νο τινά’ νά κακολογώσι τήν μόδαν καί νά τήν άκο- 

λουθώσι μετά πολλοϋ ενθουσιασμού.
— Ή άξιόλογος γυνή άναγνωρίζεται, έάν άποθνη’σκοντος τοΰ συζύγου της, θά καθίστατο 

αύτη πατήρ τών τέκνων της.
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΜΑΛΑΜΟΣ
(Άπεβίωβεν έν ’Α&ήναιρ την 20ήν Νοεμβρίου 1894)

ΧΆΝΗΚΕΙ εις μίαν τών 
αρχαιότερων καί μάλλον όνο- 
μαστών οικογενειών τοϋ ηρωι
κού Σουλίου, τοϋ μεγάλου 
τούτου προπυργίου της ελευ
θερίας, έκ τοΰ οποίου διετηρει 
έν τη εύγενεϊ καρδίιφ του τά 
αισθήματα, άτινα ένέπνεον 
τούς ύπέρ της πατρίδος πε- 
σόντας προπάτορας του. Υιός 
τοϋ ώς δπλαρχηγοϋ ύπηρετη- 
σαντος καί διακριθέντος κατά 
τον ύπέρ της άνεξαρτησίας 
άγώνα Γεώργιον Μαλάμον, 
ε’ισηχθη έν νεαρά ηλικία εις το 
Στρατιωτικόν Σχολεΐον τών 
Εύελπίδων, έξ ού έξελθών πρό 
τοϋ πέρατος τών σπουδών του, 
κατά την ταραχώδη έποχήν 
τοϋ 1854, μετά πολλών άλ
λων υιών άγωνιστών, κατε- 
τάχθη τώ 1855 είς τό 'Ιππι
κόν σώμα, εις δ καί παρέμεινε 

μέχρι της εκούσιας άπομακρύνσεώς του, ήν έν ηλικία είσέτι άκμαία τώ 
έπέβαλλεν, ή πρός αύτόν προσγενομένη παραγνώρισις τών μακρών καί 
πολυτίμων στρατιωτικών ύπηρεσιών του.

'Ολόκληρος ή στρατιωτική ζωή τοϋ Βαθιλείον Μαλάμον, άποτελεϊ 
στάδιον τιμίας έργασίας, άγάπης πρός τήν πατρίδα, άφοσιώσεως είς τό 
καθήκον. Ή έν παντί βαθμώ καί θέσει εύδοκίμησις ύπήρξαν τά πρώτα 
στοιχεία, άτινα εφερον αύτον διά τής καλώς έννοουμένης κλίμακος τής 
ιεραρχίας είς τούς στρατιωτικούς βαθμούς. Έβίωσεν έν αύτοΐς τοΐς σπλάγ- 
χνοις τοϋ 'Ελληνικού στρατού καί έπί τεσσαράκοντα ολόκληρα έτη 
κατηνάλωσε τόν βίον του έν πραγματική στρατιωτική άρετή. Μή παρα-

γνωρίζων, οτι ό στρατιώτης τής έλευθέρας πατρίδος, είναι συγχρόνως καί 
πολίτης, έπετύγχανε πάντοτε, ί'να διακρίνη άμ.φότερα τά καθήκοντα, 
προσθέτων είς τό όνομά του, διά τής ιδίας προσωπικής αύτοϋ έπιβολής, 
νέαν ίδιάζουσαν αίγλην είς τό κυρίως στρατιωτικόν αύτοϋ καθήκον.

Έάν κατά τήν στεϊραν έποχήν στρατιωτικών πράξεων, ήν πρό έτών 
διέρχεται τό 'Ελληνικόν ’Έθνος, καί ό Β. Μαλάμος, άποχωρισθείς τοϋ 
Ελληνικού Στρατού μετά βαθυτάτου πόνου, δέν συναπεκόμισε δάφνας 
καί σήματα άνδρείας, κατέλιπεν έν τούτοις τιμητικούς τίτλους ατομικής 
χρησιμωτάτης έργασίας ύπέρ τής προόδου καί τής μορφώσεως Αύτοϋ. 
Άτυχώς άπετέλεσε καί ούτος μέρος στρατού, δστις φέρει μέν πάντα τά 
στοιχεία τής εύφυίας, τής ίκανότητος, τοϋ πατριωτισμού, τής φιλοτιμίας, 
ί’ν ’ άναδειχθή άντάξιος τής Πατρίδος έν τή συνεχίσει τοϋ έργου τών 
πατέρων ήμών, άλλ’ δστις μέχρι τοϋδε δέν ηύτύχησε νά εύρη στάδιον 
εύρύ ένεργείας είς έπιτέλεσιν τοϋ προορισμού του. Έάν δέν διεκρίθη έν τώ 
πολέμ-ω καί δ Βαβΐλειοξ Μαλάμος, τό πταίσμα δέν είναι ίδικόν του. 
Εύρέθη είς έποχήν καθ’ ήν ό στρατός είχε καταδικασθή είς άδράνειαν. 
Παρήλθεν δ βίος του άνευ πολεμικής δράσεως, άφήκεν δμως μνημεία 
άνεπίληστα εύορκου στρατιωτικής ζωής, φιλοτίμως άναλωθείσης είς τήν 
ύπηρεσίαν τοϋ Ελληνικού Στρατού.

ΤΟΙΣ ΣΕΠΤΟΙΣ ΣΥΖΥΓΟΙΣ Κ. Κ.
ΕΛΕΝΗΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

(Έπί τή πέμπτη καί είκοβτή έπετηριδι τοϋ γάμου αυτών).

Κοινώ σύν στεφάνω θυόεντα νηδν προλιποΰσι 
πέντε προς είκοσι νΰν έστιν ύμϊν έτεα’ 
οίκον δ’ ούτως εύχαρίτων αγαθών τε νεοσσών 
πήξαντες, βιοτής χρηστής έστέ τύπος· 
πάντα γάρ άν τις ίδοι παρ’ ύμΐν, ά νομίζεται χρηστά, 
εύγένίην έρατήν, ήθεα, σωφροσύνην, 
εξ οχ’ εύεργεσίην, αγαθοϊσι γάρ ’έσχετ’ έπ*  ’έργοις 
πρόφρονα Ουμδν, αεί θ’ ήδεσθ’ εύποιιη’ 
τοϋ'νεκα τήν δ’ ευχήν θεός ούκ ατέλεστον έάσει, 
έλπίδας άμφοτέρων μήποτε βασκανίης 
ομμα λάβοι, παίδων δ’ ένί παισί γένοιτο τόδ’ ήμαρ 
χάρμ’ όμοϊον καί νΰν, τερπομένων ύμέων.

βΕν Τεργίοτη τή 16η Δεκεμβρίου 1891) 
f Δ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Σ.Δ.ΓΙ.Σ. Ό αείμνηστος Δημήτριος Άντωνόπουλοζ, ον τήν Εικόνα καί τήν 
Βιογραφίαν δημοσιεύει έν τώ παρόντι τόμω ή «Ποικίλη Στοά», πλήν τής με
γάλης φιλολογικής Αύτοϋ αξίας, ένεΐχε καί ποιητικής έμπνεύσεως αληθή εξαρσιν. 
Πλεϊστα εύρεθέντα χειρόγραφα τοΰ Άνδρος μαρτυροΰσιν, ότι ό Δ. ’Αντωνόπουλορ 
δέν έστερεϊτο φαντασίας, έξίσου μετ’ άφοσιώσεως καί άγάπης θεραπεύων τήν 
Επιστήμην καί τήν Μοΰσαν.



ΣΤΟΑ 365

Ιωάννης Ν. Σπουργίτης

«----
παρουσιάζει εις τούς άναγνώστας της διακεκριμένου νέον έπιστήμονα, διεγεί- 
ραντα κατά τδ έτος τοΰτο διά σπουδαίας άνακοινώσεώς του εις τήν ’Ανατομικήν 
'Εταιρίαν τών Παρισίων, μέγα τδ ιατρικόν ενδιαφέρον.

Παρά τάς παραδεδεγμένας τών κλασικών ανατομικών θεωρίας και γνώμας, 
καθ’ άς τδ ωλένιον καί τδ μέσον νεΰρον νευροΰσι τους μυς του θέναρος καί δια
νέμεται τδ μέν είς τδν προσαγωγόν τοΰ αντίχειρος, τδ δέ είς τδν βραχύν 
άπαγωγδν καί τδν αντιθετικόν τοΰ αύτοΰ δακτύλου καί τδν βραχύν καμπτήρα, 
άποδεικνύει δ νεαρός έπιστήμων δτι, ή διανομή αΰτη συχνάκις άπαντώσα, 
παρουσιάζει παραλλαγάς, καθ’ άς ή έν τω βάθει παλαμιαία διακλάδωσις τοΰ 
ώλενίου νεύρου, έκτδς τής νευρώσεως τοΰ προσαγωγού τοΰ αντίχειρος, έκπέμπει 
κλωνίον αρκούντως εύμέγεθες, τδ όποιον διατιτραϊνον τδν μΰν τοΰτον, τελευτά 
εΖς τάς δύο ηεφαλάς (έπιπολής καί έν τω βάθει) τοΰ βραχέως καμπτήρος, προσθέ
των, τδ καί σπουδαιότερον μέρος τής ανακοινώσεώς του, δτι καί ή έπιπολής κε
φαλή νευροΰται έπίσης άπδ τοΰ μέσου νεύρου.

Μέχρι τής ήμέρας τής σημαντικής ανακοινώσεώς τοΰ νεαροΰ έπιστήμονος, δ 
γτολύς Cegenbauer, μόνος άύτδς είχε παρατηρήσει τήν έκπομπήν τοΰ κλωνιού 

καί είχε σημειώσει τήν διανομήν τοΰ ώλενίου νεύρου μόνον είς τήν έν τώ βάθει 
κεφαλήν τοΰ βραχέος καμπτήρος τοΰ αντίχειρος.

Ή μία έργασία, ώς είνε καταφανές, πολύ απέχει τής άλλης, άνοίγουσα νέον 
δρίζοντα εις τδ μέρος αύτδ τής ανατομίας καί ιδού διατί ή άνακοίνωσις τοΰ ήμε- 
τέρου έν τή ξένη έπιστήμονος, έκρίθη τόσον βαρυσήμαντος. Ή καρδία παντός 
"Ελληνος, είμεθα βέβαιοι, πληροΰται ύπερηφανίας, δταν εΰρίσκωνται τοιοΰτοι 
έπιστήμονες τιμώντες κατ’ αύτδν τδν τρόπον τήν πατρίδα, είς χώραν μάλιστα, 
ήτις σήμερον είνε ή νέα κοιτις τοΰ φωτός καί τής αίγλης.

'Η «Ποικίλη Στοάβ,δημοσιεύουσα τήν εικόνα τοΰ κ. Ίωάννου Σπουργίτου,νομί
ζει, δτι έκτδς τής δικαίας τιμής, ήν απονέμει είς τοιοϋτον έπιστήμονα, παρουσιά
ζει καί εις τήν φιλότιμον νεότητα, τήν σπουδάζουσαν,τδ υπόδειγμα τδ δποϊον πρέπει 
νά έχη ύπ’ δψιν της, δταν όνειροπολή νά τιμήση μίαν έπιστήμην καί νά τιμηθή.

'Ο κ. ’Ιωάννης Σπουργίτης έγεννήθη έν Σύρω καί ε’νε μόλις είκοσι τριών 
έτών, γαμβρός έπί θυγατρί τοΰ ήμετέρου συμπολίτου κ. ’Αναστασίου Τσόχα.

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΟΣ

ΑΙ, ΤΙ ΝΑ ΓΕΝΗ;

"Ολα τά ήξευρα σάν με φιλούσες, 
ήξευρα, αγάπη μου, πώς με γελούσες, 
άκόμη ήξευρα τί με προσμένει, 
δμως σ’ άγάπαγα. . . αί, τί νά γένη 1 . . .

"Εφυγα, έχάθηκα στά μαύρα ξένα, 
μά πάλι έγύρισα, πάλι σ’ έσένα. 
Σ’ εδρήκα ήσυχη καί παντρεμένη, 
μ’ έπαρηγόρησες . . . . αί, τί να γένη ! . . .

"Ολα τά ήξερα καί ξέρω άκόμα 
όταν με κλείσουνε γιά σέ στό χώμα, 
Θεός σχωρέστονε, θά πής θλιμένη, 
τί βλάκα ποΰχασα ! . . . Αί, τί νά γένη ;

ΔΙΧΩΣ ΟΝΟΜΑ

ΣΤΟΝ ΑΥΓΕΡΙΝΟ

Ολόφωτος αύγερινέ δταν βγαίνης 
μέ περηφάνια και μέ χάρι τόση 

στοχάσου μιά στιγμή έκεϊ ποΰ προβαίνεις’ 
Σέ λίγο ή τόση λάμψι σου θά σβύση 

γιατί θά ’βγή τδ φώς σου νά θαμπώση 
έν άλλο άστέρι ποΰ θά μας φωτίση.

"Ολα τ’ άστέρια τ’ άλλα σέ ζηλεύουν 
γιατί τδ φώς σου δλα τά θαμπόνει 

κι’ δλα μέ μιά κακία δλα γυρεύουν 
τδν ήλιο ποΰ τδ φώς του μόλις χύσει 

μαζί μ’ αύτά ποΰ μέ βία θά σαρώνη 
μαζί μ’ αύτά καί σέ νά ’ρθή νά σβύση.

ΠΟΝΤΙΟΣ ΣΕΝΕΚΑΣ
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Δ. Α. ΔΑΜΙΑΝΟΣ—»—
Τέχνη κάμνει μεγάλα πράγματα, πλήν ή Φύσις μόνη 
κάανει θαύματα. Έν άπό τά τελευταία είναι άναμ-οη- 
ρίστως και ό κ. Δαμιανός. Ή κιθάρα, δταν τόν άκούητε 
παίζοντα αύτην, δέν αναγνωρίζεται πλέον ύπό τούς δα
κτύλους του ώς το γνωστόν όργανον, δπερ άπό παίδων 
βλέπετε, ψαύετε, ένιοι δ’έξ ύμών καί εύθαρσώς η αύθαδώς 

μάλλον άνακρούετε. Τοϋτο δέν θά κάμητε έλπίζομεν είς τό μέλλον, δταν 
άπαξ άκούσητε τό ό'ργανον τοϋτο νά στενάζη η νά γελά, νά θρηνή η νά

καγχάζη, νά τραγωδή η νά κελαδ^:, νά όμιλή, νά όργίζηται η καί νά 
μειδιά καί νά κουβεντιάζη . . . διότι ολα ταΰτα κάμνει δταν τό συλλάβη 
είς τάς χεΐρεκς δ μάγος αυτός τών χορδών Καλλιόστρος, δ μουσικός αυτός 
ύπνωτιστής, τών τόνων καί τών μελών δ μαγνητιστής.

Ούδείς άλλος Έλλην, χωρίς ύπερβολήν, δυνάμεθα νά τό ε’ίπωμεν, 
έ'φθασε ποτέ είς παρομοίαν τελειότητα κιθαροπαιξίας. Όχι διότι δέν έ'χουσι 
καί άλλοι δμοίαν τών δακτύλων ευκινησίαν, ουδέ την αύτην εύστροφίαν 
καί τό αύτό ίσως τάλαντον έν τώ χειρισμώ έν γένει τοϋ οργάνου τούτου. 
Όλα ταΰτα πολλοί δυνατόν νά έ'χωσιν είς τόν αύτόν βαθμόν. Πλήν 
ούδείς κατέχει τό δαιμόνιον, ώς αύτό ένυπάρχει καί ζή, σφαδάζει καί 
σπαρταρά, οργιάζει έσθ’δτε καί μαίνεται έν τώ Δαμιανώ. Καί χωρίς την 
κιθάραν αίσθάνεσθε, άρκεΐ νά τόν έμβλέψητε είς τά ό'μματα, δτι τό 
«θειον πϋρ» ένοικεϊ έν τώ ίσχνώ άλλά νευρώδει καί ρωμαλέω σώματι, έν 
τώ εύκινητω έκείνω όργανισμώ, έν τώ σπινθηροβολώ βλέμματι, δπερ έγ- 
κλείει δλην την λάμψιν καί δλον τό πϋρ τών άκτών της Μεσογείου καί 
τοϋ ’Αττικού ούρανοϋ.

Καί εΐνε τέκνον άμφοτέρων δ μάγος Έλλην κιθαριστής. Εΐνε γέννημα 
της Σμ.ύρνης καί θρέμμα τών ’Αθηνών. Δύο τοιαϋται μητέρες, ούο παρ- 
όμοιαι τροφοί, σκέφθητε τί δύνανται νά γαλουχήσωσι, τίνα σκύμνον νά 
περιθάλψωσι, τίνα άετιδέα νά έκκολάψωσιν ! . . .

Δέν εΐνε δέ ξηρός τών χορδών ταχυδακτυλουργός δ κ. Δαμιανός. Όλη ή 
ψυχή του, δλόκληρος ή καρδία του, το αίμά του, τά νεύρα, το πνεύμα 
του οίονεί διοχετευόμ,ενον, ρέει διά τών δακτύλων του καί σκορπίζεται είς 
τόν άέρα, δν κατορθοΐ νά ήλεκτρίζη καί θερμαίνη μόνος διά τοϋ μικρού 
του ξυλίνου οργάνου, ώς άλλος Όρφεύς, συγκινών καί αύτά τά άλογα 
καί αύτά τά άψυχα, άφοϋ συγκινεί καί τάς . . . γυναίκας !

Ή τέχνη του έν τώ κιθαρίζειν εΐνε προνόμιον καί μονοπώλιον αύτοΰ 
καί μόνου. Εΐνε τέχνη, ητις δυστυχώς θά συναποθάνη μετ’αύτοΰ, άν καί 
εύχόμεθα νά ζή αιωνίως διά νά συγκινή καί κηλή ήμάς διά παντός. Εΐνε 
τέχνη, ητις δυστυχώς δέν γράφεται, δέν στερεοτυπεϊται, δέν συλλαμβά- 
νεται είς γραμμάς, είς στοιχεία, μέ μελάνην καί μέ πιεστήρια. Μόνον 
αύτός καί ή θεά του έμπνεύστρια Μούσα τήν γνωρίζουσι. Πώς παράγει 
έκείνας τάς μυρίας άρμονίας, πού εύρίσκει δλας έκείνας τάς θαυμαστάς 
καί σαγηνευούσας τά ώτα συγχορδίας, εΐνε άληθές μυστήριον, δπερ άδυνα- 
τεΐ νά λύση ή άκοή καί νά άναδιφήση δ οφθαλμός, δ θαμβούμενος είς τήν 
άστραπιαίαν έκείνην πλήξιν τών χορδών, ητις παράγει μάλλον λάμψιν 
τινά ή κύματα άέρος, ώς λέγουσιν οί Φυσικοί. . .

Άλλ ’ δ κ. Δαμιανός δέν εινε μόνον μουσικός. Εΐνε δίδυμος ήΜοϋσάτου 
καί ή ψυχή του ή κρούουσα τάς χορδάς καί όρχουμένη έπ’αύτών, εύρίσκει 
καί έπί τού χάρτου χώρον νά έκχύση τό σφρίγος καί το πϋρ της. Εύτυ- 
χεϊς δτι δυνάμεθα νά την αίσθανθώμεν καί ένταϋθα είς έντύπους στίχους, 
άμέσως καί προχείρως, άφοϋ στερούμεθα τής κιθάρας καί τών θείων τής 
λύρας του χορδών !

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΥΣ
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ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

"Ω ! άφες με να σ’ αγαπώ, 
Νά σ’ αγαπώ, νά κλαίω! 
Έν οσ’ ΰπάρχω στην ζωήν 
Σιμά σου ν’ αναπνέω ....

8
Πλησίον σ’ ολη μ’ ή χαρά, 
Μακράν σου, λύπη, πόνος, 
Σιμά σ’ ή 'μέρα ειν’ στιγμή, 
Μακράν σ’ ή ωρα χρόνος.

if
Άς ήμην είς τά στήθη σου 
Τραντάφυλλο νά μ’ εχης, 
Και με τή δρόσο ποΰ σκορπάς 
Τά φύλλα μου νά βρέχης.

Άς ήμην ελαφρά πνοή
Στά χείλη σου έπάνω,
Τήν ωρα μου τήν υστερνή 
Σιμά σου ν’ αποθάνω.

’Άς ήμην τδ χαμόγελο
Άς ήμην στεναγμός σου,
Τής ’μέρας ό κρυφός παλμός ! 
Τή νύχτα ... τ’ όνειρό σου.

Άς ήμην . . . ώ τί ήθελον 
Νά ήμην δεν γνωρίζω’ 
Έγώ ας ήμην ύπνος σου 
Γλυκά νά σε κοιμίζω.

Δ. Α. ΔΑΜΙΑΝΟΣ

ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΧΡΙ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

EKAF0KS ΕΙΣ SESSAA1AN ΜΕΤΑ ΠΑΡΟΑΟΚ 13 ΕΤΟ

Η ΕΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΩΤΟΣ

.Κλεϊσ τ’ άγγελικά σου 
Μ άτια καί φαντάόου 
Μέ χρυσά φτερά

Άγγελον σιμά σου! 
Είς τούς ώμους φέρμ 
Τόξα χρυσωμένα 

(Μέ τό αίμα είναι 
Της καρδίας βαμμένα) 
Γελμ, λάμπει όλος 
Μέσα στή χαρά τον, 
Καί. πνοή λαμβάνουν 
Κόσμοι ’άτά φτερά του. 
Αύτός σ’ άτμοσφαϊρα 

"Αλλη ζή καί μένη,
Τόν έπάνω κόσμο, 
Μέ τόν κάτω δένει.
Είς τό φίλημά του 
Ό Θεός κρυμμένος, 
Άγια κοινωνία
Παίρνει κολασμένος. 
Στην ματιά τ’ ό πάγος 
Καχ τό χιόνι λυώνεχ, 
Καχ ή πέτρ’ άκόμα 
Καί τό ξύλ’ άνοχώνεχ!

•έ.'Ζ/ΑΓΤ
-----------------

Δ. Α. ΔΑΜΙΑΝΟΣ

ΗΝΙ Μαίω τοϋ 1882 άπεδήμησα εις Θεσ
σαλίαν μόλις έλευθερωθεΐσα.ν, τό μέν χάριν 
γεωλογικών μελετών, το δέ πρός έπίσκεψιν 
τών αγλαών Τεμπών και τών Άμπελα- 
κίων, τής πατρίδος τοϋ γεννήτορας μου.

Εις τά τότε έν τοϊς«Συμμίκτοις»τοϋ Ή 
μερολογίου Άσωπίου δημοσιευθέντα. προσ
θέτω ήδη εις τάς σελίδας τής άληθώς πο
λυτίμου «Ποικίλης Στοάς» καί τάς νϋν 
έκ τών πραγμάτων κομισθείσας εντυπώσεις 
μου.

Ό μέγας συναγωνισμός τών άτμοπλοϊ 
πών εταιρειών κατέστησε νϋν άνετον καί 
όλιγοδάπανοντήν συγκοινωνίαν μεταξύ Πει
ραιώς καί Βώλου. Τή 15 Ιουλίου, περί τήν 
2 μ. μ. ώραν ή «Άργολίς» έκπλεύσασα

τοϋ λιμένος Πειραιώς διέσχιζε ταχέως τά «ύγρά κέλευθα» καταλείπουσα 
όπισθεν αύτής τάς άκτάς τοϋ Πειραιώς καί τοϋ Φαλήρου, έφ’ ών άφ’ ε
νός αί έξοχικαί έπαύλεις καί άφ’ ετέρου αί καπνοδόχοι τής βιομηχανικω- 
τάτης πόλεως τοϋ Πειραιώς μοί έφάνησαν ώσεί διπλασιασθεΐσαι κατά τά 
τελευταία 13 έτη. Όποια πρόοδος, έ’λεγον κατ’ έμαυτόν, έκ τής άτομικής 
δραστηριότητος καί τής έπιμελείας τοϋ "Ελληνος. Ή παραλιακή δμως ο
δός τοϋ Πειραιώς, ήτις έπρόκειτο νά γείνη τό «tour de la Corniche», 
τής πόλεως ταύτης πρός άναψυχήν τών φίλεργων κατοίκων αύτής, εμεινε

Σ.Δ.Π.Σ. Είς άκρον κολακεύει ήμας Λ έν τω παρόντι τόμω συμμετοχή 
τοϋ παρ’ ήμΐν έγκριτου γεωλόγου καί όρυκτολόγου κ. ’Ανίρ. Κορδέλλα. 
Αίέντυπώσεις τοϋ διαπρεπούς φίλου, έκ τοϋ τελευταίου έν Θεσσαλία 
ταξειδίου αύτοΰ, άποτελοΰσιν άληθή στολισμόν είς τάς σελίδας τής 

Ποικίλης ΕτοδΕςι. ύπό πάσαν δ’ έποψιν λαμπρόν άνάγνωσμα, διότι ό κ. 
Κορδέλλας δέν είναι μόνον έπιστήμων όρυκτολόγος, άλλά τελείας έγκυ- 
κλοπαιδικής μορφώσεως άνήρ, πάν δ,τι δέ γράφει, φέρει τήν σφραγίδα 
τής γενικότητος τοϋ πνεύματός του. ’Αληθές εύτύχημα θεωροϋμεν τό δτι 
τοιούτου Λογίου υψηλή συνεργασία τιμμ έφέτος τό·Κ6νι»6ν ’Ημιρολόγιον.

ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡΣΕΝΗ «ΠΟΙΚΙΑΗ ΣΤΟΑ» 24
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στάσιμος, ωσαύτως δέ καί ή φυτεία τοΰ βασιλικού περιπτέρου, ήτις έπρό- 
κειτο νά μεταβάλη τήν αύχμηράν άκτήν είς oaotv. Είχον συνοδούς τον 
νεώτερον υιόν μου Ίωάννην καί τόν άνθυπολοχαγόν τοΰ πυροβολικού κ. 
Ζ. Μιχαηλίδην.

★
¥ ¥

Τήν πρωίαν τής έπιούσης εύρέθημεν ήγκυροβολημένοι παρά τήν είσο
δον τοΰ πορθμού τής Χαλκίδος, άναριένοντες τήν τροπήν τής διευθύνσεως 
τοϋ ρεύματος.

’Απέναντι ήμών έφαίνοντο τά ξιηρά όρη τής Βοιωτίας, έφ’ ών αί έκ- 
σκαφαί τοΰ άπό Σχηματάρι (πλησίον τών Θηβών) εις Χαλκίδα βραχί- 
ονος τοΰ κακή μοίριγ μήπω άποπερατωθέντος σιδηροδρόμου Α. Π. Λαρίσ- 
σης, άφ ’ ετέρου δέ τά άκροστηρίγματα τής ίδρυομένης γεφύρας, έφ’ ών 
δσον οΰπω θέλει τεθή σιδηροΰν κατάστρωμα πρός συγκοινωνίαν τής Στέ
ρεας μετά τής Εύβοιας.

Ή πρότερον ύπάρχουσα γέφυρα, μικρού ανοίγματος ούσα, δέν επιτρέπει 
τήν διάβασιν πλοίων μεγάλης χωρητικότητος. Άλλ'ή νύν,έχουσα άνοιγμα 
41 μ., βάθος δέ τοϋ πορθμού πλέον τών 21 ποδών, θέλει επιτρέψει τήν 
διάβασιν καί είς τά ήμέτερα θωρηκτά, άφού προηγουμένως δι’ εκσκαφής 
αύξηθή έτι μάλλον τό βάθος αύτού. Δύναται δέ εύχερώς νά γείνη ή έκ- 
βάθυνσις, διότι αί βάσεις τών άκροστηριγμάτων τής γεφύρας φθάνουσι 
πολλά μέτρα ύπό τόν νύν πυθμένα. Ή ταχύτης τού ρεύματος έν τώ πορθ 
μώ ήλαττώθη κατά τι, ώς μοι έλεγον, δι’ δ τινα τών άτμοπλοίων πλέ- 
ουσι κατά τής διευθύνσεως τού ρεύματος, ώς λ. χ. τό άτμόπλοιον «Θεσ
σαλία». Βεβαίως άναλογιζόμενός τις τήν δύναμιν τών ρευμάτων τού'Ρή
νου καί άλλων μεγάλων ποταμών, οΰς διαπλέουσι καθ’ δλας τάς διευθύν
σεις τά ατμόπλοια, θά άπορήση διά τίνα λόγον δέν διαβαίνουσι καί τά 
ήμέτερα διά τού πορθμού τού Εύρίπου τής Χαλκίδος, άλλ’ άναμένοντα 
τήν τροπήν τής φοράς τού ρεύματος κατατρίβουσι τοσούτον πολύτιμον 
χρόνον. Είς πάντα δμως τά ζητήματα ταύτα ύπάρχει καί εν άλλά: Έκεϊ 
τό εύρος τών ποταμών είνε τό δεκαπλάσιον, ενιαχού δέ καί τό είκοσα- 
πλάσιον τού πορθμού τούτου, ώστε, άν τυχόν πάθη τι ή άτμομηχανή ά- 
τμοπλοίου τινός, άναπλέοντος τόν ποταμόν, ταχέως καί άσφαλώς δύναν- 
ται νά προλάβωσι πάσαν έκ τούτου ένδεχομένην βλάβην, ένώ, άν ήθελε 
πάθει ή μηχανή τής «Θεσσαλίας» ή άλλου τινός άτμοπλοίου άναπλέον
τος τόν πορθμόν, τούτο άφεύκτως θά κατεσυντρίβετο έπί τών άκτών τής 
Εύβοιας. Σύν τή εύτολμίιφ λοιπόν καί πρόνοια, κύριοι πλοίαρχοι ! "Οταν 
άναπλέητε τόν πορθμόν τού Εύρίπου τής Χαλκίδος, πρέπει νά έπιθεω- 
ρήτε πρότερον έπιμελώς τήν κατάστασιν τής ατμομηχανής, τών λεβήτων 
καί τού έλικος τών άτμοπλοίων σας.

*
¥ ¥

Μετά τήν διάβασιν τού πορθμού έξακολουθούντες τόν πλούν έν τώ Εύ- 
βοϊκφ κόλπω άφικόμεθα είς Αιδηψόν, δπου τά γνωστά ιαματικά ΰδατα 

θαυμασίων θεραπευτικών άρετών παρέχουσιν άνακούφισιν είςτήν πάσχουσαν 
ύγίειαν πολλών χιλιάδων έκ τών ήμετέρων συμπολιτών. Εκατέρωθεν 
τών παλαιώ; οικημάτων φαίνονται πολλά νέα τριώροφα οικήματα παρέ- 
χοντα νύν μείζονα εύμάρειαν είς τούς έπισκεπτομένους τά νεοελληνικά 
ταύτα ’Ασκληπιεία.

Περί Ελληνικών ιαματικών ύδάτων έγράψαμεν καί άλλοτε φρονούν- 
τες δτι ταύτα, έφάμιλλα όντα καί τινα μάλιστα κρείττονα τών τής λοι
πής Εύρώπης, έπρεπε χάρε,ν τής δημοσίας ύγεείας νά παραχωρώνται διά 
νόμου είς εταιρείας, ί'να μή έξ ιδιοτέλειας δήμων τινών ή ιδιωτών ή 
καί ιερών μονών μένωσιν είς τήν άρχέγονον αύτών κατάστασιν. Έν Γαλ
λία καί άλλαχού αί ίαματικαί πηγαί παραχωρούνται διά νόμου· δι ’ δ 
βλέπει τις διά τής άμίλλης τών κεφαλαιούχων τά μέρη έκεϊνα έξωρα- 
ϊσμένα και μεταβεβλημένα είς κέντρον ίάσεως καί συγχρόνως άναψυχής.

Έν τή άρτι δημοσιευθείση έκθέσει αύτού περί τών ιαματικών πηγών 
τής Αιδηψού δ κ. Ά. Δαμβέργης λέγει, δτι κατά τόν δεύτερον ισχυρόν 
σεισμόν τής Λοκρίδος, τόν έπισυμβάντα τή 15η ’Απριλίου, καθ' δν άνε· 
φάνη τό κατατρομάξαν τούς κατοίκους τής ’Αταλάντης ρήγμα, έγένοντο 
πιθανώς καί ρήγματα έν τοϊς ύπογείοις στρώμασε τού Εύβοϊκού κόλπου, 
άτινα διηυκόλυναν τήν έξοδον τών ιαματικών ύδάτων τής Εύβοϊκής ά- 
κτής καί έγένοντο πρόξενα τής άναβλύσεως έν Α’ιδηψφ καί Γιαλτροϊς νέων 
άφθονων πηγών έκ θερμών μεταλλικών ύδάτων.

Έκ δέ τής χημικής έξετάσεως δ κ. Δαμβέργης εύρίσκει, δτι τά ΰδατα 
τών νέων πηγών εινε ΰδατα τής αύτής φύσεως τών παλαιών τής Αιδη
ψού πηγών, καί τάσσονται μεταξύ τών θερμών ίβχυς&ν άλιπηγ&ν, τών 
ένεχουσών πολύ τό άνθρακικόν οξύ καί έλάχιστον ύδρόθειον. Ή δέ θερα
πευτική ένέργεια αύτών έσεται ώσαύτως θαυματουργός ώς ή τών παλαιών 
πηγών τής Αιδηψού.

Τό έκρέον ΰοωρ έκ τών νέων πηγών τής Αιδηψού κατά τήν γενομένην 
τόν ’Ιούνιον τού 1894 καταμέτρησιν ύπό τού μηχανικού κ. Διαμαν- 
τίδου άνέρχεται είς 6800 περίπου μέτρα κυβικά καθ’ ήμερονύκτιον, έν ώ 
έκ τών παλαιών πηγών τό έκρέον ΰδωρ εύρέθη τώ 1889 συμποσούμενον 
είς 8640 μ. κ.

Άρα έκ τών πηγών τής Αιδηψού έκρέουσιν έν συνόλω 15,440 μ. κ., 
ήτοι σχεδόν τό διπλάσιον ποσόν τού έκ τής δεξαμενής ’Αθηνών δδα,τος, 
τού μετοχετευομένου καθ’ ήμερονύκτιον, καί δη έν ώρ<γ πολυομβρίας, είς 
τήν πόλιν.
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Τήν πρωίαν τής Κυριακής εύρέθημεν ήγκυροβολημένοι έν τώ Παγαση- 
τικώ κόλπω παρά τόν Βώλον,ούτινος τά παρά τήν προκυμαίαν ξενοδοχεία, 
καφεστιατόρια, θέατρα, τελωνεία, νεόδμητα οίκήαατα, προκυμαΐαι, φυ- 
τεϊαι κ. τ. λ. ύπενθυαίζουσι τήν άνασσαν τής ’Ιωνίας Σμύρνην.

Ό Βώλος κέκτηται ήδη πολλά καθωραϊσμού έργα, έχει άρίστην ρυμο
τομίαν καί πολλά νέα οικοδομήματα κατά τόν άρχιτεκτονικόν τών Ά- 
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θηνών ρυθμόν, δν ci ήμέτεροι αρχιτέκτονες μετεφύτευσαν ένταϋθα, ώς κα'ι 
είς πολλάς άλλας πόλεις της Θεσσαλίας. Οί Θεσσαλικοί σιδηρόδρομοι, ών 
ή κατασκευή ήρξατο τω 1882, ήδη πρδ έτών άποπερατωθέντες λειτουρ- 
γοϋσιν άπροσκόπτως, διευκολύνοντες τήν συγκοινωνίαν καί τά μέσα της 
μεταφοράς.

Ούτοι συνετέλεσαν μεγάλως καί είς τήν άνάπτυξιν τοϋ έπινείου τούτου 
της προσαρτηθείσης χώρας.Τά έξ όξύης, έλάτης,πεύκης,δρυδς,πρίνου κτλ. 
δάση τά καλύπτοντα τόν Πίνδον,τονΌλυμπον, τήν Όσσαν, ύλοτομοϋντο 
καί πρότερον,καί τά μέν έκ τοϋ Πίνδου έκκοπτόμενα ξύλα,μετεφέροντο διά 
τοϋ Πηνειού είς τήν Λάρισσαν,τά δέ έκ τών άλλων όρέων,μετεφέροντο διά 
τών περιβρεχουσών αύτά θαλασσών είς τδ έξωτερικόν.Νϋν δμως ή παντός 
είδους έκκοπτομένη ξυλεία πρδς οικοδομήν καί ναυπήγησιν,καί πρό πάντων 
οί στρωτήρες διά τούς ελληνικούς σιδηροδρόμους, έκ τών περί τήν Καλαμ
πάκαν δασών καί τών Άγράφων (Νεβροπόλεως),μεταφέρονται διά τώνΘ. 
σιδηροδρόμων. Ή άπδ τοϋ σταθμού προέκτασις τής γραμμής καταλήγει είς 
τήν παρά τήν θάλασσαν άξιόλογον σιδηράν προκυμαίαν, έφ*  ής κυκλοφο- 
ροϋσι τά διά ξυλείας, σιτηρών καί άλλων προϊόντων τής Θεσσαλίας πε- 
πληρωμένα βαγόνια μέχρι τών ιστιοφόρων, άτινα εινε ήγκυροβολημένα 
παρά ταϋτα.

Ή προκυμαία αύτη έχει περίπου 200 μ. μήκος, ύψούται 1 */  μ. ύπέρ 
τήν θάλασσαν καί καταλήγει έντός τής θαλάσσης, ένθα τδ βάθος αύτής 
φθάνει περίπου είς 4 μ. Εινε άρίστης σιδηρουργικής τέχνης κατασκεύα
σμα, στηρίζεται έπί στύλων, οϊτινες έχουσι περίπου 0,70 μ. διάμετρον, 
συνίστανται έκ σιδηρών έλασμάτων καί πληροϋνται έξ ύδραυλικής γής.

Ούχί μακράν τής προκυμαίας ταύτης ύπάρχει τδ άρτισύστατον καί ά
ξιόλογον κατάστημα τοϋ φωταερίου τοϋ κ. Κριτσελή, άποτελούμενον έκ 
νεωτάτων συστημάτων, δι’ ού πρό ολίγου ήρξατο ή παραγωγή φωταερίου 
καί δ φωτισμός τής πόλεως. Ό κ. Κριτσελής, μεθ’ ού έπεσκέφθημεν τδ 
κατάστημα τούτο, έλεγεν ήμΐν, δτι ημέρα τή ήμέρορ αυξάνει ή διάδοσις 
τοϋ φωτισμού καί ύπδ ιδιωτών άνά τήν πόλιν.

Νέον λιμενικόν έργον, άξιόλογον καί λίαν πολυδάπανον, πρόκειται έτι 
μάλλον νά συντελέση είς τδν καθωραϊσμδν τής πόλεως.

Ώς δμως τούτο νϋν κατασκευάζεται,ούδέποτε θά δυνηθή νά χρησιμεύση 
πρδς άσφαλή έλλιμενισμόν απάντων τών προσερχομένων πλοίων καί δη 
τών άτμοπλοίων ό παρά τήν άκτήν κατά μήκος τών καταστημάτων χώ
ρος θά λάβη πλάτος 40 περίπου μέτρων άπδ τής οικοδομήσιμου γραμμής 
μέχρι τής θαλάσσης.

Άπδ τής αιμασιάς ταύτης, πλησίον τής παλαιάς προκυμαίας, θέλει 
κατασκευασθή εύρυτάτη προκυμαία, έν είδει κυματοθραύστου, προχω
ρούσα περίπου 200 μ. είς τήν θάλασσαν. Αύτη δμως έγκλείει έλάχιστον 
μέρος τοϋ κόλπου καί ιδίως μόνον τδ κείμενον πρός τδ τελωνεϊον καί τδ 
μάλλον άβαθές αύτού.

Έκτος τού πολυδαπά\ου τής έκβαθύνσεως, ήτις απαιτείται διά τό έ
λάχιστον τούτο μέρος τού τεχνητού λιμένος, ύπάρχει γενική ιδέα τών ναυ

τικών, δτι τά πλεΐστα έκ τών προσερχομένων πλοίων θά άγκυροβολώσιν 
έκτδς αύτοϋ, έκτιθέμενα,ώς καί πρότερον, είς τούς άνέμους καί τήν πολυ- 
τάραχον θάλασσαν τοϋ Παγασητικοϋ κόλπου, ήτις, έάν δέν ληφθή άπό 
τοϋδε πρόνοια, συχνάκις θά πλημμυρή τήν νέαν αιμασιάν (Quai) παρά 
τά καταστήματα. Έάν δ κνματο&ραύβτης ούτος (εύρεΐα προκυμαία) 
έτίθετο 150 — 200 μ. νοτιώτερον τής πόλεως, θά καθίστατο δι’ αύ
τοϋ άξιολογώτατον καί χρησιμώτατον έπί αιώνας λιμενικόν έργον. Άφ’ 
ού αί λιμενικαί εισπράξεις διενεργοϋνται άσφαλώς ύπδ τής Κυ
βερνήσεως διά τών τελωνείων αύτής, διατί νά μή άσκή αΰτη καί τήν 
διά τών μηχανικών αύτής έπίβλεψιν καί έκτέλεσιν τών έργων, συμπρατ- 
τόντων τούτων μετά μονίμου μικτής επιτροπής έκ ναυτικών; Τούτου γι
νομένου, μετά μείζονος έμβριθείας, οικονομίας καί άμεροληψίας θά έξετά ■ 
ζωνται τά σχέδια τών λιμενικών τοϋ Κράτους έργων, καί θά έκτελώνται 
ταϋτα, άτινα, άπαξ άποτυχόντα, δέν δύνανται, έστω καί διά μεγάλης 
δαπάνης,νά διορθωθώσιν.

Αί λιμενεκαί έπιτροπαί άς έχωσι μόνον τήν ύψηλήν οικονομικήν έπο- 
πτείαν.

*
* *

Παρά τδν σταθμόν τών Θ. σιδηροδρόμων εϊδομεν νέαν σιδηροδρομικήν 
γραμμήν μικρού συστήματος μέ τροχιάν πλάτους 0,65 μέτρου, ήτις δια
σχίζει τήν πόλεν καί προχωρεί παρά τήν έρασμιωτάτην παραλίαν τοϋ 
Παγασητικοϋ κόλπου πρός τά Λεχώνια έπί πολλών χιλιομέτρων μήκους. 
Προώρισται δ’ αύτη νά συντελέσιρ έτι μάλλον εις τήν άνάπτυξιν καί πρό
οδον τοϋ Βώλου καί είς τήν συγκοινωνίαν τής καλλίστης ταύτης παραθα
λασσίου χώρας, έφ’ ής πολλαί σδν τώ χρόνω θά έγερθώσιν έαριναί έπαύ 
λεις, χάριν διαμονής καί τών θαλασσίων λουτρών, καί βιομηχανικά κα
ταστήματα. Ώς μάς έλεγον, διά τήν νέαν ταύτην γραμμήν έδαπανήθη- 
σαν μέχρι τοϋδε περί τά δύο έκατομμύρια δραχμών. Κατά πόσον τδ έργον 
τούτο, χρησιμώτατον διά τήν συγκοινωνίαν, θά ήνε καί έπικερδές είς τούς 
μετόχους ό χρόνος θέλει δείξει.

Τά προϊόντα τής χώρας, ήν δ σιδηρόδρομος ούτος διέρχεται, εινε τά 
γνωστά έλαιον, έλαΐαι, μέταξα, σίτος, άραβόσιτος, οίνοι καί ποεκιλώτα- 
ται όπώραι, γνωσταί είς τούς ύπεραγαπώντας αύτάς ’Αθηναίους.

Παρά τδν σταθμόν έπί μικράς καί κομψής άτμομηχανής φερούσης τδ 
όνομα «Coustenoble» τού έπιμελούς καί τιμίου,πλήν άτυχούς,μηχανικού 
καί διευθυντοϋ τών Θ. σιδηροδρόμων, εϊδομεν καθήμενον γέροντα κύριον 
ένασχολούμενον περί τήν δοκιμήν αύτής.

Ή νέα άτμομηχανή έπί τών σιδηροδρομικών έλασμάτων τής νέας 
γραμμής δέν έπροχώρει ένεκα τής μεγάλης τριβής αύτής έκ τής θέσεώς 
της. Έρωτήσαντές τινα παριστάμενον έμάθομεν, δτι δ έπί τής μηχανής 
καθήμενος ήτο δ κ. Κηρϋκος, σύμβουλος καί νύν προσωρινώς διευθυντής 
τών Θ. σιδηροδρόμων.

Ή ύπηρεσία τούτων είνε κατά πάντα άμεμπτος, τά βαγόνια αύτών 
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ευρύχωρα καί καθαρά, αί δέ αναχωρήσεις καί άφίξεις άκριβέσταται. Μό
νον τινές τών σταθμαρχών, κρυπτόμενοι όπισθεν πυκνότατου δικτυωτοϋ, 
βραδύνουσι μέχρις απελπισίας τήν διανομήν τών εισιτηρίων, καίτοι οί έ- 
πιβάται κατά τήν ώραν ταύτην τοϋ έτους μετροϋνται έπί τών δακτύλων.

*
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Έκ Βώλου, διευθυνόμενοι βορειοδυτικώς έπί γραμμής έχούσης μεγάλας 
αναβάσεις, έφθάσαμεν είς τά πρόθυρα τής κάτω πεδιάδος τής Θεσσαλίας 
καί μετ’ ού πολύ ήχθημεν είς τό κατάφυτον Βελεστϊνον, τό αρδευόμενον 
ύπό τών διαυγών ύδάτων τής Ύπερείας πηγής, άτινα χύνονται είς τήν 
Βοϊβηΐδα λίμνην.

Άλλ’όποια άντίθεσις τής πολίχνης ταύτης πρός τήν έκτακτον πρό
οδον τοϋ Βώλου. Ή πατρ'ις τοϋ Φεραίου άποτελεΐται νϋν, έκτος νεοδμή- 
του ναοϋ μήπω άποπερατωθέντος, κειμένου παρά τήν Ύπερείαν πηγήν 
έπί γηλόφου, καί τινων μικρών καφεστιατορίων, έκ κατηρειπωμένων οι
κημάτων, παριστώντων θέαν σεισμοπαθούς πόλεως. Ό τοϋ σιδηροδρόμου 
σταθμός κεΐται 2 1 /9 περίπου χιλιόμετρα μακράν τής πολίχνης καί περί 
τό άκρον τής καταφύτου χώρας,ήν διασχίζει παρακάμπτων αύτήν.

Οί αφιλόξενοι κάτοικοι τοϋ Βελεστίνου δέν έπέτρεψαν είς τήν Εταιρείαν 
νά ίδρύση τόν σταθμόν αύτής έν μέσω τών κήπων των, δστις ήθελεν ά- 
ποβή καθωράϊσμα τοϋ τόπου.

Ή περισπούδαστος καί πολυπαθής Θεσσαλία, ή κοιτίς τοϋ Ελληνι
σμού, ητις άπό τούς μυθικούς χρόνους ύπέστη αλλεπαλλήλους περιόδους 
έρημώσεως καί εύημερίας, οίκεϊται σήμερον κατά τό πλεϊστον ύπό Ελλή
νων, Ιουδαίων καί τινων έναπομεινάντων ’Οθωμανών.

Ό Ελληνικός πληθυσμός διακρίνεται είς τόν τών πεδιάδων, κατά τό 
πλεϊστον δουλοπάροικον καί τόν ορεινόν. Ούτοι έχουσι διαφόρους όνομα 
σίας φυ7ών καί οίκοϋσι διάφορα μέρη τών πεδιάδων καί τών ορίων. Κατά 
πληροφορίας πεπειραμένου περί τά Θεσσαλικά φίλου, ό πληθυσμός ούτος 
άποτελεΐται 1) έξ Άρβαιυτο/ϊλάχ«>ΐ' ( πίριξ Αλμυρού ), Περβελιωτην 
(Βελεστίνου), 27αμ«ρινιωτώιν (Βώλου), Σαρακατζαναίωυ η Καρακατοα- 
ναίων (Σκηνιτών καί ποιμένων), Άσπροποταμιττον, κυρίως είπεϊν Βλά- 
χων, (ΙΙερτοϋλι, Άσπροποτάμου, Τρικκάλων), Κοπατζαναίων (Ίωαννί- 
νων, Ζαγορίου, έρχομένων καί είς Τρίκκαλα) καί Καραγκονυιόων,οΐτινες 
διατηροϋσιν έν ταΐς πεδιάσι τής Θεσσαλίας καθαρώς τό ’Ελληνικόν ιδί
ωμα.

Οί τελευταίοι ούτοι εις τε τάς άρνητικάς καί καταφατικές απαντήσεις 
κινοϋσι μετά πολλής χάριτος τήν κεφαλήν, έξ ού τινες (παίζοντες ϊσω;) 
ήθέλησαν νά παράγωσι τό έπίθετον τών Καραγκούνιδων έκ τοϋ κινεΐν τήν 
κάραν, άλλοι πάλιν παράγουσι τοϋτο έκ τοϋ καρά (τουρκιστί = μαύρος) 
καί γούνα καί άλλοι έκ τοϋ καρά καί γένους.

Έκ τοϋ πληθυσμού τούτου, δστις αρμόζει νά ήναι άντικείμενον ιδιαι
τέρας έθνολογικής μελέτης, οί Περβελιώται τοϋ Βελεστίνου τήν μέν ώραν 
ταύτην τοϋ έτους διαιτώνται έν τοϊς όρεσι, τόν δέ χειμώνα κατερχόμενοι 

είς Βελεστϊνον κατοικοϋσι κατά τό πλεϊστον είς τά ήρειπωμένα οικήματα 
αύτών.

Θεωρούνται δέ ούτοι παρά τών άλλων Θεσσαλών ώς πανούργοι καί 
κοσμοπολΐται, έμφανιζόμενοι έν Θεσσαλίιγ ώς 'Έλληνες, έν Τουρκίιγ ώς 
’Αλβανοί καί έν 'Ρουμανίιγ ώς 'Ρωμοϋνοι.

*
¥ ¥

Έκ Βελεστίνου ΰ σιδηρόδρομος άναρριχάται έπί συμφυρμάτων όφει- 
τικών καί άσβεστολιθικών πετρωμάτων, έξ ών αποτελούνται τά λοφώδη 
όρη, άτινα χωρίζουσι τάς πεδιάδας τής Θεσσαλίας είς Άνω καί Κάτω 
πεδιάδας. Τά όρη ταύτα τής κρητιδικής διαπλάσεως εΐνε κατά τό μάλ
λον καί ήττον αύχμηρά, διήκουσι παραλλήλως παρά τήν ορεινήν σειράν 
τοϋ Πίνδου, τό δέ ΰψιστον σημεϊον αύτών, μεταξύ Βελεστίνου καί Φαρσά
λων,«αί Κυνός Κεφαλαί»,φθάνει μέχρι; 800μ. ύπέρ τήν θάλασσαν. Μετά 
τήν διάβασιν τοϋ μέρους τούτου άφικνούμενος δ σιδηρόδρομος είς τά πρό
θυρα τής Άνω πεδιάδος (κοινώς Κάμπους Καρδίτσης καί Τρικκάλων) καί 
καταλείπων βαθμηδόν όπισθεν αυτού τούς σταθμούς ’Αϊβαλή, Όρμάν, 
Μαγούλα, Λαζάρ Βοϋγα έφθασεν είς τόν σταθμόν τών Φαρσάλων, ένθα 
άνέμενεν ήμάς ό πρεσβύτερος υιός μου Νικόλαος, ανθυπίλαρχος, έκτελών έν 
τή πολίχνη ταύτη καθήκοντα άποσπασματάρχου.

Εύθεια οδός 3 περίπου χιλιομέτρων μήκους διά μέσου τής πεδιάδος ά
γει είς τήν πολίχνην τών Φαρσάλων,ητις κεΐται έπί τών ύπωρειών μεγάλης 
ορεινής σειράς. Τά έπικρατοϋντα πετρώματα εΐνε άσβεστόλιθοι τής κρη
τιδικής διαπλάσεως, έγκλείοντα πρός νότον τής πόλεως κοιτάς όφειτικάς 
καί ψαμμιτικάς.

"Ανωθεν τής πολίχνης έκτείνονται τά λείψανα τής άρχαίας Άκροπό- 
λεως, άτινα έπιμαρτυροϋσι τό μεγαλεϊον καί τήν σημαντικότητα τής πό
λεως ταύτης παρά τοϊς άρχαίοις, άποτελούσης τό κέντρον τής συγκοινω
νίας άπό τής ’Άνω καί Κάτω Μακεδονίας διά Τρικκάλων καί Λαρίσσης, 
εις τε τόν Παγασητικόν κόλπον καί είς τήν Λαμίαν.

Τήν σήμερον όμως όποία μεταβολή καιρών καί πραγμάτων ! Ή άλ
λοτε άνθηρά πολίχνη άποτελεΐται νϋν έξ όλιγίστων οικημάτων καί μι- 
κράς πλατείας νέας έν μέσω έρειπίων. Μόνον περί τά άκρα τής πόλεως,ένθα 
καί έπί Τουρκοκρατίας κατώκουν οί Χριστιανοί, ήτοι είς τό Βαροϋσι, εύ- 
ρίσκονται σχετικώς πυκνότερα τά οικήματα. Παρά τήν θέσιν Ταμπάχανα 
ύπό τήν σκιάν ύψηλών πλατάνων άναβλύζει έκ κρητιδικών άσβεστολίθων 
μεγάλη πηγή, ής τά ΰδατα σχηματίζουσι τόν Φερσαλίτην ή Άπιδανόν, 
ούτινος τά παρά τήν πηγήν λιμνάζοντα ΰδατα προξενούσε τούς έλογενεϊς 
πυρετούς, καταστρεπτικούς είς τήν ύγιείαν τών κατοίκων καί τής έκεϊ 
φρουράς. Ατελή τινα έργα έξετελέσθησαν έσχάτως έπί σκοπώ τής άπο- 
μακρύνσεως τών ύδάτων καί έξυγιάνσεως τής πόλεως. Τά ΰδατα τοϋ Φερ- 
σαλίτου παραδόξως πως, ώς μοι έλεγαν, προσβάλλουσι τάς όπλάς τών ίπ
πων, οΰς άγουσι παρά τήν πηγήν πρός ποτισμόν. Οί κάτοικοι άποφεύ- 



376 ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ 377

γουσι την πόσιν τών ύδάτων τούτων, καίτοι ό Ευριπίδης άπεκάλεσε τόν 
Άπιδανόν πατέρα τών καλών ναμάτων.

Οΐ ολίγοι αξιωματικοί τής φρουράς καί τινες ύπάλληλοι τής Κυβερ- 
νήσεως άποτελοϋσι τήν συναναστροφήν τής πλατείας.

Είς δέ τά ερείπια διαιτώνται σμήνη κοράκων, κολοιών και κωρωνών, 
άτινα ού μόνον πληροΰσι τήν ήρεμον ατμόσφαιραν διά δυσήχων κρωγ- 
μών, άλλά καθίστανται καί επιζήμια πτηνά είς τούς γεωργούς, διότι ά- 
φαρπάζουσιν έκ τών πεδιάδων μέγα μέρος τοϋ ύπ’ αύτών καταβαλλομέ- 
νου σπόρου.

Είς πολλά μέρη θέτουσιν ανδρείκελα πρός έκδίωζιν τών αδηφάγων τού
των πτηνών, άτινα χρήζουσι μάλλον οπισθογεμών οπλών πρός έλάττωσιν 
τοϋ μεγίστου άριθμοϋ αύτών.

Έν μέσω αύτών φαίνονται έπί μεγάλων φωλεών έπί τών στεγών τών 
οικημάτων καθήμενοι πελαργοί μεγαλοπρεπείς, οί καί νϋν,ώς καί παρ’άρ- 
χαίοις, θεωρούμενοι ιερά πτηνά, καταστρέφοντα τούς άνά τάς πεδιάδας ά- 
ναφαινομένους πολυπληθείς δφεις.

Κάτωθεν τών Φαρσάλων έξαπλοϋται ή έριβώλαξ πεδιάς πεφυτευμένη 
μέ σιτηρά καί ολίγους καπνούς.
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Έκ Φαρσάλων μετέβημεν είς τόν σταθμόν ’Αϊβαλή, δστις κεϊται 212 
μ. ύπέρ τήν έπιφάνειαν τής θαλάσσης καί διευθύνεται ύπό τοϋ νοήμονος 
καί φιλοξένου σταθμάρχου κ. Παππαδοπούλου.

Ένταϋθα παρατηρεΐται ζωηρά κίνησις δίτροχων μεταφερόντων χρω- 
μίτην, δν έκμεταλλεύεται έκ τών παρακειμένων μεταλλείων ό κ.Άποστο- 
λίδης.

Έκ τοϋ σταθμού μετέβημεν έφιπποι εις τον ήμίσειαν ώραν άπέχοντα 
ζ/ουρ/3αλι·Τεκέ, οθωμανικήν μονήν, κειμένην είς μέρος ύψηλόν, εύάερον 
καί κατάφυτον, άποπνέον άρωμα. Ή παρά τήν είσοδον τής μονής ύπό 
πλατύσκιον πλάτανον κρήνη έχει διαυγή καί δροσερά ύ'δατα, άτινα ζωο- 
γονοϋσι καί άνακουφίζουσι τόν άνερχόμενον έκ τής πεδιάδος τής λουσμέ
νης έντός πνιγηρού καύσωνος. Τά πέριξ όρη αποτελούνται ωσαύτως έκ 
κρητιδικών ασβεστόλιθων, έγκλειόντων ένιαχοϋ κοιτάς έξ όφειτολίθου, οΐ
τινες περί τό άκρον τών κτήσεων τής μονής λαμβάνουσι μεγάλην έξά- 
πλωσιν καί έγκλείουσιν ύπενσωρεύματα χρωμιτών πολλοϋ λόγου άξια.

Έπί τών παρακειμένων ύψηλών κορυφών τών όρέων φαίνονται τά νύν 
έγειρόμενα σταθερά σημεία τής γαιωδαιτικής άποστολής, άτινα θά χρησι- 
μεύσωσι διά τήν χαρτογράφησιν τής Θεσσαλίας.

Ό ήγούμενος τής μονής, Μπαϊράμ Μπαμπάς, καλούμενος μετ’ άλλων 
τινών καλογήρων (Δερβισάδων) καί τών ύπηρετών, πάντων Αλβανών, 
άποτελοϋσι τό προσωπικόν τής μονής,δπερ έχει είς τάς κτήσεις του πολ
λά σιτοφόρα τσιφλίκια. Ο Μπαμπάς λαλεϊ καλώς τήν Ελληνικήν, εινε 
μέτριου άναστήματος, εύστροφος καί εύσταλής, νοήμων καί λίαν φιλόξε
νος, άλλά καί ούκ ολίγον φιλύποπτος.Τήν φύλαξιν τής μονής άποτελοϋσι 

πιστοί τοϋ Μπαμπά ’Αλβανοί καί είκοσάς μεγαλοσώμων κυνών, δμοίων 
πρός λέοντας.

Έν τφ παρά τή μονή νεκροταφείφ εύρίσκονταε οί τάφοι τών προπατο
ρών τοϋ Μπαμπά έν τώ μέσω τεμένους, λάμποντος έκ καθαριότητος.

Οί τάφοι περιβάλλονται διά χρυσοκεντήτων σινδόνων, είς οε τά ακρα 
αύτών ϊστανται 4 λαμπάδες άνημμέναι.
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Τήν έπομένην,κατελθόντες έκ τής μονής, μετέβημεν διά τοϋ σιδηροορό- 
μου είς Όρμάν Μαγούλα (δασώδη λόφον) καί έπεσκέφθημεν τον Τβα- 
μάλ Μπέη, πλούσιον Οθωμανόν γεωκτήμονα, δστις παρέσχεν ήμϊν έγκάρ - 
διον φιλοξενίαν. Ή νεόδμητος άγροτική αύτοϋ οικία κεϊται έπί ύψώματος, 
παρά τούς πόδας τοϋ οποίου ύπάρχει ζωηρά βλάστησις οιακόπτουσα την 
μελαγχολικήν μονοτονίαν τών Θεσσαλικών πεδιάοων.

Ούτος ήσχολεϊτο κατά τήν ώραν ταύτην τοϋ έτους μέ τό αλώνισμα 
τών σιτηρών καί τήν περισυλλογήν τής έσοδείας του, ήτις έφέτος ήτο μέ
τρια, άποδοϋσα μόνον επταπλάσιον τόν σπαρέντα σπόρον. Τήν εσοοειαν 
ταύτην άποτελουμένην έκ σίτου σκληρού διανέμεται δ γεωκτήμων έξ ήμι - 
σείας μετά τών καλλιεργητών αύτοϋ άνευ προαφαιρέσεως τοϋ σπόρου. Ει- 
πον δτι ή έσοδεία ήτο μετρία, καί τούτο διότι συνήθως, έν ταϊς Θεσσαλι- 
καϊς πεδιάσι, θεωροϋσιν ώς καλήν εσοδείαν δταν τό έν κοιλον εκ τοϋ κα- 
ταβληθέντος σπόρου άποδώση διά μέν τάς “Άνω πεδιάδας τής Θεσσαλίας, 
(Τρικκάλων,Καρδίτσης καί Φαρσάλων)14-18 κοιλά,διά δέ τάς Κάτω πε
διάδας (Τυρνάβου, Λαρίσσης) 8 12 κοιλά. Οϊκοθεν δμως εννοείται, δτι ή 
παραγωγικότης αΰτη έξαρτάται έκ πολλών περιστάσεων, οίον έκ τή; μεί- 
ζονος έπιμελείας καί καλής καλλιέργειας, ήν καταβάλλουσιν οί γεωργοί 
είς τάς άνηκούσας αύτοϊς γαίας (Κεφαλοχώρια), έκ τοϋ συλλιπάσματος 
καί τής άρόσεωςκαί τών μετεωρολογικών έπιδράσεων,τών αιφνίδιων μετα
βολών τής θερμοκρασίας τής άτμοσφαίρας καί ιδίως τών θερμών νοτιοδυτι
κών ανέμων,οΐτινες συντείνουσιν είς τήν έλάττωσιν τής έσοδείας τών σιτη
ρών, ώς έν Πελοποννήσφ αί φυσικαί παρακρατητικαί βροχαί έπί τής έσο
δείας τής σταφίδος. *

¥ ¥
Τήν έπομένην μετέβημεν έκ τοϋ σταθμού τών Φαρσάλων είς Τρίκκαλα, 

ένθα εΰρομεν πολλούς γνωστούς καί φίλους έξ ’Αθηνών, έν οΐς καί τον 
συμπαθή Νομάρχην κ. Γ. Προβελέγγιον, δστις διά τής χαριεστάτης συμ
περιφοράς καί εύθυδικίας του κατέκτησε τήν αγάπην πάντων τών κατοί
κων.

Ή πόλις τών Τρικκάλων έχει μεγάλην καί ώραίαν πλατείαν, αρχήν 
καλής ρυμοτομίας καί καφεστιατόρια καί ξενοδοχεία καί τινας νεοο- 
μήτους οικοδομάς, έν αίς διακρίνεται ή τριώροφος τού βουλευτοϋ κ. 
Γ. Χατζηγάκη. Έν μέσω τής πλατείας ρέει δ Τρικκαλινός ή Ληθαΐος 
ποταμός, δν ζευγνύει σιδηρά γέφυρα ένοϋσα τά δύο μέρη αύτής. Ύδροχα- 

II
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ρεϊς πλάτανοι παρά τάς όχθας αύτοϋ παρέχουσι μεγάλην αναψυχήν τό 
θέρος εις τούς κατοίκους, άλλ’ ούδέν έργον τεχνικόν έγένετο πρός εύκο 
λίαν αύτών. Περί τάς δροσεράς όχθας τοϋ Ληθαίου έγεννήθη δ υιός τοϋ 
’Απόλλωνος ’Ασκληπιός, πατήρ τής ιατρικής.

Πέραν τής πλατείας ταύτης καί τοϋ Ληθαίου ύπάρχουσιν,ώς καί πρό- 
τερον, αί κατοικίαι τών 'Εβραίων, ’Οθωμανών καί Βλάχων μέ ακαθάρ
τους καί σκολιάς δδούς, έφ’ ών δ διερχόμενος, καί δή έφ’ άμάξης, κινδυ
νεύει άνά πάσαν στιγμήν νά κατασυντριβή. Ύπεράνω τοϋ μέρους τού
του τής πόλεως ύπάρχει τό άρχαΐον φρούριον, δπερ χρησιμεύει ώς απο
θήκη ύλικοϋ πολέμου.

Πέριξ τών Τρικκάλων έξαπλοϋται εύρεϊα πεδιάς έχουσα έκατέρωθεν 
τοϋ Τρικκαλινοϋ καί τοϋ Πηνειού άπειρα Τσιφλίκια.

Τήν έπιοϋσαν καταλιπόντες τά Τρίκκαλα μετέβημεν διά τοϋ σίδηρο— 
ορόμου είς Καλαμπάκαν, ένθα λήγει ή μεγάλη Άνω πεδιάς τής Θεσ
σαλίας κλεισμένη πρός άνατολάς καί άρκτον ύπό τών Χασιωτικών ό- 
ρέων καί πρός δυσμάς ύπό τοϋ Πίνδου.

Ή στενή τής Καλαμπάκας πεδιάς άναμιμνήσκει είς πάντα έπισκε- 
πτόμενον αύτήν τήν κατά τόν Απρίλιον τοϋ 1854 γενομένην μάχην, 
καθ’ ήν οί περί τόν Χατζή-Πέτρον κατετρόπωσαν τόν έξ 7000 συγκεί
μενον Αιγυπτιακόν στρατόν.

Πρός άνατολάς τής πόλεως έξαπλοϋται εύρυτάτη ή κοίτη τοϋ Πηνειού, 
συνισταμένη έκ χαλίκων καί μικρών ρείθρων κατά τήν ώραν ταύτην 
τοϋ έτους, πρός δυσμάς δέ ύπέρκεινται δύο παράλληλοι σειραί ποικιλο- 
σχήμων όρέων καμπτόμενα! έν εΐδει δύο οδοντοστοιχιών καί ύψούμεναε 
ύπέρ τά 350 μ. άνωθεν τής πεδιάδος.

Μεταξύ αύτών άγει στενωπός, έχουσα έκατέρωθεν αύτής ποϋ μέν άπο- 
κρήμνους ξηρούς ύψιτενεϊς βράχους καί μεμονωμένας πυραμίδας περικε- 
κοσμημένας ύπό φυτείας, ποϋ δέ βαθύσκιους χαράδρας. Δύναται τις,άνα- 
χωρών έφιππος άπό τοϋ ένός άκρου τής Καλαμπάκας, νά διέλθη τήν στε
νωπόν καί έπιστρέψη είς τό έτερον άκρον αύτής κατάφυτον ύπό αμπελώ
νων, έντός μιας καί ήμισείας ώρας. Οί βράχοι ούτοι καθήμενοι έπί τών 
νοτίων ύπωρειών τών Χασιωτικών όρέων,άποτελοϋσι τά γνωστά Μετέωρα, 
έπί τών κορυφών τών δποίων ΐδρυνται άπό τοϋ 14ου αίώνος αί μοναί έν 
εϊδει απροσίτων φωλεών.

Τά Μετέωρα συνίστανται έξ ύδατογενών, κροκαλοπαγών καί ψαμμι
τικών πετρωμάτων. Περί τήν βάσιν αύτών ύπερτεροϋσι τό κροκαλοπα
γή, ών αί κροκάλαι έξ άρχεγόνων συνιστάμεναι πετρωμάτων κατάγονται 
έκ τών παρακειμένων όρέων περί δέ τά άνω μέρη καί τάς κορυφάς αύτών 
ύπερτεροϋσιν οί ψαμμϊται. Ταϋτα μοί ύπενθυμίζουσι τήν παρά τήν Έλ
βαν Σαξωνικήν "Ελβετίαν. Τό ύδωρ, δπερ είνε τό ίσχυρότατον γεωλογικόν 
μηχάνημα,παρήγαγε διά τής θρυπτικής καί διαβρωτικής αύτοϋ ένεργείας 

τά πολυειδή σχήματα τών Μετεώρων, έργασάμενον έπί άπειραρίθμους χι
λιετηρίδας άμα τή έμφανίσει αύτών έπί τοϋ προσώπου τής γής.

Έκ τών πολλών μονών τρεις είνε αί κυριώτεραι, ή τών Μετεώρων (Με- 
ταμορφώσεως), ή τοϋ Βαρλαάμ καί ή τοΰ αμιου Στεφάνου. Έπεσκέφθη- 
μεν τήν τοϋ Βαρλαάμ άναβάντες διά τοϋ βρνξωνίου,ήτοι δικτύου ηρτη- 
μένου διά χονδρού σχοινιού, δπερ έ’λκουσιν οί καλόγηροι δι’ άνελκυστικοϋ 
μηχανήματος, παρεμφερούς τώ έν χρήσει τοιούτω έν τοϊς μεταλλείοις. 
’Από τοϋ ξενώνος τής μονής ταύτης ή άποψις είνε άπαράμιλλος πρός τήν 
πεδιάδα, ήτις έκτείνεται ώς άπέραντος λίμνη διαρρεομένη ύπό τοϋ Πηνειού, 
καί πρός τά περιβάλλοντα αύτήν όρη, κατάφυτα ύπό βαθύσκιων καί χλο
ερών δασών.

Ή δέ αύρα, έν η λούεται ή μονή, είνε δροσερά, ύγιεινή καί άρωματώ- 
δης.

Ή έξοχος καλλονή τής φύσεως τών Μετεώρων παρά τήν είσοδον τοϋ 
Πηνειού είς τήν Θεσσαλίαν άμιλλάται πρός τήν τών Τεμπών, ένθα ούτος 
έξέρχεται αύτής.

Τά δύο ταϋτα άκρα τοϋ ποταμού άποτελοϋσι τάς οίονεί χρυσάς πόρ- 
πας άργυροϋφάντου ζώνης τών Θεσσαλικών πεδιάοων. Τά δροσερά αυ 
τοϋ νάματα ήδύναντο διά τής τέχνης καί διά τινων ύδραυλικών ε“ργων 
νά καταστήσωσι τήν Θεσσαλίαν, ώς άλλην εύδαίμονα Αίγυπτον. Τού— 
ναντίον ταϋτα διά τής ύπερεκχειλίσεως αύτών άποβαίνουσιν έπιζήμια είς 
τήν καλλιέργειαν τών σιτηρών καί τών καπνών.

Άπό τής μονής τοϋ Βαρλαάμ μετέβημεν έφιπποι μέχρι τής εισόδου 
τής μονής τοϋ Άγιου Στεφάνου, ένθα σιδηρά γέφυρα, ζευγνύουσα βα
θεϊαν χαράδραν, ενώνει τούς βράχους, έφ’ ών κεϊται ή μονή, μετά τοϋ ό- 
Ρους· _ „

Ή μονή αυτή σχετίαώς πλουσιωτέρα τών άλλων παρεχει μειζονα ευ
μάρειαν καί φιλοξενίαν είς τούς περιηγητάς, έχει ώραϊον ναόν μέ τοιχο
γραφίας, εύρύτατον έστιατόριον καί μέγαν διάδρομον, παρά τον όποιον υ 
πάρχουσι θάλαμοι έπιπλωμένοι μέ εύμαρεϊς κλίνας καί έλαστικάς στρω- 
μνάς.

Ένταϋθα ήξιώθημεν φιλόφρονος ύποδοχής ύπό τοϋ ύφηγουμένου τής 
μονής πατρος Σωφρονίου.

Έν τώ βιβλίω τών ξένων επισκεπτών τής μονής ταύτης έχαράξαμεν 
ώς ένθύμημα, σκαριφήματά τινα, σχετικά πρός τήν έν γένει γεωλογι
κήν γένεσιν τών ύδατογενών ψαμμιτικών βράχων τών Μετεώρων, άτινα 
ή φίλη Εστία έφιλοξένησεν έν τώ ύπ’ άριθ. 155 τής 4ης Αυγούστου φύλ- 
λφ αύτής. Ταϋτα μεταφέρομεν καί ένταϋθα χάριν συνοχής τής δλης ά· 
φηγήσεως τών έντυπώσεών μου άνά τήν Θεσσαλίαν.

"Ω μεγαλοπρεπής δύναμις τοϋ Ποσειδώνος !
Σύ παρήγαγες ύπό τά ύδατα τούς έξοχους όγκους τών Μετεώρων.
ΤΩ θαυμασία δύναμις τοϋ Πλούτωνος I
Σύ άνύψωσες τά ύπό τά ΰδατα γενόμενα γεώματα.
Σύ δέ, ώ έξοχος δύναμις τής διαβρώσεως, παρεμόρφωσες τούς ύδατογε 
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νεϊς ογκους καί παρήγαγες τά διαπεποικιλμένα σχήματα τών βράχων, έφ’ 
ών εγείρονται αί ύψιπετεΐς άγιοι μοναί τών Μετεώρων.

*
¥ ¥

Άπό Καλαμπάκας μετέβημεν εις Καρδίτσαν, ένθα άνέμενον ήμάς οί 
ίπποι πρός περαιτέραν ορεινήν έκδρομήν. Ή Καρδίτσα έχει ωσαύτως εύρύ- 
χωρον πλατείαν, ξενοδοχεία καί άρχάς ρυμοτομίας.

Έκ τής πόλεως ταύτης διηυθύνθημεν πρός τά όρη τών Άγραφων.’Εν
τός 1*/  ώρας διήλθομεν τήν πεδιάδα μέχρι τοϋ χωρίου Παλαιό - Καστρί. 
Πολλαχοϋ έφαίνοντο λάκκοι πεπληρωμένοι ύδάτων, έν οΐς έκάθηντο οί 
βούβαλοι δροσιζόμενοι ύπό τόν πνιγηρόν τής ήμέρας καύσωνα. Έν Θεσ
σαλία μεταχειρίζονται οί γεωργοί κατά προτίμησιν τούς βουβάλους, διότι 
ουτοι έχουσι δύνσμιν καί καρτερικότητα μείζονα τής τών βοών καί τι- 
μώνται τούτων σχεδόν κατά τό ήμεσυ.

Άπο τοϋ χωρίου τούτου άρχεται ή χλοερά βλάστησις· άφ' ενός αί ρο- 
οοοάφναι διαγράφουσιν ώς έρυθραϊ ταενίαι, παρά τάς δχθας, τά ρείθρα, 
αφ’ ετέρου άπλοϋνται αί άμπελοι καί τά ολίγον κατ'ολίγον πρός τά ύψη 
αύξανόμενα δάση όξύης.

Ή οδός έχει μεγάλας άνωφερείας καί εινε δύσβατος, καί μάλιστα δταν 
τις διαβαίνη έν ώρα νυκτός μέ άσθενές φέγγος τής σελήνης. Μόλις περί 
τό μεσονύκτιον άφικόμεθα εις τό ορεινόν καί δροσερόν χωρίονΑίεσο-Νικόλ«, 
πρωτεύουσαν τοϋ δήμου Νεβροπόλεως, ένθα έτύχομεν φιλόφρονος υποδο
χής ύπό τών έκεϊ άστυνόμου καί δημάρχου

Το χωρίον κεΐται έπί άργιλλικών σχιστόλιθων, οΐτινες διά τής άποσα- 
θρώσεως αύτών μεγάλως συντελοϋσιν είς παραγωγήν φυτικής γής γονίμου 
οιά τά δένδρα. Αί οίκίαι εινε έκτισμέναι παρά τάς δχθας βαθυτάτου ρεί
θρου εκατέρωθεν κεκαλυμμένου διά δροσεράς πρασινάδος. Τό ύγιεινόν τοϋ 
κλίματος μαρτυροϋσιν αί ροδοκόκκινοι παρειαί τών κατοίκων τοϋ χωρίου.

Έν μέσω πυκνού δάσους έξεδράμομεν πρός τήν μονήν τοϋ Άγιου 
Παντελεήμονος, άπέχουσαν 2 περίπου ώρας άπό τοϋ χωρίου Μεσο-Νικό- 
λα. Ή μονή αυτή έκτίσθη έπί τής βυζαντινής έποχής, άνεκαινίσθη δέ 
έσχάτως ύπό τοϋ καλογήρου Αμβροσίου- περιβάλλεται δέ ύπό ζωηρότα
της φυτείας, έν η δέν καθυστεροϋσι καί ύδροχαρεΐς τών πεδιάδων πλάτα
νοι. Ύπό μίαν τούτων, ένθα έψήνετο ό 'Ομηρικός άμνός δι’ όβελοϋ, έκα 
θήσαμεν έπί παχέως τάπητος έκ φύλλων έλάτης, φωτιζόμενοι άπό τό φώς 
τής σελήνης μέχρι προκεχωρηκυίας ώρας τής νυκτός.

★
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Έκ τής μονής τοϋ Άγιου Παντελεήμονος διηυθύνθημεν τήν έπομένην 
πρός τό χωρίον Μπλάζι, δπερ άπέχει 2 περίπου ώρας. Ούχί μακράν πρό 
τοϋ χωρίου,έπί αποτόμων κρημνών, κεΐται ή μονή τής Κορώνης, ώς φω- 
λεά έν μέσω πυκνού δάσους. Τά πετρώματα συνίστανται ώσαύτως έξ άρ- 
γιλλικών σχιστόλιθων καί ένιαχοϋ άργιλλομιγών ψαμμιτών. Άπό τοϋ 
χωρίου Μπλάζι ή πρός τήν πεδιάδα άγουσα οδός έχει μεγάλας κατωφε- 

ρείας, εκατέρωθεν δ’ αύτής έξαπλοϋνται οίνοφόροι άμπελοι. Έπανελθόν- 
τες είς Παλαιό Καστρί εΰρομεν τήν άναμένουσαν ήμάς άμαξαν, ητις 
μάς έπανέφερεν είς Καρδίτσαν, δθεν έπιβάντες τοϋ σιδηροδρόμου μετέβη- 
μεν εις Φάρσαλα καί Βελεστϊνον.
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Έκ Βελεστίνου άναχωρήσαντες διά τής εσπερινής αμαξοστοιχίας άφι
κόμεθα μετά 1 ί/ί ώραν εις Λάρισσαν. Ή πλούσια τοϋ Βελεστίνου βλά- 
στησις έξηκολούθει παρατεινομένη μέχρι τής Βοϊβηΐδος λίμνης (Κάρλας), 
άπεχούσης δύο περίπου ώρας. Πέραν αύτής έξαπλοϋται τό μονότονον Λα- 
ρισσαϊκόν λεκανοπέδιον, άπό τοϋ οποίου θερμός άήρ έλουε τά βαγόνια 
καί τούς έν αύτοΐς έπιβάτας. Πρός τά δεξιά τοϋ σιδηροδρόμου καί παρά 
τάς ύπωρείας τοϋ Πηλίου έφαίνοντο κατάξηροι λευκοί λόφοι καί διεκρί- 
νετο ή οικία τοϋ πλουσίου 'Οθωμανού γεωκτήμονος, ένθα διεπράχθη 
μία έκ τών τελευταίων φοβερών ληστοπραξεών τοϋ Τσουλή. Έκεϊ που 
κεΐται καί ή πολύϊχθυς λίμνη τής Βοϊβηΐδος, ητις τροφοδοτείται ύπό τών 
ύδάτων τής Ύπερείας κρήνης καί τών διαφόρων ρυάκων καί ρευμάτων. 
Τήν έπικρατοϋσαν ιδέαν περί τής τροφοδοτήσεως τής λίμνης ταύτης έκ 
τών έκχειλιζόντων ύδάτων τοϋ Πηνειού, έξ ού δήθεν κατάγονται καί οί 
ιχθύς αύτής, εύρίσκει έσφαλμένην δ γεωλόγος τής Αύστρίας κ. Teller.

Ούτος εύρίσκει, δτι έν καιρώ πολυομβρίας τοσαϋτα ΰδατα έκρέουσιν έκ 
τών ρυακίων καί τών χειμάρρων και τήςΎπερείας κρήνης είς τήν Βοϊβη- 
ΐδα,ώστε ταύτα άνυψούμενα διοχετεύονται είς τό Νισσώνιον καλαμοσκεπες 
έλος (Καρατσαΐρ). Ύδραυλικαί μελέται καί ακριβής χωροστάθμησις τής 
χώρας δύνανται νά έπιβεβαιώσωσι τήν άληθεστέραν τών έπικρατουσών 
δύο γνωμών. Ή πολυπαθής Λάρισσα, ητις σύν τή παρόδω τών αιώνων, 
πολλών έπέζησε τραγικών σκηνών καί πολλάς ύπέστη κοινωΜκάς μετα- 
βολάς, κεΐται νϋν έν ειρήνη παρά τάς ό'χθας τοϋ Πηνειού, έν μέσφ εύφο
ρων πεδιάδων, διαπνεομένη ύπό τής αύρας τής έλευθερίας.Τό πρότερον, ώς 
Διοικητήριον, τουρκικόν Σαράι (Δικαστήριον), δπερ κατά τήν κατάληψιν 
είχε χρησιμεύσει ώς στρατών,μετεσχηματίσθη νϋν πάλιν είς Δικαστήρια, 
έμπροσθεν τών όποιων κατεσκευάσθη εύρυτάτη δενδροφυτευμένη πλατεία, 
έφάμιλλος τής έν Άθήναις Πλατείας τοϋ Συντάγματος,έν ή συχνά παια
νίζει ή μουσική τής φιλαρμονικής Εταιρείας. Παρά τή πλατεία: αξιόλογα 
καφενεία καί ξενοδοχεία ύπάρχουσι ζωογονούμενα ύπό τών ξένων καί τών 
κατοίκων τής πόλεως ταύτης καί ύπό τών εύσταλών άξιωματικών παντός 
δπλου τού ήμετέρου στρατού. Έχει μικρόν θέατρον παρά τάς άριστεράς 
δχθας τοϋ Πηνειού έν θέσει έπικληθείση Άλκαζάρ καί άξιόλογον έστια- 
τόριον έν τω πρώην ξενοδοχείο) Βαμβακά, ύπό πάσαν έποψιν έφάμιλλον 
άθηναϊκοϋ.

Ό Τουρκικός πληθυσμός, δστις κυρίως κατώκει άναμίξ μετά τών Ελ
λήνων έν Άλμυρφ, Βώλω, Βελεστίνω, Δομοκώ, Φαρσάλω, Τρικκάλοις, 
Καρδίτση και Λαρίσση καί έν τισι χώρισες τής "Οασης καί τοϋ Ολύμ- 
που,ήλαττώθη αίσθητώς έν άπάσαις ταΐς πόλεσι ταύταις τής Θεσσαλίας, 
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καί ιδίως έν Λαρίσση· μόνον τά ’Οθωμανικά τεμένη καί οί παρ’αύτοϊς 
ίστάμενοι λευκοί μεναρέδες έπιμαρτυρούσι τήν άλλοτε ύπεροχήν τοϋ ’Ο
θωμανικού πληθυσμού έν τή πόλει ταύτη. Ή άποδήμησις τών ’Οθωμα
νών έβλαψε μόνον τήν γεωργικήν καί έργατικήν τάξιν, άποτελουμένην άλ
λως τε ύπό άτόμων φιλόπονων καί ήσύχων. Αν ούτοι έμενον παρ' ήμΐν, 
θά εύημέρουν, έν ω έπηρεασθέντες ύπό τών φανατικωτέρων ’Οθωμανών 
καί άπελθόντες εις άλλας χώρας πρός άναζήτησιν έργασίας, ύπέστησαν 
πολλάς κακουχίας καί στερήσεις καί άφήρεσαν άφ’ ετέρου έργατικάς χεϊ- 
ρας διά τήν καλλιέργειαν τών Θεσσαλικών πεδιάδων, μήπω έντελώ; άντι- 
κατασταθείσας.

Τά έκ τού Πίνδου πηγάζοντα δροσερά καί διαυγή ΰδατα τού Πηνειού 
πριν φθάσωσιν είς Λάρισσαν μεταβάλλονται είς θολά καί βορβορώδη. Τά 
ΰδατα ταύτα αντλούμενα έκ διαφόρων θέσεων τού ποταμού ύπό τών θυ- 
λακοφόρων μεταφέρονται έντός δερμάτινων αγγείων εις τάς κατοικίας πρός 
πόσιν. Καί δμως εϊδομεν σχέδιον ύδραυλικής έγκαταστάσεως, δι’ής άντί 
350,000 δρ. δαπάνης θά ήδύνατο νύν νά τροφοδοτήται ή πόλις διά καλ- 
λίστου ΰδατος έκ τού Πηνειού μετά τήν πλήρη καί τελείαν διήθησιν 
αυτού.

Παρά τού Δήμου έζήτησαν οί ύποβαλόντες τό σχέδιον κεφαλαιούχοι 
έγνύησιν 800 δραμίων ΰδατος άντί δρ. 50 δ’έκαστον, έπί 60 έτη. Ό 
κ. δήμαρχος μή παραδεχθείς τάς προτάσεις αύτών, συνήψε δάνειον έπί τώ 
σκοπώ τής μετοχετεύσεως τού ΰδατος άναλώμασι τού Δήμου. Άλλ’ δ
μως άντί τού πολυτιμοτάτου τούτου διά τήν ύγίειαν τών κατοίκων έργου, 
ήγειρεν ούτος μέγα ξενοδοχεϊον πρός αΰξησιν τών εισοδημάτων τού δήμου.

*
* *

Έκ Λαρίσσης έξεδράμομεν εις τήν πολίχνην Τύρναβον, άπέχουσαν 1 
*/ ώραν έφ ’ άμάξης, διευθυνόμενοι προς βοροάν έπί λεωφόρου διά μέσου 
τής προσχωματικής ευφόρου μέν, άλλ’άδένδρου καί μονοτόνου πεδιάδος.

Μετά πορείαν μιας ώρας περίπου έφθάσαμεν εις θέσιν καλουμένην ζ/εν- 
άρί, ένθα ολίγα δένδρα καί μικροί λαχανόκηποι άποτελούσιν άληθή δ- 
ασιν έν μέσω τής κονιορτώδους καί θερμόν άέρα άποπνεούσης πεδιάδος. 
Διαυγές καί δροσερώτατον ΰδωρ, άντληθέν έκ φρέατος, προσηνέχθη ήμΐν 
πρός άναψυχήν μετά τού Θεσσαλικού άντιπυρετικού ροφήματος, τού γνω
στού ούζου.

Ή κατά τόν παρελθόντα αιώνα καί τάς άρχάς τού παρόντος άκμά- 
σασα πολίχνη διά τε τό έμπόριον αύτής καί τήν έκ μεταξωτών καί βαμ
βακερών ύφασμάτων καί έρυθρών νημάτων βιομηχανίαν της, ώς καί τήν 
'Ελληνικήν σχολήν, είς ήν έφοίτησε καί ό πολλά συγγράψας Κούμας, 
κεϊται νύν παρά τάς άριστεράς όχθας τού Τιταρησίου (Ξηριά) ποταμού έν 
παρακμή. Τό πρό ολίγων έτι έτών ζωηρόν τού Τυρνάβου μετά τής Έ- 
λασσώνος έμπόριον έπαυσε καί ό πληθυσμός ήραιώθη, διετηρήθη δμως 
καί άνεπτύχθη ή βιομηχανία τών βαμβακερών ύφασμάτων καί ή έκτύ- 

πωσις τών γνωστών τραπεζομανδύλων κ.τ.λ. διά ποικίλων καί ζωηρώ*  
χρωμάτων, ιδίως τού βιομηχάνου κ. Σαίτη.

Πέραν τού Τυρνάβου έξ'απλούται ή ώραία αύτού κοιλάς μέ άμπελοφυ- 
τείας καί παντός είδους πρασινάδας, δπου πρός τήν όροθετικήν γραμμήν 
άφθονος ύπάρχει θήρα λαγωών, πτηνών κ.τ.λ. Άπό τής κοιλάδος ταύτης 
άρχεται τό Στενόν, δι’ ού άγεται τις εις τήν κοιλάδα τής Έλασσώνος, 
ήτις αποτελεί τό μάλλον έκτεθειμένον διά τήν Θεσσαλίαν μέρος. Ούδέν 
έγένετο παρ’ αυτή τοσούτον άναγκαϊον άμυντικόν έργον. ’Ενταύθα σταθ
μεύει μέρος μιάς ίλης ύπό τόν άξιόλογον ίλαρχον κ. Ζητουνιάτην, ώς καί 
τάγμα εύζωνικόν παρέχον τήν άναγκαίαν φρουράν τών μεθοριακών σταθ
μών. Ό πρώην μέγας τουρκικός στρατών κεϊται νύν δυστυχώς κατά μέγα 
μέρος έρείπιον καταστραφέν ύπό πυρκαιάς.

*

¥ *

Άπό τής καταλήψεως μέχρι σήμερον έγένετο άναμφιβόλως έν Θεσσα
λία οΰκ ολίγη πρόοδος, άλλ’ούχί καί τοιαύτη οΐα παρά πάντων προσ- 
εδοκάτο.

Ή κτηνοτροφία καθυστερεί, ούδεμία δέ έγένετο άπόπειρα πρός βελτίω- 
σιν τού είδους τών πολλών Θεσσαλικών προβάτων πρός παραγωγήν καλού 
έρίου, δπερ εινε άναγκαιότατον διά τά έριούχα τών 'Ελληνικών έργοστα- 
σίων. Βόες καί αγελάδες δέν ύπάρχουσι πολλαί, διότι οί άγρόται τής Θεσ
σαλίας προτιμώσι τούς βουβάλους, οί ΐπποι είνε μικρού άναστήματος, τό 
είδος αυτών δέν έβελτιώθη, τά δέ παραγόμενα σιτηρά, άτινα άλλοτε έπι- 
στεύετο δτι θά ήδύναντο νά παρέχωσιν άρτον έκτος τής Θεσσαλίας καί είς 
μέγα μέρος τής λοιπής 'Ελλάδος, είνε άνεπαρκή, δι ’ δ καί σιτηρά καί 
κτήνη είσάγονται κατ’ έτος είς τήν ’Ελλάδα άντί πολλών έκατομμυρίων 
δραχμών. Περί ύδραυλικων έργων καί περί βελτιώσεως τής καλλιέργειας 
ούδεμία έλήφθη πρόνοια, ούδ’ ένομοθετήθησαν τά κανονίζοντα τάς σχέσεις 
τών γεωκτημόνων πρός τούς καλλιεργητάς. ’Ιδού ζητήματα δυνάμενα νά 
έφελκύσωσι τήν σύντονον μελέτην καί πατριωτικήν μέριμναν τών κ. Βου
λευτών τής Θεσσαλίας.

Έν Κηφισσία, τή 10 Αυγούστου 1895
Ανδρεας ΚΟΡΔΕΛΛΑΣ

X A Ν Ο Τ Μ

Θαμμένοι χρόνια στην καρδιά οί μυστικοί της πόθοι ξάφνου μια ’μέρ’ άνάβουνε, ξαναγεννιοϋνται πάλι καί μιάν αυγή ξυπνάει ή χανούμ καί στην καρδιά της νοιώθει νά βόσκη φλόγα ερωτική, άνέσβυστη, μεγάλη.



384 ΠΟΙΚΙΛΗΤούς πόθους της δέν έπνιξε τοϋ χαρεμιού ή αγκάλη ποϋ σάν χιονόσκεπο βαθύ ’στή νειότη της άπλώθη κ’ ή ελπίδα ’στην ψυχή γλυκά τον έρωτα τής ψάλλει ’στήν πονεμένη της καρδιά γύρω τριγύρω κλώθει.
-*·Πνίξε, χανούμ, τούς πόθους σου βαθειά μές ’στήν καρδιά σου, κλείσε τά μάτια, τής ψυχής τόν καταδότη κλείσε,γιατί ταχιά θ’ αρχίσουνε πικρά τά βάσανά σου.“Αγριο πουλί έγεννήθηκες μά τώρα πλειό δέν είσαι, μές ’στα καφάσια αίμούδιασαν, έπεσαν τά φτερά σου.“Εσβυσε ή νειότη σου άκαιρα, καί σύ τούς πόθους σβΰσε.

ΠΟΝΤΙΟΣ ΣΕΝΕΚΑΣ

Δ. ΠΟΖΝΙΑΚ

ΰΙΑΤΙ ΕΜΑΤΑΙΩΘΗ Η ΕΣΠΕΡΕ ΜΟΥ

ΙΗΓΗΜΑ

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΟΣ

ΣΤΑ ΧΕΙΛΗ ΤΗΣ '·Δέν έχετε ’ντροπή λιγάκι τάχα, δέν έπρεπε, θαρρώ, νά χοχχινησετι, αφ’ ού ’μπροστά μου θέλετε νά κλείσετε καί νά λαλούν τά μάτια της μονάχα !
Τά μάτια της ποΰ γλΰκα, φώς, σκορποΰνε τά μάτια ποΰχουν λίμα καί μιλούνε ; Καλλίτερα 1 Σάς πήραν τή λαλιά καί μείνατε μονάχα γιά........ φιλιά.
Στοΰ στήθους μου τά βάθη μέσα νοιώθω νά φτερουγίζη δ έρωτας κλεισμένος καί κάποιο κρυφολάλημα μέ πόθο κάποιο τραγούδι, ακούω μαγεμένος,
Καθώς τό χελιδόνι, ποΰ γυρίζει στούς τοίχους τοΰ σπητιοΰ φωλειά νά φειάση, κι’ δ έρωτας σάν 'κείνο φτερουγίζη τριγύρω ’στήν καρδιά μου νά φωλειάση. Μ.·.

ΕΙΣ γράφετε, — εϊπεν ή δούκισσα,—ιδού 
λοιπόν θέμα λαμπρόν πρός συγγραφήν διη
γήματος κατ’ εύθεϊαν έκ τοΰ φυσικοΰ’ τό 
ένεθυμήθην χθες τό έσπέρας είς αύτόν έδώ 
τόν έξώστην, αναπολούσα μεμακρυσμένας 
τής νεότητάς μου αναμνήσεις.

Ή διήγησις τής δουκίσσης μοί έφάνη 
τόσον ένδιαφέρουσα έν τή άσυνθέτφ άπλό- 
τητι αύτής, ώστε άπεφάσισα νά τήν συμ- 
μερισθώ μετά τών αναγνωστών, άνευ τής 
τετορνευμένης τών συγγραφέων καλλιεπείας 
καί άνευ προσθαφαιρέσεων.

Περί τάς άρχάς τοΰ 1860 έτους, ό σύ
ζυγός μου διωρίσθη ύποδιοικητής είς Τ.

Ό βίος μικράς νομαρχιακής πόλεως, κειμένης μεταξύ τών πρωτευου
σών ΓΙετρουπόλεως καί Μόσχας, μοί έφάνη είς άκρον άχαρις καί μονό
τονος, τοσούτφ μάλλον, καθόσον μέχρι τοϋδε ούδέποτε έσχον άφορμήν νά 
γνωρίσω τάς επαρχίας, άλλά, άναβλέψασα βαθμηδόν, έπείσθην μετ’ ού 
πολύ, ότι καί ένταϋθα ζώσιν άνθρωποι, ούς, κατόπιν προσπαθειών τινών, 
δύναται τις νά αφύπνιση έκ τοΰ λήθαργου εκείνου, εις τον οποίον εισι βεβυ- 
θισμένοι, ώς έκ τής έλλείψεως τών συνεχουσών άρχών.Ή σύζυγος τοΰ διοι- 
κητοΰ ήτο γυνή άσθενικής κράσεως, άδυνατοΰσα, ώς έσυνείθιζον νά λέγουν 
τότε, νά «συνέχη τήν κοινωνίαν», η οΐκογενειά του δε κατώκει εις την 
έπαυλιν καί σπανίως έπεσκέπτετο τήν πόλιν, ούτως ώστε έγω, εκοΰσα 
ακόυσα, ώς έκ τής ύπηρεσίας τοΰ συζύγου μου, έδέησε ν’ άναλάβω έξ έπαγ- 
γέλματος τήν συγκράτησιν τής όσημέραι έκλιπούσης κοινωνικότητας. Τό 
ζήτημα δέν ήτο εύχερές.Ή ένσκύψασα ένδεια κατώιθωσεν ήδη νά θέση χεϊρα 
καί έπί τοΰ παναρχαίου καθεστώτος τοΰ έπαρχιακοΰ βίου. Οί εύγενεϊς διε- 
σκορπίσθησαν εις τά κτήματά των καί οί πλουσιώτεροι άπήρχοντο είς τάς 

Ιωάννου Αρςενη « ποικίλη στοά » 25
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πρωτεύουσας ή είς τήν αλλοδαπήν, επί τή προφάσει του ν’ άποφύγωσιν 
ανυπάρκτους κινδύνους, ούτως ώστε, έν τή πόλει άπέμενον μόνον εύάριθμοι 
επίμονοι,— μή έπιθυμοΰντες ή μή δυνάμενοι νά προσφύγωσιν εις έν έκ 
τών ανωτέρω μέσων, άλλά καί ούτοι κλείσαντες τάς οικίας των,— καί 
μικρός κύκλος ύπαλλήλων, μή διακρινομένων, έκτος έλαχίστων έξαιρέ- 
σεων, έπί εύρεϊ διανοητικφ όρίζοντι και πνευματικαϊς άπαιτήσεσι.

Τά ύλικά ήμών μέσα κατά τήν έποχήν έκείνην δέν ήσαν τόσον έπαρκή 
καί ή έπακολουθήσασα άναμόρφωσις ήλάττωσεν αύτά κατά τό ήμισυ, 
ούτως ώστε, περί έπισήμρν δεξιώσεων καί εύρείας φιλοξενίας, ούτε νά 
σκεοθή τις έπετρέπετο, άλλά καί ούτε σκοπόν τινα είχον άληθώς. ’Εγώ, 
καί κόρη άκόμη, δέν ήγάπων τάς πολυάνθρωπους συναναστροφής, προτι- 
μώσα τούς στενούς κύκλους' οικοδέσποινα δέ γενομένη, έτι μάλλον κατε
λήφθην ύπό τοΰ αισθήματος τής κλίσεως πρός τό ήμέτερον ad home, μή 
δυναμένη νά έννοήσω, πώς, μέγας άριθμός τών ούτω καλουμένων άνθρώ- 
πων του κόσμου δύναται νά διέρχηται τόν βίον του έν άδιαλείπτω νομα- 
δικοτητι άπό τόπου είς τόπον. “Ινα συνδυάσω λοιπόν τάς καλητέρας 
καλαισθησίας μετά τών νέων μου ύποχρεώσεων, έν σχέσει προς τήν κοινω
νίαν, άπεφάσισα άπό τής πρώτης Νοεμβρίου νά συστήσω εβδομαδιαίας 
έσπερινάς συναναστροφής, προσκαλοΰσα άπαντας τούς νέους γνωρίμους 
μας, άνεπισήμως και όψέποτε δέν παρουσιάζοντο αύτοϊς πλειότερον ελκυ
στικά! άπολαύσεις, προειδοποιούσα σύν τούτοις, ότι έκαστος είνε έλεύ— 
θέρος νά ένασχοληθή είς ό,τι τώ άρέσκει, έξαιρουμένου του χαρτοπαιγνίου, 
όπερ καί έκτος τούτου μάς άφαιρεΐ πάσαν πνευματικήν έπικοινωνίαν. 
Θεμελιώδης σκέψις μου ήτο νά προσδώσω βαθμηδόν εις τάς συναναστροφάς 
ταύτας οικογενειακόν, τρόπον τινά, χαρακτήρα,νά προκαλέσω τήν ζωηράν 
άνταλλαγήν γνωμών καί σκέψεων καί νά έξεγείρω τόν ζήλον πρός τήν έθνι— 
κήν καλλιτεχνίαν καί φιλολογίαν. Ένί λόγω, νά άνασυστήσω παρόμοιόν τι 
τών κύκλων έκείνων τής Μόσχας, ή άνάμνησις τών οποίων διετηρεΐτο έτι 
εις τόν νουν μου, παραλλήλως τών άναμνήσεων τής πατρικής μου εστίας.

Ό σύζυγός μου ύπεμειδία διά τόν σκοπόν μου, προαγγέλλων μ.οι, ότι 
άνευ χοροΰ καί χαρτοπαιγνίου είς ούδέν θά καταλήξω άποτέλεσμα. — Κατά 
τήν πρώτην εσπερίδα σωρηδόν θέλουσι προστρέξει όλοι, έκ περιέργειας,— 
παρετήρησεν,— όταν ϊδωσιν όμως ότι έχεις σκοπόν νά τούς φιλεύσης 
τέϊον μέ βούτημα καί μέ διδαχής, πίστευσέ με, είς τήν δευτέραν εσπερίδα 
σου κανείς δέν θά δείξη τήν μύτην του καί θά μείνης μέ μόνον τό προ
σωπικόν τοΰ διοικητηρίου καί, τό πολύ, τοΰ γραφείου του διοικητοΰ. 
Αί ζοφερά! αύται προρρήσεις ούχί μ.όνον δέν ήλλάτωσαν άλλ’ έτι μάλλον 
ένίσχυσαν τήν δραστηριότητά μου. "Ημην νέα καί εύρισκόμην είς τήν 
εύτυχή έκείνην κατάστασιν, καθ’ ήν προθύμως πιστεύει τις περί παντός 
καλοΰ έν τή άνθρωπότητι. “Ινα έξασφαλίσω άπό πρώτης άρχής τήν έπι- 
τυχίαν τών εσπερίδων μου καί δι’ αύτής νά άποδείξω είς τόν σύζυγόν 
μου τό σαθρόν τών προώρων αύτοϋ άπογοητευτικών άμφιβολιών, χωρίς 
νά εϊπω λέξιν, συνέταςα μικρόν πρόγραμμα φιλολογικών καί μουσικών 
διασκεδάσεων, ικανών, ώς έφρόνουν, νά ζωογονήσωσι καί κινήσωσι τό 

ένδιαφέρον τών μελλόντων μου ξένων. "Ηρχισα λοιπόν νά σκέπτωμαι περί 
άναζητήσεως τών καταλλήλων έκτελεστών. Πρός επιτυχίαν τής ποθου- 
μένης συνεργασίας, ομολογώ, ότι ούκ ολίγους κατέβαλον κόπους. Τό και
νοφανές τοΰ σκοπού μου έφόβιζε πάντας, πρός ούς άπεπειρόμην ν’άπο- 
ταθώ, κυρίως δέ έκείνους, οΐτινες ένόμιζον, ότι είχόν πως δικαίωμα νά 
συγκαταλέγωνται είς τόν ύψηλόν κύκλον τοΰ Διοικητοΰ. Μόνον νεαρός τις 
έπαρχιακός δικηγόρος, θερμός έραστής τής τότε τοΰ συρμοΰ πολιτικής 
ποιήσεως, συμπαθώς προσηνέχθη είς τήν πρόσκλησίν μου καί άνέλαβε τά 
περί διαδόσεως, καί ό διευθυντής τοΰ έγχωρίου θεάτρου Τσικμάρην, είς έκ 
τών καταστραφέντων γαιοκτημόνων, ύπεσχέθη ν’ άπαγγείλη «ιδεώδες» τι 
έργον. “Οσον άφορ£ τήν μουσικήν, παρουσιάζοντο πλείονες δυσχέρειαι. 
Ό μέν έπροφασίζετο δειλίαν, ό δε έπρότεινε τήν έκτέλεσιν τοιούτων πρω
τογενών καί άπηρχαιομένων πραγμάτων, ώστε θά ήτο έντροπή νά τά 
παραθέσητις είς τούςάκροατάς. Κ’έγώ τότε ήμην κάτοχος αρκετά καλής 
φωνής καί σοβαρώς κατεγινόμην περί τήν μουσικήν, άλλά μοί έφαίνετο 
άπρεπες νά παρουσιασθώ είς τήν αϊθουσάν μου έπιδεικνυομένη, καί έπρο- 
τίμ.ησα νά περιορισθώ είς τόν ταπεινόν ρόλον τής συνοδού, έπιφυλασσο— 
μένη μόνον έν άναποφεύκτω περιπτώσει νά ψάλω διφδίαν τινά, άν εύρεθή 
κατάλληλος άοιδός. Τής άμηχανίας ταύτης μ’έξήγαγεν αύτός έκεϊνος 
ό ύποχρεωτικός δικηγόρος, δστις θερμώς συνετέλεσεν είς τήν έπιτυχίαν τοΰ 
σχεδίου μου. — Έλησμονήσατε τόν Στάρκ καί τόν Όρτυκίδην,— άνέ— 
κραξεν είς άπάντησιν τής άθυμίας μου ώς έμπνευσθείς,—διά τόν πρώτον 
σάς έγγυώμαι, 
ζετε, πιθανώς, 
τής άδειας τής 
ακόυσα, είσθε 
κυρίαν.

Ό Στάρκ,
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είνε φίλος μ.ου, τόν δέ Καπιτών Στρατόνοβιτς τόν γνωρί- 
καί ύμεΐς. ’Οφείλω δμως νά σάς προειδοποιήσω, ότι άνευ 
συζύγου του τίποτε δέν είνε δυνατόν νάγείνη, καί, έκοΰσα 
ήναγκασμένη νά ύποκύψητε είς τήν ιδιόρρυθμον ταύτην 

ό κάτοχος «εύχυμοτάτης» κατά τάς διαβεβαιώσεις τοΰ 
δικηγόρου, φωνής όξυφώνου, ήτο διευθυντής καπνεργοστασίου, έκ τών 
ήμικατεστραμμένων γερμανών τών παρά τόν Βόλγαν άποικιών, ό δέ 
πτηνοΰ φέρων έπώνυμον δέν ήτο άλλος ή ό διευθυντής τοΰ νομαρχιακοΰ 
ταχυδρομείου, μετά τής συζύγου τοΰ όποιου δέν έτυχεν άκόμη περίστασις 
νά γνωρισθώ, καί ούτε μάλιστα περί τής ύπάρξεώς της έγνώριζον. Καί 
τοιουτοτρόπως ή ύπόθεσις περιεπλέκετο. Όσον εύχάριστος καί άν ήτο ή 
άνεύρεσις τοϋ όξυφώνου, ή κοινωνική όμως θέσις αύτοϋ άκουσίως μέ έφερεν 
εις αμηχανίαν.Όχι διότι έγώ ένεφορούμην ύπό κοινωνικών προλήψεων, όχι, 
άλλ’ ή ύπηρεσιακή θέσις τοΰ συζύγου μου μοί έπέβαλεν έπιφύλαξίν τινα 
είς τήν έκλογήν τών γνωρίμων, καί σύν τούτοις, ικανήν ήδη είχον άπο- 
κτήσει πείραν, έν μέσω τών έπαρχιωτών, ώστε νά γνωρίζω περί τής 
ύπάρξεώς πολλών προλήψεων, κατά παράδοξον άντίθεσιν παραλλήλως βαι- 
νουσών προς τάς προοδευτικωτέρας τάσεις. “Ινα μή περιπέσω εις σφάλμα, 
έζήτησα μετά προφυλάξεως πληροφορίας παρά τοΰ συζύγου μου, ύπό 
τήν πρόφασιν τής μετά τινα καιρόν μελετωμένης πρός εύεργετικόν σκοπόν 
συναυλίας, περί τοΰ ένδιαφέροντός με προσώπου. «Ό Στάρκ είνε πολύ
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καθώς πρέπει άνθρωπος, έσπούδασεν είς Γεϊδελβέργην,— άπήντησεν είς 
την έρώτησίν μου,—καί, άς μείνη τοϋτο μεταξύ μας — εΐνε άσυγκρίτως 
καλήτερος άπό πολλούς της χρυσής νεολαίας μας' τόν έγνώρισα είς τοΰ 
προέδρου φόν Κράφτ». Έγώ έλαμψα άπό χαράν :—'Ώστε ό Στάρκ έξη— 
σφαλίσθη, ό δέ Όρτυκίδης, ώς νομαρχιακός ύπάλληλος, καίτοι όχι έκτων 
σπουδαίων, — τότε οί διευθυνταί ταχυδρομείων, ύπό την πρόσφατον άκόμη 
έντύπωσιν τοϋ «Έπιθεωρητοΰ» ’, άκουσίως άνεμίμνησκον τον Σπίκην, 
καί διωρίζοντο έκ τών μικρών καί άσημων ύπαλληλίσκων,— ήδύνατο 
άνευ πολλών έλλείψεων νά έμφανισθή είς τήν αϊθουσάν μου. ’Έπαιζε βάρ- 
βιτον ώς άληθής δεξιοτέχνης (virtuoso) κατά τήν βεβαίωσιν τοΰ Κορνι- 
λένκο—τοΰ ύποχρεωτικοΰ μου δικηγόρου. Μέ τάς δυνάμεις ταύτας, 
έφρόνουν, ότι θά δυνηθώ, άναμφιβόλως, νά εξασφαλίσω τήν επιτυχίαν 
τών εσπερίδων μου.

Πρό παντός ώφειλον όμως νά συνάψω σχέσεις μετά τών Όρτυκιδών, 
επειδή, διά νά προσελκύσω τόν μουσοτραφή διευθυντήν τοΰ ταχυδρομείου 
άνευ προηγουμένης γνωριμίας μετά τής συζύγου του, ήτο έντελώς πράγμα 
άδύνατον. Έγώ, και εκτός τούτου έθεώρουν έμαυτήν άκουσίως ύπαίτιον 
άπέναντι τής κυρίας ταύτης, μή συμπεριλαβοΰσα αύτήν κατά τήν γενικήν 
έπίσκεψίν μου, ήν έπεχείρησα μικρόν μετά τήν είς Τ. έγκαταστασίν μου, 
καί έξ όσων ήδυνήθην νά συμπεράνω έκ τών λόγων τοΰ Κορνιλένκο, 
ή σύζυγος τοΰ διευθυντοΰ τοΰ ταχυδρομείου δέν ήτο έξ εκείνων, αΐτινες 
ύποκύπτουσιν, ώφειλον λοιπον νά καταβάλλω προσπάθειας τινάς, όπως 
δικαιολογήσω ταύτην τήν έλλειψίν μου. Χωρίς ποσώς ν’ άναβάλλω, 
τήν πρώτην Κυριακήν, ούχί άνευ φόβου τινός, μετά τήν άπόλυσιν τής 
εκκλησίας διηυθύνθην είς τούς Όρτυκίδας. Άνηρχόμην έτι τήν κλίμακα, 
ότε άκούω νά φθάνωσι μέχρις έμοΰ οί μελωδικοί τής βαρβίτου ήχοι, 
μαρτυροΰντες περί τής παρουσίας τοΰ οικοδεσπότου. Μεγάλως εύχαριστη- 
θεϊσα έκ τής εύτυχοΰς ταύτης συμπτώσεως, ητις συνετέλει νά προσπελάσω 
φυσικώτερον είς τό άντικείμενον τής έπισκέψεώς μου, κατεβίβασα ήδη τήν 
πρός τόν κώδωνα ύψωθεϊσαν χεΐρά μου καί ήρχισα άκροωμένη. Τό άνωθεν 
τής θύρας ήνεωγμένον ύαλωτόν, γυμνόν παραπετάσματος, συνετέλει είς 
τήν προσπέλασιν τών ήχων. Ήδυνάμην, άόρατος άκροατής, νά άκούω 
εύκρινώς ούχί μόνον τόν σκοπόν τής μελωδίας, άλλά καί όλα τά θέλγη
τρα τής λεπτής αύτής μουσικής έκτελέσεως. Ό Όρτυκίδης έπαιζε μο
νωδίαν (solo) άνευ ύποκρούσεως κλειδοκύμβαλού, μίαν έκ τών μελωδιών 
τοΰ Σερβαί, τήν όποιαν έτυγε ποτέ ν’ άκούσω έκτελουαένην παο’ αύτοΰ 
τού μουσουργού. Μη λαμβάνουσα ύπ’ δψιν την εντέλειαν της τέχνης, περί 
τής οποίας μόλις έπιπολαίως ήδυνάμην νά κρίνω, ώς μή παίζουσα βάρβι- 
τον, ήσθανόμην, τάς χορδάς οίονεί θρηνούσας ύπό τό τόξον του, καί 
διαχεούσας είς τήν ψυχήν μου άπειρον θλϊψιν δι’ άπολεσθεϊσάν τινα εύτυ- 
χίαν. Ώς νά μήν ήσαν ήχοι εκείνοι, άλλά θρήνος ζώσης ύπάρξεως, διη-

1 Κωμωδίας τοΰ Γόγολ, έν ή σατυρίζονται απαντες οί υπάλληλοι τής 'Ρωσ- 
σίας. Σ. Μ.

γουμένης τά βάσανά της. ’Ολίγον άκόμη καί μοί έφάνη ότι θά κατα
ληφθώ ύπό λυγμών παρά τήν κεκλεισμένην έκείνην θύραν. Τοϋτο βεβαίως, 
δέν ήδύνατο νά συντελέση είς τήν έπιτυχίαν τής έπιχειρήσεώς μου, διότι 
θά ήμην ήναγκασμένη νά έπιστρέψω οΐκαδε άπρακτος. Άπολακτίσασα 
τήν άκαιρον εύαισθησίαν μου, έκρουσα μετ’ άποφάσεως τόν κώδωνα. Μοΰ 
ήνοιξεν ό ίδιος οικοδεσπότης. Δυσκόλως δύναται νά φαντασθή τις μορφήν 
πεζοτέραν καί ήκιστα άρμόζουσαν είς έρασιτέχνην. Φουσκωμένον, μαρα- 
μένον πρόσωπον, άνευ ίχνους τινός ιδέας, πλέοντα έντός λίπους άχροα, 
νυσταλέα όμματα, στρογγύλος διπλούς πώγων, φέρων ίχνη άκαθάρτου 
φυτείας, καϊ λείψανα κόμης έν εΐδει ψηκτρών έπί τών κροτάφων καί τής 
κορυφής — μοί άνεμίμνησκον άπαντα άκουσίως, ένα έκτών θυμωμένων έκεί— 
νων κινέζων,οΰς έζωγράφιζόν ποτέ έπί τών περικαλυμμάτων τοΰ τείου.Πα- 
ρατηρήσασα τήν άμηχανίαν, μεθ’ ής μέ έβλεπεν, έσπευσανά εϊπω τό όνομά 
μου, προσθέσασα, ότι πρό πολλοϋ ήδη έπεθύμουν νά γνωρισθώ μετά τής 
συζύγου του, άλλά πάντοτε άνέβαλλον τήν πραγματοποίησή του σκοπού 
μου μέχρι τής πρώτης συναντήσεώς μας, ητις, πρός μεγίστην λύπην μου 
δέν έπηκολούθησεν.

— Έκλαμπροτάτη . . . τοιαύτη ύψηλή τιμή,—έπρόφερεν έν άμηχα- 
νία, άναλαμβάνων τό έπανωφόριόν μου,—ή Μινοδώρα Πολυκάρποβνα 
μεγάλως θά συγκινηθή. . . Καί, είσάξας με είς τό πρώτον δωμάτιον, τό 
χρησιμεΰον προδήλως, ώς αίθουσα, ό διευθυντής τοΰ ταχυδρομείου, δι’ 
εύστροφου κινήσεως, διέφυγε διά πλαγίας τίνος θύρας, όπόθεν, μοί έφάνη, 
ότι έν άκαρεϊ προσέβλεψε καί έξηφανίσθη εξημμένη γυναικεία μορφή ά- 
προσδιορίστου τύπου.

Ταραχθεϊσα ολίγον έκ τοΰ προξενηθέντος θορύβου, έπί τή προσδοκία 
τής έμφανίσεως τής οίκοδεσπίνης, ήσχολήθην εις τήν έπιθεώρήσιν τών 
περί έμέ άντικειμένων, προσπαθούσα νά μαντεύσω έξ αύτών τάς ιδιότη
τας καί τήν καλαισθησίαν τής μελλούσης γνωρίμου μου. 'Η γυναικεία 
χειρ συχνάκις έπίσταται νά προσδίδη δψιν τινά εύπροσηγορίας καί εύμα- 
ρείας καί είς τήν μάλλον άκαλαίσθητον έτι διασκευήν τής αιθούσης. Ή 
παρουσία της ένταΰθα έξεδηλοΰτο προφανώς έν τή δαψιλεία τών φυτών 
καί τών κλωβίων μετά άδόντων στρουθιών καί ιδίως καναρίων, άνηρτη- 
μένων είς τά τέσσαρα ύψηλά παράθυρα, δι’ ών είσήρχετο άπλετον φώς, 
χάρις είς τήν έλλειψίν παραπετασμάτων, άτινα άντικαθίστων τεμάχια 
λεπτού ύφάσματος, κρεμάμενα έξ όρειχαλκίνων φουσκωτών ράβδων, περι- 
ελθόντα σήμερον είς τήν χώραν τών παραδόσεων, άλλά τότε λίαν έτι 
διαδεδομένα έν ταΐς έπαρχίαις. ΙΙροδήλως, συνεπέρανα, ή κυρία Όρτυ- 
κίδου έχει είδυλλιακάς κλίσεις, όπερ λίαν φυσικόν κατά τήν διαρκή συν
εργασίαν μετά τοιούτου ταλαντούχου συζύγου, καί δικαιολογεί έμπρά- 
κτως τήν πρός τό βασιλείαν τών πτερωτών σχέσιν της. Μεμφθεϊσα πά- 
ραυτα σεαυτήν διά τήν άκαιρον κακίαν και τήν άνεπιτυχή εύφυολογίαν 
μου, ήσχολήθην είς τήν έπιθεώρήσιν τών βιβλίων μουσικής, τοποθετημένων 
μετά ζηλευτής τάξεως έπί τοΰ παλαιού κλειδοκυμβάλου ή άκριβέστερον 
κλειδοχόρδου, ώς τά ιονόμαζον κατά τήν παιδικήν μου ήλικίαν, πρός τόν 
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τύπον τοΰ οποίου ομοιάζει μάλλον τό όργανον τοΰτο. Τά πλεΐστα τών 
βιβλίων τούτων ήσαν διά βάρβιτον, τινά δέ καί διά κλειδοκύμβα- 
λον, καί ή εκλογή αύτών έμαρτύρει περί τής μουσικής καλαισθησίας τοΰ 
οικοδεσπότου. Μεταξύ τούτων υπήρχε καί Σ’ούμαν, καί Σοπέν, καί Σερ
βαί , καί ό μόλις πρό μικρού άρχόμενος τής δόξης του Δαβίδωφ.

— ’Εκλαμπρότατη, ορίσατε παρακαλοΰμεν είς τήν αίθουσαν,—ήκού- 
σθη ό’πισθέν μου ή τραυλίζουσα φωνή τοΰ οικοδεσπότου :—Ή Μινοδώρα 
Πολυκάρποβνα έρχεται αμέσως, ήθέλησε νά συγυρισθή ολίγον διά νά ύπο- 
δεχθή έπαξίως τήν άξιοσέβαστον ξένην- έχει, καθώς ξεύρετε, κάθε πρωί 
πάντοτε μικράς ασχολίας. . .

— Τά παιδιά, πιθανώς ή τό νοικοκυριό, παρετήρησα,—άληθώς μέ 
συγχωρεΐτε. . . σάς ανησύχησα.

—Ά όχι, παιδιά δέν μάς εδωσεν ό Θεός, μέ χροιάν προδήλου τινός 
θλίψεως εϊπεν ό Όρτυκίδης, — τά νοικοκυριά μας έπίσης δέν είνε μεγάλα 
πράγματα, μάλλον επιστημονικά! άσχολίαι : μικρόν χημεϊον, ξεύρετε, 
διά νά διασκεδάζη . . . ένασχολεϊται είς τήν χημείαν.

— Χημείαν, έπανέλαβον, ούχί άνευ έκπλήξεως, ύφισταμένη πρωίμως 
δοκιμασίαν εύλαβοΰς φόβου πρό τής έπιστήμονος ταύτης κυρίας.

— Μάλιστα . . . πειραματικήν. Διαβεβαιοΐ, ότι χάρις είς τάς νέας 
άνακαλύψεις δύναται τις νά πλουτήση. Άλλ’ αύτά, προσέθεσε μετά δυσ
πιστίας,—δέν είνε δι’ ήμάς.

Τό φουσκωμένον πρόσωπον του έξέφρασε καί αύθις ύφος ήρέμου καί 
ταπεινής θλίψεως, ύπό τό όποιον διεφαίνετο αναμφίβολος άγαθότης καί 
ήρεμος ύποταγή είς τήν τύχην.

— Αύτά λοιπόν, συνεπέρανα έγώ, έπιθυμοΰσα νά στρέψω αύτόν πρός 
φωτεινότερον ροΰν ιδεών,—έγώ ένόμιζον, έρχομένη πρός ύμάς, ότι θά είσ- 
έλθω μόνον είς τόν ναόν τής τέχνης, καί βλέπω ότι περιέπεσα συγχρόνως 
καί είς τόν ναόν τής έπιστήμης.

— Άστείζεσθε;
— Καθόλου, έπί εν τέταρτον έστεκόμην παρά τήν θύραν σας, μή ά- 

ποφασίζουσα νά άποχωρισθώ τής θαυμασίας έντυπώσεως, ήν προύκάλει 
τό παίξιμόν σας.

Έξανέστη, ώς έπ’ αύτοφώρω συλληφθείς μαθητής, καί τοι τό έγκώ- 
μιόν μου, προδήλως τφ έπροξένει εύχαρίστησιν.

— Κατά τάς ώρας βλέπετε τής σχολής μου, ασκούμαι ένίοτε, έχω 
κάποιο αύτί, κάποιας γνώσεις, άλλά νά, είς τήν τέχνην χωλαίνω, τό 
ξεύρω κ’ έγώ άλλά τί νά γείνη.

— Τί λέγετε καλέ, σείς είσθε έντελής δεξιοτέχνης, έγώ ήκουσα αύτήν 
τήν συμφωνίαν έκτελουμένην παρά τοΰ ίδιου Σερβαί καί, άνευ φιλοφρο
νήσεων, είμπορώ νά σάς είπώ ότι τό παίξιμόν σας διήγειρεν έν έμοί τάς 
αύτάς έντυπώσεις.

— Σάς εύχαριστώ πολύ διά τήν έπιδοκιμασίαν σας, άλλά βλέπω έν 
αύτή εύμενές δείγμα τής ύπέρ έμοΰ καλής διαθέσεώς σας. Τόν κύριον 
Σερβαί δέν έσχον τήν εύτυχίαν νά τον άκούσω- λέγουσιν ότι ήτο, άν δύ-

ναμαι νά έκφρασθώ ουτω, ό βασιλεύς τών βαρβιτιστών, άλλά τόν κύριον 
Δαβίδωφ, κατώρθωσα έν τούτοις νά τόν άκούσω μίαν φοράν. Όποία εν
τέλεια, είμποοεΐ νά πή κανείς: έδώ πλέον βλέπεις καί τέχνην καί ύψος 
αισθήματος, καί θέλγητρον έκτελέσεως,—άπαντα συνηνωμένα είς έν ! Πι
στεύετε, έπί τρεις ήμέρας δέν ήμποροΰσα νά συνέλθω, δταν πρό δύο έτών 
εδωσεν έδώ συναυλίαν.

— Είσθε, βλέπω επιρρεπής είς τάς έντυπώσεις.
—Άπό μικρός άγαπώ τήν μουσικήν, άλλά ή καρδία μου, μ’ έβε— 

βαίωσαν, ότι δέν είνε έν τάξει.
— Έν τοιαύτη περιπτώσει, πρέπει νά άποφεύγητε τάς ίσχυράς συγκι

νήσεις, νά μή ταράττησθε καί, άν θέλετε μάλιστα, πρέπει νά άφίσητε 
όλοτελώς τήν μουσικήν.

— Τί μοΰ λέγετε ! καί τί νά τήν κάμω τότε τήν 
άνυποκρίτως, — ή μουσική μοΰ είνε τοιοΰτος φίλος 
μόνον ό τάφος θά μέ χωρίση.

5

ζωήν ; έμειδίασεν 
μετά τοΰ οποίου

Καί έθώπευσε διά τής χειρός τήν παρά τό άναλόγιον ϊσταμέ- 
νην παλαιάν βάρβιτον, ήν είχεν άφίσει κατά τήν αίφνιδίαν άφι- 
ξίν μου.

— Καπιτών, τί άρχησες τήν φλυαρία, είπέ τής κυρίας νά κοπιάση 
έδώ, ήκούσθη οξεία, έπιτακτική φωνή έκ τοΰ παρακειμένου θαλάμου, έπέ- 
χοντος θέσιν αιθούσης ύποδοχής, όπου αύθωρεί διηυθύνθημεν μετά τοΰ 
προφανώς τεταραγμένου Όρτυκίδου.

Μόλις έγερθεΐσαν, μέ ύπεδέχθη παράδοξος κυρία, ύπερτριακονταέτις, 
παρουσιαζομένη ώς οικοδέσποινα. ’Ισχνή, άλλ’ οστεώδης ώς άχθοφόρος, 
μέ άκάθαρτον, φαιόχρουν πρόσωπον, ζωογονούμενον ύπό ύπερμέτρως με
γάλων οφθαλμών άθιγγανίδος, μέ άποτόμους κινήσεις, θά μοί έφαίνετο 
άρκετά επιτυχής προσωποποίησις τής άρχαίας Πυθίας, άν ή παράδοξος, 
μέ νεωτεριστικάς απαιτήσεις στολή της, δέν κατέστρεφε τό σύνολον τής 
πρώτης έντυπώσεως. Άνωθεν τής μελαίνης μεταξωτής έσθήτος, καλυ- 
πτούσης παρελθούσης ήδη χρήσεως πελώριον κρινολϊνον, έφόρει ερυθρόν 
έκ φλανέλας σάκκον, τόν όποιον έσυνείθιζον νά φοροΰν αί προοδευτικά! 
κυρίαι τής έποχής έκείνης καί καλούμενον «ναριβαλδινόν» πρός τιμήν τοΰ 
ήρωος τοΰ Άσπρεμόντε. Βραχεία, σκληρά, ώς άραβος κόμη, ήτο ψαλ- 
λιδισμένη και έστριμμένη είς βοστρυχίσκους, τή βοηθείγ, ώς φαίνεται 
χαρτιών. Ή κόμμωσις πλαγίως προσέδιδεν όψιν κοντβαβάκη είς τήν καϊ 
άνευ τούτου ύπερφυσικήν ήδη, μορφήν της. ’Οστεώδεις χεΐρες μετά βρα
χέων, οίονεί φαγωμένων ονύχων, έφερον έναργή ίχνη τών έπιστημονικών 
ασχολιών και τής τοΰ καπνού αιθάλης, ήτις άφήκε βαθυχρόους κηλίδας 
μεταξύ τοΰ δείκτου καί τοΰ μέσου δακτύλου.

-—Παρακαλώ, άπετάθη πρός έμέ οίκειότατα, δεικνύουσά μοι κάθισμα, 
ένφ αύτή ένεθρονίσθη έπϊ τοΰ άνακλίντρου,—νομίζω ότι είσθε έξ μήνας 
πλέον έδώ ;

Έκλαβοΰσα τούτο ώς μομφήν διά τήν βραδύτητα τής έπισκέψεώς μου, 
έσπευσα νά παρουσιάσω πρός δικαιολογίαν μου, τάς φροντίδας τής έγκα- 
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ταστάσεως ώς καί θλιβερόν περιστατικόν, άτινα μέ ήμπόδισαν έπί το- 
σοΰτον χρόνον νά την συναντήσω που.

— Εις τον αριστοκρατικόν σας κύκλον έγώ δέν πηγαίνω, έξέφερε μετά 
προκλητικού τόνου.

’Εγώ παρετήρησα ήσύχως, ότι κανένα ακόμη δέν έχω κύκλον, αλλ 
ότι πολύ έπεθύμουν νά σχηματίσω τοιοΰτον, άφίνουσα ολότελα κατά 
μέρος πάσαν τάξιν καί άλλας διαφοράς, έξ ανθρώπων ευχάριστων και 
δυναμένων νά τέρπωνται καί εις άλλο τι έκτος τοΰ χαρτοπαιγνίου και 
τής κακολογίας, σύν τούτοις ύπέμνησα περί τών ύποτιθεμένων εβδομα
διαίων συναθροίσεων ώς και περί τοϋ χαρακτήρος, δν ήλπιζον νά προσ- 
δώσω είς αύτάς, έκφράσασα τήν έλπίδα, οτι καί αυτή μετά τοΰ συζυγου 
της, βεβαίως, δέν θά μοί άρνηθώσι νά λάβωσιν ένεργόν μέρος έν αύταϊς.

— Ό Καπιτών μέ τόν ταμπουρά του πιθανόν νά σάς φανή χρήσιμος, 
είπε μειδιώσα καί δεικνύουσα σειράν ακαθάρτων οδόντων,— έγω δέ μέ 
κανέν «εύχάριστον τάλαντον» δέν είμαι προικισμένη- ή εΐδικότης μου είνε 
ή χημεία, καί είς αυτήν αμφιβάλλω, άν «ή συναναστροφή σας» θά 
εύρη τι τό προσήκον είς τάς ορέξεις της.

— Είς τοΰτο είμπορεϊτε σεις μάλλον νά κρίνητε, είπαν,— έπειδή έγώ 
είμαι νεοφερμένη καί σείς μένετ’ έδώ πολλά έτη' άλλά, έξ όσων μοΰ 
φαίνεται, καί αί έπιστημονικαί διαλέξεις δύνανται νά παρουσιάσωσι πολύ 
τό ένδιαφέρον καί μάλιστα διά τούς άμυήτους, άν έξετίθετο είς ζωντανήν 
καί είς πάντας προσιτήν μορφήν, ολίγον γνωστόν καί ειδικόν ζήτημα.

Ή άπάντησίς μου, προδήλως τήν εύηρέστησεν, έπειδή ήρξατο νά 
έκτυλίσση εύρύ πρόγραμμα ολοκλήρου σειράς δημοσίων αναγνωσμάτων, 
άποκλειστικώς έκ τών γνώσεων έκείνων πρός παρώτρυνσιν τής έγχωρίου 
κοινωνίας, ΐνα έπιδοθή είς τήν σπουδήν τών φυσικών έπιστημών καί έκ- 
ρίζωσιν βλαβερών τινων καί παρωχημένης έποχής προλήψεων.

— Έγώ πέρισυ είχον έπιχειρήσει κάτι ύπό τήν έννοιαν ταύτην, όταν 
ήρχισαν λειτουργοΰντα καί είς ήμάς τά κυριακά σχολεία, άλλά γνωρίζετε, 
βέβαια, πώς έτελείωσεν ό άγαθός ούτος σκοπός, τοΰ νά χυθή ολίγον φώς 
είς τόν «άμαθή όχλον ...»

Έγνώριζον άριστα, όποιου είδους «φώς» κύριοί τινες άνέλαβον νά δια- 
χύσωσιν έν εϊδει έπιστήμης είς τόν «άμαθή όχλον» ύπό τό πρόσχημα τών 
οΰτω καλουμένων κυριακών σχολείων, άλλά μή έπιθυμοΰσα νά είσέλθω 
είς συζήτησιν μετά τής προοδευτικής κυρίας, έσπευσα νά άποκρούσω τήν 
έπιστημονικήν συνεργασίαν της δήθεν, ώς έκ τής δυσκολίας, ήν παρουσία- 
ζεν ευθύς έξ αρχής παραπολύ εύρύ πρόγραμμα διά τάς εσπερίδας μου καί 
τής έπιθυμίας τοΰ νά διατηρήσω έν αρχή είς ταύτας άποκλειστικώς μου- 
σικο-φιλολογικόν χαρακτήρα. Ό Καπιτών Στρατόνοβιτς, βεβαίως δέν 
θά μοΰ άρνηθή τήν εύχαρίστησιν νά παίξηκάτι Tt έστω καί μικρόν πράγμα.

—Τί λέγετε, έκλαμπροτάτη, ποΰ νά παίξω έγώ είς τοιαύτην λαμπράν 
συναναστροφήν. .. έκεϊ, χωρίς άλλο, θά ήνε καί ό κύριος διοικητής καί 
δλαι αί λοιπά! έπισημότητες. . .Ά, όχι, διά σάς καί μόνον, άν διατάσ- 
σητε, θά παίζω πάντοτε μετ’ ίδιαζούσης εύχαριστήσεως, έπειδή σείς, ώς 

φαίνεται, είσθε άληθής έρασιτέχνις καί ίσως καλλιτέχνις, άν μοΰ έπι- 
τρέπεται νά έκφρασθώ οΰτω, είπεν ό Όρτυκίδης, μετά ταραχής παρα- 
κολουθών καθόλον τό διάστημα τής μετά τής συζύγου του συνδιαλέξεώς 
μου, άλλά προδήλως μή τολμήσας νά έπεφέρν) παρατηρήσεις, — ένώ- 
πιον όμως πολυαρίθμου κοινού καί αύτά τά χέρια μου δέν θά πηγαί
νουν. . . όχι, άπαλλάξατέ με, βλέπετε. . .

— Άνοησίαις λέγεις, Καπιτών, θά παίξης, τόν διέκοψεν ή σύζυγος μέ 
τόνον, μή έπιτρέποντα άντίρρησιν, — σπουδαϊον πράγμα ποΰ θά ήνε ή 
άριστοκρατία, ήμεϊς δέν εϊμεθα χειρότεροι άπό κανένα, καί όφείλομεν, 
ώς καθώς πρέπει άνθρωποι, νά δίδωμεν παράδειγμα περιφρονήσεως πρός 
όλας αύτάς τάς άπηρχαιωμένας προλήψεις. Ό διοικητής θά ήνε ;

— Πιθανόν.
— Μοΰ άρέσει, παρουσιαστικός άνθρωπος, λέγουν ότι άγαπά πολύ τάς 

γυναίκας ;
— Δέν ήμπορώ νά σάς τό βεβαιώσω- ή σύζυγός του έν πάση περι- 

πτώσει είνε άξιέραστος γυνή.
— Άλλά φιλάσθενος καί έκτος τούτου άναγνωρισμένη κληρικόφρων.
— Θέλετε νά είπήτε, θρήσκος.
— Τό ίδιον είνε !
— Οχι ολωσδιόλου. . . καί λοιπόν, Καπιτών Στρατόνοβιτς, δύναμαι 

νά έλπίζω ότι δέν θά άποκρούσητε τήν θερμήν παράκλησίν μου, παρε
τήρησα.

— Θά έλθωμεν και αύτός θά παίξη, άπεκρίθη ή σύζυγος τοΰ διευθυν- 
τοΰ τοΰ ταχυδρομείου, ίσχυρώς σειούσα τήν χείρά μου έν τή όστεώδει 
παλάμη της, έγώ θά σάς τόν στείλω, δταν άποφασίσητε, διά τά γυμνά
σια' άλλως τε, άν καί είς όλα τ’ άλλα είνε «ντροπαλός», μέ τόν ταμ
πουρά του δμως δέν θά ντροπιασθή.

— Δέν είνε κρίμα νά έκφράζησθε οΰτω πως, περί τοΰ εύγενεστέρου τών 
οργάνων ; παρετήρησα- φαίνεται, ότι πολύ ολίγον έκτιμάτε τήν καλλιτε
χνίαν, ίσως διότι έχετε κακοσυνειθίσει, έπειδή τήν έχετε διαρκώς είς τήν 
οικίαν σας.

— Νά σάς πώ τήν άλήθειαν παρά δέν δίνω- ή διασκέδασις αύτή είνε 
δι’ έκείνους ποΰ δέν έχουν έργασίαν. Άνεγνώσατε τό τελευταίον άρθρον 
τοΰ Πισαρέβιτς ;

— Οχι δέν τό άνέγνωσα.
— Διαβάσατέ το καί θά πεισθήτε.
Παράδοξον ζεύγος, έσκεπτόμην, έξερχομένη τής οικίας τών Όρτυκι- 

δών. Τί ήδύνατο νά προσελκύση πρός άλλήλους τάς δύο ταύτας τοσοΰ- 
τον άνομοίας ύφ’ όλας τάς έπόψεις ύπάρξεις; Εκείνος,—ήσυχος, λησμο
νημένος, προδήλως συγκεντρώσας άπαν τό θέλγητρον τοΰ βίου του είς 
τήν άκριβή έκπλήρωσιν τών άχαρίστων ύπηρεσιακών καθηκόντων του καί 
τόν ύπό τής τέχνης δημιουργούμενον αισθηματικόν κόσμον, έκείνη,—μα
ταιοπονούσα πρός έπιδίωξιν πηγολαμ,πίδων άμφιβόλου γνώσεως, πομ.πω- 
δών φράσεων, εύτελοΰς έντυπώσεως, αύταρέσκου μηδαμινότητος καί 
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άμίλλης. Αί ύπό τοΰ Κορνηλένκο άνακοινωθείσαί μοι πληροφορίαι δέν 
έλυον τό αίνιγμα τοΰτο, καίτοι έφώτιζον κατά τι τά καλλιτεχνικόν πα
ρελθόν τοΰ Όρτυκίδου. ΤΗτο ούτος είς έκ τών παραιτηθέντων προστα- 
τευομένων τοΰ γνωστού μελομανοΰς καί δεξιοτέχνου Νικολάου Ίβάνοβιτς 
Μπαχμέτεφ, τοΰ δαπανήσαντος τό πλεϊστον της μεγάλης περιουσίας του 
εις την προστασίαν καί θεραπείαν της τέχνης. ’Εγγραφείς παιδίον έτι είς 
την σχολήν τής ιδιαιτέρας ορχήστρας του, έξεδήλωσεν ικανότητα, προ- 
καλέσασαν τήν προσοχήν τοΰ λεπτοΰ τούτου έκτιμητοΰ καί γνώστου τής 
μουσικής. Άνελθών εϊς τήν βαθμίδα τοΰ μονφδοΰ ό Όρτυκίδης, κατόπιν 
πολυετούς άσκήσεως ύπό τήν οδηγίαν αύτοΰ τοΰ Μπαχμέτεφ, έλαβε τό 
απολυτήριόν του μετά τών λοιπών καλλιτεχνών, δτε δυσμενείς περιστά
σεις τοΰ γενναιόφρονος δεσπότου τόν ήνάγκασαν νά άποχωρισθή τής ορ
χήστρας του. Ό Νικόλαος Ίβάνοβιτς έφωδίασεν αύτόν μέ συστατικά 
γράμματα πρός τούς φίλους του τούς κόμητας Βιελγόρσκην καί Άλαβιώφ 
καί τινας άλλους, έπίσημον κατέχοντας θέσιν, άλλ’ ή άκαιρος φιλοτιμία 
τοΰ νεαροΰ μουσικοΰ, ίσως δέ άπλούστατα καί ή ένδεια, τόν ήνάγκασαν 
νά προτιμήση άντί τής τιμητικής μέν, άλλ’ ήκιστα προσοδοφόρου κατά 
τήν εποχήν έκείνην θέσεως τοΰ λειτουργού τής τέχνης, τό ύπαλληλιακόν 
στάδιον. Κατοοθώσας, τή βοήθεια τών άποκτηθέντων προστατών νά διο- 
ρισθή εϊς μικρόν τι χωρίον ταχυδρομικός ύπάλληλος, ήρξατο μετά ζή
λου καϊ εύσυνειδησίας έκτελών τήν ύπηρεσίαν του, ήτις μετά τέταρτον 
αίώνος τόν άνύψωσεν εϊς τήν νΰν θέσιν τοΰ διευθυντοΰ ταχυδρομείου.Μετά 
τής συζύγου του έγνωρίσθη πρό δεκαπέντε έτών, δταν αύτη ήτο μνηστή 
καί άκολούθως σύζυγος ενός τών συναδέλφων του. Βραδέως ένεφώλευσεν 
ό έρως είς τήν εύαίσθητον ψυχήν τοΰ Καπιτών Στρατόνοβιτς, άλλ’ έρρι- 
ζώθη έν αύτή τοσοΰτον στερεώς, ώστε δεκαετής άποχωρισμός δέν ήδυνήθη 
νά έξαλείψη τά ίχνη του. Πληροφορηθείς έκ τών διαταγών τής ύπηρε- 
σίας περί τοΰ θανάτου τοΰ άρχαίου συναδέλφου του, άνεχώρησε διά τό 
άλλο άκρον τής 'Ρωσσίας καί έκαμε πρότασιν γάμου είς τήν κάπως έκ- 
πλαγεϊσαν χήραν, ήτις είχεν ήδη πρό πολλοΰ λησμονήσει περί τής ύπάρ- 
ξεως τοΰ άπροσδοκήτου λατρευτού της. Τοσοΰτον άφιλοκερδές αίσθημα 
δέν ήδύνατο νά μή κολακεύση τήν φιλαυτίαν γυναικός, οϊα ή Μινοδώρα 
Πολυκάρποβνα. Αί περιποιήσεις του συζύγου της, ή έλλειψις τέκνων καί 
ό άργός, σχετικώς έζησφαλισμένος βίος, τής ένέπνευσαν τήν ιδέαν νά 
σχηματίση περί έαυτήν κύκλον πρωτοτυπίας τή βοηθεί^ τών έπιπολαίως 
προσκτηθεισών γνώσεων. Καταβιβρωσκομένη ύπό άκρατήτου φιλοδοξίας, 
ήτις συχνάκις κατατρώγει τάς εύτελεϊς ψυχάς, δέν ήδύνατο ?ά ύποφέρη 
τήν περιωρίσμένην, κατά τήν ιδέαν της, θέσιν έν τή έπαρχία καί πάση 
δυνάμει προσεπάθει νά άναπληρώση αύτήν διά τετριμμένων τεχνασμά
των, ικανών νά έφελκύσωσι πρός αύτήν τήν σχολαίαν προσοχήν τών άρ- 
χαρίων. ΙΊρός τον σκοπόν τοΰτον ένόμιζε πρόσφορον νά περιβληθή τά 
ράκη τοΰ μάλλον έλευθερόφρονος συρμού καί τών άνεξαρτήτων γνωμών, 
καταρτίσασα ούτω σειράν λατρευτών μεταξύ τών μάλλον ήλικιωμένων 
μαθητών τοΰ γυμνασίου, τών νεωτέρων ύπαλλήλων, τών διδασκάλων καϊ 

έν γένει τής νεολαίας, τής προσαγορευούσης αύτήν σχεδόν ώς νέαν κυρίαν 
Ρολλάν τής άρχομένης πολιτικής παλιγγενεσίας. 'Ο στόμφος, ή άκρι- 
βέστερον, ή αύθάδεια, ήτις πρωτοστατεί συχνάκις είς πάσαν εύτελή 
επιτυχίαν, συνετέλεσεν, ώστε ή κ. Όρτυκίδου νά τύχη τοΰ ποθουμένου. 
Ήρχησαν νά ένασχολώνται περί αύτής, έγεννήθησαν στρατόπεδα «ύπέρ 
καί κατά», ενί λόγω, κατέστη, ώς συνήθως λέγουσι, «κοινωνικός παρά
γων», δν ώφειλον νά άναγνωοίζωσιν, ένφ ό άγαθός Καπιτών Στρατόνο
βιτς, ένησχολημένος άείποτε μέ τά άνθη, τά στρουθία καί τόν «ταμ- 
πουρά» του, έθεωρεϊτο ώς είδος τι «μακαρίου άνδρός» καί μάλιστα διά 
τούς έπιεικεστέρους δέν ήτο άλλο ή «άνήρ τής συζύγου του».

Όταν κατ’ αύτόν τόν τρόπον άπαντα τά άναγκαϊα στοιχεία άνευρε— 
θησαν, δέν μοί έμενε πλέον άλλο τίποτε, παρά νά κανονίσω τό τελειω
τικόν πρόγραμμα τών μουσικο-φιλολογικών έργων καί νά ορίσω τήν πρώ- 
την τής ύποδοχής ήμέραν. Καί είς τήν έκλογήν δέ τών έργων, άτινα 
έπρόκειτο νά άπαγγείλωσι καί νά ψάλλωσιν, ούκ ολίγον έκοπίασα, έκά- 
στου τών εκτελεστών προτείνοντος έκεϊνο, όπερ κατά τήν γνώμην του θά 
έκαμνεν έντύπωσιν, καίτοι τά πλεΐστα τών προταθέντων ούδεμίαν είχον 
άξίαν είτε μουσικήν είτε φιλολογικήν. Μόνον ό Όρτυκίδης έτέθη άνευ 
όρων είς τάς διαταγάς μου, παρακαλών με νά έκλέξω έκ τής πλούσιας 
μουσικής συλλογής του, ό,τι εΰρισκον τής άρεσκείας μου. Έξελέξαμεν 
λοιπόν, τάς «Souvenirs de Spa» τοΰ Σερβαί καί τήν μελωδίαν τοΰ 
Ρόμπεργ, «μαύρα σύννεφα», τά οποία κάμνουν μεγάλην έντύπωσιν, έκ- 
τελούμενα έπι βαρβίτου.

Ήσυχάσασα άπό όλας αύτάς τάς τρικυμίας, παρεκάλεσα τόν Όρτυ- 
κίδην νά άσκηθώμεν είς τά έκλεχθέντα τεμάχια. Καίτοι άρκετά καλώς 
έχειριζόμην τό κλειδοκύμβαλον, έν τούτοις δύσκολον άπέβαινεν, άνευ προ- 
γυμνάσεως νά φθάσω είς τήν ποθουμένην έντέλειαν τής συνεκτελέσεως, 
ήν έπεδίωκον τόσον έκ σεβασμού πρός τούς άκροατάς, δσον καί πρός τό τά
λαντου τοΰ συνεκτελεστοΰ μου. Ή πρώτη έσπερίς μου ώρίσθη διά τό 
σάββατον, μετά τόν εσπερινόν. ’Εξέλεξα δέ τήν ήμέραν ταύτην,— ικα
νοποιούσα τήν έπαρχιακήν συνήθειαν,— ώς μάλλον έλευθέραν έκ τών 
άσχολιών τήςύπηρεσίας καί διότι τό θέατρον ήτο κλειστόν. Τήνπέμπτην, 
έπωφελουμένη τής άπουσίας τοΰ συζύγου μου, προσκληθέντος είς χαρτο- 
παικτικήν εσπερίδα, προσεκάλεσα παρ’ έμοί τόν Όρτυκίδην, μεθ’ ού, 
δχι μόνον έγυμνάσθημεν είς τάς έν λόγφ διωδίας άλλά παρασυρθέντες 
άμοιβαίως έκ τοΰ πρός τήν τέχνην έρωτος, έπαίξαμεν άκόμη τεμάχιά 
τινα, τά οποία είχε παραλάβει μεθ’ έαυτοΰ. ’Ητο πλέον αργά, καί ήτοι- 
μαζόμεθα ν’ άποχωρισθώμεν. Ό Όρτυκίδης μετά στοργής τρυφεράς 
μητρός έθεσε τήν βάρβιτον εϊς τήν θήκην της, ήτις έμελλε νά μείνη είς 
τήν οικίαν μου μέχρι τοΰ σαββάτου, ότε έμφανίζεται ύπηρέτης καί μοί 
έγχειρίζει τηλεγράφημα.

— Καπιτών Στρατόνοβιτς, ξεύρετε ποιος μάς έρχεται αύριον, έφώνησα 
μετά χαράς, διατρέξασα τό άποσταλέν τηλεγράφημα, — ό Νικόλαος 
Γρηγόρίεβιτς Ρουβινστέίν ! ’Εκείνος τηλεγραφεί, άναγνώσατε.
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Άπασα ή μορφή τοϋ Όρτυκίδου προσέλαβεν έκφρασιν ιδιαιτέρου τίνος 
πανηγυρικοί» σεβασμού, ώς άν έγώ έπρόκειτο νά τιμηθώ διά της έπισκέ- 
ψεως εστεμμένου τινός προσώπου.

— ’Ιδού πραγματική ευτυχία, έπρόφερε, θέτων μετά προφυλάξεως τό 
τηλεγράφημα έπί τοϋ κλειδοκύμβαλού, ώς ιερόν τι άντικείμενον,— ώστε 
τά μουσικά μας τεμάχια τώρα δέν θά παιχθοΰν.

— Διατί;
— Διότι πολύ πιθανόν ό Νικολάϊ Γρηγόριεβιτς, τή παρακλησε: σας νά 

παίξη ό ’ίδιος, την εσπέραν τοΰ σαββάτου.
— Ώ, όχι, τόν καθησύχασα έγώ, περί τούτου ούτε νά τό σκεφθήτε 

καν. Πρώτον, κατά πάσαν πιθανότητα, ό Νικολάϊ Γρηγόριεβιτς δέν θά 
μοΰ χαρίση περισσότερον άπό δώδεκα ώρας καί μέ την πρωινήν αμαξο
στοιχίαν θά διευθυνθη είς Πετρούπολιν, έξ όσων δύναται νά συμπεράνη 
τις έξ αύτοΰ τοΰ κειμένου τοΰ τηλεγραφήματος: «θά σάς έπισκεφθώ 
αύριον, μεταβαίνων είς Πετρούπολιν», καί δεύτερον, άν μάλιστα, ύπέρ 
τάς προσδοκίας μου συμβή τό τοιοΰτον, καί κατορθώσω νά τόν κρατήσω 
έως τό βράδυ, τότε, έν πάση περιπτώσει, ούτε, μοΰ περνά άπό τόν νοΰν 
μου νά τόν προσκαλέσω νά λάβη μέρος είς τά μουσικά μας γυμνάσματα. 
Ώς οί περισσότεροι τών καλλιτεχνών, καί έκεϊνος, δέν ύποφέρει, ώστε είς 
τάς ιδιαιτέρας συναναστροφάς νά έκμεταλλεύωνται τό τάλαντόν του, 
καίτοι συχνάκις ό ίδιος, άνευ ούδεμιάς παρακλήσεως κάθηται είς τό κλει
δοκύμβαλου καί παρασύρεται τόσον, ώστε παίζει έπί ολοκλήρους ώρας, 
όταν φρονη ότι οι παριστάμενοι εΐνε ικανοί νά έκτιμήσωσι την χάριν 
ταύτην. Μόλην την πολυετή, την φιλικήν, δύναμαι νά εϊπω, γνωριμίαν 
μας, —ύπήρξε συμφοιτητής είς τό πανεπιστήμιου τοΰ πρεσβυτέρου άδελφοΰ 
μου καί ήρχετο είς τήν οικίαν τών γονέων, μου, φοιτητής ών, σχεδόν 
καθ’ έκάστην,— ούδέποτε έσχον τό θάρρος νά τόν παρακαλέσω νά καθίση 
παρά τό κλειδοκύμβαλου, διότι έγνώριζον, ότι τοϋτο ήτο ισοδύναμον μέ 
τήν διακοπήν τών αγαθών ήμών σχέσεων. Οτι θά παίξη «πρός χάριν 
μου», είμαι σχεδόν έκ τών προτέρων βέβαια, έκτος άν ήνε πολύ κουρα
σμένος άπό τό ταξείδιον.

— Αχ, άν εΐμποροΰσα νά τόν ακούσω, έστω καί κρυμμένος πίσω άπό 
τήν πόρτα, άφελώς έξέφυγε τοΰ Όρτυκίδου,— μία τοιαύτη περίστασις, 
είς όλην μου τήν ζωήν δέν θά ξαναπαρουσιασθή.

— ’Ακούσατε νά σάς ’πώ, Καπιτών Στρατόνοβιτς, τώ παρετήοησα, 
συγκεκινημένη έκ τοΰ φλογερού του πρός τήν τέχνην έρωτος,— σάς τό 
λέγω καθαρά, νά σας προσκαλέσω δέν είμπορώ, έξ όσων δέ σάς είπον, 
διά νά δυνηθήτε νά άκούσητε τόν Ρουβινστέϊν χωρίς νά τό γνωρίζη καί 
άνευ τής άδειας του, τούτο άντιβαίνει είς τάς περί εύπρεπείας γνώ
σεις μου καί εΐνε άνάξιον καί ύμών κ' εμού' ιδού όμως τί θά σάς εϊπω : 
προσπαθήσατε νά μή άπουσιάσητε τήν εσπέραν τής αύριον έκ τής οικίας 
σας, καί άν ό Νικολάϊ Γρηγόριεβιτς ζητήση νά παίξη καί εΐνε εύδιάθετος, 
θά τώ κάμω λόγον περί τής έπιθυμίας σας νά τόν άκούσητε καί έάν έπι- 
τύχω τοϋτο, θά σάς τό αναγγείλω. Σεις έρχεσθε σιγά σιγά έδώ καί 

κάθεσθε όπου τύχη, προσπαθοΰντες νά μή έπισύρητε τήν προσοχήν του.
— Έκλαμπροτάτη, θά άναμ,ένω τήν εύεργεσίαν ταύτην ώς τήν ούρά— 

νιον βασιλείαν' θά είσδύσω ώς ποντικός, άρκεϊ νά άκούσω τοιαύτην 
μεγάλο φυίαν!

— Άλλά μή συγκινεϊσθε, γνωρίζετε πόσον σάς βλάπτει τούτο, προσέ
θεσα, παρατηρήσασα πόσον ή χειρ του είχε ψυχρανθή καί έτρεμε ώσεί 
κατεχόμενος ύπό πυρετού.

— Εΐνε γλυκεία τοιαύτη συγκίνησις, έκλαμπροτάτη, εϊπεν, — εΐνε πλέον 
πολλά χρόνια ποΰ δέν ήκουσα έξοχόν τι, καί ό Νικολάϊ Γρηγόριεβιτς, 
λέγουν ότι εΐνε δύναμις πρώτης τάξεως.

— Ναί, διά νά έννοήση τις τήν μεγαλοφυίαν του, πρέπει νά τον 
άκούση παίζοντα.

Ό Νικολάϊ Γρηγόριεβιτς, ώς προανήγγειλεν, άφίκετο έκ Μόσχας τήν 
επαύριον παρασκευήν μέ τήν αμαξοστοιχίαν τής μ. μ. Περατώσας 
τόν καλλωπισμόν του, ένεφανίσθη άκμαϊος καί φαιδρός, μή αισθανόμενος 
προφανώς ούδέ τήν έλαχίστην κόπωσιν. Είς τήν πρότασίν μου ν’ άνα- 
παυθή, άπήντησεν ότι έκοιμήθη έξαίρετα άπ’ αύτής τής Μόσχας, διότι 
άφ’ εσπέρας είχε παραμείνει είς τήν ’Αγγλικήν Λέσχην, δπου πρός τι
μήν του διωργανώθη ένδιαφέρουσα συναναστροφή.

Μετά τό γεύμα, δταν παρετέθη ό καφές, ό Νικολάϊ Γρηγόριεβιτς, 
άπετάθη πρός τόν σύζυγόν μου, παοακαλών αύτόν νά μή παραιτηθή χά
ριν αύτοΰ τών έξεών του.

— Οί ξένοι εΐνε εύχάριστοι όταν δέν στενοχωρούν τούς οίκοδεσπότας, 
παρετήρησεν,—αύτό εΐνε μία πολύ παλαιά άλήθεια, καί διά τούτο σάς 
παρακαλώ, άκριβέ μου πρίγκηψ, νά ύπάγητε άμέσως νά ήσυχάσητε, καί 
έγώ μέ τήν δούκισσαν θά άσχοληθώμεν έδώ είς τήν μουσικήν καί θά προσ- 
παθήσωμεν νά σάς κάμωμεν νά ίδήτε εύχάριστα όνειρα.

— Νά κοιμάται τις ύπό τούς ήχους τής μουσικής σας, . . . άλλά τοι
αύτην πολυτέλειαν ούτε βασιλείς δύνανται νά άνεχθώσιν, είπε διαμαρ- 
τυρόμενος ό σύζυγός μου.

— Χωρίς φιλοφρονήσεις,—άστεϊζοιχενος παρετήρησεν ό Νικολάϊ Γρη
γόριεβιτς,— έγώ τοσούτφ μάλλον έπιθυμώ νά ήσυχάσητε, καθόσον άπόψε 
έχω σκοπόν νά σάς κερδίσω είς τό πικέτον.

— Παίξετε κάτι τι, προσέθηκεν άποταθεΐς πρός έμέ ό Ρουβινστέϊν, 
δταν άπεμείναμεν μόνοι.

— Άστείζεσθε ; Καί ήμποροΰν νά κινηθούν αί χεϊρές μου, άφού ύμεϊς 
είσθε παρών ; Ένθυμεϊσθε μίαν φοράν, πόσον άσπλάγχνως ήρχισα νά κά- 
μ.νω λάθη, δταν είσήλθατε είς τήν αϊθουσάν μας κατά τήν ώραν τοΰ μα
θήματος μου ;

— Πρός μεγάλην άπελπισίαν τοΰ φίλου μου Δώρ' βεβαίως τό ενθυ
μούμαι, άλλ’ άπό τότε έχετε ήδη τελειοποιηθή καί άπεκτήσατε θάρρος' 
σείς έχετε έζαίρετον καλαισθησίαν. Μπά, τί εΐνε αύτό έκεϊ; ήρώτησε, 
παρατηρήσας τήν παρά τό κλειδοκύμβαλου βάρβιτον, τί, μήπως άρχίσατε 
νά παίζετε βάρβιτον ; θαυμάσιον δργανον, καίτοι όμ.ολογώ, δτι διά τάς

!ί>
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γυναίκας δέν πηγαίνει τόσον καλά — ύπό την έποψιν της χάριτος.
Έσπευσα νά τφ εξηγήσω περί τής παρουσίας τής βαρβίτου είς τήν 

αίθουσάν μου καί έπωφελήθην τής περιστάσεως νά ζωγραφίσω δι’ ολίγων 
τήν ήθικήν τοϋ Όρτυκίδου μορφήν, ΰπομνήσασα τήν πρός τήν τέχνην 
εύλάβειάν του.—Φαντασθήτε ότι μεθ’ όλης τής σοβαρότητος μέ παρε- 
κάλεσε χθες, μαθών περί τής άφίξεώς σας, νά τόν κρύψω πουθενά μόνον 
διά νά σας άκούση παίζοντα.

— Καί τοΰ ήρνήθητε ;
— ’Εννοείται.
— Αυτό είνε πολύ σκληρόν, είπε γελών ό Νικολάϊ Γρηγόριεβρτς,— 

τοιούτους άκροατάς νά τούς πληρώνης δέν τούς εύρίσκεις- έξ όλων αύ
τών, συμπεραίνω ότι ό Τρίγωνης αύτός, συγγνώμ,ην, ό Όρτυκίδης, είνε 
ό αγνότερος όλων τών ιερέων τής Έρατοΰς, φέρετέ μου τον έδώ, κ’ έγώ 
νά τοΰ παίξω ολόκληρον συμφωνίαν.

Καί χωρίς ν’ άναμείνη άπάντησιν ό Νικολάϊ Γρηγόριεβιτς, έκάθισε 
παρά τό κλειδοκύμβαλου. Οί μελισμοί τών ήχων του, ότέ θυελλώδεις ώς 
ένσκύπτουσα καταιγίς, ότέ τρυφεροί ώς ό δειλός ψίθυρος τοΰ πρώτου έρω
τος, διεχέοντο ώς άκατάσχετος χείμαρρος ύπό τήν έπίδρασιν τοΰ κατα- 
λαβόντος αύτόν ενθουσιασμού.

Χωρίς νά χάσω καιρόν έχάραξα άπαρατηρήτως έπί τοΰ επισκεπτη
ρίου μου τά εξής: «Ό Ρουβινστέϊν παίζει—έλθετε, τό έπέτρεψε», καί 
έστειλα αύτό πρός τόν Όρτυκίδην, κατοικοΰντα ού μακράν τής οι
κίας μου.

Μετά δέκα λεπτά είσήλθεν ούτος άκροποδητΐ καί έκάθισε παρά τήν θύ- 
ραν, ακμαίος και στολισμένος ώς προσκεκλημένος είς γάμον.

'Ο Ρουβινστέϊν έξηκολούθει παίζων, ξένος προδήλως, πρός πάντα τά 
περί εαυτόν καί βεβυθισμένος έντός τοΰ μαγικού τών ήχων κόσμου. Έπι 
τέλους αί χορδαί έσβέσθησαν ύπό τήν θριαμβευτικήν τελικήν αρμονίαν 
καί έστράφη. Τό πρόσωπον τοΰ Όρτυκίδου ήτο ώχρόν, έπί τών βλεφα
ρίδων του έτρεμον, απαρατήρητα καί ύπ’ αύτοϋ τοΰ ίδιου δάκρυα.

— Τί έχετε έδώ διά τήν βάρβιτον, ήρώτησεν ό Νικολάϊ Γρηγόριεβιτς, 
τείνων τήν χεϊρα πρός τόν συστηθέντα ύπ’ έμοΰ Όρτυκίδην, — ’Ελάτε 
νά δοκιμάσωμεν.

Ό Όρτυκίδης, ώς πεφοβισμένος, ήρχισε νά άναφυλλίζη τά παρ’έμοί 
εύρισκόμενα βιβλία του.

— Δευτέρα νυκτωδία τοΰ Σιοπέν τή συνοδεία ορχήστρας, άξιόλογα, 
θά προσπαθήσω, όσον τό δυνατόν νά σάς τήν αναπληρώσω . . . Πάρετε 
λοιπόν τήν βάρβιτόν σας.

— Φοβοΰμαι, Νικολάϊ Γρηγόρΐιβιτς, έψέλλισε μετά μεγάλης προσπά
θειας ό διευθυντής τοΰ ταχυδρομείου, είς τό μέτωπον τοΰ οποίου άνέθω- 
ρον μικραί σταγόνες ίδρώτος,— φοβούμαι μήπως τό χαλάσω. . .

— Αί', δέν βαρύνεσθε, δέν εύρισκόμεθα δά καί πρό τοΰ κοινού, ή δού— 
κισσα θά ήνε επιεικής, όσον δΓ έμέ λησμονήσετέ με, έγώ απλώς σάς 
συνοδεύω.

Ό Όρτυκίδης, βραδέως καί μετ’ ασυνήθους τινός πανηγυρικότητος 
έλαβε τήν βάρβιτον καί έτοποθετήθη ολίγον άπωτέρω τού Ρουβινστέϊν. 
Είς τό βιβλίον δέν είχεν άνάγκην νά βλέπη, επειδή έπαιζε σχεδόν πάντοτε 
άπό μνήμης. Ό Νικολάϊ Γρηγόριεβιτς, έδωσε «λά», καί ή βάρβιτος 
διατηρούσα καλώς τόν τόνον κατόπιν τών χθεσινών μας ασκήσεων, τα
χέως έκανονίσθη είς τήν προσήκουσαν τάξιν. Άκουσίως παρετήρησα τό 
πρόσωπον τού Καπιτών Στρατόνοβιτς, προσπαθούσα νά μαντεύσω τά έν 
αύτώ άνακυκώμενα αισθήματα. Ήτο ώχρός, άλλ’ή πρώτη ταραχή καί 
ή άνησυχία έφαίνετο ότι έξέλιπον, άντικατασταθεΐσαι ύπό συγκεντρω
μένης προσοχής. Κατειλημμένος έκτης σοβαρότητος τοΰ προκειμένου, ώς 
στρατιώτης, ισχυρός έν τή συνειδήσει τοΰ καθήκοντος, άνδρείως καί στα- 
θερώς έβαινε πρός συνάντησιν τοΰ άναποφεύκτου κινδύνου. Μοί έφάνη, 
ότι ή χειρ αύτοϋ οίονεί διευθετούσα τό κράσπεδον τοΰ ίματίου του, 
έποίησε λάθρα τό σημεϊον τοΰ σταυροΰ.

“Επαιζε καί αί χορδαί τής βαρβίτου άντήχουν ύπό τό τόξον του μετά 
δυνάμεως ζωντανής ύπάρξεώς, ένώ ό Νικολάϊ Γρηγόριεβιτς καταθελχθείς 
προδήλως έκ τοΰ θελγήτρου τής έκτελέσεώς του, διέχεε βαθμηδόν ολόκλη
ρον πέλαγος ήχων, μεταβάλλων διάτής παντοδυνάμου ισχύος του ταλάν
του καί τής τέχνης τό κλειδοκύμ,βαλον είς πλήρη ορχήστραν.Έγώ άκου
σίως ήμιέκλεισα τούς οφθαλμούς, ΐνα παραδοθώ καθ’ ολοκληρίαν είς τόν 
συναρπάζοντα χείμαρρον τής έξαισίας αρμονίας. . . .

’Απότομος καί ξηρός κρότος, ώς πτώσις ξυλίνου άντικειμένου μέ έκαμε 
νά συνέλθω. Οί λαμπτήρες κεκαλυμμένοι διά χρωματιστών άνταυγαστή- 
ρων, έφώτιζον δι’ ήμίφωτος τήν αίθουσαν. Έν αρχή δέν ήδυνάμην μά
λιστα νά εννοήσω περί τίνος πρόκειται, νομίσασα, ότι ό τρόμος τοΰ κλει- 
δοκυμβάλου προύκάλεσε τήν πτώσιν τοΰ άναλογίου, άλλ’ ή διακοπή τοΰ 
άσματος τής βαρβίτου μοί έπέστησε τήν έπί τοΰ Όρτυκίδου προσοχήν 
μου. Τό έκ τών χειρών αύτοϋ καταπεσόν τόξον έκειτο έπί τοΰ δαπέδου, 
αύτός δέ κυρτωθείς πως, έκλινε τήν κεφαλήν του έπι τής βαρβίτου.

— Τί συνέβη ; ήρώτησεν ήμιστραφείς ό Νικολάϊ Γρηγόριεβιτς.
— Έλυποθύμησε, όγρήγορα νερόν, καλέσατε ιατρόν, διέταξα, μετά 

κόπου ύπεγείρουσα τήν κεφαλήν τοΰ διευθυντοΰ τοΰ ταχυδρομείου, έντρο
μος έκ τής νευρικής ώχρότητος τοΰ προσώπου του καί τών άμαυρωθέν- 
των οφθαλμών του.

Ό Ρουβινστέϊν έσπευσεν είς βοήθειάνμου, άπασαι όμως αί προσπάθειαί 
μας,ΐνα φέρωμεν είς τάς αισθήσεις του τόν Όρτυκίδην άπέβησαν ανίσχυροι.

Ό μετά είκοσι λεπτά τής ώρας άφιχθείς ιατρός δ'.έγνωσε συγκοπήν 
τής καρδίας· ό θάνατος έπήλθεν άκαριαίως : ό πτωχός μου Καπιτών 
Στρατόνοβιτς έπλήρωσε μέ τήν ζωήν του τήν εύτυχίαν νά παίξη μετά 
τοΰ βασιλέως τών κλειδοκυμβαλιστών.

Εννοείται, άνέβαλον τήν εσπερίδα μου καί πολύ μετά ταϋτα δέν άπε- 
οάσιζον νά δώσω μουσικήν τινα συναναστροφήν.

(Έκ τοΰ 'Ρωσσικοΰ) ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
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ΑΠΕΛΠΙΣ ΕΡΩΣ—si—
Αφ’ δ'του έλαμψ’ έν έμοϊ αισθήματος ήμερα, 
Τήν εύτυχίαν μοί δηλοϊ ανέσπερος άκτίς Σου. 
Άλλ’ εύτυχίαν δύσποτμον ! Έξ ’Αχανούς αβύσσου 
Έν ω πλανώμαι, άφθαστον Σέ θεωρώ αστέρα.

ΤΩ I κάλλος άπαράμιλλον ! έν τή νέκρα ψυχή μου
Σύ πρώτη έπνευσας ζωήν καϊ δρόσον ούρανίαν’
Καϊ έκτοτε άκοίμητον ασκούσα γοητείαν
Πληροίς τδν βίον μου χαράς, άλλά χαρας πένθιμου.

Έκ Σοΰ τδ πρώτον ήντλησα τοΰ έρωτος τδ ναμα, 
Άλλα πηγήν ούδέποτε ένώπιον μου είδον’
Είσαι κρατήρ άόρατος απατηλών έλπίδων 
Ζωογονών τά στήθη μου καί φθειρών με συναμα.

Παιδίσκην Σέ έγνώρισα, φαίδραν, χαριτωμένην’ 
Σέ είδον έξανθήσασαν λαμπρώς ένώπιον μου,
Σ’ έλάτρευσα. Είς τάς πτυχάς έν τούτοις τών στηθών μου 

Έτήρουν τήν λατρείαν Σου βαθέως κεκρυμμένην.

Ούδέποτε ύπώπτευσας τδ βάθος τής ψυχής μου, 
“Ητις τδ πρώτον ήδη νΰν πρδ Σοΰ απεκαλύφθη.
Ναί, δέν έγνώρισας ποτέ δτι δεινώς έρρίφθη
Εις τδν ψυχρόν Σου έρωτα ή φλογερά έλπίς μου.

Ακούω καλλικέλλαδον, ώς άηδόνος άσμα, 
Σπαράττουσαν τά στήθη μου τήν λιγυράν φωνήν Σου, 
Είς έκστασιν άρπάζομαι, ώς ϊδω τήν μορφήν Σου,

Ανοίγω τάς άγκάλας μου, άλλά διώκω φάσμ,α !

Έλάτρευσα δ μάταιος τά ιδεώδη κάλλη
Καϊ τάς άψύχους καλλονάς τής φύσεως ηράσθην. 

Έπίστευσα είς όνειρα καϊ φάσματα ήσπάσθην, 
Έν ω ή ζώσα Καλλονή ένώπιον μου θάλλει.

Έλάτρευσα περιπαθώς τδ ρόδον τοΰ Μαιου, 
“Οταν άβρδν καϊ εύθαλέςίείς κήπον βασιλεύη.
Άλλ’ ή μορφή Σου κάλλιον τοΰ ρόδου σαγηνεύει 
Καϊ είς δεσμούς ΰποδουλοι ιμέρου αιωνίου.

; Έλάτρευσα τών ούρανών τήν άφατον μαγείαν 
Όπόταν κατοπτρίζωνται είς βεϊθρα γαληναΐα. 
ΙΙλήν τών γλαυκών όμμάτων Σου υπερτερεί ή θεα 

“Οταν εις άβυσσον ψυχής έλλούωνται βαθεϊαν.

Την ροδοδάκτυλον αυγήν έλάτρευσα έπίσης, 
Όταν φαιδρά προκύπτουσα τήν χαρμονήν έκχέη’
Καί όμως έκ τών ροδαλών χειλέων Σου εκρέει 
Λαμπρότερου μειδίαμα, όπόταν δμιλήσης.

Τις έπουράνιος ακτίς μετ’ αύρας φιληθείσα
Σέ ερριψεν έπί τής γής, ώ πλάσμα τών αιθέρων ;
Τίς άγγελος θεσπέσιος, τδ πρόσωπον Σου φέρων 
Έπιδημεϊ μετά θνητών, Θεότης πλανηθεΐσα ;

Είπε, άν είς τά στήθη Σου σαρξ ανθρώπινη πάλλη, 
Άν αί πικραί όδύναι μας καί τά λυγρά μας πάθη 
Ταράττουν καί τής μυστικής καρδίας Σου τά βάθη, 
Πρδς τΐ ή αμβροσία Σου μοί κλείεται αγκάλη ;

Τούς θησαυρούς τοϋ κάλλους Σου πρδς τί διαφυλά ςτεις, 
Άφ’ ού τδ πάν έπί τής γής διέπει ματαιότης ;
Όταν παρέλθ’ ή ευπτερος τοϋ βίου Σου νεότης, 
Τότε ματαίως θά θρηνής πικρώς τά θέλγητρά της.

Σπεΰσον λοιπόν, ΐνα γευθής έρώτων αμβροσίαν
Πριν ή τήν κόμην τήν χρυσήν ό χρόνος Σοι λευκάνη 
Πριν ή ψυχρόν φθινόπωρου τά ρόδα Σου μαράνη 
Άπόλαυσον τοΰ έαρος αύτών τήν ευωδίαν.

Έλθέ είς τήν φαιδράν αύγην τών δύων σου όμμάτων 
Νά λούσω τών όμμάτων μου την θλιβεράν σκοτίαν.
Νά σβέσω είς τήν εΰ'δροσον τοΰ χείλους Σου μαγείαν 
Τήν θυμοβόρον φλεγμονήν ιμέρων ανιάτων.

“Ω ! άν ποτέ τδν έρωτα τοΰ στήθους μου θηλάσης, 
’Αθανασίας θά γευθής έξ ήδονής αγνώστου.
Θά ήν δ κόλπος μ’ ουρανός καί Σύ ά ήλιος του,
Καί έν έμοί ανάσσουσα τοΰ σύμπαντος θ’ άνάσσης.......

Οί'μοι ! Καί πάλιν δνειρον δ τάλας έγκολποΰμαι ! 
“Ω! σύγγνωθι τδν οίστρον μου, θεότης έάν ησαι’ 
Άλλ’ άν ίχώρος καί ψυχής ανθρώπου έμφορήσαι 
Μή άφες είς τδ πάθος μου ώς σκώληξ νά δινοΰμαι.

Άλλ’ έστω ! Κάν ούδέποτε τδν οίκτον μ’ απονείμης 
Δέν απαιτώ αντάλλαγμα τής ίεράς λατρείας.
Ώσεί φοιβάζων ίερεύς ζωοποιοΰ θρησκείας
Θά διασώζω άσβεστον τήν δάδα τής Σής μνήμης.

< (4895)

Ε. I. ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ
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ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑΙ

ΤΑΡΣΗ Δ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ. Διά τοϋ θανάτου της σεβαστής καί 
διακεκριμένης δεσποίνης ΤαρΟΰς Δ. Παπαδταμαντοπούλου έξέλιπεν έκ τής ζωής 
μία διασωζομένη προσωπικότης, ύπομιμνήσκουσα χρόνους ευκλεείς τής Ελλάδος. 
Μικρά έτι κόρη διήλθε τάς περιπέτειας τοΰ ίεροϋ αγώνος μετά τής οικογένειας τοΰ 
Άνδρ. Ζαΐμη, καί δεκαοκταέτις συζευχθεΐσα τον υιόν τοΰ ήρωος Ίσιάννον Πα- 
παδιαμαντοπούλον, έκ τοΰ αρχοντικού οΐ’κου τοΰ όποιου έν Πάτραις έρρίφθη 
τδ πρώτον δπλον τής Έπαναστάσεως, Δημητριον, διήλδεν εν άρμονίοι τών αύτών 
μετ’ αύτοΰ πατριωτικών αισθημάτων τας διαφόρους φάσεις τής πολιτικής καί κοι
νωνικής τής Πατοίδος άναπτύξεως, πάντοτε μετ’ ενδιαφέροντος μελετώσα τα πράγ
ματα καί τά πρόσωπα καί πάντοτε έξάγουσα έκεΐθεν διδάγματα πολύτιμα διά τά 
τέκνα αύτής. 'Απλή καί χαρΐεσσα, διεκρίνετο μέ τήν 'Ελληνικήν στολήν της είς τάς 
συναναστ^οφάς τοΰ Βασίλειος Όθωνος, έν αΐς συνήντα τις τούς περισωθέντας έκ τοΰ 
μεγάλου αγώνος μεγάλους άνδρας, καί έφαίνετο, τδ αύτδ διατηρούσα ένδυμα, αφε
λής καί εύθυμος πάντοτε είς τούς χορούς τοΰ Βασιλέως Γεωργίου,αναπολούσα μετά 
ετη άλλα έθιμα καί άλλον κόσμον.

Ό οίκος τοΰ συζύγου τη: έδέξατο είς διαφόρους περιστάσεις πάν ό,τι έπίλεκτον 
είχε νά επίδειξη ή ήμετέρα κοινωνία, ιδία δέ κατά τήν Μεταπολίτευσιν έκεϊ συν- 
ηντάτο πάσα εξέχουσα προσωπικότης, διότι γνωστόν τυγχάνει όποιον ό Δτιμ. Πα- 
σταδιαμαντόπουλος έλαβε τότε μέρος ώς στρατιωτικός διοικητής τής πρωτευού- 
σης καί όποιας ύπέρ τής τάξεως παρέσχεν εκδουλεύσεις. Έν τή πυρετώδει εκείνη 
δράσει, ή Ταρΰή Παπαδιαμαντοστούλου, απέριττος,εύπροσήγορος,μέ διαυγέστα- 
τον νοΰν καί κρίσιν βαθυτάτην, παρηκολούθει προσωπικώς τήν έξέλιξιν τών όλων γε
γονότων, συζητούσα περί παντός ενδιαφέροντος ζητήματος μετά δυνάμεως καϊ 
πείρας. Καί όπόταν ελθόντος τοΰ Βασιλέως Γεωργίου, προσελήφθη ώς ύπασπιστής 
αύτοΰ έκ τών πρώτων ό Δημϊιτριος Ιΐαπαδχαμαντόπουλος, ή σύζυγος αύτοΰ ά- 
φιέρωσεν είς τήν νέαν δυναστείαν την θερμήν, ειλικρινή καί άδολον άιοοσίωσίν της, 
ής ή δύναμις μετεδόθη είς αύτην έκ τής καρδίας τοΰ συζύγου της.

Ή Ταρόή Παπαδιαμαντοποΰλου μέχρι τελευταίας στιγμής συνδυάζουσα πρός 
τδ κάλλος καί την εύγένειαν τοΰ γένους, τό ήθικδν τής ψυχής κάλλος καί τήν έμ
φυτον τής καρδίας εύγένειαν πρ’ος φρόνημα Ελληνοπρεπές, άπετέλεσε πρότυπον Έλ- 
ληνίδος δεσποίνης, ύπήρξε δέ καί ώς άτομον καί ώς σύζυγος καί ώς μήτηρ ύπόδειγ- 
μα χριστιανικής έκπληρώσεως τοΰ καθήκοντος. Άπέθανεν έν Άθήναις τήν 7ην ’Α
πριλίου 1895.

ΔΕΣΠΩ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ. Ό θάνατος έπετέλεσε δύναται τις είπεΐν πλέον 
πλήρες τό πεπρωμένου εργον του, καί ήδη ή μήτηργή έδέχθη είς τούς κόλπους της 
εκείνους. οΐτινες αγωνιζόμενοι τόν ύπέρ τής πίστεως καί έλευθερίας αγώνα, έσεισαν 
μέ τάς χεΐρας των μόνας τα πελάγη καί τάς Ηπείρους, καί ανέσυραν άπό τοΰ ονείδους 
καί ήγαγον ένώπιον έμβροντήτου καϊ ένθουσιώντος κόσμου είς ελεύθερον βίον τήν κα- 
θημαγμένην 'Ελλάδα. Μεταξύ εκείνων καί ήμών έμεσολάβησεν άλλη γενεά, γενεά 
ένατενίσασα είς τά πρόσωπα τών ελευθερωτών τοΰ “Εθνους, γενεά οιδαχθεϊσα από τής 
μεγαλοφοοσύνης εκείνων καί από τοΰ πατριωτισμού, καί τής γενεάς ταύτης τά τέκνα, 
έν τή αοχομένη δύσει τοΰ βίου των,αρχόμεθα παραδίδοντες ήδη είς τήν γήν τή; νεκρο- 
πόλεως τών ’Αθηνών, την καλύπτουσαν τόσην δόξαν, τόσην λάμψιν, τόσην ζωήν. Είς 

τήν σφαίραν ταύτην άνήκεν ή τήν 28ην Σεπτεμβρίου 1895 θανοΰσα έν Άθήναις 
πλήρης ημερών Δέδστω X. Άνδρέου, μήτηρ τοΰ παρ’ ήμΐν διαπρεπούς ιατρού καί 
καθηγητοΰ τοΰ ’Εθνικού Πανεπιστημίου κ. Μ. Χατζημιχάλη.

Γυνή αρχαϊκή, άληθώς ελληνική φυσιογνωμία, έξ έκείνων έφ’ ών διέμενεν ό τύ
πος τής μεγαλουργού τής Ελληνικής Έπαναστάσεως γενεάς,ήσθάνθη άπασαν τήν δύ- 
ναμιν τοΰ θείου τής έλευθερίας πόθου έν τή παιδική της καρδίοι καί άπασαν τήν ίσχύν 
τοΰ ένθουσιασμοΰ έπί τή έπιτεύξει τοΰ μεγάλου έκείνου έργου, ύπέρ ού πάσα έλλη- 
νική ΰπαρξις τόσα δεινά ύπέστη. Έν γένει ή είκών τοΰ θανάτου ασκεί εμπληκτον έν- 
τύπωσιν έπί τής ζωής. "Οταν δμως συντριβή ύπάρξεις,ών τδ όνομα καί ή θέα διεγεί- 
pouot μυχίους τούς παλμούς καί τας ίερας αναμνήσεις, τοΰ θανάτου ή παρουσία τότε 
αποβαίνει πλειότερον αλγεινή, διότι θρηνών τις τόν έκ τής ζωής απερχόμενον, θρηνεί 
έν ταύτω καί τδ εύκλεές παρελθόν, ούτινος ύπήρξε μάρτυς. Καί τοιοΰτον παρελθόν 
μεστόν έξοχων εικόνων καϊ αναμνήσεων άντεπροσώπευεν ή ΔέΟπω Χρ. Άνδρέου. 
Θυγάτηρ τοΰ ’Αρχιστράτηγου Χατζΰ Μιχάλτι, τοΰ διοργανώσαντος άριστον ιππι
κόν καί διοικήσαντος αύτδ έν Κρήτη, δτε αυτή έμάχετο κατά τών Τούρκων, καί 
σύζυγος τοΰ Χρήστου Άνδρέου, ύπηρετήσαντος ώς ύπασπιστοΰ έν τή Αύλή τοΰ 
Βασιλέως Όθωνος, συγκαταριθμεΐται μεταξύ τών γυναικών έκείνων, αΐτινες έν τή 
έκτελέσει τών καθηκόντων αυτών, ώς συζύγων, εθεώρουν καί ύπέρτατον χρέος 
των, ϊνα άκολουθώσιν είς τας μάχας τούς γονείς καί συζύγους αύτών, άψηφοΰσαι 
τούς κόπους καί τάς στερήσεις τών ημερών έκείνων, αΐτινες έδημιούργησαν μεγά- 
λην τήν πατρίδα ήμών, καί περικλείουσαι είς τά στέρνα των τήν ίσχυοάν πεποίθησιν 
τής ύποχρεώσεως αύτών πρός τδ “Εθνος καί την αποκατάστασιν αύτοΰ.

Μετά τοΰ θανάτου τής ΔέΟπως X. Άνδρέου ήφανίσθη ίσως τελείως καϊ ό τε
λευταίος τύπος Σουλιωτίσσης,ήτις συμπληροΰσα τοΰ άρρενος τόν τραχύν καί πολύμο
χθον βίον, μετέχει τών κακουχιών καί τών ήρωϊκών αγώνων έκείνου. 'Ως τοιαύτη 
καί ή έκλείψασα Σεβασμία γυνή, παρά τό πλευρδν τοΰ Συζύγου της, οπλαρχηγού 
τοΰ Σουλίου, έζησε καί έδρασεν ώς έπαξία εκείνου σύντροφος. Τοιοΰτος θάνατος έ- 
πιστέφων τοιοΰτον βίον, παρέχει διδάγματα, άτινα εύτυχεΐς οί δυνάμενοι νά καρπω- 
θώσιν.

ΕΛΙΣΑΒΕΤ Φ. ΦΙΛΩΝΟΣ. Λέγουσιν, δτι ό χρόνος έπουλοΐ άπάσας τάς πλη- 
γάς τής καρδίας, καί δμως ύπάρχουσι θλίψεις, αΐτινες σύν τώ χρόνω αύξάνονται 
καί μεγαλύνονται. Καί αί θλίψεις αύται είναι έκεϊναι, αΐτινες γεννώσαι τό πρώτον 
κατάπληξιν, δέν άφίνουσι τόν νοΰν νά σκεφθή μετά τής πρεπούσης ήρεμίας, έν ώ 
μετέπειτα παρερχομένης εκείνης άναμετρεϊται τδ μέγεθος τής συμφοράς. Είς τοι- 
αύτην στιγμήν θλιβεράς άναπολήσεως, εις τοιαύτην όδυνηράν ένθύμησιν, έφ’ ής 
κυριαρχεί ό βαθύτερος πόνος, φέρει πάσαν γνώριμον ψυχήν, ή άνάμνησις τής Έλι- 
Οάβετ Φίλωνος. Γυνή τοσοΰτον αγαπητή ώς εκείνη, δύναται νά έκπνεύση καί νά 
ταφή, άλλά δέν δύναται νά λησμονηθή ύφ’ όλου τοΰ κόσμου, δστις διατηρεί καί 
αισθάνεται τόν άπ’ο τής ζωής άδικον χωρισμόν της. Πολέμων κραυγαί δέν έπλη- 
ξαν τά ώτα τής διακεκριμένης ταύτης δεσποίνης, ητις έκηδεύθη διά συμπαθεστάτων 
έκδηλώσεων αγάπης καί θλίψεως τήν 15ην Φεβρουάριου 1895. Αί απηχήσεις δμως 
λόγων βαθυγνώμονος συζύγου, μεθ’ ού έπί μακρά έτη έζησε, διεμόρφωσαν τδ ήθος 
αύτής καί συνεπλήρωσαν αγωγήν, ην σεμνή διδασκαλία καί ατμόσφαιρα έναρέτου 
οίκου, ειχον καταστήσει τελείαν καί ζηλευτήν.Οΰτω παρά τή ΈλιΟάύετ Φίλυινος 
άνεγνωρίζετο δ άληθής τύπος τής έναρέτου γυναικός, ής ό βίος παρίσταται εστία 
οικογενειακής γαλήνης, ύπόδειγμα έξαιρέτου οίκοδεσποίνης, συζύγου, μητρός, πηγή 
συμπάθειας καί εύγνωμοσύνης. Μέχρι τελευταίας στιγμής ύπήρξεν ή έν τω εύγενε- 
στάτω οίκω της ζωογονούσα ψυχή. Γυνή ώραία καί καλλίστη τήν οψιν, άνεφάνη 
έν τών έγκαυχημάτων τής Κοινωνίας τών Αθηνών, ούδείς δ’ ευτυχήσας να γνω- 
ρίση τήν άοίστην ταύτην πολΐτιδα έν τή πρώτη μάλιστα τής ήλικίας ακμή, θα 
λησμονήση τδ θέλγητρον τής συναναστροφής καί τής δεξιώσεώς της. Άγαθωτάτη 
δέσποινα, κόσμον δλον έγκλείουσα καλλίστων αισθημάτων καϊ έν τή κοινωνία καί 
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έν τώ οΐ'κω αυτής άνέπτυξεν όλα τά δώρα τής εΰγενούς ψυχής της. ’Άφθαρτου εν 
τή μορφή και τή καρδίμ της διατηρούσα άπαντα τον λαμπρόν έκεΐνον καί αρχαϊ
κόν τύπον χριστιανικής καί γνήσιας Έλληνίδος, άνετράφη εις την έξιν τής αρετής 
καί των ύποχρεώσεων τού φύλου της, μή άφήσασα πώποτε, ι'να τά θωπεύματα 
τής οικογενειακής αυτής περιωπής, μεταβάλλουσι τόν αφελή χαρακτήρα καί τά 
χρηστά ήθη, άτινα διακρίνουσι μίαν όντως πολύτιμον και διακεκριμένην γυναίκα.

Ή κατ’ οίκον αρετή είνε τωόντι ή ύψίστη καί ή εργασία αυτής εύγενεστέρα 
πασών, καθόσον ευπρόσιτος εις τούς πάντας, καθίσταται ή κυρία βάσις τού κοινω
νικού οικοδομήματος καί συνεπώς τού ηθικού μεγαλείου παντός έθνους. Ή Ελι
σάβετ Φίλωνος, θυγάτηρ τού έκ Χαλκίδος μεγαλοκτηματίου Κωνσταντίνου Κα· 
φετζόγλον, τήν κατ’ οίκον αρετήν ταύτην, καί ώς σύζυγος ενός τών επιφανέστε
ρων ’Ανδρών τής ήμετέρας πατρίδος, καί ώς μήτηρ διαπρεπών τέκνων, εξοχως τι
μωμένων έν τή Ελληνική Κοινωνία, έξήσκησε μετά παραδειγματικής πάντοτε α- 
φοσιώσεως, αείποτε αγαθή, συμπαθής, τύπος τελείας εύγενείας καί καλοσύνης, 
σπάνιάς καί προσφιλέστατης μητρός. Τό κάλλος τής μορφής ήμιλλάτο προς το,κάλλος 
τής ψυχής της. Είχε τήν καρδίαν εις τά χείλη, τήν αφέλειαν εις τους αγαθούς 
τρόπους, καί τήν ειλικρίνειαν έν τοΐς αίσθήμασι, προσόντα έμπνεοντα τον σεβα
σμόν καί τήν έκτίμησιν εις πάντας τούς γνωρίσαντας αυτήν.

Άτυχώς άφηρέθη έκ τής ζωής καθ’ ήν στιγμήν ίσως προσφιλέστερον θα εβλε- 
πεν άμοιβομένην τήν έν τώ άγαπητω οΐ’κω της μακράν καί πληρη εγκαρτερήσεως 
ύπηρεσίαν αυτής, έν τή όποια ένεσαρκοΰτο ή μοναδική άγαθοτης τής καρδιας της 
καί ή επί πάσης ανάγκης καί περιστάσεως βαθεΐα καί μεμετρημένη αντιληψις της.

Ό θάνατος άνέλαβε νά συνέχιση πλέον έπ’ άπειρον τόν ήρεμον και γλυκυν^ ύ
πνον της έν τώ τάφω, εις ον αχώριστος σύντροφος καί εν τή αιώνια αυτής γαληνη 
τήν παρηκολούθησε μετ’ ολίγον, ό σκληρώς εις τάς τελευταίας ημέρας τής ζωής 
του διά τού θανάτου της δοκιμασθείς πεφιλημένος αύτής σύζυγος Φίλων Φίλωνος.

Ύπάρχουσι συμφορά!, δΓ ας οΰδεμία δύναται νά εύρεθή παρηγοριά. Είναι κε
ραυνοί, άοανίζοντες τά στηοίγματα καί τάς έλπίδας τής ζωής καί βυθιζοντες την 
ψυχήν εις άβυσσον θλίψεως καί άπογνώσεως. Μόνη ή άνάμνησις μένει άσβεστος εις 
τήν καρδίαν τών τέκνων, τών αδελφών, τών οικείων, τών φίλων, δσοι έθερμανθη- 
σαν εις τών εύγενεστέρων αισθημάτων τήν γλυκεράν λάμψιν. Ταΰτα, και μετά 
τήν έξαφάνισιν έγκαρδίως άγαπηθεισών έπί τής γής ύπάρξεων, διαχέουσι ευπρόσδε- 
κτον παρηγοριάν εις την σκληραν τής στερήσεώς των οδύνην.

«Γυναίκα ανδρείαν τί; εύρησει; Τιμιωτερα δε εστι 
«λίθων πολυτελών ή τοιαύτη». ΠαρΟίμ. Κεφ. 31ον.

ΚΑΣΣΙΑΝΗ Δ. ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ. Τοιαύτη, ο'ία έν τοΐς ανωτέρω διατυποΰται ή 
γυνή ή ανδρεία, ύπήρξε τώ ό'ντι ή Κασσιανή Πυλαρινοΰ, σύζυγος τού αρχαίου εργάτου 
τών 'Ελληνικών γραμμάτων κ. Διονυσίου Λιναρδάτου, αίφνης τόν βίον μεταλλά- 
ξασα τή 12 ’Ιουλίου 1894. Έξ οίκου εύπορου καί ούχί άσημον κατέχοντος θέσιν 
έν τή ήμετέρα κοινωνία όρμωμένη, έκ παίδων δέ άνατραφεΐσα έν πνεύματι εύσε- 
βείας, σωφροσύνης, φιλαλήθειας, φιλοστοργίας, φιλαδελφίας καί φιλανθρωπίας, ύπό 
τό περίφροντι καί άγρυπνον ό'μμα μητρός ευσεβούς, αύστηράς την ηθικήν, φιλο- 
συζύγου καί φιλότεκνου,πόρρω πάσης ψυχοφθόρου καί ήθοφθόρου ομιλίας καί θέας, 
δικαίως κατέλαβεν ή μακαρΐτις Κασσιανή, ένεκεν τοιαύτης έπιμεμελημένης αγω
γής, τήν πρώτην βαθμίδα εν τή χορεία τών συνακμαζουσών αύτή νεανίδων. Καί 
παρθένος μεν διατελοΰσα τού οίκου αύτής ήν τό χάρμα καί τό σέμνωμα, τής δ’ή
μετέρας κοινωνίας άναντιρρήτως κόσμος απαράμιλλος' σύζυγος δέ γενομένη άνέπ
τυξεν ίσχυρώς πάντα τά αντί περιδέραιου έκ μαργαριτών καί πολυτίμων λίθων πε
ριβάλλοντα καί περικοσμούντα αυτήν ποικίλα ηθικά, θρησκευτικά καί φιλανθρωπι
κά αισθήματα καί προτερήματα.—-Ήλέει άνευ έπιδείξεως, καί ώς μάλιστα άπο- 
κρυπτομένη, έφαρμόζουσα έαυτή ώς οιόν τε αύστηρώς τό ευαγγελικόν λογιον «μή

γνώτω ή αριστερά δ,τι ποιεί ή δεξιά». Συνέπασχε, βαθέως συγκεκινημένη, τοΐς 
δυστυχοΰσι καί άποκλήροις τής τύχης. Έχαψε και ηύφραίνετο έν αλήθεια έπί τή 
ευπραγία τού πλησίον, τού πλησίον την ευπραγίαν θεωρούσα ιδίαν έαυτής ευπραγί
αν. Έδείκνυεν αληθώς ανυπόκριτον ταπεινοφροσύνην, άτυφίαν καί σεμνότητα, μη
δέποτε περιβληθεΐσα μάταια πολυτελή καί έπιδεικτικά ΐμάτια καί κοσμήματα έν 
τώ μέσω τής ύλικής ευημερίας, εις ήν εβλεπεν, δτι ηύ'ξανεν όσημέραι ό συζυγικός 
οίκος. Ήγάπα καί έθεράπευε τήν αλήθειαν τοσούτω έκθύμως, τοσούτω σφοδρώς, 
ώστε αψευδέστατα καί δή δικαιότατα δύναται νά μεθαρμοσθή αύτή τό εξής γρα
φικόν ρητόν. «"Ιδε αληθής χριστιανή, έν ή δόλος ούχ εύρέθη». Άλλα πρώτιστα 
καί μάλιστα έπί τή προώρω έπαλλήλω απώλεια πέντε τέκνων κατέδειξεν αλη
θώς όποιος πλούτος καρτερίας καί ύπομονής, προϊόν ύγιούς θρησκευτικής αγωγής 
καί παιδείας, ένυπήρχεν έν τή έαυτής ψυχή, μηδένα μηδέποτε άφεΐσα γογγυσμόν 
ή απερίσκεπτου λόγον έπί τηλικούτω δεινώ πλήγματι, άλλ’ αείποτε μετά του ’Ιώβ 
αναφωνούσα: « Ώς τώ Κυρίω εδοξεν, ουτω καί έγένετο! Εΐη τό όνομα Κυρίου εύ- 
λογημένον!»—’Εν τή μετά τού συζύγου συμβιώσει διαρκεσάση είκοσι καί οκτώ ό
λα ετη, ούδεμίαν ουδέποτε, ούτε έργω ούτε λόγω, λύπης ή δυσαρέσκειας παρέσχεν 
αύτώ αφορμήν. "Οθεν ούτος, ύπ’ όψιν λαμβάνων καί τάλλα τής μακαρίτιδος πολύ
τιμα καί σπάνια προτερήματα,ήγάπα, έλάτρευε καί εσεβεν αύτήν εις υψιστον βαθ
μόν. Τό δεινόν όμως πλήγμα τής προώρου έπαλλήλου τελευτής πεφιλημένων τέ
κνων,εζόφωσεν οπωσδήποτε τήν έαυτής καρδίαν, άπεικονισθεΐσαν έπί τού προσώπου 
της, τότε δέ μόνον έχάοη αληθινής μητρός χαράν, δτε είδε τήν πρεσβυτέραν τών 
δύο θυγατέρων της,αϊτινες ύπελείφθησαν αύτή, άποκαθισταμένην κατά τάς ύποκαρ- 
δίους αύτής εύχάς μετ’ άνδρός έπιστήμονος καί συνετού. Αλλά, φεΰ! ή χαρά αυτή 
διήρκεσεν όσω καί έαρινόν άνθος, διότι, όλίγω μετά τήν αΐσίαν ταύτην άποκατά- 
στασιν, κύψασα ύπό τήν κατεσκληκυΐαν καί παγετώδη τού θανάτου χεΐοα, άπέ- 
πτη ή πολύτιμος γυνή εις τούς ουρανούς, αληθώς προπεμπομένη ύπό τής αειθαλούς, 
αμαραντου καί αειζώου συνοδίας τών έαυτής αρετών καί άγαθοεργιών.

Έν Ληξονρΐω τή 21η Νοεμβρίου 189 a
Σ ..

ΔΗΜ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ. (”Ιδε εικόνα έν σελ. 352). Έν όλη τή ακμή τής 
ήλικίας καί τής χρησίμου ζωής του τής πολυτίμου, μέ ό'νειρα καί πόθους εύγενεΐς 
καί άφιλοδόξους ό Δημύτριος Άντωνόπουλος άπέθανεν έν’Αθήναις τήν 8ην’Ιου
λίου 1895. Ήδύνατο να κληθή διδάσκαλος τού Γένους, σχών τόσην συγγένειαν ή
θους, μορφώσεως καί ταπεινοφροσύνης, μέ τούς Γενναδίους καί τούς Δούκας, άν ή 
μετριοφροσύνη του δεν άπέκρουε καί τινα φαινομενικήν διάκρισιν άπαιτουμένην ο
πωσδήποτε προς τούτο.Οί σκοποί του, πολύ ευγενέστεροι, μή άτενίσαντες εις προ
σωπικήν ανάδειξιν, έπεξετάθησαν εις ούσιαστικώτερον έργον, τού όποιου μακρο
χρόνιος ή καλλιέργεια, τούς καρπούς συνεκόμισεν άφθονους.

Ό Δημήτοιος ΆντωνόποιΛος, δευτερότοκος υιός τού Βασιλείου Άντωνο- 
πούλου, έκ Πτέρης τής Αίγιαλείας, ενός τών αποστόλων τής Φιλικής Εταιρίας, 
φίλου καί συναγωνιστοΰ τού στρατηγού Μελετοπούλου, γεννηθείς κα’ι άνατραφείς έν 
αύτή τή γραφικωτάτη καί εύάνδρω Πτέρη, εστάλη κατόπιν εις ’Αθήνας, όπου έ- 
ξηκολούθησε τάς σπουδάς του, διακριθε'ις καί άποπερατώσας αύτος εις τήν Φιλολο
γικήν σχολήν, έν Εσπερία δέ μετά ταΰτα τελειοποιηθείς ώς άριστα.Τήν ένΈλλάδι 
έπιστροφήν του ήκολούθησε πρόσκλησις αύτού,ώς καθηγητού έν Κων(πόλει καί ο
λίγον βραδύτερον έν Σάμω, ένθα μετά τού κ. Κοντού, Διευθυντού τού τότε έκεΐ 
Ελληνικού γυμνασίου, διά στενής συνεδέθη φιλίας καί έκτιμήσεως, διαδεχθείς αμέ
σως αύτόν έν τή θέσει ταύτη.

Τά αποτελέσματα τής έν Κωνσταντινουπόλει καί Σάμω περιφώτου διδασκα
λίας τοϋ Δημητρίου ’Αντωνοπούλον έσημείωσαν διακεκριμένως το ο>ομά του 
μεταξύ τών έξοχων έν τώ έξωτερικώ διδασκάλων και καθηγητών τής ήμετέρας 
γλώσσης.
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Άλλ’ έκεϊνο τδ όποιον καί έξαιρετικώς άνέδειξε τον άνδρα, είνε ή δράσίς 

του ώς Διευθυντοΰ τής έν Τεργέστη 'Ελληνικής Σχολής. ’Επί εικοσαετίαν σχεδόν 
μεταδίδων τά φώτα του καί τον πατριωτισμόν του είς τους εν τή ξένη*  Έλληνόπαι- 
δας, ώς έργάτης άοκνος καί περίνους τών γραμμάτων, ώς ακραιφνής καί θερμός 
φιλόπατρις, ήδύνατο νά καυχάται δτι τδ εργον του, ουδέ σύνηθες ητο, ουδ’ ευχε
ρές. Ή έργασία του ύπήρξεν έθνοφελής ύπδ πάσαν έποψιν, δταν αναλογισθή τις, 
όποιους μαθητάς διεπαιδαγώγησε τοιοϋτος σοφδς διδάσκαλος. Καί αληθώς εύγλωτ- 
τότερον τών γραμμών ήμών τούτων λαλώσι τά ΰψιστα αξιώματα, άτινα σήμερον 
κατέχουσιν οί μαθηταί τοΰ πολυκλαύστου άνδρός, είς τάς διανοίας τών όποιων ή 
ευσυνείδητος διδασκαλία τοϋ Δημητρίου Άντωνοπούλου μετέδωκε τδ φώς τής 
’Επιστήμης καί τήν αγαθότητα τής καρδίας του.

* *

¥

Ό έπιφανής λόγιος καί διαπρεπής φίλος κ. Λ. Μελετόπουλος, πρώηνΎπουρ- 
γδς τών ’Εξωτερικών, έκφωνήσας τδν έπικήδειον τοϋ άνδρός, έξήρε σθεναρώς τα? 
παμπληθείς άρετάς τοϋ Δ. Άντωνοπούλου, ώς έπιστήμονος καί φιλοπατριδο? 
ποδηγέτου τής πρός τά γράμματα όργώσης νεότητος. Ή «Ποικίλη Στοά·, αδυ
νατούσα, ώς έκ τοΰ χώοου αύτής, νά πράξη τδ ίδιον έλευθέρως καί έπαξιως, αισθά
νεται βαθυτάτην θλίψιν διά μίαν τοιαύτην απώλειαν, μεγάλως καί όδυνηρώς βαρύ- 
νουσαν διά τά γράμματα τά Ελληνικά, καί τήν οδύνην της αύτην την μεγάλην 
καί ειλικρινή έκδηλοϊ εις τάς όλίγας γραμμάς τάς όποιας χαρασσει. Ή σκιαγραφία 
ήμών, μή ’έχουσα αξίωσιν ιδιαιτέρας μελέτης, άπαιτούσης άλλως τε παραλληλι
σμόν προσώπων καί πραγμάτων, ανατομίαν φιλοσοφικήν καί ψυχολογικήν έργου 
έπιμόχθου καί βαρυσήμαντου, έν όλίγοις άπλώς παρουσιάζει είς τούς άναγνώστας

Γνώστης βαθύς τής Ελληνικής, Γαλλικής, ’Ιταλικής καί Γερμανικής Φιλολο
γίας, κάτοχος έγκρατής τής Λατινικής Γραμματολογίας, πολυτίμους παρέσχεν εκ
δουλεύσεις καί είς τδν γραπτόν λόγον. Ό «Λόγιος Έρμης· τοΰ κ. Κοντού, πολ- 
λάκις έδημοσίευσε περισπουδάστους διατριβάς του καί έφιλοξένησεν ίκανώς σπου
δαία φιλολογικά καί επιστημονικά μελετήματα τοΰ άνδρός, ύπδ ψευδώνυμον πάν
τοτε κρύπτοντος τήν προσωπικότητά του. ’Απέριττος τους τρόπους δ Δημήτριος 
Άντωνόπουλος, ειλικρινής τήν καρδίαν καί άδολος τδν χαρακτήρα, άνήρ μεγά- 
λης έγκυκλοπαιδικής μορφώσεως καί εΰθύτητος, αγόμενος έκ τοΰ ιερού πυρδς τής 
φιλοπατρίας πρός παν γενναΐον καί ελληνοπρεπές, εύρύνους καί μεγαλόκαρδος, α
σκών τήν διδασκαλίαν ώς Ίερωσύνην, κάλλιστα παραβάλλεται μέ τους σοφούς τής 
άρχαιότητος, σοφδς αυτός τήν σήμερον, είς ήν έποχήν ψευδής καί ατελής ή παιδευ- 
σις κατά τδ πλεϊστον, κατακλύζει τδν δύσμοιρον Ελληνισμόν.

* οί

¥

Πρό ολίγων έτών ό Δημήτριος Άντωνόπουλος έγκατεστάθη δριστικώς έν’Α- 
θήναις μετά τής εύγενοΰς συζύγου αύτοϋ, γυναικδς ποικίλης παιδείας καί αληθοΰς 
αξίας. Τδ έργον του, κάλλιστα δύναταί τις νά είπη, δτι είχε περατωθή. Εικοσιπεν- 
ταετής έργασία, πολύμοχθος καί πεφωτισμένη, καρπούς καί αγαθά ευπορίας συν- 
εισέφερε πλούσια είς τδν ακάματον έργάτην.Άλλ’ αντί πάντα ταϋτα να στρωσωσιν 
αναπαυτικήν τήν κλίνην είς τδν κοπιασμένον μαχητήν, τδν ένεθάρρυναν είς νέαν 
έργασίαν, πολύ περισσότερον έργώδη, ύψηλοτέοας έπιβολής καί μάλλον έθνοφελοΰς. 
Ή φιλοδοξία του άπασα συνεκεντροΰτο είς τήν άποπεράτωσιν τοΰ έργου του, εις 
τήν διάπλασιν ψυχών καί διανοίας, εργον, τδ όποιον έχει αρχήν, αλλ’ ουδέποτε ί
σως τέλος... Καί τής φιλοδοξίας αυτής τής εύγενοΰς καί έξανθρωπιστικής, ή ΐδρυ- 
σις τοΰ Έθνικοϋ Λυκείου ύπήρξεν ή ένσάρκωσις. Τδ ’Εθνικόν Λύκειον παρα 
τοΰ Δ. Άντωνοπούλου, ύπδ νέους πόθους καί άρτιον πρόγραμμα, ύπέσχετο την 
ανατολήν νέας έν Έλλάδι έκπολιτιστικής διαπλάσεως, νέας θετικής διαπαιδαγωγι- 
κής μορφώσεως. Πλήν ή μοίρα άλλως εγραψεν είς τάς βουλάς της καί ό θανατος 
τοΰ Δ. Άντωνοπούλου έπήλθε σχεδόν αιφνίδιος καί απροσδόκητος. Ό ιδρυτής 
άπέθνησκε μόλις έχάραζεν ή ήώς τοΰ φωτός τδ όποιον τοσοΰτον γλυκυθύμως ωνει- 

τοΰ Έθνικοϋ 'Ημερολογίου, τδν άνδρα τδν όποιον εχασεν ή Φιλολογία τής *Η-  
μετέρας Πατρίδος, καθ’ δν χρόνον μάλιστα οί εύγενεΐς καί ένθουσιώδεις πόθοι τοΰ 
Δημητρίου Άντωνοπούλου, διεχάραττον νέαν φωτεινήν δδδν καί έχώρουν α
πτόητοι είς πλήρωσιν αποστολής κατ’έξοχήν ’Εθνικής.

άλγους καί δακρύων ποίημα. ’Αντί τι 
πικραί : 
τικώς, έ 
επί έτη τών 
νεδείχθη διά τής ά 
πορευομένων ομογενών, ώς εις θερμός πατριώτης καί τι, * 
'Ελληνικού ονόματος. Άμέριστον τήν αγάπην καί άμετρον 
κτήσας όλων ----- - -----.......... ΐ-_~ .τν.. ....
απάντων. Χρηστός καί γλυκύς καί προσηνής καί ένάοετοι

μέ Άτ- 
τά άνθη

J.v χρονηση δ γά-
--- .« *_. ’>· -----------

.... ,έετο> ώς νύμφη τις αιθέρια, λευκή ώς ό κρί-
εις τον τάφον. Καί ήκολούθησαν τήν θανήν έκείνην κοπι 
-----καί τδ μνήμα έκεϊνο είς τά βάθη του έκλεισε καί

ος καί θρήνος καί 
συντετριμένην τήν

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΜΑΑΑΝΔΡΙΝΟΣ.Άντί νεκρολογίας θά ήρμοζε περισσότερον 
τετριμμένων φράσεων πόνου καί πένθους,στροφαί

Ό Δημήτριος Μαλανδρΐνος προτοΰ άποθάνει -------
την καοδίαν. έπλήνη όδυναιιώτ την ώυνήν.• · , · I ' III I, ’ I ϊ * ' I

Αθηνών και αντιπροσωπεύων τδ έλληνικδν έμπόριον έν Παοισίοις, ά 
αξίας του καί τών πολλών του χαρισμάτων μεταξύ τών έκι 

πορευομένων ομογενών, ώς εις θερμός πατριώτης καί τιμαλφής άντιπρόσωπι
/ τήν έκτίμησιν κατα- 

κτήσας δλων τών συμπατριωτών μας έκεϊ, εϊλκυεν έξαιρετικήν τήν έμπιστοσύνην 
απάντων. Χρηστός καί γλυκύς καί προσηνής καί ένάρετος καί πρόθυμος πρός δλον 
τον κοσμον, ίδου όποιος ήτο ώς μέλος τής κοινωνίας δ Δημήτριος Μαλανδρΐνος. 
Πρό τριών έτών, μετά μακράν έν τή ξένη απουσίαν, έπανήλθεν είς Αθήνας, μέ 
πόθους καί όνειρα εύγενή καί τρυφερότατα. Καί συνέδεσε τήν ΰπαρξίν του 
θιόα κόρην παγκαλον, καί ή μοίρα έμειδία εις τδ αρμονικόν ζεύγος, καί 
τής πορτοκαλέας εφαίνοντο έπί τινα καιρόν, δτι θά άνέδιδον άστείρευτον τδ συζυ
γικόν άρωμα.

Άλλ’ άλλαι αί θελήσεις τής Τύχης, τής τυφλής Τύχης καί πρ'ι 
μος των,ή πρωτότοκος κόρη τοΰ ήμετέρου συμπολίτου κ. Γ Κατσίμπαλη,ή σύζυγος 
τοΰ πολυκλαύστου Δημητρίου, κατήρχετο, ώς νύμφη τιτ ι ...ι
νος, ;’ 
σπαραγμός : 
καρδίαν τοΰ απαρηγόρητου συζύγου.

Ό Δημήτριος Μαλανδρΐνος έκτο· 
Δεκέμβριον τοϋ 1894, δπως πλ"-’ 
παρηγοριάν, κεραυνόπληκτος ευρε τδν θάνατον.

Το 'Ελληνικόν έμπόριον έν τή ξένη έχασε διακεκριμένον αντιπρόσωπον, ή Πα- 
τρις τεκνον της από τδ όποιον πολλά ήδύνατο νά προσδοκά είς τδ μέλλον,οί έν Πα- 
ρισίοις Έλληνες, έν τών έγκαλλωπισμάτων των,οί αδελφοί του έπίζηλον αδελφόν 
και οικογενειακόν των καύχημα. Συγγενείς καί φίλοι καί γνώριμοι άπειράριθμοι,διά 
τον θανατόν του έχυσαν πικρότατα δάκουα, ένταΰθα καί έν τή αλλοδαπή.

Ή απώλεια του έν τή ακμή τής ήλικίας αύτοϋ έπελθοϋσα,συνδεομένη μέ τδ σπα- 
καί σκληρόν θάνατον τής συζύγου του— 
'Ελληνικόν Έμπόριον, ή τρώσασα τόσων 

ιρολογίαν. Δυστυχώς 
ίρασεώς του στιγμή, 
ιόμον του, άλλ’ ή δ- 
έσχετο. Καί διά τάς 
παρόν το χαθέν, καί 

ομικήν του αξίαν, τήν άπονεκρω- 
ιίνομεν τδ νεοσκαφές του μνήμα, 
ωχικά, τά δρεπόμενα 
■θημα καθήκοντος έπιβ

καί βαρυκαοδιοι. ν ιαημητριος Λίαλανορινος ποοτου αποΟάνει καί σωυ,α- 
έτρώθη θανασίμως*τήν  καρδίαν, έπληγη όδυνηρώς τήν ψυχήν. Άπουσιάζων 

ιεΐ εμ- 
ος τοΰ

Κατελθών έν Άθήναις κατά τόνέθρήνει.
λησίον φιλόστοργων καί πεφιλημένων συγγενών εύρη

^ακτικόν του δυστύχημα—τδν πρόωρον 
αβί·.·“·“ τόσ— — - -’·- 1 ·■ —“
τήν καρδίαν, 
δ θάνατός 
δέν έπι 
δός είς 
έλπίδαι 
διά τ 
θεΐσαν εις τδν τάφον 
τήν μνήυ,ην 
χεϊρα ύποτρ

αφινουσα τοσον κενόν εις το εν τη ξένη 
κινεί καί τδν κάλαμον ήμών

του, επελθών εν τή λαμπροτέοα τής γενναιοτέρ 
τρεψεν είς τδν άνδρα εύκρινέστερο; νά σημειώση τι 
τήν όποιαν στερρώς έβάδιζε, πολλά διά τδ μέλλον 
τοΰ μέλλοντος τάς αποσβεσθείσας καί 

ό οικογενειακόν του ονομα καί διά τή;
.άΤ.η μετά ειλικρινούς πόνου 

του, μέ τα ολίγα αυτά άνθη τά 
εμουσαν και θερμαινρμένην άπο

18 2 1
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ Ν. ΒΑΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν ζητε? αμοιβήν, δέν δέχεται δωρήματα, δεν λαμβάνει αξιώματα ό έκπληρών έκ πεποι- 
Οήσεως και αρετής τό καθήκον του είτε πρός τήν πατρίδα, ε’/τε πρός τήν πολιτείαν, είτε πρός 
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τήν οικογένειαν. Δι*  αύτά μία αμοιβή, εν δώρον, και εν αξίωμα υπάρχει,‘δ σεβασμός καί ή 
αγάπη τών γειτόνων του κα'ι ή ύστεροφημία τού οικογενειακού του ονόματος. Και γίνεται με- 
γαλειτέρα ηδονή άπό τήν άγάπην τών συμπολιτών κα'ι άπό τήν ύστεροφημίαν τής πτερωτής 
κα'ι αιώνιας ιστορίας ;

Ήρεμα και έν βαθυτάτω γήρατι έκλεισε τούς οφθαλμούς του έν Καρυταίνη τή 10 Αύγου
στου 1895 δ άγήρως γέρων Αναγνώστης Ν. Βαλασσόπουλος έν ηλικία 96 έτών, ευ- 
τυχήσας, ώς ’Αβραάμ, νά ΐ'δη έγγόνους και δυσεγγόνους πέριξ τής τραπέζης του. Μέ τον θά
νατόν του όμως έξηλήφθη κα'ι ή τελευταία τής έπαναστάσεως φουστανέλλα, κα'ι έσβέσθη και 
ή τελευταία ζώσα ιστορία τής ’Ενετοκρατίας κα'ι Τουρκοκρατίας. Έγεννήθη μέ τον ΙΘ’ αιώ
να τής 10 ’Ιουλίου 1800 κα'ι ή έπανάστασις εύρεν αυτόν άνδρα έν ηλικία 31 έτους μέ ζωήν 
κα'ι αίσθημα πατριωτικόν, οΐον ειχον πάντες οί κάτοικοι τών ορεινών μερών οί μή γνωρίσαν- 
τες δουλόφρον μαστίγιον. Ή μελέτη τής ιστορίας τού βίου τοιούτων άνδρών είναι τό μόνον 
μάθημα, οπερ πρέπει νά διδάσκωνται οί έπιγενόμενοι, ϊνα φρονιματίζωνται- άλλως ή λέξις στα- 
τρις θά καταντήση είς ιδανικόν άχρηστον, ούδένα ερεθισμόν ή έξέγερσιν παράγον μέ τήν 
ύποθαλπομένην έξ δλων τών μερών κα'ι κοινωνικών στρωμάτων έκλυσιν τών ηθών κα'ι μετα
τροπήν είς χρηματολατρείαν ! Ένθυμούμεθα δτι ημέραν τινά άνήρχετο, πρό πολλών έτών, 
γέρων κεκυφώς, τήν κλίμακα τού Υπουργείου τών Στρατιωτικών έν Άθήναις, και άξιωμα- 
τικός τις άναγνωρίσας αύτόν, τώ εϊπεν — «ελα, καπετάνιε, νά σού δείξω τήν πόρταν τού ύ- 
πασπιστού* »—και δ γέρων—«έγώ είμαι καπετάνιος, εϊπεν, ή σεΓς πού έχετε τά γαλόνια, 
τούς μισθούς κα'ι τάς άναπαύσεις ;»— και δ λόγος τού άληθούς άγωνιστού εύρε τόν άντίκτυ- 
πον, δταν είς ύπουργός μικρού κράτους έπισκοπών άπό τού άνδήρου τού ξενίζοντος τάς Α
θήνας, είπε, πρός τόν ξεναγόν του.— «Κα'ι μετά τοιαύτας μεγαλοπρεπείς οικοδομάς κα'ι πο
λυτέλειαν, πιστεύετε, δτι είναι δυνατόν νά κινηθήτε !»

Πολύ προτού άναγνωρισθή έπισήμως, ούτως είπεϊν, ύπό τής θρησκείας, μή ύπαρχούσης τότε 
πολιτείας, ή έπανάστασις τού 1821, ούτε είχεν άναγράψει μέ αίμα ίστορικάς ένδοξους σελίδας.

Τήν 21 Φεβρουάριου 1821 μετά τινας φόνους είσπρακτόρων έν Βυτίνη κα'ι άλλαχόσε τής 
ορεινής κα'ι πυκνοκατοικουμένης Γορτυνίας, ήρχισεν ή τακτική πολιορκία τού οχυρού φρου
ρίου Καρυταίνης, τού οίκοδομηθέντος έπ'ι άπορρώγος βράχου ύπό τού κυρίου Καρυταίνη 
Βελορδουΐνου τού ευγενούς, τού άπροσίτου, τού γνωστού ύπό τόν τίτλον — «κάστρο τής ώ- 
ρηας», τδ δποΐον έχει άποθανατίσει ή ποίησις διά τού άσματος—«’σάν τής ώρηάς τό κάστρο 
—κάστρο δέν είδα, ποΰ *χει  ασημένιες πόρτες κι*  άργυρά κλειδιά» κλπ. Τήν πολιορκίαν δι- 
ηύθυνεν δ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης έλθών έκ Καλαμών μέ τόν γενναϊον Μούρτζινον καί 300 
Μανιάτας, ταχθείς άμέσως έπί κεφαλής τών Καρυτηνών του τών όποιων τά δπλα έδόξασε και 
ύπό τών δποίων έδοξάσθη, διότι άπό τής μάχης έκείνης καθιερώθη τό δημώδες. — «Καρυτηνδ 
ντουφέκι=ντουφέκι σφυρίζον έκ τού έκπεμπομένου φονοφόρου μπαλαρμά, καί έκ τού όποιου 
οί Τούρκοι έγνώριζον τήν έμφάνισιν τού στρατηγικού Κολοκοτρώνη. Είς τήν πολιορκίαν αύ
τήν δ Βλάσιος Βαλασσόπουλος ώνομάσθη ’Αναγνώστης, διότι δ Κολοκοτρώνης διέταξε νά συλ- 
λάβωσι Τάταρον, ήτοι, ταχυδρόμον Τούρκον μεταβαίνοντα διά τής γνωσοής οδού εις Άνδρί- 
τζαιναν και νά λάβωσι τά δσα έφερε γράμματα και διαταγάς κα'ι τότε διέταξε τόν Βλάσιον 
Βαλασσόπουλον ν’ άναγνώση τά έγγραφα άποκαλέσας αυτόν ’Αναγνώστην, και έκτοτε ύπερη- 
φάνως έφερε τό Ονομα ’Αναγνώστης,, ούτως άποκαλουμενος ύπό τών συμπολεμιστών του έξ 
εύλαβείας πρός τήν οξυδέρκειαν τού νέου άναδόχου του Κολοκοτρώνη. Έκ τών κατασχεθέντων 
έπισήμων έγγράφων έγνώρισαν οί πολιορκηταΐ,δτι δ πασάς τής Τριπδλεως έκάλει τούς Φανα- 
ρίτας καί Λαλαίους Τούρκους νά σπεύσωσιν είς Τρίπολιν διότι οί γκιαούρηδες ετοιμάζονται 
είς έπανάστασιν. Τότε σύν τή πολιορκία τού φρουρίου έστήθη ένέδρα καί κατά τών έρχομέ- 
νων έξ ’Ολυμπίας Τούρκων έν τή θέσει — «Άγιος ’Αθανάσιος ή Ξεροκαρύταινα,»—κα'ι έκεϊ 
έγένετο ή φονικωτάτη μάχη, καθ’ ήν 4,000 Τούρκοι φανατικοί έφονεύθησαν κ’ έπνίγησαν είς 
τόν Λάδωνα καί οί πολιορκηταί εγένοντο κύριοι πολλών λαφύρων, οπλών, τροφών, ήμιόνων καί 

άλλων χρησίμων αυτοϊς. Αύτη δέ είναι ή πρώτη έπίσημος μάχη, καθ’ ήν άνεδείχθη τό στρα
τηγικόν πνεύμα τού Κολοκοτρώνη καί έθαυμάσθη ή γενναιότης τού Μούρτζινου. Τόση δέ ήτον 
ή φιλαδελφική άγάπη τών συμπολεμιστών, ώστε δτε έν έτει 1893 ό γέρων συνταγματάρχης 
τού πεζικού Λιακόπουλος μετέβη εις Καρυταιναν καί έζήτησε τά οστά τού πατρός του Ήλία 
Παλουμπιώτου φονευθέντος κατά τήν πολιορκίαν, οί ζώντες έκ τής μάχης έκείνης άγωνισταί 
Λουκάς Σκουρλέτης καί ’Αναγνώστης Βαλασσόπουλος μετέβησαν είς τήν θέσιν Χαλούλαγα 
καί ύπέδειξαν αυτώ τόν τάφον τού πατρός του προσημάναντες αυτοί, δτι διά πλακών έχουσι 
περιβά)ει τό σώμα τού φονευθέντος πατρός του. Καί άληθώς δ τάφος εύρέθη καί τά οστά δ 
φιλόστοργος υιός μετεκόμισεν είς τό φρούριον^Καρυταίνης, δπου στήλη έπιτύμβιος δεικνύει 
τοϊς μεταγενεστέροις,δτι έκε~ άναπαύονται ύπό τό έξ ’Αθηνών κομισθέν μάρμαρον τά οστά τού 
άγωνιστού Παλουμπιώτου. Έκ τού επεισοδίου τούτου άποδεικνύεται οιον ένεργον μέρος έλα- 
βεν είς τήν πρώτην μάχην δ ’Αναγνώστης Βαλασσόπουλος καί οίάν ευγένειαν ψυχής καί θάρ
ρους είχε φροντίσας περί τής ταφής τού ξένου συναγωνιστού του Παλουμπιώτου, ενώ εις το 
1886 άταφα άφήκαν έπί τής Κούτρας 11 σώματα ευζώνων συναγωνιστών ! Τήν λυσιν τής 
πολιορκίας τού φρουρίου Καρυταίνης, δπερ κατά τήν έπανάστασιν καί μετά ταύτα μετεβλήθη 
είς κρυσφύγετον τών στρατιωτικών καί πολιτικών ραδιουργημένων, καί τήν φυγήν τών πολι
ορκητών έπί τή έμφανίσει τού Τουρκικού έκ Τριπδλεως στρατού, περιγράφει έν πάση λεπτο
μέρεια δ ύπασπιστής τού Κολοκοτρώνη Φωτάνος είς τά άπομνημονεύματά του, άναγράφων καί 
τούς λόγους τού Κολοκοτρώνη πρός τόν Παππαφλέσαν. — «Θά μείνω έδώ νά μέ φαν τά όρνια 
τού τόπου μου.»

Μετά τήν μάχην αύτήν δ ’Αναγνώστης Βαλασσόπουλος βουτηχθείς είς τδ αιμα έτρεξεν είς 
δλας τάς μάχας τής Πελοποννήσου, τών Τρίκορφων, τών*Μυλων  καί άλλας καί τέλος προσε- 
λήφθη ώς έπΐότολογράφος τού δπλαρχηγού Μητροπέτροβα έκ Γαράντζας τής Άνδανείας, 
άφ’ ού έχωρίσθη μετά τήν καταστρεπτικήν μάχην,τής Τραμπάλας, δτε δ Ίμβραήμ Πασάς 
ώς παμφάγον πύρ κατέστρεψε τήν Πελοπόννησον, καί έσώθη μετ’ ολίγων συναγωνιστών του 
καταφυγών είς τά σπήλαια. Έκ τής μάχης ταύτης τής Τραμπάλας τδ ονομα τού Ίμβραήμ φέ" 
ρεται ώς πανωλεθρία :—«άνάθεμα τδν^Μπαΐμη πού δέν σάς έκαψε :·

Είς τοιαύτας μάχας καί τοιούτους κινδύνους παρευρέθη δ μεταστάς γέρων ’Αναγνώστης Ν. 
Βαλασσόπουλος. Καί δμως μετά τήν άποκατάστασιν τί έπραξεν; Ώς πολίτης έκπληρώσας τδ 
πρδς τήν πατρίδα καθήκον του, μέ συνείδησιν άναπεπαυμένην, άφήκε τούς βράχους τής Γορ
τυνίας καί έτράπη τήν είς τήν πεδινήν Μεσσηνίαν δδδν καί έκεϊ διά τού έμπορίου άπέκτησε 
περιουσίαν, ήν είς τήν Γορτυνίαν διεκόμισε καί έπεδόθη είς τήν μόρφωσιν τών συμπολιτών 
του Καρυτηνών διά τής δράσεώς του έν τή πολιτική. Δήμαρχος Γόρτυνος γενόμενος έν έτει 
1854 μόνον του μέλημα.έσχε τήν σύστασιν νέου κόμματος μέ νέους άνδρας καί ώς τοιοΰτον 
έξελέξατο έν τή όξυδερκεία του τον νεανίαν τότε καί ύπουργικόν γραμματέα κ. Θεόδ. Π. Δη- 
λιγιάννην ώσανεί νά προεμάντευσεν,δτι ύπδ τον παϊδα έκεϊνον έκρύπτετο ό διαπρεπής πολι- 
τευτής τής σήμερον. Ό Βαλασσόπουλος, ό Χηνιάδης καί δ Άντωνάνος ήσαν οί τρεις Δή
μαρχοι Γορτυνίας, οΐτινες ώς στηλοβάται έχρησίμευσαν άπο τού 1854 είς τήν άνύψωσιν τού 
νύν Πρωθυπουργού κ. Θ. Δηλιγιάννη. Ώς Δήμαρχος Γόρτυνος έκαθάρισε τδν τόπον του έκ 
τής ζωοκλοπής, κατεσκεύασεν ©δους δια τής προσωπικής του έργασίας πρδς παραδειγματισμόν, 
έθεσε τόν θεμέλιον λίθον τού μόνου περικαλλούς ναού Καρυταίνης έπ’δνόματι τής Ευαγγελί
στριας πρδς άποθανάτισιν τής πρώτης μάχης έν Καρυταίνη, καί έδωκεν ώθησιν είς τά γράμ
ματα,έξαποστείλας καί τους πέντε υιούς του είς ’Αθήνας πρός έκπαίδευσιν, γενόμενος ύπόδει- 
γμα μιμήσεως.Τδ όνομά του, ώς Δημάρχου, άναφέρεται μετά σεβασμού ύφ’ δλων τών κατοί
κων Γόρτυνος σεβομένων καί λατρευόντων αυτόν διά τάς άρετάς του καί τδν άπαράμιλλον 
παλληκαρισμόν του.

Έκοιμήθη τδν ύπνον τού δικαίου τήν 10 ’Ιουλίου 1895 εν Καρυταίνη χωρίς βαθμούς, χω*  
ρίς άξιώματα, ό άληθής καί πρώτος άγωνιστής, · λεοντόκαρδος ’Αναγνώστης Ν. Βαλαύ- 
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«Ιόπουλης, δ γνώστης της ιστορίας τής έπαναστάσεως και τής ’Ενετοκρατίας, δ αδάμαστος 
διώκτης τών κακοποιών, τοΰ όποιου ό οίκος εκαλείτο—-·Καμήλμπεη μουτουπάκιο — διότι εν 
αυτω ευρισκον πάντες οί προσφεΰγοντες προστασίαν, καταλιπών εις τά αγαπητά και άριστα 
τέκνα του άνεπίληστον οικογενειακόν όνομα καί μνήμην άκηλίδωτον, ήν έχουσι καθήκον νά 
τιμήσωσιν.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΛΕΜΠΕΣΗΣ (“Ιδε εικόνα έν σελ. 336). —'II “Υδρα 
έθρήνησε κατά τό έτος τούτο τον θάνατον πολυτίμου τέκνου της, τοΰ Δημητρίου 
Αεμπέαη. Ό βίος του δέν έχει νά πρόταξη ήμϊν, ούτε οικόσημα συνθηματικής εύ- 
γενείας, ούδέ τίτλους κληρονομικής δόξης έξ έκείνων, τούς οποίους συνήθως δια— 
νέμ.ουσιν ώς λάφυρα προς άλλήλους οί έν τή κοινωνία, οί διά τής βίας και τοΰ 
σκότους πολλάκις άνερχόμενοι τας έπιφανεστέρας αυτής κλίμακας. Ό Δημητριος 
Αεμπέαης κατά γράμμα άνθρωπος τής καρδίας καί τοΰ Λαοΰ, δημιούργημα τών 
σπλάγχνων αυτοΰ, μέγας βιοπαλαιστής ακαταπόνητος, ένθουσιώδης έργάτης τοΰ 
άγαθοΰ, ΰπήρξεν έκ τών ευαρίθμων έκείνων καί έπιζήλω? παραδειγμάτων άνδρδς 
διαμορφωθέντος έν τώ πρακτικώ βίω καί διανοίξαντος στάδιον εΰρείας καί κοινω
φελούς ένεργείας έξ οικείας καί αύθορμ.ήτου πρωτοβουλίας. ’Από τοΰ πρώτου αύ- 
τοΰ παλμοΰ μέχρι τής έσχατης πνοής του δεν έγνώρισε τήν αναψυχήν, όπως δέν 
έγνώρισεν, ούδ’ έγεύθη τής χαράς καί τής ανέσεως κατά τάς πρώτας ημέρας τής 
ζωής του, διότι έγεννήθη έν άκρα ένδεια καί άφανεία, έρημος πάσης ποοστατηρίας 
δυνάμεως και ήναγκάσθη νά παλαίση κατ’ αρχάς πολύδακουν πάλην ποδς τήν 
άμείλικτον μοίρα του καί νά διαβή δι’αλγεινών περιπετειών το σκοτεινόν πέλα
γος τής νεότητάς του.

Έγεννήθη έν “Υδρα τώ 1847, τέκνον δέ πενεστάτης άλλ’ έντιμου οικογένειας, 
έξ έκείνων τά όποια γαλουχεϊ έν τοΐς κόλποις αύτής ή αληθής άγαθότης τοΰ 
λαοΰ, άνευ ούδεμιάς χειραγωγίας, αφοΰ έγκατέλιπεν ολα τά στάδια, δι’ ά δέν 
ε’χεν αύτόν προορίσει ή φύσις, ηδυνήθη, ένδυναμούμενος έκ τού πρός τήν εργα
σίαν ασβέστου έρωτος, νά δημιουργήση αυτός εαυτόν,καί νά συνδέση ολόκληρον τόν 
βίον του μετά τοΰ μέλλοντος καί τής προόδου τής πατρίδος του. Τήν παιδικήν 
αύτοΰ ηλικίαν διελθών ότέ μέν έν “Υδρα, ότέ δέ έν Έρμιόνη, καί διδαχθείς μό
νον τά στοιχεία τής άναγνώσεως καί γραφής παρά τινς γραμματοδιδασκάλω, πα- 
ρεδόθη εις τόν ναυτικόν βίον από τοΰ δεκάτου έτους τής ηλικίας του, ώς 
ναυτόπαις τών μικρών πλοιαρίων. ’Εντεύθεν άρχεται δ τακτικός ναυτικός βίος 
τού Δ. Λεμπίβη έν μεγάλοις 'Υδραϊκοϊς πλοίοις. Ναυτολογημένος εις έν τοιούτον 
άφίχθη εις Αγγλίαν, ένθα ναυτολογηθείς εις Ευρωπαϊκόν πλοϊον, μετέβη εις τάς 
’Ινδίας καί τήν Κίναν, έπιδιώκων τύχην καί γνώσεις τού κόσμου, πάντοτε δέ 
προσέχων, όπως έπωφεληθή τής τυχόν παρουσιασθησομένης καταλλήλου ευκαι
ρίας, tv’ άναδειχθή έν τώ βίω αυτοΰ. Πρός τοιούτον σκοπόν άπήλθεν εις Νέαν 
‘Υόρκην καί έκεϊθεν εις τάς Δυτικάς Ινδίας και Άντίλλας Νήσους, όπου πληρο- 
φορηθεις ότι έξήγετο έγχώριος σπόγγος, ον οί έντόπιοι έλάχιστα έγνώριζον καί 
πολύ όλιγώτερον ήδύναντο νά έκμεταλλευθώσι, συνέλαβε τήν ιδέαν νά παραδοθή 
εις τήν έκεΐ σπογγαλιείαν. Κατοικήσας ε’ίς τινα νήσον δνομαζομένην Turks Is
land (Τουρκόνησον) νΰν δέ φέρουσαν τό δ’νομα αυτού, ήτοι Lebess Key, συνε- 
ταιρίσθη μετά τίνος Γάλλου καί ήρχισε τό έργον του, στεοούμενος πάντων τών 
καταλλήλων μέσων. ’Από τού 1878 συνεταιρισθεις μετά τοΰ έξ Α’.γίνης κ.Ιωάν- 
νου Έλ. Λεούση, ανέπτυξε περιδόξως τό μέγα αυτού έμπόριον ,καί έθηκε τά θε
μέλια τής μελλούσης μεγάλης σπογγεμπορικής αναπτύξεως καί συνετέλεσεν, όπως 
προαχθή τό έμπόριον τών σπόγγων καί κατασταθή δ’ίδιος γνωστός έν Νέα ‘Υόρκη, 
έν ήπροσεκτήσατο τήν ύπόληψιν καί έκτίμησιν τών αυτόθι κεφαλαιούχων, μεθ ’ ών 
δεν έβράδυνε νά συνεργασθή καί να σχηματίση τό έτι καί νΰν ύφιστάμενον μέγα 
σπογγεμπορικόν κατάστημ.α, θέρον έκτοτε τό όνομα αύτοΰ ΰπότόν τίτλον Λευ,πέση 
Σπογγοεταιρία. Σήμερον τά έν “Υδρα καί Νέα 'Υόρκη δύο καταστήματα έξακο- 
λουθοΰσιν έργαζόμενα καί απολαμβάνοντα γενικής εμπορικής αίγλης καί λάμψεως.

Τοιαύτη ΰπήρξεν εϊς δλιγίστας γραμμάς ή απλή ιστορία τής περιπετειώδους 
ζωής τού Δημητρίου Αεμπε'ΰη. Μόνος έκτοτε κυριολεκτικώς κατόρθωσε ν’ ά/υ- 

ψωθή έν τή κοινωνία, έκ τών κατωτάτων αύτής στρωμάτων προελθών, ο,τι δέ 
δέν έκαμεν ύπέρ τών συμ,πολιτών του τό Κράτος άπό τής συστάσεώς του, άφ’ δτου 
έληξεν δ υπέρ έλευθερίας άγων, είς δν τόσα συνεισέφερεν ή “Υδρα, τό έπραξεν δ 
Δ. Αεμπέοης ύπέρ αύτών, τιμήσας τό ελληνικόν όνομα έν τή ξένη, έν ή τό 
πρώτον κατέφυγεν ώς απλούς ναύτης, δ μετέπειτα διά τοΰ έξοχου έμπορικοΰ νοός 
του προστατεύσας καί έμψυχώσας έν αύτή την ΰπαρξιν καί ακμήν έμπορίου δλως 
άγνωστου. Τούς φιλότιμους τούτους άγώνας και τήν έν τή έμπορία κοινωφελεστά- 
την έργασίαν τού άνδρός, τιμώσα ή Ελληνική Κυβέρνησις, προ τριετίας άπένει- 
μεν αύτώ τόν άργυροΰν σταυρόν τοΰ Σωτήρος.

Έν τώ κοσμώ τούτω τής άδιαλείπτου πάλης τοΰ άγαθοΰ πρός τό κακόν, τοΰ 
θείου πρός τό πονηρόν, δέν είναι πάντοτε εύ’κολον ν’ άνακαλύψη τις, τήν χεΐρα, 
ήτις έγένετο πραγματικού καλού πρόξενος, ούδέ τήν χεΐρα, ήτις έγένετο πραγ
ματικού κακοΰ παραίτιος. 'Υπάρχουσιν έν τώ αίθέρι άστέρες άφανεΐς, τών 
όποιων τό φώς δέν θαμβόνει τό θνητόν ημών ό’μμα, άλλ’ έπιχέεται ιλαρόν 
καί γλυκύ’ υπάρχουσιν καί έν τώ κόσμω τούτω άνδρες χρήσιμοι, αληθείς ευερ- 
γέται ενός τόπου, ούχί θαμβοΰντες τάς άσθενεϊς ημών όψεις, άλλά γλυκύ καί 
α’.θέριον έπιχέοντες τό εύεργετικόν φώς τής ζωής των έπί τών δμ.οίων των, 
έπί τοΰ βίου τών συμπολιτών αύτών. Μή ζηλοΰντες δημηγόρους τιμάς καί δόξαν 
ψευδή, βιοΰσιν οίονεί κεκριμμένοι έν τώ κόσμω, έπιτελοΰσι δέ τό κοινωνικόν 
αύτών καθήκον άδιαλείπτως, ούχί, όπως δ κόσμος έκπεπληγμένος βοήση ύπέρ 
αύτών, άλλ’ όπως καταλίπωσι τής εύεργετικής αύτών έργασίας άλησμονήτους τας 
άναμνήσεις. 'Ως ήλθον έν τώ κόσμω άθορύβως, ουτω απέρχονται αύτοΰ αθορύβως, 
φοβούμενοι μή ή άτομικότης των ταράξη τόν διάκοσμ,ον τοΰ Δημιουργού. Παρέρ
χονται φέροντες μόνον περί τά χείλη μ.ειδίαμ.α καί ασπασμόν πρός τήν θρηνούσαν 
τήν άπώλειάν των κοινωνίαν. Ουτω καί τό άνθος τοΰ άγροΰ έρχεται καί παρέρ
χεται σκορπίζον περί εαυτό τό γλυκύ αύτοΰ άρωμα καί τα έρημα φύλλα.

Έν τώ ιδιωτικώ βίω ούχί όλιγώτερον φιλάνθρωπος καί εύεργετικός δ Δ. Αεμ- 
πέβης, κατέλιπεν άναμνήσεις λίαν έπώδυνον καθιστώσας τήν στέρησιν αυτοΰ. 
Καθ’ ους χρόνους ή εις τήν έργασίαν καί τήν συνείδησιν πιστεύουσα τιμιότης, 
άποθαρρύνεται καί άποναρκοΰται, έν τή υπάρξει τοΰ Δ. Λεμπέαη, ή φιλία, ή αγα- 
θότης, ή άπροστάτευτος ίκανότης άνεύρισκε θερμ,ήν άρωγήν, γλυκεϊαν καί παρή- 
γορον άνακούφισιν. Ουτω δέ συνεπής πρός τάς εύαγγελικάς του αρχας τής 
άγαθοεργίας καί μετά θάνατον έκληροδότησε γενναία ποσά ύπέρ ϊδρύσεως αγο
ράς, ής έστερεϊτο ή “Υδρα, καί άλλων κοινωφελών έργων καί ύπέρ συντηρήσεως 
τών δύο αύτόθι άρτισυστάτων νεκροταφείων, είς τό έτερον τών όποιων συμφοδνως 
μέ τήν θέλησίν του έτάφη πρώτος δ πολύκλαυστος άνήρ καί φιλόπατρις “Ελλην.

Τοιοΰτος άθόρυβος τοΰ καθήκοντος έργάτης, τοιοΰτος άφανής ευεργέτης καί 
προστάτης τών ορφανών καί πενήτων, άνεφάνη δ Δημήτριος Αεμπέοης, ου τόν 
νεκρόν έν πανδήμω πόνω καί οδύνη έκήδευσεν ή “Υδρα τήν 28 ’Ιανουάριου 
1895. Έν τώ μέσω τής αληθεστέρας λαμ.πηδόνος τής ζωής του άνεκόπησαν αί 
ήμέραι τοΰ βίου του, τά δέ δάκρυα, άτινα έρρευσαν από τών δμμάτων τοΰ 
ύπ’ αύτοΰ εύεργετηθέντος κόσμου έπί τώ θανάτω του, ύπήρξαν αψευδείς μάρτυ
ρες τής μεγάλης εύεργεσίας, ήν ούτος παοέσχεν εις τήν πολυαγαπημένην αυτοΰ 
πατρίδα. 'Ο χρόνος, δσοςδήποτε καί αν παρέλθη, δέν θά έξαλείψη τήν έκτακτον 
εικόνα, ήν άφήκεν ή ζωή του. Ύπήρξεν εις έκ τών σπανίων πρακτικών 
άνδρών, ο'ίτινες παράγουσι ζωηράν καί ανεξάλειπτον έντύπωσιν, πρός τό όνομα οέ 
τών οποίων τηρείται άίδιος καί σεπτή ή μνήμη.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΑΤΟΣ.— 'Ως ήμερα τή ημέρα έλαττοΰται δ άριθμός τών λει
ψάνων τοΰ ίεροΰ ύπέρ πατρίδος αγώνος καί νέα γενεά διαδέχεται τούτον, ούτως 
όσημέραι τό ’Έθνος ημών στερείται και τοΰ κύκλου τών λογίων καί πιστών αγωνι
στών τής αληθούς έπιστήμης, έκείνων, οΐτινες διά τής μεταλαμπαδεύσεως τών 
εαυτών φώτων εις τάς διανοίας τών Έλληνοπαίδων κατεφώτισαν τας ανθήρας 
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ψυχάς τής νεότητος με την αιωνίαν λάμψιν και την λαμπρότητα των ηθικών 
ιδεών, μέ τό βάθος τών πρώτων πνευματικών γνώσεων. Εις την γραμμήν τών 
άκαμάτων τούτων θεραπόντων τής παιδείας, τών ευσυνείδητων αθλητών έν τώ 
πνευματικώ άγώνι, τών ότοηρών σκαπανέων έν τώ έκπολιτιστικωτέρω έργω, 
ανήκει καί ό Νικόλαος Σιάτος.

Γεννηθείς έν τώ χωρίω Ποταμία τοί δήμου Κραθΐδος τής έπαρχίας Καλα
βρύτων κατά τό 1830 έκ γονέων ευσεβών καί φιλόστοργων, συνεποτίσθη παρ’ αυ
τών μετά του γάλακτος τής τροφής τδ θειον νέκταρ τής πρδς τδν Θεόν άφο- 
σιώσεως καί τής πρδς τήν πατρίδα πίστεως, μαθών δ'ε τα πρώτα γράμματα έν 
τή γεννετείρα αυτοί πατρίδι καί αναπτυχθείς εις τδ έν Καλαβρύτοις Γυμνάσιου, 
ένεγράφη μετέπειτα έν τή Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικοί Πανεπιστημίου, ένθα 
περάνας έπιμελεία συντόνω τάς πανεπιστημιακά? αυτοί σπουδάς, ανεδείχθη διδα- 
κτωρ τής Φιλολογίας έκ τών έγκρατεστέρων, καί ΰπηρέτησεν τήν ελληνικήν 
νεότητα φροντίζων νά άναπτύξη αυτή ού μ,όνον τήν διάνοιαν άλλά καί τήν καρ- 
δίαν. Έπί μίαν δλην εΐκοσιπενταετίαν έδίδαξε καί παρέσχε τήν δαδα τών φώτων 
ώς καθηγητής έν Άθήναις καί έν ταϊς έπαρχίαις, έπισπασάμενος τήν δικαίαν 
έκτίμησιν τής τε Κυβερνήσεως καί τών μετ’ αυτοί συνυπηρετησάντων καθηγη
τών, διά τήν ευστάθειαν, τήν ακριβή έκπλήρωσιν τών καθηκόντων του, την 
ευαγγελικήν αυτοί αύταπάρνησιν, χρηστότητα καί πραότητα.

Ό Ν. Σιάτος τρέφων εις τήν καρδίαν τδ ιερόν πυρ τών αρχαίων διδασκά
λων του Γένους, ύπδ τήν σκιάν τών οποίων έπαιδεύθη, έμόχθησε, μεθ’ ιεροί 
ζήλου ποδηγετών τήν ελληνικήν νεότητα, όχι μόνον εις τήν παιδείαν, άλλά καί 
εις τήν αρετήν. Δεν έμόρφωσε μόνον μαθητάς, άλλά καί πολίτας χρηστούς, δια— 
πρέποντας σήμερον εις τά διάφορα στάδια τής Κοινωνίας.

Νυμφευθείς έν Καλάμαις σύζυγον χρηστήν ευυπολήπτου καί γνωστής οικο
γένειας, άπεκατεστάθη τελευταϊον έν Άθήναις καί άπεσύρθη τής ύπηρεσίας 
προαχθείς εις Γυμνασιάρχην του έν Λευκάδι Γυμνασίου. Ή ευσέβεια, ή πρδς τδν 
Θεδν άφοσίωσις περί ών έκατήχει καθημέραν τά τέκνα του, ή πίστις καί 
δ άκράτητος πρδς τήν πατρίδα ένθουσιασμός, τδ μειλίχιον καί ευπροσήγο
ρον ήθος καί ή άγαθότης τής εύγενοίς καρδίας του διέκριναν αύτδν έν τώ 
καθ’ ημέραν χρηστω καί άνεπιλήπτω βίω του. Άπεβίωσεν αίφνης έν Άθήναις 
τήν 17 ’Οκτωβρίου 1894, ό δέ θάνατός του παρά τήν μεγάλην οικογενειακήν 
συμφοράν, έν τή ζοφερά έποχή τής κατερειπώσεως τών χαρακτήρων καί φρο
νημάτων και τής σπάνεως τών χρησίμων καί πολυτίμων ανδρών, αποστέρησε 
τήν κοινωνίαν έγκριτου αύτής μέλους, έκθύμως πρωταγωνιστήσαντος έν τή όλη 
πνευματική καί ηθική έργασία τοί ’’Εθνους.

ΤΟ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΘΝΙΚΟΝ ΛΥΚΕΙΟΝ
Μετά τδν θάνατον του άειμνήστου Δ. Άντωνοπονλον έπελθόντα άμα τή 

ιδρύσει του Έ&νικοϋ Λυκείου, ύπδ τήν διαπρεπή διεύθυνσιν τοί κ. Κ. Κατεβαίνη 
τδ άριστον τοίτο παρ’ ήμϊν Λύκειον συνεχίζει λαμπρώς τήν λειτουργίαν αυτοί καί 
υπόσχεται τήν έν Άθήναις ΰπαρςιν τελείου μορφωτικοί καθιδρύματος Ό κ. Κ. 
Κατεβαίνης καίτοι μή έλάσας εΐσέτι εις μακρδν βίου οριον, κατέχει δμως έκ τής 
μακρας καί εύδοκίμου έν τή ξένη διδασκαλίας του, άπαντα τής πείρας τά έφόδια, 
άτινα προστιθέμενα εις τάς έμφύτους αύτώ άρετάς καί τά άλλα ήθικά προσόντα, 
άναδεικνύουσιν αύτδν πολύτιμον διαπαιδαγωγικήν ιδιοφυίαν.

’Επί τοί άκμονος τών ποικίλων καθηκόντων καί τής αρετής σφυρηλατοίνται 
ασφαλώς έκεϊ οί χαρακτήρες τών Έλληνοπαίδων. Όπόταν δέ τις ασφαλίση υπέρ 
τοί τέκνου του τήν ύγια παίδευσιν άφ’ ένδς καί τού χαρακτήρος τήν άρτίαν μόρ- 
φωσιν άφ’ ετέρου, δεν γνωρίζομεν τι πλειότερον δύναται νά έπιζητήση. Άμφότερα 
ταίτα θετικώς έπιτυγχάνονται εις τδ Έ&νικόν Λύκειον, οϋ τήν ύποστήριξιν έκθύ
μως συνιστώμεν.

ΤΟ ΕΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΝ
II. Α. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Δημοσιεύοντες κατωτέρω ίδιον άρθρίδιον πιστώς είκονίζον τήν κατά 
τήν ΙΟην ’Ιουλίου 1894 πανηγυρισθεϊσαν εικοΠιηενταετποίοα τοϋ 
έν Κερκύρα Ελληνικού Λυκείου, δπερ τοσούτον δεζιώς καί έξόχως διευ
θύνει ό σεβαστός καί άριστος ημών φίλος κ. Π. Οικονόμου, καί δι ’ αύ- 
τοϋ έκπληρούντες ύποχρέωσιν, ής τήν έκτέλεσιν ό καιρός έκώλυσεν ήμϊν 
κατά τό παρελθόν ε”τος, παρέχομεν καί εις τό ’Εθνικόν Ήμερολό- 
γίον σελίδας δημοσίου επαίνου, δικαίως όφειλομένου εις έν άριστον κα- 
θίδρυμα, δπερ έπί εΐκοσιπενταετίαν ολόκληρον έμόρφωσε νεολαίαν έπα- 
ξίαν τοϋ προορισμού αύτής καί τής ύψηλής άποστολής της.

Εις τάς στήλας αύτής ή ('Ποικίλη Στοά» ώφειλε νά διάσωση τήν 
άνάμνησιν πανδήμου εορτής, ήτις συνόψισε άληθή πρόοδον έθνικής καί 
θρησκευτικής τών Έλληνοπαίδων άνατροφής,καί παρέσχε μαρτύρια καρ
ποφόρου εργασίας, άποδωσάσης εις τήν κοινωνίαν, ολόκληρον γενεάν πολι
τών διακεκριμένων εις δλα τοϋ βίου τά στάδια. ’Εντεύθεν δ έπαινος 
αυτής, δεν άποβλέπει έν σύνηθες πνευματικόν κέντρον, ές έκείνων, άτινα 
επαγγέλλονται τήν τυπικήν γραμματικήν άνάπτυξιν τής καθ’ ημάς νεο
λαίας, άλλά σχολεϊον, δπερ ϊδρυσεν άκατάσχετος ερως προς τήν καθόλου 
πνευματικήν τελείωσιν αύτής, έμπνέων καί ζωογονών άκόμη καί σήμερον 
τήν Διεύθυνσιν του, τήν διδασκαλίαν του καί πάντα τά διαβήματα αυ
τού, καταλαβόν δέ δικαιωματικώς διαπρεπή θέσιν μεταζύ τών έν Έλ- 
λάδι ’Εκπαιδευτηρίων, διά τής άναζητήσεως καί τής έν έλληνικώ μετρώ 
έφαρμογής παντός καλού, τό όποιον δ νεώτερος άληθής πολιτισμός έχει 
νά έπιδείξη πρός τούς έπιθυμούντας ν ’ άποβώσιν ωφέλιμοι τή έλληνική 
πατρίδι.

Έν τώ πολυμόχθω πνευματικώ άγώνι τούτω,δ κ. Π. Οικονόμου άνε- 
©άνη διαπρεπής έργάτης, κατέχων άπαντα τά χαρίσματα τής καρδίας 
καί τού πνεύματος, άτινα διακρίνουσι την Διεύθυνσιν του, οιεύθυνσιν 
άφοσιώσεως εις την έκπλήρωσιν τού ύψηλού έργου, τό όποιον έπί τόσα 
ετη έπιτελεϊ μετά τιμής καί συνειδήσεως.

"Απαντα τά έπαγγέλματα, ώς κατήντησαν σήμερον, ένέχουσιν έν 
έαυτοϊς κατά τό μάλλον καί ήττον τά σπέρματα τής άπογοητεύσεως καί 
τής άηδίας, άλλ ’ άναντιρρήτως τό διδασκαλικόν έπάγγελμα είναι ύπέρ 
πάντα τά λοιπά τό μάλλον άχαρι, καί διά τούτο μία δλόκληρος διαρ- 
ρεύσασα εΐκοσιπενταετία διδασκαλίας, δποία είναι ή τού κ. Π. Οικονό
μου, δεν έπρεπε νά παρέλθη αδιάφορος ύπό τού Πανελληνίου

Καί ήδη δ κ. Οικονόμου, άνήρ παιδείας καί ρέκτης σκαπανεύς τών 
γραμμάτων, συνεχίζει τό λαμπρόν εργον αυτού, άνευ άκαίρων έπιδείξεων 
συντελών εις τήν εύδοκίμησιν τού έν Κερκύρα έξαιρέτου Λυκείου του, εις 
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την παραδειγματικήν λειτουργίαν τοϋ οποίου συγκεντροϋνται άπασαι αί 
ήθικαί καί μορφωτικά! τών σχολείων άρεταί, είς δ δέ δύναται τις νά 
έμπιστευθή ώς εις ιερόν καθίδρυμα τά ίδιά του καθήκοντα, άτινα οφείλει 
πρός τά τέκνα του.

ΕΙΚΟΕΙΕΕΜΕΙΗΗΕ ΤΟΪ “EiiBSK ΕΚΠΑϋΕΪΤΗΡΙΕΤ,,
Π Λ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΕΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

Είς τόν ιερόν βωμόν τής άληθείας θύοντες μετ’ εύλαβείας καθαρόν θυ
μίαμα άναλόγων επαίνων, καί πάντοτε διά μνήμης έχοντες το τοϋ Θη
βαίου μελοποιοϋ

• άψευδεΓ δέ προς ακμονα χάλκευε γλώσσαν» 
(Πίνδ. Πύθ.)

προαγόμεθα νά άναγράψωμεν διά βραχέων τά τής εορτής τής Είκοσιπεν- 
ταετηρίδος τοϋ Λυκείου, τελεσθείσης τήν ΙΟην ’Ιουλίου 1894. Συμφώ- 
νως πρός τό έκδοθέν πρόγραμμα τής έπταμελοϋς επιτροπείας έπί τούτω 
καταρτισθείσης έν ιδιαιτέρα συνεδρίγ τών έν Κέρκυρα ύπαρχόντων καθη
γητών καί διδασκάλων καί άρχαίων έγκριτων μαθητών τοϋ « Ελληνι
κού Εκπαιδευτηρίου», έπανηγυρίσθη αΰτη χαρμοσύνως. Ή εύρεΐα αύλη 
τοϋ Εκπαιδευτηρίου έπιτηδείως στεγασθεϊσα καί διά σημαιών και οά- 
φνης καί μυρσίνης διακοσμηθεϊσα, έν ή συνελθόντες παρεκάθισαν οί κε- 
κλημένοι, άρχαί, δικασταί, δικηγόροι, άξιωματικοί τοϋ κατά γήν καί 
θάλασσαν ελληνικού στρατού, καθηγηταί, διδάσκαλοι, άρχαΐοι μαθη- 
ταί, γονείς καί έκλεκτόν πλήθος άλλο κυριών καί κυρίων, έφαίνετο οίονεί 
ώραΐον μωσαϊκόν, λόγω άριθμού, ηλικίας, φύλου καί ποιοϋ κοινωνικής 
τάξεως τών παραστάντων, άποτελοϋν άρμονίαν τερψίθυμον. Η έορτη 
κατήρξατο διά δοξολογίας ψαλείσης ύπό σεβασμίων μελών τοϋ ιερού 
κλήρου, προϊσταμένου τοϋ μουσοτραφούς άειμνήστου άρχιεπισκόπου Κερ- 
κύρας Ευσταθίου, μεθ ’ ήν έν χορώ τών μαθητών έψάλη πρός κλειδοκύμ- 
βαλον δ βασιλικός πολυχρονισμός. “Επειτα παρελθών έπί το βήμα σε
μνοπρεπής δ τής έπιτροπείας πρόεδρος κ. Γ. Α. Ζαβιτσάνος, προσεφώνησε 
τώ Διευθυντή, ούτινος έξέθηκε καλλιεπώς τήν δράοιν ώς άποστόλου τών 
ελληνικών γραμμ-άτων καί φρονημάτων έν Ήπείρω, Θεσσα.λια, Μακε
δονία καί έν Σάμω καί τελευταΐον έν Κερκύργ άπο 25ετίας ώς καθηγη- 
τοϋ τοϋ πρό διετίας διαλυθέντος Διδασκαλείου τοϋ Αρσάκειου και ώς Διευ— 
θυντοϋ τοϋ ίδιοσυντηρήτου ’Εκπαιδευτηρίου, ένθα έκατοντάδες μαθητών 
έκ τών Ίονίων νήσων και τών τοϋ Αιγαίου, εκ Πελοπόννησου και Στερ. 
'Ελλάδος, έξ Ηπείρου καί Μακεδονίας, έξ ’Αλεξάνδρειάς καί τών έν 
τή Εσπερία ελληνικών παροικιών, έλαβον τά πρώτα σπέρματα ύγιαι- 
νούσης καί έλληνοπρεπούς μορφώσεως καί βίου.

Ή άξιόλογος προσφώνησις τοϋ κ. Ζαβιτσάνου έπεκροτήθη οιά ζωηρών 
καί παρατεταμένων χειροκροτημάτων.

Μετά ταύτην δ κ. πρόεδρος άνέγνω τινά τών πολλών μέχρι τής ώρας 
έκείνης έπιδοθέντων συγχαρητηρίων τηλεγραφημάτων καί έπιστολών άρ
χαίων μαθητών,' καθηγητών καί φίλων τοϋ κ. Οικονόμου, εΰχομένων 
αύτώ νά πανηγυρίση καί τήν πεντηκονταετηρίδα. Γλυκύθυμον συγκίνη- 
σιν καί άνεξάλειπτον έντύπωσιν ένεποίησαν εις τάς άγαθάς καρδίας τών 
μετασχόντων τής χαρμοσύνου ταύτης εορτής καί τήν προσοχήν αύτών 
έφείλκυσαν τό μακρόν τηλεγράφημα τοϋ νϋν μέν πρεσβευτοϋ τής Α. Μ. 
έν Κων)πόλει κ. Ν. Μαυροκορδάτου, έπί δέ τών τής ίδρύσεως εγκαινίων 
τοϋ Εκπαιδευτηρίου νομάρχου Κερκύρας, ή πατριωτικωτάτη έπιστολή 
τοϋκ. Μιχαήλ Λάμπρου, βουλευτοϋ τότε Άρτης, τά τηλεγραφήματα 
τοϋ κ. X. Παλαμά έν τή εποχή έκείνη νομάρχου Άχαΐας καί "Ηλιδος, 
τοϋ κ. I. Κορφιωτάκη γυμνασιάρχου, τοϋ κ. Α. Γαλιάτσα είσαγγελέως, 
τοϋ κ. I. Χαραλάμπη τμ.ηματάρχου, τοϋ κ. I. Καγκάδη προέδρου 
Πρωτοδικών, τής εύπαιδεύτου κ. Ειρήνης Πρινάρη, τοϋ Διευθυντοϋ τής 
«Φωνής τής ’Ηπείρου» καί τοϋ καθηγητοϋ κ. Ζ. Ρώση καί πλείστων 
άλλων έγκριτων άνδρών, καί ώς περικαλλής κορυφή ή συμπαθεστάτη 
έπιστολή τοϋ μητροπολίτου Ίωαννίνων κ. Γρηγορίου, δστις μετ’ευγνω
μοσύνης άναμιμνήσκεται τήν έν Σέρραις τής Μακεδονίας μαθητείαν του 
παρά τοϊς άδελφοΐς κ. Οικονόμου, άπτόν δέ ταύτης ένθύμιον συγχρόνως 
άπέστειλεν αύτοΐς έγκόλπιον διαγλύφων δεσποτικών καί θεομητορικών 
εικόνων μετά θαυμαστής λεπτότητος είργασμένων.

Εύθύς έπειτα οί μαθηταί τοϋ ’Εκπαιδευτηρίου εύσταλεϊς καί φαιδροί 
έξετέλεσαν τά έν τώ προγράμματι είς δύο μέρη διηρημένω, απαγγελίας, 
άσματα, διαλόγους, χορωδίας, εναλλάξ ερχόμενα, άτινα ζωηρώς έπευ- 
φημήθησαν άπαντα, ώς έκλεκτά, ύψηλάς έννοιας ένέχοντα, συγκίνησιν 
έμ.ποιοϋντα καί νοϋν τε καϊ καρδίαν άνυψοϋντα.

Τελειωθέντος τοϋ πρώτου μέρους τοϋ προγράμματος, παρήλθεν έπί τοϋ 
βήματος δ σεβαστός Διευθυντής κ. Οικονόμος. Τό εύσωμον αύτοΰ, τό σε- 
μ.νόν παράστημα καί ή συμπαθής δψις εΐλκυσαν άμέσως άπάντων άτενή 
τά βλέμματα καί σιγηλόν συνεκράτησαν τδ ευμενές άκροατήριον. Διά 
σθεναράς καί εύήχου φωνής ήρξατο άπαγγέλλων τόν πανηγυρικόν τής 
ήμέρας, έν ω διά γενικών γραμμών έξέθηκε τήν ιστορίαν τοϋ είκοσιπεν- 
ταετοϋς βίου τοϋ ’Εκπαιδευτηρίου άπό τοϋ 1869 έτους τής ίδρύσεώς του 
μέχρι τοϋ ένεστώτος σχολικού έτους 1894. Τό προοίμιον τοϋ λόγου άρι- 
στοτέχνημα, ό επίλογος συγκινητικώτατος καί όλος ό λόγος καλλιεπέστα
τος καί άρμονικώτατος.

Ή ύπο τής χορείας τών μαθητών μολπή τοϋ βασιλικού ΰμνου έσήμανε 
την λήζιν τής πανηγύρεως, πάντες δέ άπήρχοντο άποκομίζοντες άρίστας 
έντυπώσεις, καί θερμώς ευχόμενοι εις τδν κ. Οικονόμου δευτέραν ευτυχή 
είκοσιπενταετηρίδα.

Το καθ ’ ήμάς καί μεθ ’ ήμ.ών πάντες οί ενδιαφερόμενοι καί ποθοϋντες 
ελληνικήν τών υιών των μόρφωσιν άς εύχώμεθα νά ζήση άκμαΐον τδ 
«'Ελληνικόν Έκπαιοευτήριον τοϋ κ. II. Οικονόμου, έρειδόμενον είς τήν 
άληθή έκτίμησιν τής άμερολήπτου καί Έλληνόφρονος κοινωνίας.

Ν....
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Ή Διεύθυνσις τοϋ ·βνι«οΟ ’Ημ«ρολογί·υ εύελπιότεϊ δτι τό’ΕλληνιχΔν 
Δημόαιον καί οΐ Απανταχού Αναγνώσται αύτοΰ 6ά έκτιμήσωσιν Ιδιαζόν
τως τούς νέους φιλοτίμους αύτής Αγώνας καί μόχθους, εις οΰς ύπε- 
δλήθη πρός παρασκευήν τοϋ παρόντος τόμου. Καυχαται,δτι ό 
αύτής τόμος τού 1 84>θ Αποτελεί τό κρΑτιότον έτος τής δλης σειράς 
τής Ποικίλης ϊιοΛς», παρουσιΑζων έν τώ συνόλφ αύτοΰ περιπλέον καί 
τήν τελείαν καλλιτεχνικήν παρασκευήν, ήν τμ ήσφΑλισε καί διΑ τό μέλ
λον πλέον, ό σύνδεσμος αύτής μετά τού μοναδικού παρ’ ήμϊν άρίστου 
καί εύρωπαΐκωτΑτου Τυπογραφείου τής «Εστίας».

ΘΑ παρέδλεπεν δμως ύψιστον ευγνωμοσύνης καθήκον, έάν μή καί δη
μοσία διεκήρυττε τΑς αλησμόνητους αύτής ευχαριστίας πρός τόν πολύ
τιμον φίλον ιατρόν κ. βιοχέρην Α. Ταόχαν έκ τών αίσθηματικωτέρων 
και εύελπίδων νέων έπιότημόνων, εις ού τήν γενναίαν καί Αφιλόκερδε- 
ότότην ύποστήριξιν κυρίως οφείλει τΑς νέας μεγΑλας προόδους τοϋ 
ΕΟνιχοΰ Ημερολογίου, δπερ έξ εύγνώμονος αισθήματος ΑναγρΑφει τό 

συμπαθές δνομΑ του μεταξύ τών πρωτίστων παραγόντων τής ’Εθνικής 
αύτοΰ σταδιοδρομίας καί εύδοκιμήσεως,
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