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ΕΟΥΝ οΐ ενιαυτοί έν τη άκενώτω τοϋ 
χρόνον κλεψύδρα καί. τά έτη παρέρ
χονται διαδεχόμενα τό έν τάς ήμέρας 
τοϋ άλλον, άνευ διακρίσεως ευτυχών 
ft άτυχων ότιγμών, καθ' ας όατανικώς 
συνεκρούσθησαν της δυστυχίας τά ότρα- 
τεύματα μέ της έλπίδος καί. της Υπο
μονής τήν δΰναμιν ! Ό νέος χρό
νος καλύπτει δλα ! Μέθα εις τόν γελα
στόν κόόμον, τόν κινούμενον, τόν ζώντα, 
τόν σχεδόν εύτνχοϋντα, τόν χαίροντα, 
μέσα στον ουρανού τήν γαλήνην καί. 
του ήλιου τήν λαμπρότητα και τής 
γης τήν Ανοιξιάτικη ότά σπλάγχνα τοϋ 
χειμώνος στολή, ζοϋν καί. βασανίζον

ται καί άσπαίρουν χιονισμένοι ι[;υχαί, τής βαρυχειμοινιας τό ένδυμα 
φοροϋσαι, καρδίαι αιμάσσονσαι, συντετριμμένοι, Ασφυκτιώσαι !

Ό πόνος τής δυστυχίας, τής έγκαταλείφ’εως, τής έρημώσεως, δέν 
6ά λείπη ποτέ άπό τόν κόσμον, όπως δέν Οα λείπη τό θαμπερό μέρος 
καί τοϋ πλέον στιλπνού μετάλλου, όπως δέν λείπουν τά μαραμένα κλα
διά καί είς τήν σφριγηλοτέραν άνοιξιν. "Οταν όμως αύτόν τόν πόνον 
τόν Αντιλαμβάνεται δ Ανθρωπος, όταν σνναντάται ό δυστυχής, όταν 
Ανακαλύπτεται ή μέ πράσινα μάτια καί οστεώδεις βραχίονας δυστυ
χία, ή οποία σφίγγει τόν Αιθρωπον είς τά γυμνά της στήθη, τά'άσαρκα 
εντελώς, τότε πρέπει νά προότατευθμ, αν μνε καιρός ! Διότι δέν·5 εί
ναι πάντοτε.

ΑΙσθηματικόιτερον πρόλογον είς τάς κατωτέρω γραμμής μας, δέν 
ήδυνάμεθα νά προτάξωμεν, άπό τήν δυνατήν αύτήν γραφήν, ην 
έχάραξε συμπαθής φίλος, ίότορών Αλλοτε τήν ζωήν άγνώότου δυάτυ- 
χονς. Είναι ή είκόιν τής ζωής, ήν διαδέχονται οί χρόνοι . . .

*
* *

Βλέπετε τήν Αφελή Απέναντι κόρην μέ τους γυμνούς βραχίονας, μέ
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τήν λευκήν έμπροόθέλλαν, μέ τούς μαύρους οφθαλμούς καί τό γλυκύ 
ώειδές πρόόωπον, ποϋ παρουσιάζει μέσα ότό μικρό πανεράκι της τό 
μικρόν αυτό χοιρίδιον τοϋ γάλακτος; Είνε τό γλυκύτερον σύμδολον 
τών οικογενειακών εορτών των ημερών αυτών, δπερ όας παρουσιάζει 
ή «Ποικίλη Στοά» τοϋ 1893. Μέ τήν Αφελή αύτήν έκφρασιν τής νεα- 
ρας κόρης τής άποπνεούόης υγείαν, ευθυμίαν, χαράν, όρεκτικότητα, 

"ΚΑΙ ίΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ,,
συμβολίζει τάς γλυκυτέρας εύχάς τό ήμέτερον έργον πρός τούς πα
λαιούς καί νέους Αναγνώότας του.Ή «Ποικίλη Στοά», έξόχως ετήσιον 
Σύγγραμμα τών οικογενειών, ήθέληόεν είς τάς πρώτας σελίδας της νά 
άναπαραστήόμ διά μιας μικρας είκόνος, δλην τήν εύτυχίαν ήν Απο
πνέει αύτάς τάς ήμέρας καί τό μέγαρον τών πολυταλάντων καί ή 
οικία τών Ανθρώπων τοΰ λαού.

— Ιίαϊ τοϋ χρόνου J
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Αί τρεις αύται λέξεις δέν έκφράζουν μόνον της μικράς τούτης 
είκόνος δλην τήν επιτυχή σύνθεσιν, δέν διασαφηνίζουν μόνον τόν 
χαρακτήρα της γλυκείας αύτής άπεικονίσεως.

Έν τμ καρδία παντός Ανθρώπου εξεγείρουν μίαν κοινήν συγκί- 
νηδιν, ήτις δύναται νά θεωρηθμ ώς μία των πολυτιμωτέρων συγ
κινήσεων τής άνθρωπότητος. Αί άπλαΐ αύται λέξεις, αί έκφράζου- 
Οαι τήν εύχήν ευτυχίας, χαράς, μακροζωίας εύδαίμονος, είνε, ούτως 
είπεϊν, εν φυλακτόν προσφερόμενον Από τά χείλη δλων εις τήν 
κοινήν ευδαιμονίαν δλων. Τί καί Αν ή εύχή αϋτη φέρμ τόσον κοι
νόν, δσον καί τετριμμένον χαρακτήρα ; Ή έξ αυτής συγκίνηόις 
διά τοϋτο ίσα ίσα είνε τόσον μεγάλη καί τόσον εύφρόσυνος· διότι 
ένω προέρχεται έκ των στομάτων δλου τοϋ κόσμου, συγκινεϊ δλον 
τόν κόσμον.

— Καί τοϋ χρόνου ! σας λέγουν μίαν πρωίαν οί γονείς σας, καί 
σας ΑΟπάζονται. Καί αίσθάνεΟθε πρός στιγμήν τόν έαυτόν σας έλα- 
φρότερον Από τάς φροντίδας τοϋ βίου, τάς λΰπας σας έξαφανιζο- 
μένας, τά βάσανά σας μετριαζόμενα — Καί τοϋ χρόνου ! ψελλίζουν 
τά χείλη των μικρών παιδιών, ένω προσκολλώνται έπί των πα
ρειών των γονέων, καί οϊ γονείς Αναζωογονούνται, γίνονται μικρά 
παιδία καί αϋτοί, έρχονται εις στενωτέραν συνάφειαν μέ τάς παι
δικός χαράς, πληροϋνται συγκινήσεως, ήτις μετέχει κάποιαν ίκα- 
νοποίηάιν, κάποιαν Αμοιβήν διά τήν ϋπαρξιν των τέκνων αύτών, 
εις τά όποια έδωσαν ζωήν Από τήν ζωήν των, αίμα Από τό αίμά των.

— Καί τοϋ χρόνου! εϋχεσθε εις τήν Αδελφήν σας καί ή αυτή 
συγκίνησις τρυφερότητος, Απαλής στοργής, δονεί τήν καρδίαν σας 
καί τήν καρδίαν της. Ή εϋχή αϋτη δι’ αύτήν έγκλείει τόσας ελπί
δας εύτυχοϋς μέλλοντος, τόσους πόθους ευδαιμονίας, ήτις μόλις ίσως 
αρχίζει νά διαπλάσσεται εις τήν νεανικήν καρδίαν της. Ή εϋχή τής 
Αδελφής σας διά σας, σάς συγκινεϊ τόσον μυχιαίτατα ποϋ Αν ίδετε 
πρός στιγμήν τήν φυσιογνωμίαν σας εις τόν καθρέπτην, θά παρα
τηρήσετε, δτι προσλαμβάνετε κάποιαν Απόλυτον, δσον καί γαλη- 
νιαίαν έκφραΟιν εύφροσύνης βαθείας, ήτις δύναται νά προέρχεται 
έκ πολλών λόγων, Αλλ’ ό κυριώτερος δλων είνε ή γλυκεία υπερη
φάνεια, ήν αίσθάνεΟθε γνωρίζοντες, δτι εϋρίΟκεΟθε πρό μιας τοιαΰ- 
της ωραίας Αδελφής, πρό ένός τοιοΰτου Αδελφικού πλάσματος.

Καί του χρόνου ! εϋχεσθε εις τήν ερωμένην σας, είς τήν μνη
στήν Οας, είς τήν σύζυγόν σας, καί ή ευχή αϋτη καί διά σάς καί 
δι’ αύτήν σάς περιβάλλει μέ μίαν αίγλην τήν όποιαν δέν βλέπετε, 
οϋτε άντιλαμβάνεάθε καθ’ έκάστην. ’Υπό τήν εύχήν αύτήν διά σάς 
ή αγαπημένη σας είνε πλέον ώραιοτέρα, πλέον γλυκυτέρα, πλέον 
πολυτιμωτέρα.

Πόσον έγνώριΟεν ή Ανθρώπινος Αδυναμία νά έξιδανικεύάμ διά 
τής εύχής αύτής τόν χρόνον, τόν χρόνον τόν σκληρόν, τόν φεύ- 
γοντα, τόν ΟυμπαραΟύροντα εύτυχίας, χαράς, νεότητας, ωραιότητας, 
τό πάν, τόν έκμηδενίζοντα διά βαθμιαίας ύποάκαφής κολοσσιαίας 
καί ταπεινός εύδαιμονίας, τόν τά πάντα έξιάοΰντα καί απλο
ποιούντο, τόν Αναλγήτως παρερχόμενον καί ΟυμπαραΟύροντα μετά 
τής αύτής τακτικής καί της αύτής άπαθείας καί τά φύλλα τής 
ωραίας αύτής Ακακίας τοΰ κήπου σας, ύπό τήν πυκνήν σκιάν τής 
οποίας έπεράσατε τόσας εύτυχεϊς ώρας τό καλοκαίρι, καί τήν δρο
σερότατα τών παρειών τής εκλεκτής τής καρδίας σας, καί τάς μαύ
ρος τρίχας τών μαλλιών σας, καί τήν στιλπνότητα τοΰ καινουρ
γούς σας ένδϋματος. Τί καί αν ή Ακακία ξαναβλαΟτήάμ τό προσε
χές έαρ, τί καί αν κάμετε νέον ένδυμα, τί καί αν ϊδετε είς" τάς 
παρειάς άλλης ΑποπτήΟασαν τήν δροάερότητα τών παρειών τής εκ
λεκτής τής καρδίας Οας; Ό χρόνος θά εξακολουθήσει άμειλίκτως 
το έργον τής αιωνίου φθοράς καί τής αιωνίου ζωής. Καί ό Ατυ
χής άνθρωπος εύριΟκόμενός οϋτω σκληρός μάρτυς τής καθημερι
νής αύτής καταπτώσεως τών προσφιλών του πραγμάτων καί προ
σώπων, τής έκμηδενίάεως αύτοΰ τού ίδίου. αισθάνεται τήν ανάγκην 

ίσως νά μετριάσμ τήν φρικαλεότητα τοΰ χρόνου, καί θέλει νά 
περιβάλλμ" δι’ Απατηλής εύδαιμονίας τήν εύχήν του πρός τούς 
συγγενείς' του, τούς φίλους του, τόν κόσμον δλον, τόν υποχείριον 
είς τήν έπίδραΟιν, είς τούς όνυχας καί τήν έκμηδένισιν τού και
ρού. Καί οϋτω άπατώντες εαυτούς καθ’ έκαστον έτος διά τής κοι
νής ταύτης εύχής—καί τοΰ Χρόνου! — προσπαθώμεν όχι μόνον νά 
ληόμονήσωμεν τάς συνέπειας τής τοιαύτης φοράς τού Καιρού, Αλλά 
καί νά καταΟτήσωμεν δι’ εύχών ύποφερτώς εύδαίμονα τήν τόσον 
σύντομον αύτήν ροήν τών έτών. Έάν θελήσωμεν νά έμβαθύνωμεν 
ολίγον εις τήν στερεότυπον κοινήν ταύτην εύχήν, θά ίδωμεν Ασφα
λώς προκύπτουΟαν τήν κεφαλήν τής ειρωνείας καί ΟκώπτουΟαν 
τήν παιδικήν μας Αφέλειαν, τήν Αξίαν οίκτου αύτήν ματαιοπονίαν 
μας, τόν θλιβερώς άξιον οίκτιρμοϋ αύτόν Αγώνα τής ζωής, τής 
Ανθρωπότητος, τής κοινωνίας. ’Αλλά κατά τής Αφοπλίσεως υπό τής 
πικράς ταύτης είρωνείας τής πεποιθήόεώς μας είς τόν εύγενή προο
ρισμόν τοΰ βίου έν τώ κόόμω, μήπως δέν στηρίζονται δλοι οί μόχθοι 
καί δλοι οί Αγώνες τής άνθρωπότητος; Πώς νά βελτιώόμ τήν ζωήν 
αύτήν, ήτις έδόθη καί δίδεται καί θά δίδεται είς τόσα δισεκατομμύ
ρια Ατόμων, δέν Αγωνίζεται ό άνθρωπος διά μέσου τών αιώνων ; Καί 
αί εύγενέστεραι τών προσπαθειών τών Ατόμων ποΰ Αποβλέπουν 
Αλλού, παρά μόνον είς τήν δσον τό δυνατόν ίκανοποίησιν τών μό
χθων τής Ανθρωπότητος ; "Ητις άνευ τών προσπαθειών τούτων, τών 
άτηριζομένων" ώς έπί τό πολύ έπί τής Απατηλής άντιλήψεως τών 
πραγμάτων, είνε δυστυχής πάντοτε. ’Απάτη, όνειρα. ’Έστω! ’Αλλά 
μήπως μ’ Απατηλά όνειρα δέν υπήρξε καί δέν έζησεν δσον τό δυ
νατόν ΑνακουφιΟτικώτερον, εύδαιμονέάτερον ή άνθρωπότης μέχρι 
τοΰδε; "Η μήπως πρό τοΰ μυστηρίου τής ζωής, τό όποιον είμπο- 
ρεΐ νά μήν είνε καί τόσοι1 πολύ μυστήριον, Αλλά μία Απλή σύμ- 
πτωσις, έν τυχαϊον γεγονός, μία δημιουργία άνευ αίτιας καί άνευ 
σκοπού, άνευ Αρχής καί άνευ τέλους, τά πάντα δέν είνε όνειρον, 
πλάνη, καί δέν'ύπάρχει σκιά, καί δέν υπάρχει ίχνος πραγματικό- 
τητος έν τμ ζωμ, έν τμ κινήσει τών Ατόμων, τά όποια είτε έν 
μικρογραφία' Αποτελούν τόν κόκκον τής άμμου, ή έν μεγαλογραφία 
τόν" όνον, καί έν ύψηλοτέρα μεγαλογραφία τόν άνθρωπον;

— Καί τοϋ Χρόνου !
Είνε τόσον γλυκεία, τόσον Αβρά, τόσον λεπτή ή εύχή αϋτη, ώστε πε- 

ριόόοτέρα ΑνάλυΟις σκέψεων ματαίων, καί έκτενεστέρα μελέτη Ασκο
πων θεωοιών, ύποθέτομεν θά είνε βεβήλωάις πρός τό γλυκύ αύτό 
σύνθημα οι’ ού χαιρετάται αύτάς τάς ήμέρας ή άνθρωπότης σύμπασα.

— Καί τοϋ Χρόνου ! Πόσον Απαλός, ήρεμος, εϋ^αρις, μειδιών, 
έξημερωμένος, εύγενής, ευτυχής φαίνεται ό κόσμος όλος προφέρων 
τάς λέξεις ταύτας! Ή χριστιανικωτέρα τών εύχών αϋτη, ή κοινο- 
τέρα προΟηγορία [αϋτη, ή γενική δι’ όλους τούς λαούς, δι’ άπαντα 
τά" έθνη καί Απάσας τάς φυλάς αϋτη εύχή, ύπό όποιαςδήποτε έκ- 
φράσεις καί αν άνεφάνη, καί άν έκφράζεται, καί Αν θ’ ΑντικαταΟτμ 
είς τό μέλλον, διά τήν Ανθρωπότητα θά μείνμ πάντοτε ή αύτή, 
θά έγκλείμ πάντοτε τό αύτό αγνόν άρωμα καί τήν αύτήν άπειρον 
γλυκύτατα, θά όυγκινμ πάντοτε οϋτω μυχιαίτατα τάς καρδίας έκεί- 
νων, ών τά χείλη θά τήν προφέρωόιν. Μέ τήν τόσον Απλήν, μέ 
τήν τόσον κοινήν, μέ τήν τόσον παγκόσμιον, μέ τήν τόσον θερμήν, 
δσον καί ειλικρινή εύχήν αύτήν, χαιρετώμεν καί ήμεΐς Από τάς 
σελίδας ταύτας"τούς πολυπληθείς άναγνώστας τής «Ποικίλης Στοάς» :

— Καί τοϋ Χρόνου !
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ΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1898
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

’Ιανουάριος
ώρ. λεπ.

Τ. Τ. 3 5 20 μ. μ.
Ν. Σ. 10 9 0 π. μ
II. Τ. 17 4 8 μ. μ.
II. Σ. 26 7 59 μ. μ.

’Απρίλιος
ή/ι. ώρ. λεπ.

Τ. Τ. 1 4 4 μ. μ.
Ν. Σ. 8 11 56 μ. μ.
II. Τ. 17 3 50 π. μ.
Π. Σ. 24 8 19 π. μ.
Τ. Τ. 30 11 11 μ. μ.

’Ιούλιος
ώρ. λεπ.

Ν. Σ. 6 9 25 μ. μ.
II. Τ. 14 3 15 μ. μ.
II. Σ. 21 6 4 π. μ
Τ. Τ. 28 7 48 π. μ.

’Οκτώβριος
>ju. ώρ. λεπ.

Ν. Σ. 4 2 13 μ. μ.
II. Τ. 10 10 44 π. μ.
II. Σ. 17 1 53 μ. μ.
Τ. Τ. 25 4 3 μ. μ.

Φεβρουάριος

τ. τ. >>·
1

ώρ. λεπ.
2 10:μ. μ.

Ν. Σ. 8 9 16 μ. μ.
II. Τ. 16 0 49 μ. μ.
Π. Σ. 24 11 4 π. μ.

Μάϊος
ήμ. ώρ. λεπ.

Ν. Σ. 8 2 34 μ. μ.
Π. Τ. 16 6 49 μ. μ.
II. Σ. 23 3 47 μ. μ.
Τ. Τ. 30 7 39 π. μ.

Αΰγουάτος
ήι“· ώρ. λεπ.

Ν. Σ. 5 0 9 μ. μ.
II. Τ. 12 10 7 μ. μ.
II. Σ. 20 2 26 μ. μ.
Τ. Τ. 27 0 26 π. μ.

Νοέμβριος
ήΖ<. ώρ. λεπ.

Ν. 2 1 56 π. μ.
11. τ’. 8 6 40 μ. μ.
Π. Σ. 16 6 15 π. μ.
Τ. Τ. 24 11 41 π. μ

Μάρτιος
ή/ί. ώρ. λεπ.

Τ. Τ. 3 9 23 π. μ.
Ν. Σ. 10 10 13 π. μ.
Π. Τ. 18 9 16 π. μ.
II. Σ. 25 10 55 μ. μ.

’Ιούνιος
»>. ώρ. λεπ.

Ν. Σ. 7 5 55 π. μ.
II. Τ. 15 6 29 π. ιλ.
Π. Σ. 21 10 47 μ. μ.
Τ. Τ. 28 6 18 μ. μ.

Σεπτέμβριος
>ζι“· ώρ. λεπ.

Ν. Σ. 4 1 45 π. μ.
11. Τ. 11 4 15 π. μ.
11. Σ. 18 0 46 π. μ.
Τ. Τ. 25 7 40 μ. μ.

Δεκέμβριος
ήμ· ώρ. λεπ.

Ν. Σ. 1 1 18 μ. μ
11. Τ. 8 4 57 π. μ
ΓΙ. Σ. 16 1 15 π. μ
Τ. Τ. 24 4 56 π. μ
Ν. Σ. 31 0 24 π. μ

ΕΚΛΕΙΨΕΙΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1898
Κατά τό έτος τούτο θέλουσι συμβή εξ εκλείψεις, έξ ών τέσσαρες τού Ήλιου και δύο τής 

Σελήνης ώς εξής.
'Ολική έκλειψις τού Ήλιου, ορατή ώς μερική έν Έλλάδι, τήν 10 Ιανουάριου 1898. 

Αρχή τής έκλείψεως 7 ώρ. 17 λεπ. 3" ι
Μεγίστη φάσις 8 r 8 „ 11". π. μ. Μέσου χρόνου Αθηνών
Τέλος τής έκλείψεως 8 r 49 „ 20" \

Μέγεθος τής έκλείψεως τά 0,389 τής διαμέτρου τού Ήλιου.
3) Μερική έκλειψις τής Σελήνης τήν 31 'Ιουνίου 1898 ορατή έν Έλλάδι.

Είσοδος τής Σελήνης έν τή σκιά 9 ώρ. 30 λεπ. 8" ι
Μέσον τής έκλείψεως 10 „ 52 „ 4", μ. μ. Μέσου χρόνου Αθηνών
Έξοδος τής Σελήνης έκ τής σκιάς 12 „ 28 „ 9" ]

8) Δακτυλιοειδής έκλειψις τοϋ Ήλιου τήν 8 'Ιουλίου 1898 άόρατος έν Έλλάδι όρατή δέ έν 
τφ Είρηνικώ Ώκεανφ.

4) Μερική έκλειψις τού Ήλιου τήν 1 Δεκεμβρίου 1898 άόρατος έν Έλλάδι.
5) 'Ολική έκλειψις τής Σελήνης τήν 15—16 Δεκεμβρίου 1898 όρατή έν Έλλάδι,

Είσοδος τής Σελήνη; έν τή σκιμ. 11 
'Αρχή τής ολικής έκλείψεως 12
Μέσον τής έκλείψεως 1
Τέλος τής ολικής έκλείψεως 2
Έξοδος τής Σελήνης έκ τής σκιάς 8

32.7 μ. μ.
82.8 μ. μ. (
17,0 π. μ. ■ Μέσου χρόνου ’Αθηνών
1,7 π. μ. |

11.8 π. μ. ’
6) Μερική έκλειψις τού Ήλιου, τήν 80 Δεκεμβρίου 1898 αόρατος έν Έλλάδι.
Λ( 'ανωτέρω Γενικαί Σημειώσεις τών Φάσεων τής Σελήνης κλπ. έχορηγήΟησαν εύγενώς εις 

τήν IIOIKIAHN ΣΤΟΑΝ υπό τού Διευθυντού τού ’Αστεροσκοπείου κ. Δημ. Αίγινήτου.

"Ε/ων ημέρας 31. 'II ήμερα έχει ώρας 10 και ή νύξ ώρας 14.
Ό "Ηλιος είς τόν Υδροχόον.

Ν. II.
Ηεμ. Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ τού Κυρίου ήμών Ιησού 

Χοιστού, μνήμη Βασιλείου τού Μεγάλου. ’Αργία.
-f-13 1

14 2 Παρ. Προεόρτια Θεοφανείων, Σιλβέστρου Πάπα 'Ρώμ.ης.
15 3 Σάβ. Μαλαχίου τού προφήτου καί Γορδίου μαρτυρος.

Σελήνης τελευταϊον τέταρτον ώρ. β, λ 20 y. y.
+ 16 4 Κυρ. Ή Σύναξις τών 70 αποστόλων καί Θεοκτίστου οσίου.

17 5 Δευτ. Παραμονή τών (θεοφανείων. Νηστεία, έν ή ανήμερα τύχη.
Τρίτ. Τά ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ. ’Αργία.
Τετ. ΤΙ Σύναξις τού προφήτου Προδρόμου καί Βαπτιστού Ίωάννου.

+ 18 6
4- 19 7
' 20 8 Πέμ. Δομνίκης τής όσιας. Γεωργίου τού Χοζεβίτου.

21 9 Παρ. Ιίολυεύκτου μάρτυρος.
22 10 Σάβ. Γρηγορίου έπισκ Νύσσης, Δομετιανού Μελιτινής.

Νέα Σελήνη ώρ. 9, λ. ο π. y
+ 23 11 Κυρ. Θεοδοσίου τού Κοινοβιάρχου.

24 12 Δευτ. Τατιανής μάρτυρος.
25 13 Τρίτ. ‘Ερμύλου καί Στρατονίκου μαρτύρων.

Τετ. Τών έν Ραΐθώ καί Σινα άναιρεθέντων Πατέρων. 
Πέμ. Παύλου τού Θηβαίου καί Ίωάννου τού Καλυβίτου.

26 14
27 15
28 16 Παρ. Προσκύνησις τής τιμ.ίας άλύσεως τού αποστ. Πέτρου.

Σάβ. ’Αντωνίου τού Μεγάλου. ’Αργία.
Σελήνης πρώτον τέταρτον ώρ. 4, λ. 8 ιι. ιι.

f 29 17

+ 30 18 Κυρ. ’Αθανασίου καί Κυρίλλου, Πατριάρχου ’Αλεξάνδρειάς. Άργ.
31 19 Δευτ. Μακαρίου τού Αιγυπτίου καί ’Αρσενίου Κερκύρας. 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
1 20 Τρίτ. Ευθυμίου τού Μεγάλου. ’Αργία.
2 21 Τετ. Μαξίμου τού όμολογητού καί Νεοφύτου μάρτ.
3 22 Πέμ. Τιμοθέου τού αποστόλου καί ’Αναστασίου τού Πέρσου.
4 23 Παρ. Κλήμεντος Άγκύρας καί Άγαθαγγέλου μάρτ. 

Σάβ. Ξένης τής όσιας.
Άρχεται τό Τριιόδιον

5 24

t 6 25 Κυρ. Τού ΤΕΛΩΝΟΥ καί ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ. Γρηγορίου τού Θεολό
γου έπισκ. Κωνσταντινουπόλεως. ’Αργία.

7 26 Δευτ. Ξενοφώντος τού οσίου και της Συνοδίας αυτού.
Πανσέληνος ώρ. 7, λ. S9 ιι. ιι.

8 27 Τρίτ. ’Ανακομιδή τού λειψάνου Ίωάννου τού Χρυσοστόμου.
9 28 Τετ. Έφραψ. οσίου τού Σύρου.

10 29 Πέμ. ’Ανακομιδή τού λειψάνου Ιγνατίου τού Θεοφόρου.
Τ·1 30 Παρ. Τών Τριών Ιεραρχών, Βασιλείου τού Μεγάλου, Γρηγορίου 

τού Θεολόγου καί Ίωάννου τού Χρυσοστόμου. Αργία.
12 31 Σάβ. Κύρου καί Ίωάννου τών θαυματουργών ’Αναργύρων.



ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
’Έχων ήμέρας 28. Ή ήιχέρα έχει ώρας 11 καί ή νϋξ όίρας 13.

Ό 'Ήλιος είς τους Ίχθϋς.

ΜΑΡΤΙΟΣ
’Έχων ήμέρας 31. 'Η ήμερα έχει ώρας 12 και ή νύξ ώρας 12.

Ό Ήλιος είς τόν Κριόν.

Ν. ΓΙ.
f 13 1 Κυρ. ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ. Προεόρτια τής 'Υπαπαντής καί Τρύφω- 

νος μάρτυρος.
Σελήνης τελευταϊον τέταρτον ώρ. 2, λ. ίο y. y.

+ 14 2 Δευτ. Η ΥΠΑΠΑΝΤΗ του Κυρίου ήμών Ίησοΰ Χριστού. Άογ.
15 3 Τρίτ. Συμεώνος του Θεοδόχου καί "Αννης τής προιρήτιδος. 

Τετ. ’Ισιδώρου τού ΓΙηλουσιώτου.16 4
17 5 Πέμ. ΙΙολυεύκτου Κων)πόλεως. ’Αγαθής μάρτυρος.

Παρ. Βουκόλου του οσίου έπισκ. Σμύρνης. Φωτίου Κων)πόλεως18 6
19 7 Σάβ. ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ. Παρθενίου καί Λουκά του οσίου.

φ 20 8 Κυρ. ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ. Θεόδωρου τού Στρατηλάτου καί Ζαχα- 
ρίου τού όσιου.

Νέα Σελήνη ώρ 9, λ 16 y. u.
21 9 Δευτ. Νικηφόρου μάρτυρος.

+ 22 10 Τρίτ. Χαραλάμπους ίερομάρτυρος. ’Αργία.
Τετ. Βλασίου ίερομάρτυρος καί Θεοδώρας τής Αύγούστης.
Πέμ. Μελετίου αρχιεπισκόπου ’Αντιόχειας.

23 11
24 12
25 13 Παρ. Μαρτινιανοΰ του οσίου.
26 14 Σάβ. ’Αυξεντίου του οσίου.

f 27 15 Κυρ. ΤΗΣ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ. Όνησίμου του ’Αποστόλου.
Άρχεται ή Μεγάλη Τεσσαρακοστή.

28 16 Δευτ. ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ. Παμφίλου μάρτ. καί τών συν αύτω
Σελήνης πρώτον τέταρτον ώρ. ο, λ. 49 y u.

ΜΑΡΤΙΟΣ

1 17 Τρίτ. Γρηγορίου'τοΰ Παλαμα και Θεοδιόρου τοϋ Τύρωνος.
2 18 Τετ. Λέοντος Πάπα ‘Ρώμης.
3 19 Πέμ. Άρχίππου τοϋ ’Αποστόλου.
4 20 Παρ. Λέοντος επισκόπου Κατάνης.

Σάβ. ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ. Τιμοθέου τοϋ έν Συμβόλοις 
καί Ευσταθίου επισκόπου ’Αντιόχειας.

+ 5 21

+ 6 22 Κυρ. ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ. ΤΙ εύρεσις τών λειψάνων τών έ 
Εΰγενίοις μαρτύρων.

7 23 Δευτ. Πολυκάρπου ίερομάρτυρος* επισκόπου Σμύρνης.
8 24 Τρίτ. 'Η α’ καί β’ ευρεσις τής τίμιας κεφαλής τοϋ Προδρόμου.

Πανσέληνος ώρ. it, λ 4 π. y
9 25 Τετ. Ταρασίου αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. 

Πέμ. ΠοοΦυρίου έπισκόπου^Γάζης.10 26
11 27 Παρ. Προκοπίου τοϋ Δεκαπολίτου.
12 28 Σάβ. Βασιλείου τοϋ όμολογητοϋ.

Ν. 
+ 13

11.
1 Κυρ. Β’ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. Ευδοκίας δσιομάρτυρος.

14 2 Δευτ. 'Ησυχίου, Εύθαλίας μάρτυρος.
Εύτροπίου, Κλεονίκου καί Βασιλίσκου μαρτύρων, 

ιλήνης τελενταϊον τέταρτον ώρ. 9, λ. 25 π. y.
15 3 Τρίτ.

Σι
16 4 Τ ετ. Γερασίμου όσιου τοϋ έν ’Ιορδάνη.
17 5 Πέμ. Κόνωνος μάρτυρος.
18 6 Παο. 

Σάβ.
Τών έν ’Αμορίω 42 μαρτύρων.

19 7 Καπίτωνος και τών συν αυτώ μαρτύρων.
t 20 8 Κυρ. ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ. Θεοφυλάκτου έπισκό- 

που Νικομήδειας.
Τών έν Σεβαστεία 40 'Αγίων Μαρτύρων. ’Αργία.21 9 Δευτ.

22 10 Τρίτ. Κοδράτου μάρτυρος.
Νέα Σελήνη ώρ. 10, λ. 15 π y.

23 11 Τετ. Σωφρονίου αρχιεπισκόπου 'Ιεροσολύμων.
24 12 Πέμ. Θεοφάνους τοϋ όμολογητοϋ.

’Ανακομιδή λειψάνου Νικηφόρου Κωνσταντινουπόλεως.25 13 Παρ.
26 14 Σάβ. Βενεδίκτου τοϋ όσιου.

f 27
28

15 Κυρ. Δ’ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. ’Αγαπίου καί τών συν αύτω 7 μαρτ.
16 Δευτ. Σαβινου μάρτυρος καί Χριστοδούλου τοϋ όσιου. 

’Αλεξίου τοϋ όσιου τοϋ ανθρώπου τοϋ Θεοΰ.29 17 Τρίτ.
30 18 Τετ. Κυρίλλου αρχιεπισκόπου 'Ιεροσολύμων.

Σελήνης Πρώτον τέταρτον ώρ. 9, λ 16 π. y.
31 19 Πέμ. Χουσάνθου καί Δαρείας μαρτύρων.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ
1 20 Παο. Τών έν τή Μονή τοϋ 'Αγ. Σάββα πατέρων. 

’Ιακώβου τοϋ όμολογητοϋ.ο 21 Σάβ.
+ 3 22 Κυρ. Ε’ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. Βασιλείου ίερομάρτυρος.

4 23 Δευτ. Νίκωνος όσιομ. καί τών 199 μαθητών αύτοϋ.
5 24 Τρίτ. Ζαχαρίου τοϋ όσιου.

f 6 25 Τετ. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡ
ΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ Άργ.

πανόέληνος ώρ. ίο, λ. 58 u. y
7 26 Πέμ. 'Η Σύναξις τοϋ Άοχαγγέλου^Γαβριήλ
8 27 ΐ Παο. Ματρώνης τής όσιας.

ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ. 'Ιλαρίωνος τοϋ νέου.9 28 ι Σάβ.
t 10 29 , Κυρ. ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ. Μάρκου έπισκ. Άρεθουσίων, Κυρίλλου διακ.

Άρχεται ή Μεγάλη Έβδοαάς
11 30 ■ Δευτ. Μεγάλη Δευτέρα ΤοϊΕ όσιου πατρός ήμών Ίωάννου τοϋ 

συγγραφέως τής Κλίμακος.
12 31

! Τρίτ. Μεγάλη Τρίτη. 'Υπατίου ίερομ. έπισκόπου Γαγγρών.



ΑΠΡΙΛΙΟΣ
Έχων ημέρας 30. ‘Η ήμερα έχει ώρας 13 και ή νύξ ώρας 11. 

Ό “Ηλιος είς τόν Ταύρον.

ΜΑΙΟΣ
Έχων ήμέοας 31. Ίΐ ήμέρα έχει ώρας 14 καί ή νυξ ώρας 10.

Ό 'Ήλιος είς τούς Διδύμους.

Ν.
13

14
15
16 

f 17

18
19
20

21
f 22

23
-j- 24

25
26
27
28
29

30

II.
1

2
3
4
5

6
7
8

9
10

11
12
13
14
15
16
17

18

Τετ. Μεγάλη Τετάρτη. Μαρίας όσιας τής Αιγύπτιας.
Σελήνης τελενταϊον τέταρτον ώρ. 4, λ. 4 u. y.

Πέμ. Μεγάλη Πέμπτη. Τίτουζδσίου τοΰ θαυματουογοΰ.
Παρ. Μεγάλη Παρααπευή. Νικήτα τοΰ όσιου και ’Ιωσήφ ύμνογρ.
Σάβ. Μέγα. Σάββατον. Γεωργίου δσίου τοΰ έν Μαλεώ.
Κυρ. ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ. ’Αργία και κατάλυσις εις πάντα έν 

όλη ταύτη τή διακαιν. έβδομάδι. Κλαυδίου, Θεοδώρου κλπ.
Δευτ. Εύτυχίου αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.
Τρίτ. Καλλιοπίου μ,άρτυρος, Γεωργίου έπισκόπου Μυτιλήνης.
Τετ. Τών αποστόλων 'Ηρωδίωνος, Άγάθου, 'Ρούφου, ’Ασύγκρι

του, Φλέγοντος, Έρμου, έκ τών 70.
Νέα Σελήνη ώρ. ιι, λ. Κ6 y. u

Πέμ. Εΰψυχίου μάρτυρος.
Παρ. ΤΗΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ Τερεντίου, Πομπηιου και τών 

συν αΰτοϊς μαρτύρων.
Σάβ. Άντύπα ίερομάρτυρος έπισκόπου Περγάμου.
Κυρ. ΤΟΥ ΘΩΜΑ. Βασιλείου τοΰ δμολογητοΰ έπισκ. Παρίου.
Δευτ. Μαοτίνου τοΰ δμολογητοΰ, Πάπα Ρώμ.ης.
Τρίτ. Άριστάρχου, ΙΙούδης καί Τροφίμου έκ τών 70.
Τετ. Κρήσκεντος μάρτυρος.
Πέμ. ’Αγάπης, Ειρήνης καί Χιονιάς τών αΰταδέλφων.
Παο. Συαεώνος ίεοομάρτυρος τοΰ έν Περσίδι.

Σελήνης πρώτον τέταρτον ώρ. 3, λ. 80 π. y.
Σάβ. Ίωάννου. μαθητου Γρηγορίου τοΰ Δεκαπολίτου.

ΜΑΙΟΣ
Κυρ. ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ. Παφνουτίου ίερομάρτυρος.
Δευτ. Θεοδώρου δσίου τοΰ Τρίχινα.
Τρίτ. ’Ιανουάριου ίερομάρτυρος και τών'συν αυτω
Τετ. Θεοδώρου τοΰ Συκεώτου.
Πέα. Γεωργίου μεγαλομάρτυρας τοΰ τροπαιοφόρου. Αργία.
Παο. ’Ελισάβετ τής όσιας και θαυματουργού. 

Πανσέληνος ώρ 8, λ 19 π. y.
Σάβ. Μάρκου τοΰ αποστόλου'καί εύαγγελιστοΰ.
Κυρ. ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ. Βασιλέως ίερομ. έπισκ. Άμασείας.
Δευτ Συυ,εώνος ίερομάρτυρος.
Τρίτ. Τών’ έν^Κυζίκω 9 μαρτύρων.
Τετ. ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Ίάσωνος καί Σωσιπά- 

τρου τών αποστόλων.
Πέιι. ’Ιακώβου τοΰ αποστόλου άδελφοΰ Ίωάννου τοΰ Θεολόγου.

Σελήνης τελενταϊον τέταρτον ώρ. 11, λ. 11 u. y.

Ν. 11.
13 1 Παρ. Ίερεμίου τοΰ προφήτου. 

’Αθανασίου τοΰ Μεγάλου.14 ο Σάβ.
+ 15 3 Κυρ. ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΙΤΙΔΟΣ. Τιμοθέου καί Μαύρης μαρτύρων.

16 4 Δευτ. Πελαγίας μάρτυρος.
17 5 Τρίτ. Ειρήνης μεγαλομάρτυρος.

Ίώβ τοΰ δικαίου καί πολυάθλου.18 6 Τετ.
19 7 Πέμ. ’Ανάμνησις τοΰ έν οΰρανώ φανέντος σημείου τοΰ Σταυροΰ 

έν 'Ιερουσαλήμ, καί ’Ακακίου τοΰ Κοδράτου μαρτύρων.
20 8 Παρ. Ίωάννου[τοΰ Θεολόγου καί εύαγγελιστοΰ.’Αρσενίου Μεγ.Άργ.

Νέα Σελήνη ώρ. 2, λ. 34 u. y.
21 9 Σάβ. Ήσαιου τοΰ Προφήτου καί Χριστοφόρου μάρτυρος.

4- | 22 10 Κυρ. ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ. Σίμωνος αποστόλου τοΰ Ζηλωτοΰ.
23 11 Δευτ. Μωκίου ίερομάρτυρος.

4·Τ 24 12 Τρίτ. ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.Έπι- 
φανείου έπισκ. Κύπρου καί Γερμανού άρχιεπ. Κων)πόλεως.

25 13 Τετ. Τών έν Νίκαια 318 πατέρων. Γλυκερίας μάρτυρος.
+ 26 14 Πέμ. ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. ’Ισιδώρου τοΰ έν Χίω μάρτυρος. 

Παχωμίου τοΰ μεγάλου καί ’Αχίλλειου αρχιεπ. Λαρίσσης.27 15 Παο.
28 16 Σάβ. Θεοδώρου ήγιασμένου μαθητοΰ δσίου Παχωμίου.

Σελήνης πρώτον τέταρτον ώρ. 6, λ. 49 y. u.
I 29 17 Κυρ. ’Ανδρονίκου τοΰ αποστόλου καί Ίουνίας.

30 18 Δευτ. Πέτρου, Διονυσίου καί τών συν αΰτοϊς μαρτύρων.
31 19 Τρίτ. Πατρικίου ίερομ.. έπισκόπου ΙΙρούσης. 

ΙΟΥΝΙΟΣ
1 20 Τετ. Θαλαλαίου μάρτυρος.

I 2 21 Πέμ. Κωνσταντίνου καί'Ελένης μεγάλων βασιλέων, ΐσαποστ. ’ Αργ.
3 22 Παρ. Βασιλίσκου μάρτυρος.

J-
I 4 23 Σάβ. ΤΩΝ ΚΕΚΟΙΜΗΜΕΝΩΝ. Μιχαήλ, τοΰ δμολογητοΰ έπι

σκόπου Συνάδων.
πανσέληνος ώρ. 3. λ. 47 y. y.

4- ϊ 5 24 Κυρ. ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Συμεώνος τοΰ έν Θαυμ,αστώ δρει.
+ 6 25 Δευτ. ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ. Ή Γ’ εΰρεσις τής τίμιας 

κεφαλ.ής τοΰ Προδρόμου.
7 26 Τρίτ. Κάρπου τοΰ αποστόλου έκ τών 70·
8 27 Τετ. Ελλαοίου ίερομ,άρτυρος.
9 28 Πέμ. Εΰτυχοΰς έπισκόπου Μελιτινής.

10 29 ΙΙαο Θεοδοσίας ίεοομάοτυρος.
11 30 | Σάβ. Ίσαακίου ήγουμένου τής μονής τών Δαλμάτων.

Σελήνης τελενταϊον τέταρτον ώρ. 7, λ 39 π. ιι.
12 31 1 Κυρ. Έρμείου μάρτυρος.



ΙΟΥΛΙΟΣ
Έχων ήμέρας 31. Η ήμερα έχει ώρας 14 καί ή νύξ ώρας 10. 

Ό 'Ήλιος είς τόν Λέοντα.

ΙΟΥΝΙΟΣ
’Έχων ήμέρας 30. Ή ήμέρα έχει ώρας 15 καί η νυξ ώρας 9.

Ό Ήλιος είς τόν Καρκίνον.
Ν.
13
14
15

16 
t 17

18

19
20
21
22
23 

f 24
25

26

27
28
29
30 

ψ 31

II.
1
2
3

4
5
6

7
8
9

10
11
12
13

14

15
16
17
18
19

Ν. II.
Άρ^εται ή νηστεία τών 'Αγίων Αποστόλων

13 1 Δευτ. ’Ιουστίνου μάρτυρος του φιλοσοφου.
14 2 Τρίτ. Νικηφόρου αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.
15 3 Τετ. Λουκιλλιανοϋ μάρτυρος.
16 4 ΙΙέμ. Μητροψάνους αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.
17 5 Παο. Δωροθέου ίερομάρτυρος έπισκόπου Τύρου.
18 6 Σάβ. Ίλαρίωνος τοϋ νέου, ήγουμένου τής μονής Δαλματων.

ή- 19 7 Κυρ. Θεοδότου ίερομάρτυρος, έπισκ. Άγκύρας.
Νέα Σελήνη ώρ. s, λ. 8S π. y.

20 8 Δευτ. '11 ανακομιδή τοϋ λειψάνου Θεοδώρου τοΰ στρατηλάτου καί 
Καλλιόπης μάρτυρος.

21 9 Τρίτ. Κυρίλλου άρχιεπισκ. ’Αλεξάνδρειάς.
22 10 Τετ. ’Αλεξάνδρου καί Άντωνίνης μαρτύρων.
23 11 ΙΙέμ.. Βαρθολου,αίου και Βαρνάβα τών αποστόλων. 

Παρ. Όνουφρίου και Πέτρου του έν Αθω.24 12
25 13 Σάβ. Άκυλίνης μάρτυρος.

+ 26 14 Κυρ. Έλισσαίου τοϋ προφήτου καί Μεθοδίου αρχιεπισκόπου.
27 15 Δευτ. Άμώς τοϋ προφήτου.

Σελήνης πρώτον τέταρτον ώρ. 6, λ. 29 π. y
Τρίτ. Τύχωνος έπισκόπου Άμαθοΰντος.
Τετ. Ίσαύρου μάρτυρος, καί τών συν αύτω, Μανουήλ, Σαβέλ 

καί ’Ισμαήλ μαρτύρων.

28 16
29 17

30 18 Πέμ. Λεοντίου μάρτυρος.
ΙΟΥΛΙΟΣ

1 19 Παρ. ’Ιούδα του αποστόλου.
2 20 Σάβ. Μεθοδίου ίερομάρτυρος, έπισκόπου Πατάρων.

+ 3 21 Κυρ. Ίουλιανοϋ μάρτυρος τοϋ Ταοσεως.
πανσέληνος ώρ. to, λ 47 y. y.

4 22 Δευτ. Ευσεβίου ίερομάρτυρος.
5 23 Τρίτ. Άγριππίνης μάρτυρος.

Τ θ 24 Τετ. Τά γενέθλια τοϋ προφήτου Προδρόμου καί Βαπτιστοϋ Ιωαν- 
νου. Αργία.

7 25 Πέμ. Φεβρωνίας όσιομάρτυρος.
8 26 Παο. Δαβίδ τοϋ όσιου τοϋ έν Θεσσαλονίκη.
9 27 Σάβ. Σαμψώνος όσιου τοϋ Ξενοδόχου.

10 28 Κυρ. Ή ανακομιδή λειψάνων Κύρου καί Ίωάννου ’Αναργύρων.
Σελήνης τελενταϊον τέταρτον ώρ 6, λ. 18 u. y

29 Δευτ. ΙΙέτοου καί Παύλου τών κορυφαίων ’Αποστόλων. Αργία 
καί ιχθύος κατάλυσις.

Τοίτ. Ή σύναξις τών 12 ’Αποστόλων. ’Αργία.-J- 12 30

Τετ. Κοσμά καί Δαμιανού τών ’Αναργύρων. ’Αργία.
Πέμ. 'II έν Βλαχέρναις κατάθεσις τής έσθήτος τής Θεοτόκου.
Παρ. Υακίνθου μάρτυρος καί Άνατολίτου, αρχιεπισκόπου Κων

σταντινουπόλεως.
Σάβ. ’Ανδρέου Κρήτης του 'Ιεροσολυμίτου.
Κυρ. ’Αθανασίου τού έν "Αθω, Λαμπαδοϋ θαυματουργών.
Δευτ. Σισώη του μεγάλου.

Νέα Σελήνη ώρ. 9, λ. 28 y u
Τριτ. Θωμά του έν Μαλεω, Κυριακής τής μεγαλομάοτυρος.
Τετ. Προκοπίου μεγαλομ,άοτυρος.
ΙΙέμ. Παγκρατίου ίερομάρτυρος, έπισκόπου Ταυρομενίας.
Παρ. Τών έν Νικοπόλει 45 μαρτύρων.
Σάβ. Ευφημίας μεγαλομάρτυρος.
Κυρ. Πρόκλου καί 'Ιλαρίου τών μαρτύρων.
Δευτ. Ή σύναξις του ’Αρχαγγέλου Γαβριήλ καί Στεφάνου του 

Σαβαιτου.
Τρίτ. Άκύλα του αποστόλου καί ’Ιωσήφ Θεσσαλονίκης.

Σελήνης πρώτον τέταρτον ώρ. 5, λ. is y. u
Τετ. Κηρύκου καί Ίουλίττης τών μαρτύρων.
Πέμ. Άθηνογένους ίερομάρτυρος.
Παρ. Μαρίνης τής μεγαλομάρτυρος.
Σάβ. Αίμιλιανοϋ του μεγαλομάρττρος.
Κυρ. Μακρινής αδελφής του μεγ. Βασιλείου καί Δίου τών όσιων.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Δευτ. Του προφήτου Ήλιου του Θεσβίτου. ’Αργία.
Τριτ. Συμεώνος του διά Χριστόν Σαλοΰ καί Ίωάννου συνασκητοϋ. 

Πανσέληνος ώρ. 6, λ. 4 π. y.
Τετ. Μαρίας τής Μαγδαληνής τής Μυροφόοου.
Πέμ. Φωκά ίερομάρτυρος καί ’Ιεζεκιήλ τοϋ προφήτου.
Παρ. Χριστίνης τής μεγαλομάρτυρος.
Σάβ. Ή κοίμησις τής αγίας "Αννης μητρός τής Θεοτόκου.
Κυρ. Έρμολάου ίερ. καί Παρασκευής όσιομάρτυρος.
Δευτ. Παντελεήμονος τοϋ Μεγάλου καί ΐαματ. Άογ.
Τρίτ. Προχόου, Νικάνορος, Τίμωνος καί Παρμένα αποστόλων. 

Σελήνης τελενταϊον τέταρτον ώρ. 7, λ. 48 π. y.
Τετ. Καλλινίκου καί Θεοδότης τών μαρτύρων.
Πεμ. Σύλα, Συλουανοϋ, Κρήσκεντος έκ τών 70 αποστόλων.
Παρ. Εύδοκίου δικαίου καί προεόρτια τοϋ Τίμιου Σταυροϋ.



ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
“Εχων ημέρας 31. Ή ήμερα έχει ώρας 13 καί ή νύξ ώρας 11. 

Ό 'Ήλιος εις την Παρθένον.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
Έχων ημέρας 30. Ή ήμέρα έχει ώρας 12 και ή νΰξ ώρας 12.

Ό "Ηλιος είς τόν Ζυγόν.

Ν. II.
+ 13 1 Σάβ.

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

ή- 18 6 Πέμ·

19 7 Παρ.
20 8 Σάβ.

+ 21 9 Κυρ.
22 10 Δευτ.
23 11 Τρίτ.
24 12 Τετ.

25 13 Πέμ.
26 14 Παρ.

+.27 15 Σάβ.
+ 28 16 Κυρ.

29 17 Δευτ.
30 18 Τοίτ.
31 19 Τετ.

1 20 Πέμ.

2 21 1 Παρ.
3 22 Σάβ.

+ 4 23 1 Κυρ.
5 24 | Δευτ.
6 25 Τρίτ.
7 26 Τετ.
8 27 Πέμ.

9 28 Παο.
+ 10 29 Σάβ.

+ ιι 30 Κυρ.
12 131 Δευτ.

Ή πρόοδος τοϋ τίμιου Σταυρού και των 7 παίδων τών Μα- 
καβαίων, Σαλομωνής καί Έλεαζάρου.

'Η ανακομιδή λειψ. Στεφάνου τοΰ πρωτομάρτυρος.
Ίσαακίου Δαλμάτου καί Φαύστου τών δσίων.
Τών έν Έφέσω επτά αγίων παίδων.
Εύσιγνίου μάρτυρος.

Νέα Σελήνη ώρ. ο. λ. 9 y. y.
'II μεταμόρφωσις τοΰ Κυρίου και Σωτήρος ήμών Ίησοΰ 
Χοιστοΰ. ’Αργία καϊ ιχθύος κατάλυσις.
Δομετίου ίερομάρτυρος.
Αίμιλιανοΰ τοΰ δμολογητοΰ, έπισκόπου Κυζίκου.
Ματθία τοΰ ’Αποστόλου.
Λαυρέντιου μάρτυρος και αρχιδιακόνου.
Εΰπλου τοΰ διακόνου και μάρτυρος.
Φωτίου και ’Ανίκητου τών μαρτύρων.

Σελήνης πρώτον τέταρτον ώρ. ίο, λ. 7 y. y.
Μαςίμ.ου τοΰ δμ.ολογητοΰ και άπόδοσις τής Μεταμορφώσεως. 
Μιχαίου τοΰ προφήτου.
Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ τής Θεοτόκου. Αργία.
'II ανακομιδή τής αχειροποιήτου είκόνος τοΰ Κυρίου ήμών 
Ίησοΰ Χριστού καί Διομήδους μάρτυρος.
Μύρωνος μάρτυρος.
Φλώρου και Λαύρου τών μαρτύρων.
Άνδρέου’τοΰ Στρατηλάτου καί τών 2593 μαρτύρων.

’ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
Σαμουήλ τοΰ προφήτου.

□ανόέληνος ώρ. 2, λ. 26 y u
Θχδδαίου τοΰ αποστόλου και Βάσσης μάρτυρος. 

Άγαθονίκου μάρτυρος.
Λούπου μάρτυρος καί άπόδοσις τής εορτής τής Θεοτόκου.
Ευτυχούς ίερομ.. μαΟητοΰ Ίωάννου τού Θεολόγου.

ΊΙ έπάνοδος τού λειψάνου Βαρθολομαίου τοΰ αποστόλου. 
Άδριανοΰ και Ναταλίας μαρτύρων.
Ποιμένος τοΰ δσίου.

Σελήνης τελενταϊον τέταρτον ώρ. ο, λ. 26 π. y.
Μωϋσέως τοΰ Αίθίοπος.
Ή άποτομή τής τίμιας κεφαλής Ίωάννου τοΰ Προδρό
μου. ’Αργία καί νηστεία.

’Αλεξάνδρου. Ίωάννου και Παύλου, νέου αρχιεπ. Κ)πόλεως. 
Ή κατάθεσις τής τίμιας ζώνης τής Θεοτόκου.

Ν. 
+ 13

11.
1 Τρίτ.

14 2 Τετ.
15 3 Πέμ.
16 4 Παρ.

17 5 Σάβ.
+ 18 6 Κυο.

19 7 Δευτ
t 20 8 Τρίτ.

21 9 Τετ.
22 10 Πέυ..
23 11 Παρ.

24 12 Σάβ.
+ 25 13 Κυρ.

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

1 19 Σάβ.
+ 2 20 Κυρ.

3 21 Δευτ
4 22 Τοίτ
5 23 Τετ.
6 24 Πέμ.
7 25 Παρ.

+ 8 26 Σάβ.
+ 9 27 Κυρ.

10 28 Δευτ
11 29 Τρίτ
12 30 Τετ.

. Ίΐ Σύναξις τής Θεοτόκου και μνήμη Συμεώνος τοΰ Στυ
λίτου και Ίησοΰ τοΰ Ναυή.
Μάμαντος μάρτυρος και Ιωάννου τοΰ νηστευτοΰ.

, ’Ανθίμου ίερομάρτυρος καί Θεοκτίστου τοΰ δσίου. 
Βαβύλα ίεοομάρτυρος καϊ Μωϋσέως τοΰ προφήτου.

Νέα Σελήνη ώρ. i, λ 48 π. y.
Ζαχαρίου τοΰ προφήτου, πατρδς τοΰ ΙΙροδρόμ.ου.
'Η άνάμνησις τοΰ θαύματος Μιχαήλ τοΰ αρχιστρατήγου.

. Προεόρτια τής γεννήσεως τής Θεοτόκου καϊ Σώζοντος μάρτ. 
. ΤΑ ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ. ’Αργία καί ιχθύος 

κατάλυσις.
’Ιωακείμ καϊ "Αννης, καϊ Σιβηριανού τών μαρτύρων. 
Μηνοδώρας, Μητροδώρας καί Νυμφοδώρας μαρτύριον. 
Θεοδώρας τής δσίας.

Σελήνης πρώτον τέταρτον ώρ. 4, λ. 18 π. y
Λύτονόμου ίερομάρτ., άπόδοσις τών γενεθλίων τής Θεοτόκου. 
Τά έγκαίνια τοΰ ναοΰ τής Άναστάσεως καί Κορνηλίου τοΰ 
έκατοντάρχου.

. Η ΥΨΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. Άργ. καϊ νηστεία. 
Νικήτα μάρτυρος.
Ευφημίας τής μεγαλομάρτυρος.
Σοφίας μάρτυρος καϊ τών τριών αύτής θυγατέρων. 
Εύμενίου τοΰ θαυματουργού, έπισκόπου Γοοτύνης.

Πανσέληνος ώρ. ο, λ. 46 π. y.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
Τροφίμου, Σαββατίου καί Δορυμέδοντος, μαρτύρων. 
Ευσταθίου μεγαλομάρτυρος, Θεοπίστης τής συμβίας 
τών δύο αυτών υιών.

. Κοδράτου τού αποστόλου και Ιωνά τού προφήτου.
Φωκά ίερομάρτυρος.

'Η σύλληψις τού προδρόμου καί βαπτιστοΰ Ίωάννου. 
Θέκλης τής πρωτομάρτυρος.
Εύφροσύνης τής δσίας.

Σελήνης τελενταϊον τέταρτον ώρ. 7, λ. 40 y. y.
. Η μετάστασις Ίωάννου τού Θεολόγου. ’Αργία. 

Καλλιστράτου καϊ τών συν αύτώ 49 υ,αοτύρων.
:. Χαρίτωνος δμολογητοΰ καί Βαοούχ τοΰ προφήτου. 

Κυριάκού τού αναχωρητοΰ. 
Γρηγοοίου, έπισκόπου Μεγάλης ’Αρμενίας.

Θεοπίστης τής συμ.βίας και

Ιωάννου Αρςενη «ποικίλη στοά 2



ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
’Έχων ημέρας 31. 'Η ημέρα έχει ώρας 11 και ή νυξ ώρας 13.

Ό "Ηλιος εις τον Σκορπιόν.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
Εχων ημέρας 30. 'Η ημέρα ’έχει ώρας 10 καϊ ή νύξ ώρας 14.

Ό “Ηλιος εις τον Τοξότην.

Ν. Π.
13 1 Πέμ.
14 2 Παρ.
15 3 Σάβ.

+ 16 4 Κυρ.

17 5 Δευτ.
18 6 Τρίτ.
19 7 Τετ.
20 8 Πέμ.
21 9 Παρ.
22 10 Σάβ.

+ 23 11 Κυρ.
24 12 Δευτ.
25 13 Τ ρ ίτ.
26 14 Τετ.
27 15 Πέμ.
28 16 Παο.
29 17 Σάβ.

+ 30 18 Κυρ.
31 19 Δευτ

Άνανίου του αποστόλου καί 'Ρωμανού του μελωδού. 
Κυπριανού ίερομάρτυρος καί Ίουστίνης τής παρθένου. 
Διονυσίου ίερομάρτυρος του ’Αρεοπαγίτου.

'Ιεροθέου επισκόπου ’Αθηνών.
Νέα Σελήνη ώρ. 2. λ. t3 y. y.

Χαριτίνης μάρτυρος.
Θωμά του αποστόλου.
Σέργιου και Βάκχου τών μαρτύρων.
Πελαγίας τής όσιας.

’Ιακώβου του αποστόλου καί ’Ανδρονίκου τοϋ όσιου. 
Ευλαμπίου και Εύλαμπίας τών αδελφών μαρτύρων.

Σελήνης πρώτον τέταρτον ώρ. 10, λ. 14 π. y.
Φιλίππου αποστόλου καϊ Θεοφάνους του Γραπτού.
ΙΙρόβου, Ταράχου και ’Ανδρονίκου τών μαρτύρων. 
Καρπού, ΙΙαπύλου, Άγαθοδώρου, Άγαθονίκης μαρτύρων. 
Ναζαρίου και τών συν αύτω μαρτ. και Κοσμά του μελωδού. 
Λουκιανού μάρτυρος.
Λογγίνου τού έκατοντάρχου μάρτυρος.
Ώσηέ τού προφήτου καί Άνδρέου όσιομάρτυρος. 

πανσέληνος ώρ. 1, λ. 83 y. y.
Λουκά τού Εΰαγγελιστού.
Ίωήλ τού προφήτου και Οΰαρίου μάρτυρος.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

+

1

2
3
4
5
6

7
8
9

10
11
12

20

21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31

Τρίτ. ’Αρτεμίου μάρτυρος, Γερασίμου τού οσίου και τής όσιας Μα- 
τρώνης τής Χιοπολίτιδος.

I Τετ. Ίλαρίωνος τού μεγάλου και Σωκράτους πρεσβυτέρου.
Πέμ. Άβερκίου θαυματουργού και τών έν Έφέσω 7 παίδων.
Παρ. ’Ιακώβου τού άδελφοθέου και αποστόλου.
Σάβ. ’Αρέθα μάρτυρος καί τών συν αύτω.

| Κυρ. Μαρκιανού και Μαρτυρίου τών Νοταρίων.
Σελήνης τελενταϊον τέταρτον ώρ. 4, λ 3 y. y.

Δημητρίου τού μεγαλομάρτυρος. ’Αργία.
Νέστορος μάρτυρος.
Τερεντίου μάρτυρος καϊ τών συν αυτώ.

’Αναστασίας 'Ρωμαίας τής όσιομάρτυρος. 
Ζηνοβίου και Ζηνοβίας τών αδελφών μαρτύρων. 
Στάχυος καϊ τών σύν αύτω αποστόλων καϊ Έπιμάχου μάρτ.

Δευτ. 
' Τρίτ.
Τετ.

i Πέμ.
Παρ.
Σάβ.

Ν. II.
+ ’3 1 Κυρ.

14 2 Δευτ.

15 3 Τρίτ.
16 4 Τετ.
17 5 Πέμ
18 6 Παρ.
19 7 Σάβ.

f 20 8 Κυρ.

21 9 Δευτ.
22 10 Τρίτ.
23 11 Τετ.
24 12 Πέμ.

t 25 13 Παρ.

+ 26 14 Σάβ.
1 27 15 Κυρ.

28 16 Δευτ.

29 17 Τρίτ.
30 18 Τετ.

1 19 Πέμ.
2 20 Παρ.

+ 3 21 Σάβ.
t 1 22 Κυρ.

5 23 Δευτ.

6 24 Τρίτ.

t 7 25 Τετ.
8 26 Πέμ.

9 27 Παο.
10 28 Σάβ.

+ 11 29 Κυρ.
f 12 1 30 | Δευτ

Κοσμά και Δαμιανού τών θαυματουργών ’Αναργύρων.
Ακινδύνου καϊ τών συν αύτώ μαρτύρων.

Νέα Σελήνη ώρ. 1, λ. 86 π. y
Άκεψιμα μάρτ. κατάθεσις λειψ. Γεωργίου μεγαλομ. 
Ίωαννικίου μεγαλομ. Νικάνδρου καϊ 'Ερμαίου ίερομ. 
Γαλακτίωνος καϊ ’Επιστήμης τών μαρτύρων.
Παύλου τού όμολογητού, άρχιεπισκ. Κων)πόλεως.
Τών έν Μελιτινή 33 μαρτ. καϊ Λαζάρου τού θαυματουργού. 
'Η σύναξις Μιχαήλ τού αρχιστρατήγου καϊ τών λοιπών Άσω- 
μάτων Δυνάμεων. Αργία.

Σελήνης πρώτον τέταρτον ώρ. 6, λ. 40 y. y.
Όνησιφόρου, ΙΙορφυρίου μάρτ. καϊ Ματρώνης τής όσιας.
Όλυμπα καϊ τών σύν αύτω άποστ. καϊ Όρέστου μάρτυρος.
Μήνα, Βίκτωρος καϊ Βικεντίου μαρτύρων.

Ίωάννου τού έλεήμονος καϊ Νείλου τού όσιου.
Ιωάννου τού Χρυσοστόμου, αρχιεπισκόπου Κωνσταντινου
πόλεως. ’Αργία.
Φιλίππου τού αποστόλου. Αργία καϊ ιχθύος κατάλυσις. 
Γούρια, Σαμωνά καϊ ’Λβίδου τών μαρτύοων.
Ματθαίου τού ’Αποστόλου καϊ Εΰαγγελιστού.

Πανσέληνος ώρ 6, λ. 18 π. y.
Γρηγορίου τού θαυματουργού, έπισκ. Νεοκαισαρείας. 
Πλάτωνος καϊ 'Ρωμανού τών μαρτύρων.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
Άβδιού τού προφήτου καί Βαρλαάμ μάρτυρος.
Γρηγορίου τού Δεκαπολίτου καϊ Πρόκλου αρχιεπισκόπου 
Κωνσταντινουπόλεως.
Τα Ε’ισόδια τής Θεοτόκου. ’Αργία.
Φιλήμονος καϊ τών σύν αύτω Αποστόλων, Κιλικίας μάρτυρος. 
Γρηγορίου αρχιεπισκόπου Άκραγαντίνων καϊ Άμφιλοχίου 
επισκόπου Ίκονίου.
Κλή μεντος πάπα 'Ρώμης καϊ Πέτρου ’Αλεξάνδρειάς, 

ίελήνης τελευταϊον τέταρτον ώρ. ιι. λ 41 π. u.
Αικατερίνης μεγαλομ. καϊ Μερκούριού μάρτυρος. ’Αργία.
Αλυπίου καί Νίκωνος τών όσιων, καϊ μνήμη τού όσιου πα- 
τοός ημών Στυλιανού τού Παφλαγόνος.
Ιακώβου Πέρσου τού μεγαλομάρτυρος.
Στεφάνου τού νέου καί Εΐρηνάρχου μάρτυρος.
Παραμόνου καϊ Φιλουμένου τών μαρτύρων.
Άνδρέου τού πρωτοκλήτου. ’Αργία.



ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
Έχων ημέρας 31. 'Η ήμερα έχει ώρας 9 καί ή νύξ ώρας 15. 

Ό 'Ήλιος είς τόν Αΐγόκερω.

Ν. Π.
13 1 Τρίτ. Ναούμ του προφήτου.

Νέα Σελήνη ώρ, ΐ.λ, 18ιι |ΐ.
14 2 Τετ. Άββακοΰμ. τοϋ προφήτου.
15 3 ΙΙέμ. Σωφρονίου τού προφήτου.
16 4 Παρ. Βαρβάρας μεγαλομ. και Ιωάννου τού Δαμασκηνού.

Σάββα τού Θεοφόρου και ηγιασμένου. Αργία.
Νικολάου έπισκόπου Μύρων τής Λυκίας τού θαυμ. Αργ.

17 5 Σάβ.
+ 18 6 Κυρ.

19 7 Δευτ. Αμβροσίου έπισκόπου Μεόιολανων.
20 8 Τρίτ. Παταπίου τοϋ οσίου.

εελήνης πρώτον τέταρτον ώρ. 4, λ. 87 π. μ.
21 9 Τετ. 'II σύλληψις τής αγίας καί θεοπρομήτορος "Αννης.
22 10 ΙΙέμ. Μηνά, Έρμογένους και Εύγράφου μαρτύρων. 

Δανιήλ τού οσίου τού Στυλίτου.23 11 Παο.
+ 24 12 Σάβ. Σπυρίδωνος τοϋ θαυματουργού. ’Αργία.
t 25 13 Κυρ. Εύστρατίου και τών σύν αύτω μαρτύρων.

26 14 Δευτ Θύρσου και τών σύν αύτω μαρτύρων.
27 15 Τρίτ. Ελευθερίου ίερομάρτυρος.
28 16 Τετ. Άγγαίου τοϋ προφήτου.

Πανσέληνος ώρ. 1, λ. 18 u. μ.
29 17 ΙΙέμ. Δανιήλ τοϋ προφήτου καί τών τριών παίδων, και Διονυ

σίου άρχιεπ. Αίγίνης τοϋ έκ τής νήσου Ζακύνθου.
30 18 Παο. Σεβαστιανού μάρτυρος και τών σύν αυτώ. 

Βονιφατίου μάρτυρος.
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

31 19 Σάβ.

+ 1 20 Κυρ. ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ. Προεόρτια τών Χριστου
γέννων και μνήμη ’Ιγνατίου τού θεοφόρου.

2 21 Δευτ. Ίουλιανής μάρτυρος.
3 22 Τρίτ. ΆναστασίαςΖμάρτυρος τής φαρμακολυτρίας.
4 23 Τετ. Τών έν Κρήτη δέκα Μαρτύρων.
5 24 ΓΙέμ. 

ν
Παραμονή τών Χριστουγέννων καί Ευγενίας μάρτυρος. 

ελήνης τελενταϊον τέταρτον ώρ. 4, λ. 86 π. μ.
t θ 25 Παρ. Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ 

ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. ’Αργ. τριήμερος καί κατάλυσις είς πάντα.
ί 8 26 ν ' ΡΣαο. 'Η σύναξις τής Θεοτόκου και Ευθυμίου ίερομάρτυρος.

27 Κυρ. Στεφάνου τού ποωτομ. και Θεοδιυρου τού Γραπτού.
9 28 Δευτ. Τών έν Νικομήδεια καέντιον δισμυρίων μαρτύρων.

10 29 Τρίτ. Τών έν Βηθλεέμ, άναιρεθέντων 14 χιλιάδων νηπίων.
11 30 Τετ. Άνυσίας τής όσιομάρτυρος.
12 31 Πέμ. Μελάνης τής όσιας. Άπόδοσις τών Χριστουγέννων.

Νέα Σελήνη ώρ ο, λ 24 π. η.
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τ©^ δυστυχίας. Τό λήξαν έτος 
1897 δέν δύναται παρά νά θεωρηθή 
το ουστυχέστερον έτος της σταδιο
δρομίας, ήν δεέτρεξε τό Ελληνικόν 
κράτος άφ ’ δτου ήλευθερώθη.

Κατά τό έτος 1897 έκινδύνευσε 
νά καταλυθή παρά της Τουρκίας τό 
ελληνικόν βασίλειον, νά έκμηδενισθή 
ή ελευθερία της 'Ελλάδος. Τό θλι
βερόν τούτο γεγονός εινε τό σοβαρώ- 
τερον, όπως εινε καί τό πλέον βαρυ- 
σήμαντον γεγονός τού έκπνεύσαντος 
έτους. Νά θέληση τις ήδη ν ’ άνα- 
μετρήση τό μέγεθος τής δυστυχίας, 

είς ήν έρριψε τό Ελληνικόν έθνος ή επονείδιστος ήττά μας, νά 
J θέληση τις ν ’ άναδράμ.η εις τά αίτια καί τάς άφορμάς, τάς 
ν γεννησάσας τό εθνικόν αύτό δυστύχημα, θά ήτο σήμερον περιττο

λογία. Τό πώς ένικήθημεν, τό δ,τι ένικήθημεν άδόξως, εινε άλήθεια γνω
στή, δχι μόνον είς ημάς έαυτούς, άλλ * είς τόν κόσμον άπαντα. 'Ημείς 
διεπράξαμεν τά μεγάλα σφάλματά μας, ημείς παρελύσαμεν, ήμεϊς έζηρ— 
θρώθημεν, ήμεϊς προελειάναμεν την οδόν τής ήττης μας, ήμεϊς έφέραμεν 
τόν Τούρκον είς τά πρόθυρα τών ’Αθηνών, παρά τάς Θερμοπύλας. Καί 
ή ιστορία άμείλικτος θά έπετελέση το ίδικόν της έργον καί αί σελίδες 
της θ’ άναγράψωσι τ’ άτυχήματά μας, χωρίς νά παραλειφθή, δτι δη
μιουργοί τούτων ήμεϊς ύπήρξαμεν.

Ή ήττα τής Ελλάδος είνε τών ήττών εκείνων τών λαών,
οΐτινες ένω βαίνουσιν έν τη ζι> μεγαλεπιβουλέστερα όνειρα, μέ
τούς πλέον δυσεφίκτους πόθους, έν τη πραγματικότητι ούδέν τό θετικόν 
κατεργάζονται πρός πραγμάτωσιν τών ονείρων των, πρός έκπλήρωσιν 
τών πόθων των. Ό χρόνος δέ πικρότατα μάς έδίδαξεν, δτι οί τοιούτοι 
λαοί, έάν δέν τύχη νά συντριβώσιν δλοτελώς, ούδέν τό μεγάλον, ούδέν 
τό έθνικόν πραγματοποιούσα. Ή άτμόσφαιρα τής 'Ελλάδος, ή πάντοτε 

εύφλεκτος, ή πάντοτε έπιρρεπής είς συρροήν νεφών επικινδύνων, είχε 
βαρυνθή φορτικώς καί κατά τά τελευταία έτη. Τό Μακεδονικόν ζή
τημα, αί Άρμενικαί έπαναστάσεις, αί σφαγαί τών ’Αρμενίων έν Κων- 
σταντινουπόλει, ή ύπόκωφος βοή κατ ’ άρχάς ή άκουσθεϊσα διά πολλα
πλήν φοράν έν Κρήτη, ήσαν άρκούντα γεγονότα νά συνταράξουν τήν 
'Ελλάδα ούχί άπαξ. Είς έκάστην άνησυχαστικήν έκρηξιν έν τη ’Ανα
τολή, κατά φυσικόν δσον καί έθνικόν λόγον, ή Ελλάς έδονεϊτο σύμ- 
πασα. Ή τοιαύτη συγκίνησις ένος λαού εύγενούς καί φιλοπάτριδος, ώς 
τού Ελληνικού, βεβαίως θερμόν δείγμα μεγίστης αρετής ήτο. ’Αλλά 
δυστυχώς οί λαοί δέν σώζονται μόνον μέ τάς συγκινήσεις, τά έθνη δέν 
μεγαλώνουν μόνον μ ’ ένθουσιασμόν. Καί ήμεϊς άφέθημεν νά τραφώμεν 
μόνον μ’ ένθουσιασμόν, άφέθημεν νά φουσκώσωμεν μόνον μέ κενούς λό
γους καί νά προσπαθήσωμεν νά έξεγερθώμεν μ’ έλαφρότητας ονείρων 
καί μόνον ονείρων. Κυρίως είπεϊν, εύθύς έξ άρχής καί δ συμμερισμ.ός τού 
ένθουσιασμού τούτου έν τώ έ'σω καί τώ έξω Έλληνεσμφ δέν ήτο γενικός. 
Μάλλον πολιτικόν ζήτημα έσωτερικής κομματικής διαπάλης ύπήρξε τό 
έθνικόν μας ζήτημα τό πρώτον. Ούτε κυβέρνησες, ούτε άντιπολίτευσις 
έξεπροσώπουν τήν βαρύτητα τών στιγμών είς άς εύρέθη τό Ελληνικόν 
έθνος, άλλ ’ απλώς άμφότεραι, άναπτύσσουσαι παντοϊα έθνικά προγράμ
ματα, έξήπτον τού δχλου τόν έρεθισμόν, έν φ ή Βασιλεία ϊστατο έν τώ 
μεταιχμίω. Δεινός αγών διεξήγετο τότε έπί πολλούς μ.ήνας, άπο τής 
πρώτης δέ έκρήξεως τής μεγάλης τελευταίας έν Κρήτη έπαναστάσεως, 
τό Ελληνικόν βασίλειον παρίστα έλεεινόν καί άξιον οίκτου θέαμα παρα- 
κρούσεως δλων τών στοιχείων του. Κούφη, κουφοτάτη ή φλόξ τού ένθου- 
σιασμού, έξήπτεν δλονέν τά πλήθη, κατέκτα δλονέν εύρύτερον έδαφος, 
έρυμούλκει τό πάν καί τούς πάντας. Όλοι έζητούσαμεν δράσιν, κίνησιν, 
πόλεμον, πυρκαϊάν έν άπάση τη ’Ανατολή, έν συμπάση τή Ευρώπη. 
Είς τά καφενεία, είς τάς δδούς, είς τάς πλατείας, είς τά ιδιωτικά καί 
τά πολιτικά σαλόνια, είς τούς στρατώνας, είς τά πλοία, είς τούς δια
δρόμους τών ύπουργείων, τών ’Ανακτόρων, παντού, ήρχισεν άντηχούσα 
ξάστερα πλέον ή άπαισία φράσις : « Ζήτω δ Πόλεμος». Τό κατρακύλι- 
σμα έγίνετο καθ’ έκάστην γοργότεοον ούδείς δέ ήούνατο νά το συγκρα- 
τήση· δ όχλος έπαθαίνετο είς σημεϊον έπικίνδυνον δι ’ αύτήν τήν έσωτε- 
ρικήν τάξιν. Ό τύπος, παρασυρθείς καί αύτός ή μάλλον έπιπολαίως 
κρίνων, ύψωσε διατόρως τότε φωνήν ύπέρ τής δράσεως. Γενικώς ή παρα
φροσύνη άνήλθεν είς τό ΰψιστον. ’Εθελοτυφλία κατέλαβε τότε τούς πάν
τας. Κανείς δέν ήρώτα έάν τό κράτος ήτο έτοιμον διά ν ’ άναλάβη τόν 
υπέρ τών δλων άγώνα, δν τόσον εύκόλως ήθελον είς τάς στήλας των αί 
έφημερίδες, δν τόσον υ.ανιωδώς διελάλει είς τάς ρύμας τής πρωτευούσης 
καί τών έπαρχιακών πόλεων δ όχλος, πάς δέ δ δμιλών δυσπίστως περί 
τοΰ πολέμου έθεωρεϊτο προδότης.

Μεγάλως συνέβαλεν είς τήν αύταπάτην ταύτην, είς τόν ψευδή αύτόν 
ένθουσιασμόν, είς τήν άδικαιολόγητον δσον καί τρελλήν ταύτην πολεμί- 
τιδα, ή «’Εθνική Εταιρία». Τό έπάρατον αύτό στοιχεϊον ήοχισε βλέ-
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όπως συντρίψωσι τόν έν αύταΐς 'Ελληνισμόν. Καί μετά τινας

πον τό φως μέ τάς γλυκυτέρας ελπίδας. Σκοπός της ίδρύσεώς του κατ’ 
άρχάς ήτο ή διάδοσις δι’ ειρηνικών μέσων της ελληνικής ιδέας εις τάς 
ύποδούλους έλληνικάς χώρας, άς αί ξενικαί προπαγώνδαι ήπείλησαν καί 
απειλούν, --------------------- — ■ » ’ , r..^
μήνας ή « ’Εθνική 'Εταιρία » κατήντησε νά περεβληθή μέ κϋρος άπολυ- 
τοτάτης εξουσίας καί νά έκδίδη ΔΙΑΤΑΓΑΣ πρός τόν λαόν, την Κυβέρ- 
νησιν, την Βασιλείαν I Έσχημάτισεν ΑΝΩΤΑΤΗΝ ΑΡΧΗΝ παρά τούς 
κειμένους νόμους του κράτους καί έν μυστικώ καί παραβύστω έτέλει τά 
τερατωδέστερα έγκλήματα άσυνέτως, δσον καί άφρόνως κατά του 'Ελ
ληνισμού ολοκλήρου. Τό γόητρόν της, δπερ καθίστατο μαγικώτερον 
καί έπιβλητικώτερον, ένεκα της άπολύτου μυστικότητός της, προσέδωκεν 
αύτή μυστηριώδη τινά δύναμή. Ό κόσμος άγνοών τ ’ άποτελοϋντα αύ- 
την πρόσωπα, συγχέων τά πάντα έν τη πατριωτική παραφορά του, νο- 
μίζων, δτι τά ταμεΐά της ειχον ύπερπληρωθή έκατομμυρίων, αύτοεξω- 
θεΐτο καί άλληλοεξωθεΐτο εις τήν καταστροφήν. Τ ’ άνταρτικά σώματα 
τή; Αοράτου ταύτης Λυνάμεως συνηθροίζοντο δλονέν έκ πάσης ελλη
νικής γωνίας, δ τύπος έξεθείαζε τούς δπλαρχηγούς,—πρώην μαγείρους, 
πρώην κατσικοκλέφτας,—δ λαός τούς έλάτρευεν. 'Ολόκληρος ή 'Ελλάς 
είχε πάθη άπό άπαίσιον αναχρονισμόν. Τό καρυοφύλλι τού Βλαχάβα, ή 
φουστανέλλα τού Άνδρούτσου, αί σκιαί τής κλεφτουριάς των βουνών 
άνέζησαν μέσα εις τάς πόλεις, μέσα εις τά σπίτια, ένήργησαν ύπεραι- 
μικώς εις τάς κούφας κεφαλάς, παρέσυρον τόν νούν, τόν ύπολογισμόν, 
τήν σκέψιν. Αί λογικαί συμβουλαί, αί ειλικρινείς συστάσεις πολλών Δυνά
μεων έθεωρούντο ώς συμπαιγνία καί συνωμοσία κατά τής 'Ελλάδος. ’Εν 
τώ μεταξύ τό πνεύμα τής φρενίτιδος ύπερέβη τά στενά δρια τού Έλλην. 
Έθνους, έξερράγη δ’ εις πολλά μεγάλα κέντρα τής Ευρώπης δ φιλελληνι
σμός. Οί θαυμασταί τής άρχαίας 'Ελλάδος, οί φιλελεύθεροι άνδρες τής 
Ευρώπης, οί συμπαθώς ένατενίζοντες πρός τούς άγώνάς μας, ύψωσαν ει
λικρινή φωνήν αυτοί ύπέρ τών οικαίων μας, άλλ ’ άσθενή δυστυχώς. Αί 
εις τά ξένα κράτη άντιπολιτεύσεις διά λόγους έσωτερικής πολιτικής μάλ
λον παρά έξωτερικής, έκήρυξαν σταυροφορίαν ύπέρ τής Ελλάδος. Συλ
λαλητήρια συνεκροτούντο ύπέρ τής Κρήτης καί τής 'Ελλάδος εις άπα- 
σαν τήν ’Ιταλίαν, εις τήν Γαλλίαν, εις τήν ’Αγγλίαν, τήν Ισπανίαν, 
τήν Ελβετίαν αυτήν. Οί καλοί φιλέλληνες μάς άπετρέλλαναν τότε. 
"Ολη ή Ευρώπη ήτο ύπέρ ημών ! Ήρκει νά έκινούμεθα καί ύπερήφανοι 
καί νικηταί θά έβαδίζομεν έμπρός.

Προ τής τοιαύτης οΐκτράς καταστάσεως, ούδεμία άντίδρασις έντεύθεν 
έκ μέρους οίουδήποτε. Παλαιοί καί νέοι πολιτικοί άνδρες, έστερημένοι 
θάρρους,ώθησαν Βασιλείαν καί Λαόν, έν ω έγίνωσκον, δτι τό κράτος ητο 
άνέτοιμον, δτι δ πόλεμος συνεπώς θά ήτο καταστροφή διά τήν Ελλάδα, 
παραβλέποντες δλοσχερώς, δτι οί λαοί δύνανται νά λέγωσιν έν τή τυ
φλή παραφορά των, δτι: «μία ένδοξος ήττα εινε προτιμωτέρα πάσης 
άλλης λύσεως», άλλ’ οί πολιτικοί άνδρες έκτείνουσι σθεναρόν τόν βρα
χίονα καί έπιβάλλουσι τήν θέλησίν των καί σώζουσι τάς πατρίδας των.
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Καί έξ δλων αυτών τών πολεμικών διακηρύξεων, πάντοθεν ρυμουλκού- 
μενον, άφέθη άνέτοιμον τό κράτος εις τόν κρημνόν. "Ανευ ουδεμιάς πο
λεμικής προπαρασκευής σοβαράς, άνευ σκοπού καί σχεδίου, άνελάμβανε 
τήν ευθύνην τής καταλήψεως τής Κρήτης δι ’ άποστολής ελληνικού στρα
τού εις τήν μεγαλομάρτυρα νήσον, δίχως νά αΐσθάνηται, δτι ή τοιαύτη 
πράξις ήτο καθαρώς πολεμική ένέργεια πρός τήν δμορον Αυτοκρατορίαν.

Πανταχού πλέον ή πολεμική δράσις ύπεδηλούτο καί μέ αύτην έμπο- 
τισμένη ή ρωστική δύναμις τού "Εθνους, τό έκαμνε νά αΐσθάνηται τά 
μέλη αυτού τονούμενα, τήν καρδίαν πάλλουσαν, τό αίμα ζωηρώς σφύζον 
εις τάς φλέβας αυτού, τήν ίσχύν τής ζωής πλημμυρούσαν. Τό άντιπαλον 
Έθνος, μετά δέους συνεχώς διαμαρτυρόμενον διά τήν άπέναντι αυτού 
στάσιν τής Ελλάδος, άπεδέχθη άφ’ένός σιωπηλώς τήν έν Κρήτη προσ
βολήν, δέν έπαυεν δμως άφ’έτέρου έξωπλιζόμενον λελογισμένως, έν φ 
εις τήν Ελληνικήν Βουλήν άντήχει ή δήλωσις δτι δ 'Ελληνικός Στρα
τός εινε έτοιμος νά πράξη το καθήκον του. Τά έκτοτε δέν εινε πλέον 
εις ούδένα άγνωστα. Έπήλθεν δ Ελληνικός πόλεμος, δστις έπέπρωτο νά 
διαχύση διά τών άποκαλύψεών του άπλετον φώς έπί τής έθνικής παραλυ
σίας καί νά συσωρεύση έπί τής Πατρίδος ήμών μεγάλας καί ανυπολο
γίστους συμφοράς. «

* *

Ή «’Εθνική Εταιρία» άπεδείχθη άντεθνικώτατον σωματεϊον, οί 
πάντες ώς κακώς έκτιμήσαντες τάς περιστάσεις, δ Ελληνικός στρατός, 
έκτός τής άτομικής άνδρείας του, ώς συρφετός εις χεϊρας άνικάνων καί 
άνάνδρων αρχηγών, τό Ναυτικόν μας εύρισκόμενον έν καταστάσει γενι
κής άποσυνθέσεως, ώς άχρηστον, ή Επιμελητεία μας έν νηπιώδει κατα- 
στάσει, τό 'Υγειονομικόν σώμα τού στρατού άποτρόπαιον, δ λαός έν 
τέλει άξιος τοιαύτης καταπτώσεως καί συμφοράς — διότι ένώ δ Τούρκος 
ήπείλ'ΐ τάς ’Αθήνας καί οί ολιγάριθμοι Έλληνες στρατιώται έρράντιζον 
τάς Θεσσαλικάς πεδιάδας καί τά βουνά τής ’Ηπείρου μέ το αίμά των, 
χιλιάδες έπί χιλιάδων άπαλλαγέντων έκάθηντο άμερίμνως έν Άθήναις, 
τών νέων κορδακιζομένων καί έρωτολογούντων, τών νεανίδων έπιδεικνυ- 
ουσών τάς έαρινάς ένδυμασίας των, τής τελευταίας μόδας, εις τάς δδούς, 
τινών έξ αυτών μάλιστα άνερχομένων έπί τών έν τώ Φαληρικώ δρμω 
ήγκυροβολημένων ξένων θωρηκτών καί χορευουσών ! —δ έξω Ελληνισμός 
άμέτοχος σχεδόν γενικώς τών δυστυχημάτων, τού κινδύνου τής πατρίδος, δ 
'Ελληνικός κλήρος μή έμφανιζόμενος πουθενά εις τάς μάχας, ή κοινωνία 
μή συμπάσχουσα, μή ε”χουσα ούδεμίαν άληθή συναίσθησιν τού μεγέθους 
τού κινδύνου τής Πατρίδος I Κανέν σημεϊον φωτεινόν, παρήγορον, έν μέσω 
τού γενικού σκότους . . .

Κατάπτωσις, παραλυσία, άποσύνθεσις, βρώμα, σαπίλα, φρίκη. Εις 
βραχύ χρονικόν διάστημα τά ώραϊα καί φουσκωμένα έκεϊνα πριν όνειρά 
μας διελύθησαν κατά τόν πικρότερον τρόπον, δ έπιπόλαιος έκεϊνος ένθου- 
σιασμός μας μετεβλήθη εις άπεχθή πανικόν, εις κατάπτωσιν ευτελή. 
Η άνακωχή κατόπιν έπήλθεν άδοξος, ή προκαταρκτική ειρήνη έπηκς-
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λούθησεν άγωνιωδώς, βραδέως δσον καί έξευτελιστικώς, άτιμωτικώς διά 
την 'Ελλάδα. Ή πολεμική άποζημίωσις, ή επιβολή τοϋ ελέγχου, αί 
άπώλειαι τών προνομιών τών έν Τουρκία Ελλήνων, τό ψαλλίδισμα τών 
Ελληνικών συνόρων, ή καταστροφή τής Θεσσαλίας . . . συμ.φοραΐ έπί 
συμφορών, μεγάλα δυστυχήματα έπί μεγάλων ουστυχημάτων . . .

Τοιοϋτος ήτο ό πόλεμος, τόν όποιον τυφλωθείς δ Ελληνικός λαός έζή- 
τησε, τόν όποιον τόσον άνικάνως καί άδόξως διεξήγαγον οί πολιτικοί 
καί στρατιωτικοί άρχοντες του. *

* *

Καταβεβλημένον έκ τής συμφοράς τό άτομον έν τη ζωή ζητεί τήν 
γαλήνην. Καταβεβλημένοι έκ τών δυστυχημάτων οί λαοί ζητώσι τήν 
άνάνηψίν των. Είς μίαν τοιαύτην ψυχικήν κατάστασιν μάς εύρίσκει τό 
έπερχόμενον νέον έτος 1898. Τ’ ατυχήματα τοϋ παρελθόντος θέλουσι 
μάς γίνη μαθήματα, καί ή συναίσθησις τής άτιμώσεως καί τής κατα
στροφής μας θά μάς έπιβάλλωσι τήν έθνικήν μεταμέλειαν, καί θά έργα- 
σθώμεν άνανήφοντες, άναδιοργανούμενοι, έκκαθαριζόμενοι, έξαγνιζόμενοι ; 
Τό ζήτημα αύτό άπασχολεΐ τό κράτος σήμερον, απασχολεί τήν κοινω
νίαν, τά φιλελεύθερα στοιχεία. Μετά τόν άτυχή άγώνα, δστις μάς 
ώδήγησεν είς τήν ήτταν, έχομεν ν’ άναλάβωμεν τόν άγώνα, δστις κατ’ 
άρχάς πρέπει νά μάς ώδηγήση είς τήν κοινωνικήν καί πολιτικήν νίκην, 
διά νά έλπίσωμεν θαρραλέως μίαν ημέραν καί είς τήν έθνικήν νίκην. 
Κατάφωρον έγένετο ήμΐν, δτι δέν λείπει έν Έλλάδι μόνον ό στρατιώτης 
καί δ πατριώτης, άλλά καί δ πολίτης λείπει. Καί τον άγώνα υπέρ τής 
μορφώσεως τοϋ πολίτου πρέπει προ παντός ν ’ άναλάβωμεν σήμερον. Καί 
δ τοιοϋτος άγων διά νά στεφθή ύπό νίκης, ύπάρχει άνάγκη γενικής άνα- 
διοργανώσεως, γενικής άναδιαρρυθμίσεως, όχι μόνον διά'τής έκζητήσεως 
νέων άν&ρώπων, άλλά νέον πνεύματος, τής άποδοχής νέων καί μεταρ- 
ρυθμιστικών ιδεών ύπό τής κοινωνίας. Ό τύπος μετά τόν πόλεμον άνέλαβε 
διά μακρών άρθρων νά ζητήση, "ν’ άνεδρη τά μέσα, δι ’ ών θά έπιτευχθη 
ή νίκη αΰτη. "Εχομεν ανάγκην μακράς, μακροτάτης έργασίας, έχομεν 
ανάγκην σθένους, έπιμονής, πάλης. Είς αυτόν τόν τόπον γνωρίζομεν, δτι 
πολλά εινε τά κακώς κείμενα καί δτι ή διόρθωσις αυτών δέν δύναται παρά 
νά προσκόψη έπί προσωπικών δλως αντιδράσεων. Διά νά καταπολεμηθώ 
τό κόμμα, διά νά έκλειψη ή συναλλαγή, διά νά αίσθανθη την ήδονην τής 
άπολύτου πολιτικής ανεξαρτησίας του δ λαός, θά παρέλθουν ’ίσως έτη 
αρκετά. Όταν έπιτευχθή, δσον δύναται νά έπιτευχθη, τοϋτο, τότε βε
βαίως δλαι αί άναμοοφώσεις είς άπαντας τούς κλάδους θά έπακολουθήσουν. 
Πρός έπίτευςιν δέ τοϋ τεραστίου τούτου έργου, πρός πραγματικήν έξάγνι- 
σιν τοϋ τόπου αύτοϋ καί τοϋ λαοϋ αύτοϋ, δέν άρκοϋν μόνον αϊ είδικαί έπι- 
τροπαί καί ή Έθνοσυνέλευσις. Χρειαζόμεθά τίνος μεγαλητέρου. Ν’ αύ- 
τομορφωθη τιμίως πάς Έλλην πολίτης, δσον δύναται τιμίως. Όταν 
κατισχύσωσιν οί αγνοί προσωπικοί χαρακτήρες καί αί άτομικαί ήθικαί 
συνειδήσεις, ή Ελλάς δέν θ’ άποθάνη, άλλά θά ζήση καί θά μεγαλώση.

Καί τώρα νά τό έλπίσωμεν αύτό ; Ό χρόνος θά μάς τό ύποδείξη. Αί
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τελευταϊαι συμ.φοραί, δύναται τις νά εϊπη, δτι μάς έπεβλήθησαν, ώς 
είδος τι δοκιμαστικού προβλήματος : Δύναται ή 'Ελλάς νά ύπάρξη τίμια, 

νά ζήση μεγάλη ;
Υπάρχουν μερικά φωτεινά σημεία. Τό φώς νέας αυγής έκλάμπει 

πρός τόν ορίζοντα. Ό βαρύς ομιχλώδης ούρανός ανοίγεται ποϋ καί που 
είς γαλανά χάσματα. ΤΑρά γε έξ δλων αύτών θ’ άποτελεσθη ή πολυ
πόθητος αιθρία; Θ ’ άναλάμψη δ ήλιος, δστις θά φωτίση ; Θά γεννηθή 
τό Νέον Πνεύμα, δπερ θά ώθήση εις άναγέννησιν, είς άνακαίνισιν, είς 

άναμόρφωσιν ;

ΝΑ ΤΑ ΠΟΥΜΕ;
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'Αξιότιμε φίλε κ. ΆρΣένη,

ΙΙαρά τάς μεγάλης έργαΣίας τής πορούΣης ώρας, δέν δύναμαι 
ν’ άρνηθώ τήν Συμμετοχήν μου, διά μικρας Συμβολής, καί είς τόν 
διά τό προΣεχές έτος τοϋ 1898 παραΣκευαζόμενον τόμον τής «ΙΙοι- 
κίλης Στοάς», ήν άλιιθώς ή εξαίρετος ύμών ΔιεύθυνΣις κατέΣτιι- 
Σεν έργον πολλής φιλολογικής Αξίας καί έθνικής χρηΣιμότητος.

ΙΙρός τοϋτο πέμπω ύμϊν έκ τών δλως Ανεκδότων ΣτιμειώΣεοιν 
είς τό Βυζαντινόν ιΣτόρημά μου «Χαράλ,δος, ό Ήγεμών τών Βα
ριάγων», τό-περί τών «’Άζων», τών θεών τής Σκανδιναυίας κεφά- 
λαιον. Ή άνάγνωΣις αύτοϋ φρονώ, ότι κέκτιιται γενικώτερόν τι 
ένδιαφέρον, καί διότι δυΣτυχώς όλίγον τυγχάνουΣι παρ’ ήμϊν γνω- 
Στά τά τοιαϋτα, καί διότι ή έν λόγω Μυθολογία τών ύπερβορείων 
’Εθνών έΣτί βεβαίως μετά τήν ήμετέραν ή περικαλλεΣτέρα καί ή 
ποιτιτικωτέρα. Συμβαίνει δέ Συνάμα τοΰτο τό περίεργον, ότι έν ω 
άφ' ένός Συμπίπτει μετ’ αυτής έν πολλοΐς, άφ’ ετέρου άποτελεϊ τό 
άκρον αύτής άντίθετον. Καί Συμπίπτει μέν, διότι ό άνθρώπινος 
νους, δΣτις πανταχοϋ έπλαΣε κατ’ εικόνα καί όμοίωΣιν αύτοϋ τούς 
θεούς, όλίγον κατά τόπους διαφέρει, προκύπτουΣι δ’ αί παραλλα- 
γαί έκ τής έπιιρείας τοϋ κλίματος καί τοϋ περιέχοντος έν γένει, 
έκ διαμέτρου άντιθέτου έν/τμ παρούΣμ περιπτώΣει, έπί τής φαν- 
ταΣίας τών άνθρώπων.

Διά τοϋτο, έν ώ ή Λμετέρα Μυθολογία Αντανακλά τήν ιλαράν 
χάριν τοϋ διαυγούς ήμών Στερεοιματος καί τοϋ φαιδροϋ κλίματος, 
τοϋ διαρκούς τούτου μειδιάματος τής φύΣεως, άκούομεν έν τμ Μυ- 
θολογίμ τοΰ Βορρά μυκωμένους τούς Ανήλιους τυφώνας, καί Συγ- 
κρουομένους ύπό τήν| άμυδράν Ανταύγειαν τοϋ βορείου Σέλαος τούς 
κρυΣταλλοπήκτους όγκους. ’Επεκτείνεται δέ ή διαφορά καί είς αυτά 
τά ιερά τών θεών ζώα, διότι έν φ παρ’ ήμϊν έχομεν τόν Αετόν, 
τούς κύκνους, τάς’ περιΣτεράς, εύρίΣκομεν'ί έν Νορβιιγία τούς λύ
κους, τούς κόρακας καί τούς δφεις.

Μετά τών είλικρινεΣτέρων πρός ύμάς καί. τό ώραϊον ύμών έργον 
αίΣθημάτων,

Όλως ύμέτίρορ

ΚΛΕΩΝ ΡΑΓΚΑΒΗΣ

ΟΙ A Ζ Ο I

I Άζοτ ήσαν δώδεκα, ώς καί οί ήμέτεροι 
Θεοί, ήτοι ό Έρίγδουπος Θώρ, δ Βάλδερ, 
θεός της άγαθότητος καί ανδρικής καλ
λονής, δ Βράγας, θεός της ευγλωττίας, 
της ποιήσεως καί ωδής, δ Φρέϋρ της ευ
φορίας, φέρων την βροχήν καί την εύδίαν, 
δ Νιόρδ, θεός τών άνεμων, δ τυφλός Βίδαρ 
της σιγής, δ Βάλας τών τοξοτών, δ Ούλ- 
λερ της παγοδρομίας, δ Χέϊμδαλ θυρωρός 
της θείας πόλεως, δ Φορσέτης της ειρή
νης, δ Τύρ τοϋ πολέμου, καί δ Χώοερ της 
νυκτός.

’Επίσης δέ καί ύπό την Φρίγαν ΐσταντο 
δώδεκα Θεαί η Άζίδες, ή Φέϊα τοϋ έρω

τος, ή Ίδοϋνα της αθανασίας, ή Γεφίων της παρθενίας, ή Σιόφνα της 
τρυφερότητος, ή Αόφφα της συζυγικής αρμονίας, ή Κίρα της ιατρικής, 
ή Σύνη της δικαιοσύνης, ή Βάρα της πίστεως, ή Σώλ τοϋ ήλιου, ή 
Λάγα, ερωμένη τοϋ Όδίν, ή 'Ρένδα, μήτηρ τοϋ Βατήρ, καί ή Γέρδα, 
σύζυγος τοϋ Φρέϋρ.

ΤΗσαν δέ οί “Αζοι έν συνόλω άγαθοί άλλ ’ είς διαρκή πόλεμ.ον πρός 
τούς πονηρούς γίγαντας. Καί δ μέν Όδίν ήν δ πατήρ τών άνδρών καί 
θεών, διό καί Άλφάτερ εκαλείτο, δ “Αναξ ουρανών καί γης, ή προσω
ποποίησή τοϋ κινουμένου άέρος, άπό τής αύρας μέχρι τοϋ κλύδωνος. 
Εκαλείτο δέ καί Χροφναγούδ, ή θεός τών κοράκων, διότι ήκολουθεϊτο 

πάντοτε ύπό δύο τών πτηνών τούτων, τοϋ Χουγίν καί Μυνίν, ήτοι 
τής ιδέας καί τής άναμνήσεως, καθημερινώς περιϊπταμένων τήν γήν, 
καί είτα καθεζομένων έπί τών ώμων τοϋ Θεοϋ, δπως άφηγηθώσι παν 
δ,τι ειδον. Παρίσταται δέ φέρων χρυσήν περικεφαλαίαν, λαμ.πρόν θώ
ρακα, καί τήν λόγχην Γουγνίρ. Έφιππος ώδήγει τούς Έίγχεριους, η 
αθανάτους, είς τόν αγώνα- άλλα πολλάκις μεταμορφοϋται, ώς, φέρ ’ 
είπεΐν, είς κεκμηκότα δδοιπόρον, έκλιπαροϋντα φιλοξενίαν, δπως αυτο
προσώπως έξιχνιάση τάς διαθέσεις τών άνθρώπων. Τυγχάνει δέ μονό
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φθαλμος, καθόσον όπως άποβή πάνσοφος, έξηγόρασεν άντί τοϋ ενός 
όφθαλμοϋ παρά τοϋ Μίρ,.ερ ολίγον ύδωρ έκ της πηγής της γνώσεως, της 
ποτιζούσης τάς ρίζας τοϋ έν Ίοτεγχέϊμ δένδρου τών πατρών Ύγδραζύλ. 
Ό Μίμερ ούτος ήν πάνσοφος χαλκεύς, καθ ’ δ πίνων έκ της έν λόγω 

πηγης· άλλ’ οί γίγαντες άπέκοψαν την κεφαλήν αΰτοϋ, ην έλαβε τότε 
δ Όδίν, καί ης έπικαλεϊται τάς συμβουλάς. Έν τή Βαλχάλρι, τώ ένδι- 
αιτήματι τών θεών, κέκτηται δ Άλφάτερ την πρωτοκαθεδρίαν, έφορών 
πάσαν την γην, παρακάθηται δέ αύτω μόνη ή σύνευνος Φρίγα. Εις τούς 
πόδας αΰτοϋ κεϊνται δύο λύκοι, δ Γέρας καί δ Φρίκης, εις οΰς ρίπτει τό 
παρεχόμενον αύτω κρέας συάγρου, καθόσον αυτός οΰδέν έσθίει. Ό ίππος 
αΰτοϋ καλείται Σλέϊπνιρ, καί φέρει αυτόν έν τώ αίθέρι ύπέρ τάς θαλάσ- 
σας. Ώς ΰψιστον άγαθόν χορηγεί την νίκην, διό καί ούδείς δ μη έκ 
τραύματος θανών εισέρχεται εις τόν παράδεισον αΰτοϋ, συνεχώς δέ με- 
τέχει τών άνθρωπίνων μαχών. Αΰτός έδίδαξε τούς άνθρώπους την άπαν- 
θράκωσιν τών νεκρών, την κατασκευήν έπιτυμβίων λόφων εις άνάμνησιν 
τών ηρώων, την ϊδρυσιν έπιταφίων λίθων (Bauta) καί την τέλεσιν πάν
δημων θυσιών, καθ ’ άς έσπένδετο αύτω τό πρώτον πλήρες μέθυος κέρας, 
ύπό τών ιερέων ηΰλογημένον (Odinsfall). Τό δέ μέγαρον αΰτοϋ καλεί
ται Βαλασκιόλφ. Ή σύζυγος αΰτοϋ Φρίγα, θυγάτηρ τοϋ γίγαντος Φιορ- 
γυνούρ, έγέννησεν αύτω τόν Θώρ, τόν Βάλδερ, τόν Βρούγαν, τόν Τύρ· 
ο’ικεϊ δέ μετ’ αΰτοϋ έν Άζγάρδη, κατέχουσα την λαμπράν αίθουσαν Φεν 
σάλερ. ’Υπηρετείται αϋτη ύπό της περικαλλούς Φύλλας, ήτις φυλάττει 
τον θησαυρόν αΰτής, της Γυά, ην αποστέλλει ώς άγγελον πρός θεούς καί 
άνθρώπους, καί της Χλύν, ήτις διαταγή αΰτης, σώζει τούς θνητούς έκ 
οιαφόρων κινδύνων. Όρά δέ τά μέλλοντα, καί προεϊδε τον θάνατον τοϋ 
Βάλοερ· όχεϊται έπί χρυσού δίφρου, συρομένου ύπο δύο γαλών, νήθει καί 
κλώθει, δωρησασα εις τούς θνητούς τό λινόν, άτρακτος δέ αΰτης ήν δ 
άστερισμός, δ ήδη γνωστός ώς ζώνη τοϋ Ώρίωνος. Ό συκοφάντης Λόκης 
κατηγορεί αΰτης ώς περιελθούσης εις άθεμίτους σχέσεις πρός τούς άδελ- 
φούς τοϋ Όδίν Βίλκυ και Βέ. καί ώς κλεψάσης τεμάχιον χρυσού τίνος 
αΰτοϋ άγάλματος, οπερ μετέβαλεν εις περιδέραιον.

Ό Θώρ όχεϊται έπί άρματος συρομένου ύπό τράγου, φέρει σιδηράς 
χειρίοας, δι ’ ών καταρρίπτει τούς κεραυνούς, καί δτε κινείται, άναφλέ- 
γεται ή γη καί τά όρη έκρήγνυνται. Την φοβεράν αΰτοϋ σφϋραν Μιολ- 
νίρ, ριπτομένην, άνακτά πάντοτε, καί δι ’ αΰτης καταθραύει τας κεφα- 
λάς τών γιγάντων, έχθρών τών τε θεών καί άνθρώπων, καί ών ύπηρχον 
διάφοροι τάξεις, οί τοϋ χειμώνος, οί τοϋ καύσωνος, οί τών όρέων· διά 
της αΰτης σφύρας εΰλογεϊ τούς νεογάμους καί τούς νεκρούς, έν ώ άφ έτέ- 
ρου καθορίζει καί προστατεύει την ιδιοκτησίαν. Ό θεός ούτος φιλεΐ τους 
άνθρώπους καί προάγει τόν πολιτισυ,όν, φέρει δέ πώγωνα έρυθρον ώς 
δ κεραυνός, καί ζώνην όνόματι Μεγιγγάρδ, ήτις χορηγεί αύτω ρώμην 
έξαισίαν. Τό μέγαρον αΰτοϋ καλείται Θρουσβάγκ.

Τοϋ δέ Βάλδερ τό άνάκτορον έκαλείτο Βρεϊδαβλίκ, ήτοι πηγη τοϋ 
φωτός, καθ’ όσον δ Βάλδερ έπροσωποποίει τήν ημέραν, φονευομένην ύπό 

τής νυκτός, τό φώς έκλεΐπον πρό τοϋ σκότους, δι ’ δ καί ή έορτή αΰτοϋ 
έτελεϊτο κατά τήν θερινήν ισημερίαν, καθ’ ήν τήν βορείαν έξάμηνον 
ημέραν διαδέχεται ή έξάμηνος νύξ. ’Ερωμένη αΰτοϋ ήν ή Νάννα’ αΰτη 
φιλεΐ κατ’-άρχάς τόν Χώδερ διά ποικίλων αΰτοϋ μαγγανειών, άλλ’ δ 
Βάλδερ, ίδών αΰτήν λουομένην, περιπαθώς αΰτης έράται, έξ ού έκρή- 
γνυται σφοδρά μεταξύ τών δύο άδελφών έρις, καί δ πρώτος τέλος ύπο 
τοϋ δευτέρου άναιρεϊται- ή Νάννα θνήσκει τότε έξ άλγους, καί καίεται 
μετά τοϋ Βάλδερ έπί τής αΰτής πυράς. Έφόρει δέ ή σύμβιος αΰτη τοϋ 
θεού τοϋ φωτός διανθή έσθήτα, ώς ή γή κατά το θέρος, καί θνήσκει 
μετ ’ αΰτοϋ, ώς μαραίνεται ή φύσις ύπό τήν έπήρειαν τοϋ έγγίζοντος 
χειμώνος καί σκότους. Υιός τοϋ Βάλδερ καί τής Νάννας ήν δ Φορσέτης, 
θεός τής δμονοίας καί τής ειρήνης, ού μέγαρον το Γλίτνερ.

Ό Βράγας, θεός τής εΰγλωττίας καί τής ποιήσεως, ήν δ διδάξας 
τούς Σκάλδους (βάρδους) καί τούς ρούνους (τήν γραφήν) έφευρών. Εις 
το όρος Σούτουγγ πίνει ούτος το ποτον τής έμπνεύσεως έκ τοϋ κυπέλλου 
Όδρωρίρ, καί διδάσκει θεούς καί άνθρώπους τήν τέχνην τής ωδής. Σύ

ζυγον έχει δ Βράγας τήν έρατεινήν Ίδοϋναν, ήτις έντός κίστης φυλάτ- 
τει τά χρυσά μήλα, τά παρέχοντα εις τούς Άζους τήν άφθαρτον νεό
τητα· καί πράγματι, άμα αίσθανθώσιν ούτοι προσεγγίζον τό γήρας, 
έσθίουσιν έξ αΰτών καί άνηβώσιν. Ό Λόκης άνήρπασέ ποτέ τήν Ίδοϋ- 
ναν μετά τής έν λόγω κίστης καί παρέδωκεν αΰτήν τώ γίγαντι Θιάση, 
οστις έφύλαττεν αΰτήν έντός δάσους· οί Άζοι, συνεπείς τούτου γηρά- 
σαντες καί λευκανθέντες, ήπείλουν τόν Λόκην διά θανάτου, οστις επτη 
τότε ώς ιέραξ εις τό Ίοτεγχέϊμ, μετεμόρφωσε τήν Ίδούναν εις χελι
δόνα, καί ούτως άνήρπασεν αΰτήν. Άλλ’ δ Θιάσης ήκολούθησεν αΰτούς 
ώς άετός, καί ήδη έπλησίαζεν δ ιέραξ, κατάκοπος, κάθηται τότε έπί 
τών τειχών τής Άζγάρδης, καί δ άετός έφορμόρ, άλλ’ οί Άζοι, δρώντες 
τόν κίνδυνον, άνάπτουσι πυράν, ήτις καίει τοϋ γίγαντος τά πτερά, 
καί καταπίπτων ούτος, φονεύεται ύπο τών παροργισμένων θεών.

Ή Φρέϊα ήν θεά τής σελήνης καί τοϋ έ'ρωτος, φέρει άστράπτον περι- 
δέραιον, τό Βρισιγκάμεν, οπερ κατεσκεύασαν άριστοτέχναι νάννοι, καθ’ 
όσον ούτοι έφύλαττον τόν χρυσόν έν τή γή, έφ ’ ού καί κοιμώνται, και 
οστις Φωτίζει δι ’ αΰτούς τά καταχθόνια έκεϊνα ύπόγεια. Έξηγοράσθη 
δέ παρ ’ αΰτής τό κόσμημα άντί μιάς έρωτικής νυκτός δι ’ έκαστον έρ- 
γάτην. Σύζυγος τοϋ Όδούρ, έγέννησεν αύτω δύο θυγατέρας, τήν Χνώς 
και τήν Γερσέμην. Άλλ ’ δ Όδούρ, άποδημήσας, άπωλέσθη- ή Φρέϊα 
διέρχεται τότε τήν οικουμένην, χέουσα δάκρυα χρυσά, ήτοι έξ ήλέκτρου, 
άλλ’ εις μάτην έκτοτε δέ μονάζει έν τώ μελάθρω αΰτής Σεσρουμιέρ ή 
τή οΰρανία έπαύλει Φαλειβάγγουρ, ένθα δέχεται τάς εΰγενεϊς δέσποι
νας, καθ’ δν τρόπον καί δ Όδίν τούς ήρωας έν τή Βαλχάλα. Τήν 
Φρέϊαν ήκολούθουν τρεις χάριτες, ή Σιόφνα, ή γεννώσα τόν έ'ρωτα, ή 
Λόφφα, προστάτις τών νυμφών, καί ή Βάρα, θεά τών έρωτικών όρκων.

Ό Λόκης, ή πονηρός δαίμων, ήν υιός τοϋ γίγαντος Φαρβαόντη, καί 
περικαλλής μέν, άλλά δόλιος, έκπροσωπών τάς διά τοϋ πυρός καταστρο-
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φάς. Έκ της συζύγου αύτοϋ Σιγύνης άποκτ^ την Νόρην, έκ δέ της γί
γαντος Άγγβρόδας τον τεράστιον λύκον Φενρίς, δστις ακολουθεί όλολύ- 
ζων την σελήνην, ήν έπί τέλους καταπίνει, τον όφιν Ίωροουμγάνδουρ, 
καί θυγατέρα τήν Χέλαν. Δεσμεύεται δέ δ Λόκης ύπδ τών Άζων, οδς 
παντοειδώς ένοχλεϊ, άλλά λύεται κατά τήν συντέλειαν τοϋ σύμπαντος, 
καί καταπολεμών τούς θεούς, νικ^ τον Χέϊμδαλ, μεθ ’ ού έν τούτοις 
συγχρόνως καταπίπτει. "Οπως προφυλαχθώσι κατά τοϋ Φενρίς, οί θεοί 
διαπερώσι τάς δύο αύτοϋ σιαγόνας διά ξίφους, καί περιβάλλουσιν αύτόν 
μαγικάς πέδας, άς παραγγέλλουσιν είς τούς μέλανας Άλφους, νάννους 
άριστοτέχνας· μένει δέ ούτω δεδεμένος μέχρι τοϋ 'Ραγναρώκ, τής φο
βέρας ταύτης συντέλειας τοϋ παντός. Μετά τής γίγαντος Γόγης γεννρί 
δ Φενρίς τούς δύο ύπερμεγέθεις λύκους Σκώλ καί Χάτων.

Ό Φρέϋρ, άδελφδς τής Φρέϊας, καί θεός τοϋ ήλιου καί τής εύφορίας, 
ήγάπα τήν Γέρδαν, θυγατέρα τοϋ ορεινού γίγαντος Γυμίρ, ήτοι τοϋ βο
ρείου σέλαος. Ό πιστός αύτοϋ όπαδος Σκιρνίρ άναδέχεται τήν έν όνό- 
ματι αύτοϋ μνηστείαν, παραλαμβάνων τό μαγικόν αύτοϋ ξίφος, τό ύπό 
νάννων κατασκευασθέν δι ’ δ καί δ Φρέϋρ κατά τό ’Ραγναρώκ μάχεται 
άοπλος, πρός τά καταχθόνια τέκνχ τοϋ Μουσπελχέϊμ. Ό Σκιρνίρ έπι- 
τυγχάνει καί δ Φρέϋρ οίκεϊ μετά τής Γέρδας εις Άλφχέίμ, δπερ έδώρη- 
σαν αύτω οί θεοί κατά τήν έμφάνισιν τοϋ πρώτου αύτοϋ όδόντος· όχει- 
ται δέ συρόμενος ύπό τοϋ χρυσόδοντος συάγρου Γουλλιμβούρστη, καί 
προσέτι κέκτηται θαυμάσιον πλοϊον, έκ νεφελών, καλούμενον Σκιδβλάδνερ.

Ό Αίγηρ ήν θεός τής θαλάσσης, καί σύζυγος αύτοϋ ή 'Ράννα, έξ ής 
άπέκτησε τά κύματα.

Ή Χέλα, θεά τών καταχθονίων, ήν θυγάτηρ τοϋ Λόκη καί φοβερά 
τήν όψιν, καθ’ δ έξ ήμισείας μελανή καί λευκή. Είς αυτήν άνήκον αί 
ψυχαί τών έκ φυσικού θανάτου άποβιωσάντων, άς κατέκλειεν είς τό 
κράτος αύτής, τό Νεφελχέϊμ, κείμενον είς τά έγκατα τής γής, ύπό τάς 
ρίζας τοϋ δένδρου τών νεκρών 'Υγδραζύλ. Τό πινάκιον αύτής καλείται 
λιμός, ή μάχαιρα βουλημία, ή κοίτη φθορά, ή αίθουσα όλεθρος, καί ή 
άβρα βραδύιης. ΙΙολλάκις διέρχεται τοϋ κόσμου αΰτη έφιππος ή όχου- 
μένη, όπως άθροισα) τούς άφωσιωμένους αύτή νεκρούς.

Ή Σάγα ήν θεά τής ιστορίας, οίκοϋσα τό μέγαρον Σωκουβέκ.
Ό Βιδάρ, θεός τής σιωπής, ήν υιός τοϋ Όδίν.
Καί τέλος ή Γεφίων ήν άειπάρθενος Άζίς, προστάτις τών έπί γής 

παρθένων, αϊτινες μετά θάνατον πρός αύτήν άπήρχοντο, καί προσέτι 
πάνσοφος όις δ Όδίν. Ούχ ήττον, δπερ φαίνεται πως άσυμβίβαστον, 
γήμασα τόν ίδιον αύτής υιόν Σκιόλφ, άπέβη, κατά τόν μύθον, ή ρίζα 
τοϋ Βασιλικού τής Δανίας οίκου.

ΚΛΕΩΝ ΡΑΓΚΑΒΗΣ

ΓυΡ’ έβώ κι άκούμπησε 
Καϊ μένε κι όλο μένε 
Σιγαλοί άσάλευτος, 
ίΐ πολυαγαπημένε !

*Αχ ! καί νάηταν νάνιω&α 
Στο μάγουλό μου έπάνω 
Τάπαλό σου μάγουλο

"Οσο πού νά πε&άνω 1
Φ

Αχ καϊ νάηταν νανιω&α, 
Κι άκόμ’ αφού πε&άνω 
Την άπαλωσννη του 
Στον σκληρόν ύπνο έπάνω !

Κ
Την άπαλωσννη του,
Γλυκό βυζασταρούδι, 
Ποια πνοή τήνj έπλασε·, 
Τίνος βελούδου χνούδι,

&
Τίνος κύκνον πούπουλο, 
Καί τίνορ ρόδου φύλλο ; 
Ποιο μετάξι ανεύρετο;
Ποιας _ μάγισσας τό μήλο ·,

&
Ξέρω [εν άσπρολούλουδο, 
’Αν&ό χωρίς ψεγάδι,
Π’ όλο χάϊδια χαίρεται 
’Απ’ τήν αύγή ώς τό βράδυ.

Ποΰ στον ίσκιο δείχνεται 
Σά &είου όνείρου κρίνο, 
Καί στον ήλιο χάνεται, 
Σάν ήλιου φως κ (κείνο.

■Ξ
Κι ο,τι γγίξη άνάλαφρα 
Σ’ αύτό, καί τό φαρμάκι 
Γίνεται χαμόγελο
Καί γίνεται φιλάκι.

"Ελα κι άποκούμπησε 
Καί διάλεξε γιά στρώμα
Τό τραχύ ξερόχωμα
Πού ακόμα ωιμέ! κι ακόμα 

SJ
Τό χτυπούν χιονόβροχα,
Τό ψένουν καλοκαίρια . . . 
Τής φροντίδας Οχεντρες, 
Τής συμφοράς μαχαίρια,

Τού Καιρού φυτρώματα.
Τού Χάρου συγγενάδια, 
Πέρασαν, τό πάτησαν,
Καϊ ταφήκαν σημάδια.

’Έλα, κι άπό ταφραστο 
Τάκονμπισμά σου άς πάρη 
Χάριν άκριβότερη
Κι απ’ οση παίρνει χάρι

%
Πού ποτ'ε δεν τρόμαξε 
Τά όλόχλωρά του φύλλα 
Τού βορριά τό μούγκρισμα, 
Τής μπάρας ή μαυρίλα 

(Δεκέμβριος 1897)

Ξέχειλο άπ’ ταστάχινο 
Κυματιστό χρυσάφι 
Καϊ τό πιο παραρριχτό 
Βραχόσπαρτο χωράφι 1

ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ

Αγνή, με τ’ απλερα φτερά, ψυχή κρινοπλασμένη,
Καϊ τού &ανάτου τό τυφλό τήν συνεπήρε χέρι' 
Λειλή τρεμοφτερούγιασε πέρα σε ουράνια μέρη, 

Κ’ ή πλάκα μιάν άκτϊνά της έδώ κρατεί κλεισμένη.
11897) ΓΙΑΝΝΟΣ ΕΠΑΧΤΙΤΗΣ
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ΙΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ - βίος με
γάλου άνδρός.

’Ανήρ έξοχος ! Τό διακηρύττουν δσοι 
ποτέ τον έπλησίασαν, δσοι συνειργάσθη- 
σαν μετ ’ αύτοϋ. Άδιάφορον αν είλικρινώς 
ή δι ’ ’ίδια συμφέροντα. Τό δμολογοϋν δσοι 
τόν έπολέμησαν ζώντα ■— τινές μάλιστα 
και νεκρόν —, δσοι έζήτησαν την έξόντω- 
σίν του. Κυροϋν τον χαρακτηρισμόν αυ
τόν οί μακράν τοϋ ίδικοϋ μας μικροκόσμου 
επιφανείς τών άλλων Κρατών άνδρες, οί 
ώς έκεινος, ισχυροί καί μεγάλοι. Τέλος, 
την έκτακτον πολιτικήν τοϋ άνδρός ιδιο

φυίαν έζαγγέλουν, καί της ψυχής αύτοϋ τό σθένος μαρτυρούν οί βαθεϊς 
καί άναμοχλευταί οφθαλμοί εκείνοι, τό εύρύ καί άναπεπταμένον είς πά
σαν τιμίαν καί εύγενη σκέψιν μέτωπόν του, οί αδροί χαρακτήρες τοϋ 
προσώπου, οί μϋς οί χαλύβδινοι, ή χροιά ή συννεφώδης, οί τρόποι οί αλύ
γιστοι, αί άγορεύσεις του αί σθεναραί, αύτοί οί έπαινοί του οί βραχύ
λογοι, αυτοί οί ψόγοι του οί καυστικοί, αύτά τά σκώμματά του τά 
χαρίεντα, αυτή ή φυη τοϋ σώματος, δ πολιτικός του βίος, δ άτομικός, 
δ θάνατός του αύτός 1

Όλα μίαν άφίνουσι φωνήν, μίαν έξαγγέλλουσιν αλήθειαν, δτι ήτο 
άνήρ μεγαλεπίβολος, άνήρ θυσιάζων τό έγώ του πρό τοϋ βωμού τής 
Πατρίδος, άνήρ πρόθυμος νά ύποστή μαρτύριον χάριν μιας ιδέας, άνηρ 
δμονον τοϋ δποίου ή Ελλάς θά όνειροπολή έπί αιώνα !

** *
Ό Τρικούπης δέν ήτο — δπως άλλοι — δημιούργημα τών περιστά

σεων καί τής καιροσκοπείας. Ή πρώτη εμφάνισές του έπί τής πολιτικής 
σκηνής, αιφνίδια καί άπότομος, είναι άποτέλεσμα αύτενεργείας, προσω
πικής άξίας, τόλμης. Ούχί ή εποχή τόν άνδρα, άλλ ’ δ άνήρ έν τή 
περιπτώσει ταύτη άνέδειξε τήν έποχήν. ‘Έν δημοσιογραφικόν άρθρον 
του, τό δποϊον μόνον άνήρ έρχόμενος έκ τής ’Αγγλίας, τής πατρίδος 
τοϋ καθαρού πολιτεύματος, ήδύνατο νά έμπνευσθή, ύπήρζεν άφορμή νά 
ύψωθή είς τήν κοινήν προσοχήν, καί ν’ άκτινοβολήση ή φυσιογνωμία 
αύτοϋ. Έκτοτε ώς κατακτητής ήπλωσε τήν στιβαράν χεϊρα έπί τό 
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πηδάλιου τοϋ άνεμοβλήτου σκάφους της Πολιτείας, ούχι άναρριχηθεΐς 
επ’ αΰτοϋ έξ ευμενών περιστάσεων, άλλ’ αυτός εαυτόν έπιβαλών, εις 
εποχήν μάλιστα καθ ’ ην έπλημμύρουν τό πολιτικόν στερέωμα της Έλ-

(Έγεννήθη έν Νανπλίω τήν Ι Ιην Ίονλίον 1832 καί άπέθανεν 
έν Ιίάνναις της Γαλλίας τήν 30ήν Μάρτιον 1896)

λάδος οί αστέρες, ώς ό Βούλγαρης, ό Ζαϊμης, ί/Άεληγεώργησ, 
Κονμοννδοϋρος.
Τά έξοχα πλεονεκτήματα τοϋ νέου άνδρός έπεβλήθησαν. Άλλ’ άπή-
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τουν έδαφος γονψ,ώτερον, εκτασιν όρώσεως πολύ [χεγαλητεραν της [ΐι 
κρας 'Ελλάδος.

Τά πλεονεκτήματα ταύτα ήσαν άπόλυτα. Είχε βεβαίως και ιοιοτη- 
τας τινας, άς οί πολλοί ώς ελαττώματα καταγιγνωσκουσιν αυτώ. Αλλά 
&ν ψυχολογήση τις βαθύτερον, Θά άνεύρη δτι ακριβώς τά μειονεκτή

ματα ταϋτα δέν ησαν άλλο τι είμη

0 ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ ΕΙΚΟΣΙΙΤΕΝΤΑΕΤΗΣ
(Καθ' ήν εποχήν διετέλει Γραμματευς τής 

Λονδίνω 'Ελληνικής ΊΙοεββείας )

πολύ πλειότερα ή δσα οί άλλοι,

άποτελέσματα ή ύπερμέτρου πνευ
ματικής άντιλήψεως, ή εκτάκτου 
σπουδής πρός την άναγέννησιν.

Άλλως τε, δ βίος τών πολιτικών 
άνδρών καί μάλιστα έν Κράτει το 
όποιον δέν άπηλευθερώθη άκόμη άπο 
πολλάς προλήψεις πολιτικάς, δέν εινε 
βίος ασκητικός, ούτε ομοιάζει τόν 
ήρεμον βίον καλλιτεχνών ή τόν όνει- 
ροπόλον τών παρθένων. Εινε βίος 
ζυμώσεως, βίος διαπάλης, βίος περι- 
κλείων καί περισφίγγων τά μάλλον 
άντίξοα αισθήματα, τά πλέον τα
πεινά πάθη, τά πλέον παλίμβουλα 
συμφέροντα. Εινε ύπερτροφία δ πο
λιτικός βίος παρ’ ήμιν καί άλλοίμο- 
νον εις τόν φιλότιμον θά τον πνίξη 
ή δύσπνοια. Είς τοιοΰτον βίον, έν 
μέσω λαοϋ άμορφώτου πολιτικώς, δ 
όποιος άφίνει νά τόν έκμεταλλεύων- 
ται οί έπιτήδειοι καί οί ψεύσται, βε
βαίως δέν ήτο εύκολον δ Τρικούπης, 
νά καταγάγη τέλειον τόν θρίαμβον 
τοϋ πολιτικού αύτοϋ συστήματος. Έν 
τούτοις, άναμφήριστον εινε δτι ε”πραξε 

ί προ αύτοϋ καί οί μετ’ αύτόν.
* 

* «

Ό Τρικούπης ήτο ή ένσάρκωσις τοϋ Πνεύματος της Μεταρρυθ·- 
μιΰεως. Ή διάνοια αύτοϋ ή άδάμαστος, ή έμμονος, συνδυαζομένη μέ 
γρανιτώδη, αύτόχρημα Βρεττανικήν, θέλησιν καί άντοχήν, έπεόίωξε 
νέον σύστημα οργανισμού τοϋ Κράτους, προοδευτικού, νευρωοους, νεαν 
πολιτικήν έθνικήν, δχι διά θεωριών, άλλ ’ άπ ’ αυτών τών πραγμάτων, 
κανονιζομένην. Ό Τρικούπης κατεϊδεν έγκαίρως τήν άνάγκην τής 
άναμορφώσεως, οϊαν καί τό Έθνος σήμερον, μετά τον θάνατον του, 
κατανοεί βουλιμιών δι ’ άναμόρφωσιν. Άπο τής πρώτης πρωθυ
πουργίας έαελέτησεν, άντελήφθη τάς άνάγκας τού τόπου, δ όποιος 
προωριζετο οια την προοοον, εοχσανισεν εκτοτε τα οιαφορα συστήματα, 

καί ήθέλησε νά έμβαπτίση τήν έθνικήν ψυχήν είς λουτρόν άνακαινίσεως 
καί νά ηλέκτριση τά αίμωδιασμένα μέλη τού Κράτους. Άπωτέρω δέ ή 
διάνοια αύτού, είς μέλλον κυανούν άτενίζουσα, ώνειροπόλει μίαν έθνικήν 
δόξαν, — άφού προηγείτο ή έσωτερική μεταρρύθμισις ώς βάσις έθνικής 
ένεργείας—ένα θρίαμβον δπλων, μίαν πνοήν έλευθερίας έκεΐ, ένθα άσφυ- 
κτιώσι τά έθνικά ιδεώδη ύπό τόν άγριον δεσποτισμόν του έχθροϋ. Καί 
είργάσθη πρός τούτο μετ’ έπιμονής, ή δποία συχνά έλάμβανε τόν τύπον 
τής ίσχυρογνωμοσύνης καί τού πείσματος.

Άλλ ’ δσην καί &ν είχε πίστιν είς τό Έθνος, δυστυχώς τά πράγματα 
δέν άντεπεκρίθησαν είς τούς πόθους του. Τό πνεύμα τού Τρικούπη προη- 
γήθη τής σκέψεως τού λαού, έμφορουμένου ύπό τάσεων καρκινοβατικών. 
Είς άλλον τόπον, έβδομήκοντα ε”τη έλευθερίας θά ήρκουν, ΐνα δ λαός 
έχων τελείαν τήν συνείδησιν τής μεγάλης καί δυσεκβόλου άποστολής 
του έκλέξη καί ένστερνισθή εν πρόγραμμα, τήν έθνικήν άποκατάστα- 
σιν έπιδιώκον. Διά τον ελληνικόν λαόν δμως τό διάστημα τούτο τών 
έτών άπεδείχθη άνεπαρκές. ’Ιδού ή πλάνη τού Τρικούπη. Πλάνη έκ 
τών ύστέρων κυρωθεισα. Είργάσθη ύπέρ τάς δυνάμεις τής χώρας: 
Είπον οί έχθροί του. Είργάσθη ύπέρ τού μεγαλείου τού "Εθνους : θά 
εϊπη αΰριον ή 'Ιστορία.

Ή έργασία αύτού τοσάκις άνεκόπη, κατά τοσούτων οίκτρών προσέ- 
κρουσε σκοπέλων, ώστε σήμερον μονομερώς, είς κλάδους τινας τού όλου 
συστήματος, δρέπει τό Κράτος τούς καρπούς τής πολιτείας αύτού.

Ό Τρικούπης ύπήρξεν αισιόδοξος. Ήτο σφάλμα του. Σφάλμα 
δμως τιμητικόν δι ’ ένα φιλόπατριν άνδρα. Τοσούτον τιμητικόν, ώστε μό
νον είς μισέλληνα δέν έπετρέπετο. Άλλ ’ &ν είς τόν κόσμον αύτόν ύπάρχουν 
πολλών ειδών αίσιοδοξίαι, ώς ή τής άδιαφορίας, ή τής κερδοσκοπίας, 
ή αισιοδοξία τού Τρικούπη ήτο εύγενής. Καί δι ’ αύτό μόλις εύρεν αυτή 
άντιμέτωπον ένα λαόν περιπίπτοντα άπό πλάνης είς άπάτην καί άπό 
σκευωρίας είς άποπλάνησιν, έθρυμματίσθη, ένώ ή άγνωμοσύνη έπήρχετο 
στυγνή νά ράψη τά σάβανά του.

Έκλιπόντος τού Τρικούπη, κατενοήθη ή άξια αύτού. Μέ τόν θάνα
τόν του έσβέσθη έν δνειρον δόξης, άπεφυλλίσθη τό άκμαιότερον^φύλλον 
τού δένδρου τής ΓΙατρίδος.

Διότε δ Τρικούπης ήτο μεγαλοϊδεάτης. Ούχί έν λόγοις. Ήϊέργασία 
του ύπήρξε θετική, προπαρασκευαστική τού μεγαλείου τού Έθνους, έν 
τη εργασία οέ ταύτη έκφαίνεται συνυπάρχων έν τώ πολιτικώ δ ποιητής. 
Ο στόλος, δστις θανόντος τού Τρικούπη, ένεκρώθη καί ούτος, εινε άπο- 

κλειστικώς έργον αύτού. Ή θάλασσα — στοιχεϊον κατ ’ έξοχήν Ελληνι
κόν—τον εϊλκυσε. Ποια ζώπυρα έλπίδων τόν έφλεγον δταν παρέδιδε τά 
τρία θωρηκτά είς τό Έθνος ! Άρκεϊ νά τόν ίδη τις έπί τών «Ψαρρών» 
προσηλουντα το βλέμμα άορίστως είς τό μέλλον, μέ τινα ψυχικήν ίκα- 
νοποιησιν, διά νά έννοήση ποιον πόθον μεγαλείου ένέκλειεν είς τά στήθη. 
Πού νά έφαντάζετο δτι θά κεΐνται σήμερον άδοξα τά πλοία έκεΐνα, αγ
κυροβολημένα είς τά τενάγη τής κομματικής άκολασίας ! . . .
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Αλλά μήπως τό ναυτικόν μόνον τον άπησχόλησε ; Η οιοίκησις οεν 
έπλουτίσθη ύπ’ αΰτοϋ διά νόμων ου; τινές καίτοι έμμανώς έξ αντιπολιτευ
τικού εθίμου πολεμήσαντες, εΐτα έπί τήν άρχην έλθόντες, μέχρι κεραίας 
έσεβάσθησαν ; Μήπως ό νόμος περί προσόντων

0 ΤΡΙΚΟΤΠΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ “ΨΑΡΡΩΝ,,
(Έπίΰκεψις X. ΤΡΙΚΟ ΥΙΙΗ έπϊ των ~Ταρ- 
ρώντ έν Χερβοϋργω τβ 10]] ΑυρΟί&ΰτου 1801. 
Έχαράχθη έν Γερμανία έκ τελευταίας </(■)- 

τογραφίας Μ. Τΰαμάρου)

λόγον. Ή μελέτη αΰτη, θίγουσα 
έπιδράσεως τοϋ όλου άναμορφωτικ 
εκείνη φυσιογνωμία έζήτησε νά

ι των ύπαλλήλων δέν ήσφά- 
λισε τήν ύπηρεσίαν άπο τάς έπι- 
δρομάς τών ανικάνων, ή μήπως το 
φορολογικόν σύστημα αΰτοϋ δέν απο
τελεί καί θ ’ άποτελή τήν άσφαλε- 
στέραν βάσιν τοϋ οικονομικού καθε
στώτος ; "Η μήπως δέν έμόχθησεν 
ύπέρ τοϋ στρατού διά τής άναοιορ- 
γανώσεως αΰτοϋ διά ξένων αποστο
λών, προσπαθήσας άμα ν’ άπομα- 
κρύνη τής πολιτικής τούς αξιωμα
τικούς, ή μήπως δέν περιώρισε τόν 
αριθμόν τών βουλευτών, έπί θυσία τής 
δηυ.οτικότητός του, διά νά περιορίση 
άμα καί τάς έπεμβάσεις αΰτών εις τά 
έργα τής διοικήσεως, τής δικαιοσύνης, 
τής έκπαιδεύσεως, τής έκκλησίας; Ή 
τεραστία τής έν Έλλάδι συγκοινω
νίας άνάπτυξις μή δέν εινε απόρροια 
τής άναμορφωτικής έργασίας τοϋ Τρι- 
κούπη, έμπνεομένης έκ τών έν Ευρώπη 
τελούμενων προοοων ; Η μήπως ητο 
μικρόν διά τήν 'Ελλάδα ή κατάρ- 
γησις τής δεκάτης καί ή άρσις τής 
αναγκαστικής κυκλοφορίας ;

’Ιδού έν μικρογραφία ή δρασις 
αΰτοϋ, ής αί άκτϊνες έφ ’ όλης τής 
Ελλάδος έπεξετείνοντο. Διότι αΰτός 
ήτο ή έστία, άφ ’ ής οί ύπουργοί του 
καί πλειστάκις οί αντίπαλοί του, έοα- 
νείζοντο τό φώς, αΰτοϋ ό νοϋς διείπε 
τά πάντα.

Άλλ’ εινε ένωρίς ακόμη νά κριθή 
μία τοιαύτη μορφή, ούτε εινε εΰκο- 
λον έν ταχεία σκιαγραφία νά σταθ- 
υ.ίση τις έπακριβώς τής ακαμάτου 
έργασίας του τάς ποικίλας έκδηλώ- 
σεις, όπως έξενέγκη τον τελευταίου 

πλεΐστα έ'τερα σημεία τής εΰεργετικής 
οϋ συστήματος μέ τό όποιον ή ύπέροχος 

έζήτησε νά προίκιση τήν Ελλάδα, μετά πάροδον
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χρόνου, θά γίνη. Σήμερον περιορίζεται ή γραφίς εις άπλοϋν άλλ’ έγκάρ- 
διον χαιρετισμόν άπό τών σελίδων αΰτών, έφ ’ ών σκορπίζει εΰλαβώς πόνου 
δάκρυα καί εύγνωμοσύνης ρόδα, καλύπτουσα δι ’ αΰτών τό όνομά Του. 
Όνομα συμβολϊζον έν μεγαλείου. Μεγαλείου βαθύ, καταπλήσσου, πλα- 
υώμευου καί εις αύτάς έτι τάς εικόνας Του, αΐτιυες ώς χρυσού ψήγματα 
πλαισιοϋσι τάς πευιχράς ταύτας γραμμάς.

** *
Ύπέροχος καί έυ τώ θαυάτω ό Τρικονοτης, οίος καί έυ τή ζωή. 

Υπερήφανος, καρτερικός, μέ ακλόνητου τό ήθικόυ σθέυος, άσβεστου 
τηυ λάμψιυ τοϋ πυεύματος.

Μίαυ πρωΐαυ αί Άθήυαι τόυ έ'χασαυ. “Εφυγε, χωρίς κανείς υά τό 
γυωρίζη, μακοάυ Πατρίδος καί αδελφής, εις άλλους ποθώυ εύρεϊς δρί- 
ζουτας υά πυίξη τήν άπογοήτευσιν. Άλλ ’ έκεϊ, έν τή ξένη, έπέπρωτο 
νά συντελεσθή ή άφάτως τραγική σκηνή τοϋ θανάτου του.

Ή στοργή μόλις τάς τελευταίας ώρας έμειδίασεν αύτω διά τών χει- 
λέων αδελφής έξοχου, άπαραμίλλου — τοϋ τιμιωτέρου αγλαίσματος τής 
Αθηναϊκής κοινωνίας. Ή πατρίς δέν τόν έκράτει εις τάς άγκάλας της 
διά νά έπιρρώση μέ τήν δύναμιν τής φύσεως τάς καταβληθείσας δυνά
μεις του καί ό Ελληνικός αιθήρ, ό πολυύμνητος, δέν έδέχθη τήν τελευ- 
ταίαν του πνοήν. Μία πόλις τής Γαλλίας διημφισβήτησεν άπό τοϋ Ελ
ληνισμού ολοκλήρου, τήν πολυτιμωτέραν πολιτικήν αύτοϋ Δόξαν. Καί 
έκεϊ άπέθανε δ μέγας 'Ελλην, οστις καί έν τή άγωνίο: τοϋ θανάτου 
ώνειρεύετο τό μεγαλείου τής Πατρίδος του.

Ποια ψυχική οδύνη θά έκλειε τά χείλη του, ποιος σπαραγμός θά 
έδόνει τήν έτοίμην ν * άποπτή ψυχήν του, δταν άποχαιρετών τήν ζωήν, 
άφινεν έ'ργον ημιτελές, ένώ αύτός παλλόμενον ήσθάνετο έντός του τόν 
Ελληνισμόν σύμπαντα !

Αλλ ’ αν έκεϊνος ήσθάνθη τό παράπονου αΰτό, ποιον κενόν σήμερον 
αισθάνεται τό “Εθνος, τό όποιον κατά τάς τελευταίας δοκιμασίας πι- 
κρώς καί άπειράκις άνεμνήσθη τοϋ Τρικούπη.

«’Εάν έζτιΣ» ’Ιδού ή φράσις ή όποια έκφεύγει, ώς παράπονου εΰ- 
σεβές, άπό τά στήθη όλων, φράσις διά τής όποιας μάτην ζητεί έρμα 
ή κληδονιζομένη Πατρίς. ’Εάν έζη !

** *
Εις τήν γήν τών Αθηνών έκομίσθη τό φέρετρου του, ύπό τό κρύσταλλον 

τοϋ όποιου γαλήνια ΰπνωττεν ή άδρά μορφή του. Αί Άθήναι σύσσωμοι 
ήκολουθησαν αύτό έπ ’ ώμων φερόμενον εις τόν τάφον, ένθα έν σιγή, 
σιγή στυγνή καί βαθυτάτη, έκυλίσθη εις τά στήθη τοϋ υιού τό πατρι
κόν χώμα.

Την στιγμήν έκείνην ή Ματαιότης εθαπτεν έν σώμα. Άλλ ’ ή Αθα
νασία έκέρδιζε μίαν φεγγοβολήν.

Εις ομώνυμον πάροδον τοϋ νεκροταφείου, ένθα τοϋ Σπυοίοοονοο
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καί της Αικατερίνης Τρικούπη αί σεμναί άναπαύονται σοροί, 
δρύινος σταυρός αναγράφει τό όνομα τοϋ Χαριλάου TpiKOUJin.
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χαοάγβη έν Γεομανία έπί τ[) βάσει. τελευταίας φω
τογραφίας φιλοτεχνηΟ

είσης ήπ
ό τοϋ κ. J/ 

Τσαμάρου)

Μέ ποιαν άγαλλίασιν θά έοέχθησαν οί σεπτοί ^γονείς υιόν, ουτινος ή 
δό$α σκέπει και συμπληροϊ την άρετήν εκείνων.

Έκεϊ, άπό της στιγμής καθ ’ ήν τά πτϋα τών νεκροθαπτών ισοπέ
δωσαν την γην, ένω τά φύλλα τών ευωδών οενδρων άνωθεν εφρισσον 

εις την πνοήν της περιϊπταμένης Δόξης, ευλαβές τελείται καθ’ έκά
στην προσκύνημα. Καί μετά θάνατον δ Τρικούπιις, παραμένει εϊ- 
δωλον λατρείας, ην έναμίλλως αισθάνονται καί οί έλεύθεροι Έλληνες 
καί οί ύπόδουλοι !

Εις τόν τάφον αύτόν στρέφονται σήμερον καί θά στρέφωνται, έφ ’ δσον 
ζή ή άλήθεια καί λάμπει τό φώς, περίλυπα τά βλέμματα τοϋ Έθνους, 
εις τόν άνθόβλητον έκεϊνον βωμόν, έπί τοϋ οποίου άφθονον καταθέτει τον 
λίβανον τής ευγνωμοσύνης δ Ελληνικός λαός !

Δ. I. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

k
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ΧτΑΕ τήν Αληθή ύπερηφάνεχαν, ήν δικαίως παρέχει Λ Αψηλή 
ΣυνεργαΣία πεφημιΣμένης Συγγραφέως, Στολίζομεν τήν «Ποικίλην 
Στοάν» τοϋ 1898 διά τοϋ φιλελληνικωτάτου Αρθρου, δπερ εύηρεΣτήθη 
ν’ ΑποΣτείλχι' ήμϊν Λ διάσημος Διευθύντρια τής «Νέας Έπχθεω- 
ρήΣεως» κ Ίονλιέττα Άδάμ. Ή Συμμετοχή τής έπιφανοΰς λογίας 
Γαλλίδος, ής ή περίδοξος γρ,ιφίς, διαπνεομένιι ύπό ΑκραχφνεΣτάτης 
Στοργής πρός τό Ελληνικόν Έθνος, Αείποτε διετέθη ύπέρ τής Ατυ
χούς πατρίδος ήμών, Αποδίδει καί είς τό Ήμέτερον ’Εθνικόν Ήμε- 
ρολόγιον τόν Αγνότερον ηθικόν θρίαμβον, δν δύναται νά ποθήόμ 
έν τμ εύέλπιδι αύτοϋ Σταδιοδρομία έν Φιλολογικόν "Εργον.

Είς τήν κ. Άδάμ έκδηλοΰμεν καί δημοΣία τάς εύγνωμοΣύνας ήμών, 
ταπεινώς διερμηνεύοντες καί τάς ύποκαρδίους εύχαριΣτίας τοϋ Ελλη
νικού "Εθνους, δπερ οφείλει πολλά είς τήν έμπνενΣιν, τήν ένέργειαν, 
τήν θερμήν λατρείαν τής περικλεούς καί μεγάλης φιλέλληνος, πρός 
τήν Αρχαίαν καί τήν νεωτέραν Ελλάδα.

Τό Αρθρον τής κ. Άδάιι μετέφραΣεν εύγενώς ή δεΣποινίς καί δια
πρεπής Συνεργάτις τής «Ποικίλης Στοάς» ΣεβαΣτή ΚαλλιΣπέρη.

Paris 29 rue Juliette Lambert.
Monsieur

Je vous envoie quelques lignes pour votre excellent 
ouvrage qui represente la litterature contemporaine cle votre 
pays·, puissent-elles prouver ma profonde sympathie pour 
la Gr^ce.

Agreez, Monsieur, mes meilleurs compliments.
JULIETTE ADAM

Έν Παριοίοις 29 oSov 'ίονίιίττας Λαμβίρ.
Κύριε,

Σας πέμπω δλίγας γραμμάς διά το έξ,οχον έργον βας το παριοτών 
τήΐ1 εικόνα τής παρ νμΐν βυγχρόνου φιλολογίας' εί&ε νά δυνη&ώβιν 
αύται ν’ άποδείξ,ωβι τήν βα&εΐαν ουμπά&ειάν μου πρός την 'Ελλάδα.

Λέζαβ&ε, Κύριε, τάς άρίότας προβρρήβεις μον.
ΙΟΥΛΙΕΤΤΑ ΑΔΑΜ

3. ΛΑ Grece frappee sanglante, diminuee reste grande de sa 
grandeur passee. Rien ne pent la reduire car elle vit dans 
lesprit des peoples en dehors de sa vie reelle. Le spectacle des 
heroismes antiques et de ce que pent une poignee dhommes 
quand its incarnent I'ame dune race, la Grece d'hiep eut pu le 
donner ecore, si la malfaisance de ceux qui eussent clu la guider 
et la garer ne I'avait livree garottee a son bourreau.

Nous aussi, nous aeons connu la defaite, toutes les miseres de 

la guerre, toutes les humiliations de I'abaissement, mais nourris 
des principes de la force morale antique, que nous devons aux 
Hellenes, nous ne nous sommes pas abandonnes et nous nous 
sommes releves.

La Grece aussi se relevera. Il faut que tous ses citoyens ne 
songent plus qua elle et [assent au malheur public le sacrifice 
de leur bonheur personnel. Les grecs savent donner a leur patrie 
en un jour ce qu’ils ont amasse durant des annees. Leur gene- 
rosite, leur esprit de sacrifice est incomparable lors quit nest 
pas fausse par l ambition politique. Qu its donnent, qu’ils se de- 
vouent, qu’ils fletrissent, ceux clont la personnalite oserait s’edi- 
fier sur les mines de la patrie.

Le relevement d’une nation est fait le jour ou tous ses fils 
s’effacent decant elle.

JULIETTE ADAM

Eal

'Ελλάς Συντετριμμένη, αίματοκνλιΣμένη, μέ τά δρια 
αύτής περικεκομμένα, έξακολουΟει παραμένουΣα με
γάλη έν τώ μεγαλείω αύτής τον παρελθόντος. Ούδέν 
δύναται νά τήν μειώΣιι, διότι ζή πάντοτε έν τω πνεύ- 
ματι τών λαών, άνεξαρτίιτως τού πραγματικόν αύ
τής βίον. Τόξθέαμα, δπερ παρέΣχεν ό ΑρωϊΣμός τών 

άοχαίων καί τά κατορθώματα τής μικρας εκείνης δράκος τών άν- 
δρών, οϊτινες ένεΣάρκονν τήν ψυχήν αυτήν τής φυλής, ήδύνατο 
καϊ πάλιν ή τής χθές Ελλάς νά τό παρουΣιάΣη, έάν ή κακονρ- 
γία πάντων έκείνων, οϊτινες ώφειλον νά καβοδηγήΣωΣι καϊ προ- 
φυλάξωΣιν αντήν δέν παρέδιδον χειροδέΣμιον είς τόν δήμιόν της.

Καϊ ήμεΐς έγνωρίΣαμεν τήν ήτταν καϊ πάΣας τάς’ άθλιότητας 
τον πολέμον καϊ τάς ταπεινώΣεις τής καταπτώΣεως, άλλ’ έκτρε- 
φόμενοι έν ταϊς άρχαϊς τής Αρχαίας ήθικής δννάμεως, ήν καϊ 
αντήν εϊς τούς "Έλληνας όφείλομεν, δέν έγκατελίπομεν έαντονς 
καϊ ήγέρθημεν έκ νέον.

Καϊ ή Ελλάς θά άνεγερθή. Πάντες αύτής οϊ πολϊται αύτήν μό
νην δς Σκέπτονται, καϊ δς ΟυΣιάΣωΣιν είς τήν κοινήν δυΣτυχίαν 
τήν ιδίαν αύτών εύτυχίαν. Οί "Ελληνες γινώΣκονΣιν νά άποδί- 
δωΣιν εϊς τήν πατρίδα των έν μια Στιγμή δ,τι έπί ολόκληρα έτη 
ΣννεκόμιΣαν. Ή γενναιοδωρία των, τό πνεύμα τής έθελοθνΣίας 
των εινε άπαράμιλλον, δταν δέν νοθεύηται ύπό τής πολιτικής 
φιλοδοξίας. Άς έξακολονθήΣωΣι δίδοντες, δς άφοΣιωθώΣιν εϊς τήν 
πατρίδα των καϊ δς ΣτιγματίΣωΣιν έκείνονς, οϊτινες θά έτόλμων νά 
έπικαθίΣωΣιν έπϊ τών έρειπίων τής πατρίδος.

Ή άνέγερΣις ένός έθνους Σνντελεϊται τήν ημέραν έκείνιιν, καθ’ 
ήν πάντες αύτού οί πολϊται έκλείπονΣι προ αύτού.

ΙΟΥΛΙΕΤΤΑ ΑΔΑΜ
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Λ ΐ Ά’. τήν κυματόπληκτον ακτήν του Ν. Φαλήρου, έν ήμερα συννεφώδει, 
έξέπνεε τή 14 Σεπτεμβρίου 1896 έν ήρεμία δικαίου ό Παύλος Καλλιγας, 
τελεία έκποοσώπησις τοΰ πνευματικού θριάμβου.

'Ως επιστήμων, ό Καλλιγας ήτο ύπέροχος άνατόμος

δόμημα σχεδόν 
νόμων, ανήγειρε μέ

Είς τούς μελετητάς 
κατά τά πρώτα έτη ι 
έπιστήμο/ος' απήτει ί< 
μονικοΰ καθεστώτος, 
δουλείας.

τών νόμων. Εφάμιλ
λος τών έν Γερμα- 
νίανομομαθών, αδρόν 
κατέθηκε τό θεμέ
λιον τής έπιστήμης 
έν 'Ελλάδι διά τού 
συστήματοςτού νΡω
μαϊκού δίκαιον», έν 
ω ό βαθύς κριτικός 
άπεκάλυψε καί απε- 
λεύκανε τά παλ.αιά, 
τά ασαφή κείμενα 
τού πολυδαιδάλου α
στικού δικαίου τού 
Ρωμαϊκού Κράτους, 
μέ τόσην τέχνην, 
ώστε καί σήμερον έτι 
τό σύγγραμμά του 
ν’ αποτελή κύρος έν 
τή νομολογία τών 
δικαστηρίων, ΰπέρ- 
τεοον τών αμφισβη
τούμενων πολ.λαχού 
πηγών. Καί άλλοι 
είργάσθησαν μετά 
ζηλευτής προθυμίας 
εις τήν δημιουργίαν 
καί κατάστρωσιν τής 
έλλην. νομικής έπι
στήμης, άλλα τοΰ 
Καλλιγα ή έργασία 
καταλαμπομένη από 
εύφυίαν συνουαζομέ- 
νην μέ κρίσιν, έπε- 
βλήθη έ 
τήν δλην 
σίαν
τος,

■ ειπωμένου

κο’.σιν,
έςόχως εις 

qv κατεογα- 
οΰ συστήαα- 

όπεο ώς οίκο-
κόσμου τώνλειον, επι των συντοιμματων

νέαν δλως αρχιτεκτονικήν.
; τών νόμων εινε αρκούντως αντιληπτή ή δυσχερεια, ητις 
τής άποκαταστάσεως τοΰ έθνους ήμών, ωρθοΰτο ,πρδ ,τοΰ 
διουυίαν και έπιμονήν ή μελέτη καί ίέγκλιμάτισις ι έπιστη- 
έν χώρα μόλις τότε απελευθερωθείση από καταθλιπτικής

Τής εισαγωγής ταύτης τού νομοθετικού συστήματος σημαιοφόρος ύπήρξεν ό 
Καλλιγας.

Είς τό σύστημα τού « Ρωμαϊκού Δικαίου» δπερ δέν δύναται νά κατανοηθή έν 
'Ελλάδι άνευ τού ονόματος τού Καλλιγα, ή βαθύτης τοΰ συγγραφέως είνε τόσω 
μεγάλη, ώστε πάντοτε ύπό τών πολλών έκρίθη ώς στρυφνός. Δέν είχε βεβαίως 
ό Καλλιγας τό νεοελληνικόν ΰφος τοΰ Παπαρξιηγοπούλου, οΰτε τό ώς αρχαίου 
Ρωμαίου συγκλητικού όλιγόλογον καί οίονεί αποφθεγματικόν τού Οίκονομίδου. 
Ό Καλλιγας γράφων, ένομοθέτει. ’Από τοιούτον δέ βάθος σπουδής δέν ήτο 
δυνατόν ή νά άνδρωθή μία τόσον αδρά είς κρίσιν καί εύφυίαν φυσιογνωμία, ήτις 
επ’ εσχάτων μάλιστα άπετέλει μονάδα μέσω πληθύος έργατών, άπ’ έκείνου δα
νειζόμενων ακτίνα φέγγους έπιστημονικού.

Ό Καλλιγας δέν κατέτριψε τόν βίον, δέν έξηυτέλισε τήν έπιστήμην είς τών 
Ειρηνοδικείων τάς έξωθύρας, οΰτε έν τή δικηγορική στρεψοδικία έκόλασε τής 
μελέτης τόν πολύμοχθον αμητόν. Περιωρίσθη, οπού τόν έτασσεν ή ύπερτάτη 
άντίληψις τής Επιστημονικής άλη&είας. Εξ οϋ καί τό γόητοον τού κύρους τών 
γνωμοδοτήσεων του.

Τό Σύστημα τού Ρ. Δ. ήν απαύγασμα τών έν τώ Πανεπιστημίω παραδόσεων 
του, δι’ ών ύπήοςεν είς τών θεμελιωτών τής νομικής Σχολής, ύπερέχων καί δταν 
ακόμη ήγλάϊζον τάς έδρας αύτής ό Παπαρρηγόπονλος, ό Σαρίπολος, ό 
Οίκονομίδης, ό Ράλλπς, ό πήλλικας, ό ’Λργνρόπονλος.

*
* *

Άλλ’ ή διάνοια τοΰ Παύλον Καλλιγα ανήσυχος, πνευματώδης, θετική 
αλλά καί οηξικέλευθος, έξέλαμψε καϊ δταν τοΰ Κράτους αί πολίτικα! ανάγκαι τόν 
έπεισαν νά είσέλθη εις τό Κοινοβούλιον. Έτίμησε, βουλευτής ’Αττικής έκλε- 

> χθείς, τό βουλευτικόν αξίωμα τό όλονέν δυστυχώς έκπίπτον, τό δέ προεδρεϊον
καί τό βήμα τής Βουλής κατέστησεν εστίας πνευματικών έξάρσεων. Τό χαριέστα- 
τον, τό σπινθηοοβόλον σκώμμα τού Καλλιγα ακόμη περιίπταται είς τήν αίθου
σαν τών συνεδοιάσεων. Πόσοι δέν έδέχθησαν τό βέλος τής ειρωνείας του, ανίκα
νοι νά τό έπαναστοέώουν αιχμηρόν, ιός έςηκοντίσθη.

Ώς ύπουογός — διότι καί αύτό τό αξίωμα έξύψωσεν ό μετριοπαθής πολιτευ- 
τής— έτήοησεν άξιοποεπειαν σπανίαν κατά τούς σημερινούς χρόνους τής κομματι
κής ταπεινώσεως. Καί όταν είδε δτι τό πολιτεύεσθαι έν 'Ελλάδι είνε αργολεσχία, 
άρμόζουσα μόνον είς τούς ποδώκεις καί είς τούς συμφεροντολόγους, ό Καλλιγας 
απεμακρύνθη τής πολιτικής, αποσυρθείς είς τά βάθη τής διοικήσεως τής ’Εθνι
κής Τραπέζης, ήτις ούκ δλίγας οφείλει είς αύτόν μεταρρυθμίσεις.

** *
’Αλλά καί εις τήν φιλολογίαν έδρασε κατά τούς νεανικούς του χρόνους ό Καλ- 

λιγας. Τό πρώτον ελληνικόν μυθιστόρημα — ό «Θάνος Βλέκας» — είς αύτόν 
οφείλεται. Τό μυθιστόρημα έκεΐνο τού μετριόφρονος τεχνίτου τής έλαφρας φιλο
λογίας παοαμένει καί σήμεοον ακόμη ύπόδειγμα είς τον θέλοντα νά γράψη μυθι
στόρημα. "Οταν τό έγοαφε, κάτι τι θά τώ έλεγεν ένδομύχως ότι καί έκεϊ ένθα 
δέν ήσχολήθη συστηματικώς, προωρίσθη από τής πολυσχιδούς αύτοϋ ιδιοφυίας 
νά παράσχη πρότυπον.

Άλλα μήπως αί 'ίστορικαί ΜελΕται τοΰ Παύλον Καλλιγα, αί είς περιο
δικά δημοσιεύματα πού τοιακονταετίας δημοσιευθεϊσαι, καϊ ιδία αί τών Βυζαν
τινών χρόνων μελέται, δέν είνε πολύτιμοι, δέν φωτοβολεί καϊ είς αύτάς τό 

t πνεύμα, ή κατ’ εξοχήν χαρακτηριστική τού Καλλιγα ϊδιότης ;
*

* *
Ώς άτομον ό Παύλος Καλλιγας πολλούς θριάμβους ήρίθμει. Τύπος ακέ

ραιου χαρακτήρος, άντελήφθη τόν βίον αρκετά σοφώς. Ο σοβαρός, ό άκαμπτος
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μελετητής των νόμων μετεβάλλετο διά μιας έν αιθούση εις λιγύν ούμοοιστήν. 
Τον άπησχόλει και ό ελάχιστος θροΰς έσθήτος, καί ένεψυχοΰτο άπό γλυκόν δε- 
σποίνης οφθαλμόν ό αίμύλος ομιλητής, σκορπίζων γέλωτας καί ευθυμίαν.

Άλλ ’ ο,τι δεν θά κατόρθωνε ποτέ τδ πνεύμα, τδ κατόρθωσεν ό θάνατος. Καί 
έξεαηδένισε το σώμα, ΐνα αποθανατίση έν όνομα. Διότι και νεκρός ό Καλλιγάς θά 
ζήση όσον καί ζών. "Οταν εκλείπουν αί μεγάλαι προσωπικότητες, τότε διαγρά
φονται εύκρινέστερον καί λατρεύονται περισσότερον. Έφ ’ όσον κατέχουν τό μι
κρόν μέρος'έν τή γη— καί ό βραχύσωμος Καλλιγάς κατείχε^ έλάχιστόν, μικρο- 
σκοπικόν— έφ ’ όσον ζούν καί κινούνται, απλώς έκτιμώνται. Ό θαυμασμός βλα- 
στάνει συνήθως επί τού τάφου. , ,

Ένεκρώθη έξαντληθείς άπό τά έτη καί τούς κόπους. 'Η αγωνία τοΰ σώμα
τος δεν εθιξε τό άτάραχον έκεϊνο πνεύμα, περί ο συνυφάνθη έπιστημονικοΰ βίου 
κόσμος όλος. t (

Πικρός κλήρος 1 Άπό τίνος ή 'Ελλάς περιδεής θάπτει τους μεγάλους ανδρας 
της άπεοχομένους χωρίς ν’ άφίνουν καί τούς άντικαταστάτας. Ο Καλλιγας 
άπέθανεν, άλλ’ εό’ρετε ' δεύτερον Καλλιγαν κατά τούς χρόνους αυτούς, καθ ’ οΰς 
έλαχεν ήμϊν τό θλιβερόν προνόμιον τής επί πατραγαθίαις μόνον έγκαυχήσεως !

Κ.

ΤΙΜΩΡΙΑ*

* Έξ Ανεκδότου ιίειοας ποιηματίων είς τό βρέφος μου. Τούτο, γεν- 
νηθεν τήν '25 προς τήν 26 ’Απριλίου, έν τη όδω «Φωάκόλου», έλαόεν, 
ίίιια τη γεννηθεί, τά ποούφιλή" τη οικογένεια ονόματα: Λουδοβί
κο ς - Κ αϊ ό α ρ.

Εψές άπό τής μάνας του τό χέρι 
Αρπάζει τ’ άσημένίο τό κουτάλι' 
Είχε θυμό, κ’ εύθύς μοΰ καταφέρει, 
Κρατώντας το, ένα χτύπο ’ς τό κεφάλι.

£
Άκοϋτ ’ έκεϊ 1 —’Σ αύτόν τόν κατεργάρη 
Ώρκίσθηκα πώς θά τόν τιμωρήσω' 
Άλλ’ ή μαμά του' χάρι!—λέγει — χάρι! 
Παρακαλεΐ γιά νά τόν συγχωρήσω.

$
Ώρκίσθηκα — τής λέγω—’ς τ’ όνομά του! 
Τόν ό'ρκο νά χαλάω δέ συνηθίζω . . .
Τόν παίρνω τραβηχτά άπό τή μαμά του, 

’Σ τήν άγκαλιά μου εύθύς τόν φυλακίζω.

Τό ποόσωπ’ ολοκόκκινο γυρίζει'
Τό μάτι του θωρεϊς μεμιάς ν’ άνάψη' —
Νά' τούτη ή τιμωρία — τοΰ λέω — σ αξίζει: 
Άπ’ τά ©ιλιά τόν έκαμα νά κλάψη.

[Έν Ζαηννΰω, Λνγονατος 1893) ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΤΖΩΚΗΣ

*
(Άπέθανεν έν Άθήναις τήν 18»/»’ Απριλίου 1897)

<

, απροσμαχητον 
'·~ — ετο

ού- 
καί

τελεί τήν τετιμημένην αύτοΰ ιστορίαν, ιστορίαν
Πατρίς ημών διήλθε
περί τοΰ βίου καί τοΰ έργου τοΰ Μάρκου '
καί δυσπρόσιτον, διότι ύπήρξεν εις τών περιφανέστερων Ανδρών τής 
Ελλάδος, διαπρέψας καί ιός δημοσιογράφος καί ιός νομικός, καί ώς φιλόλο 

καί ιστορικός, καί ιός Καθηγητής τοΰ 'Εθνικού Πανεπιστημίου καί ιός Ποεσβ 
της τής Ελλάδος καί ιός αντιπρόσωπος έντεταλμένος ’Εθνικήν ύπ·" 
Διοικητής τοΰ ποώτου καί άο-χαιοτέρι - 'κ,ίι ω----- ν
Ί.Ό.... . ω____ -Ζ. . · ..·> ' '■ ■ .

ΧΆΝΔΡΑΣ ιός ό Μάρκος 
Ρενιέρης, ούδεμία χώρα παρά

γει τόσον συχνά, στερηθέν 6’ αύ
τοΰ τό Έλληνι κόν "Εθνος, καθ’ 
ήν στιγμήν καί ή γνώμη τοΰ 
έξοχου πολίτου, άπροσμάχητον 
προσκομίζουσα κΰρος, ήγείρετο 
άσπίς, τό κράτος τής όποιας ού- 
δέν ήδύνατο νά σαλεύση, καί 
τής βαθυνοίας του, ίσχυροτέοα 
έτι έπεφαίνετο του χαρακτήρος 
αυτοΰ ή ευθύτης, ΰπέστη άπώ- 
λειαν άνεπανόρθωτον. Είς τήν 
γενεάν τήν διαδεχθεΐσαν τούς 
ανδρας, οίτινες έγένοντο οΐ θε
μελίωσα! τοΰ μικρού φυτωοίου 
τής ελευθερίας τού Γένους διά 
τών πολεμικών αύτών άθλιον, 
άνήκων καί ό Μ. 'Ρενιέρης, 
μετεσχεν όλων τών ύπερανθοώ- 
πων άγώνων, σπουδαιότερων καί 
μάλλον ουσμαχήτων, ή αυτοί 
οΐ αγώνες τού πολέμου, άρμο- 
διώτερον δ’ είπεΐν, έπρωτοστά- 
τησεν εις τούς αγώνας αύτούς 
τής ανορθώσεως, καί απαντα
χού, οθεν διήλθε, φαεινότατα 
άφήκε τελεσφόρου δοάσεως ση
μεία. Βίος ολόκληρος, έκτυλι- 
χθείς έν πλήρει ένεογεία. άπο- 
έιος περίπου αίώνος. καθ’ ον ή 

ε τά κυριώτερα στάδια άπό τής άναγεννήσεως αύτής. Μελέτη 
τοΰ έργου τού Μάρκου 'Ρενιέρη είναι εγχείρημα βαρύ 

..... *·'  ■ ■ νεωτέρας 
’ ιλόλογος 

ίευ- 
ιόθεσιν καί ιός 

, ,. ......... ......... ...........έρου έν Έλλάδι Τραπεζιτικού ιδρύματος, τής
Εθνικής Τραπέζης, είς ήν άφιέρωσε τεσσαρακονταετίαν δλην τού βίου αύτού. 

παρασχων αύτή τήν εύρεΐαν αύτοΰ διάνοιαν, τήν μεγάλην αύτού πείραν, τό κύ
ρος τής ύπερόχου αύτοΰ προσωπικότητος. Δέν ύπήρξε δέ μόνον ό έπιφανής πολίτης 
σοφός καί φιλόπατρις άνήρ, ύπήρξε καί ή ένσάρκωσις τής τιμής. Τό όνομά του 
πανταχοΰ έχρησίμευεν ιός στήριγμα πάσης έθνικής ύποθέσεως, πάσης οίαςδή- 
ποτε φιλοπάτριδος ένεργείας. Έν τή μεγάλη ψυχή τον Μάρκου 'Ρενιέρη, 
ούτε τά έτη τής ηλικίας, ούτε αί άπολαυαΐ και αί έξεις βίου μάλλον άνετου, αί 
αμοιβαί καί αί έπελθοϋσαι ύΔισται τιμαί, έχαλάρωσαν τό πρώτον 'Ελληνικόν
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αίσθημα. Τόση έδωρήθη ποσότης ενθουσιασμού και πατριωτισμού είς τον θερμόν 
“Ελληνα και μέχρι τελευταίας πνοής πιστόν ύπηρέτην τής ’Εθνικής ιδέας Μ. 
'Ρενιέρην, τόση ζωή, ώστε ουδέ τών μακρών χρόνων ή έςάντλησις απεξήρανε 
τήν πηγήν αυτού. 'Υπό τό βεβαρυμένον διά τού χρόνου καί τής καρδιακής νό
σου στήθος του, ανεύρισκέ τις, πάλλουσαν καοδίαν νεανικήν καί πλήρη πίστεως 
εις τό μέλλον τής 'Ελλάδος. ’Αείποτε καί έν τή κοινωνία καί έν τή πολιτεία 
έξόχως ωφέλιμος καί αγαθοεργός έπεξετάθη ή δρασις τού διαπρεπούς νομομαθούς 
καί φιλοσόφου, έν τώ προσώπω τού οποίου ή Ελλάς άπώλεσεν ενα τών μεγα- 
λητέοων Άνδοών τών συγχρονιών καιρών.

®
'Ο Μ. 'Ρενιέρης καταγόμενος έξ αριστοκρατικής οικογένειας, έγεννήθη τώ 

1815 έν Τεργέστη. Έκπαιδευθείς έν Βενετία καί ΙΙαταυΐω καί γαλουχηθείς τε
λείως μέ τό γενναιον γάλα τής ’Ιταλικής φιλολογίας, μετέδωκε, δύναται τις εΐ- 
πεϊν, από τών πρώτων στιγμών τής ζωής του, είς τήν νεότητά του, τών μεγά
λων τής’Ιταλίας ποιητών καί έξοχων πεζογράφων τό ανθηρόν καί ποιητικόν ύφος, 
ό'περ θαυμασίως έχαρακτήοιζε τάς συγγραφάς καί τους λόγους τού άνδρός. Έν 
’Ιταλία, νεαοιότατος έτι, έγραψε τούς Βίους του ποιητού Μαντζόνη, καί τοΰ φιλο
σόφου Φιλάγγωοα. Πολύτιμος φίλος τοΰ φιλέλληνος Θωμαζαίου, συνειργάσθη 
μετ’ αυτού είς τήν δημοσίευση/ τών «'Ελληνικών Μελετών», τών δημοτικών 
Ασμάτων καί τού Λάντε, έν τή έκδόσει τοΰ οποίου ό Θωμαξαϊος είς τάς ερμη

νείας, άς παοέθηκε, χωρίζει είδικώς τάς παρατηρήσεις τοΰ 'Ρενιέρη. Εν Ελ
λάδι κατελθών, έπεδόθη είς τό δικηγορικόν έπάγγελμα, διορισθείς μετέπειτα 
έοέτης καί ’Αρεοπαγίτης, απομακρυνθείς δέ τής θέσεως ταύτης τώ 1841 διά τοΰ 
παραδόξου καί ιστορικού καταστάντος ψηφίσματος περί έτεροχθόνων. Συνεχίσας 
πάλιν τό δικηγορικόν στάδιον, διωρίσθη καθηγητής τοΰ Γαλλικού Δικαίου έν τώ 
Πανεπιστημίω, διακριθείς διά τήν πολυμάθειαν καί εύγλωττον αύτοϋ διδασκαλίαν, >
εΐτα δέ Ποεσβευτής τής Ελλάδος έν Κωνσταντινουπόλει, έξ ης θέσεως παρη- 
τήθη μετά τήν έξωσιν τοΰ Όθωνος.

Έκτοτε ό Μ. ’Ρενιέρης αποσχών τών κοινών καί είσελθών είς τήν Διοί
κηση/ τής ’Εθνικής Τραπέζης τό πρώτον ώς 'Υποδιοικητής καί μετά τον θάνα
τον τοΰ Γεώργιον Σταύρον ωζ Διοικητής αύτής, έπεδόθη εις τάς προσφιλείς 
αύτώ Μελετάς καί έδημοσίευσε τάς περισπουδάστους ΐστορικάς καί φιλοσοφικάς 
πραγματείας του περί Βλασίου καί Θεοφάνουρ, τήν Βιογραφίαν τοΰ Πάπα ’Αλε
ξάνδρου τοϋ Ε', τήν πεοί τού Μητροφάνουρ Κριτοπούλον τελευταία'/ συγγραφήν 
του καί έτεοα σοφά έργα. Διά τάς μακράς καί πεφωτισμένας πρός τό ’Έθνος 
ύπηοεσίας αύτοϋ ό Μ. 'Ρενιέρης έτιμήθη διά τοΰ Ελληνικού Μεγαλοσταύρου.

Πώς καί πόσον είργάσθη ύπέο τής ιδιαιτέρας πατρίδος αύτοϋ, τής αίματο- 
ούοτου Κρήτης ό Μ. 'Ρενιέρης, καί ώς ιδιώτης απλούς καί ώς Πρόεδρος έπί 
υ,ακοά έτη τής έν Άθήναις Κεντρικής τών Κρητών ’Επιτροπής, δύνανται νά 
μαοτυοήσωσιν όχι μόνον οί μετ’ αύτοϋ συνεργασθέντες, αλλ’ οί Κρήτες άπαν- 
τες. οϊτινες έθοήνησαν τήν απώλειαν τοΰ άνδρός, οστις καθ’ δλον τόν βίον αύτοϋ 
ποοέστη πάσης υπέρ τής πολυπαθοΰς μεγαλονήσου ένεργείας. Διά τόν έθνικώ- 
τατον καί πανελληνίου εμπιστοσύνης άνδρα, αί λευκαί τρίχες δέν υπήρξαν πάν
τοτε σεβασταί διά τήν ηλικίαν μόνον, αλλά και διά τήν λευκότητα τού βίου, 
καί διά τήν τιμιότητα τοΰ πατριωτισμού, ον αείποτε δ Μάρκος 'Ρενιέρης 
σημαντικιότατα είς ποικίλας έθνικάς περιπέτειας καί σοβαρωτάτας περιστάσεις 
έξυπηοέτησεν.

'Οπόταν μίαν ή μέραν ή μαρτυρική νήσος καταστή έπί τέλους έλευθέρα καί 
Ελληνική, δέν θ’ άονηθή βεβαίως είς τό εύρύ πολυάνδρων, τό όποιον θά έγείρη 
είς τούς ύπέρ τής ελευθερίας αύτής αγωνισθέντας, θέσιν τιμής καί διά τον 'Ρε
νιέρην, δστις αληθώς καί έζησε καί άπέθανε χάριν αύτής.

*Ρ. . .

ΠΑΝΙΩΣ "Ελλην έν τμ ξένηι κατέόχε το- 
όοΰτον διαπρεπή πολιτικήν τε και κοινω
νικήν θέόιν, δόον ό ύφ’ ήμών όήμερον 
βιογραφούμενος καί προόωπογραφούμενος 
διαπρεπής δμογενής κ. Γρηγόριος ΛΙα- 
ραόλίις.

Τό Ελληνικόν όνομα καί ή ’Εθνική φι
λοτιμία, πά,νν δικαίως έπί τούτω διαθρύ
πτεται, δταν άναλογιόθμ τις μάλιότα, ότι 
ούχΐ διά τού χρήματος τόόον, δόον διά 
τοϋ πνεύματος, άνήχθη είς οϊαν περιω- 
πήν ίόταται όήμερον ό κ. Γρηγόριος 
Μαραόλής.

Τά ύπέροχα προόωπικά τον προτερή- 
II ματα, τών Αρετών τον ό κόόμος, τον νον 

τον τό φως,” τής ύυχής τον ό θηόανρός, 
ιδού τά βάθρα έπί τών όποιων, ότιιριχθείς, 

—=_/££=ί£Ε--ι) άνήλθεν Από Λπλοΰς άότός, καί ιϊπλού-
ότερος έτι "Ελλην πολίτης, είς δήμαρχον μιας μεγάλης καί έμπορικής τόόον πόλεως τής αχανούς αντοκρα- 

τορίας, είς μνότικοόύμβονλον τον αύτοκράτορος παθών τών 'Ρωόόιών, 
είς κλειδοΰχον τής 'Ρωόόικής αυλής, είς μεγαλόσταυρον διπλονν, καί 
είς συνεργάτην άμεόον τής όνντελονμένης ήδη έκπολιτιότικής άνα- 
πτύξεως τον μεγάλον έκείνον καί πολνδαιδάλον έθνους.

Άλλ’ δ,τι Ιδιαιτέρως ένδιαφέρει ιίμάς έκ τής ζωής τον, δέν εινε βεβαίως 
αί ύπιιρεόίαι, ας θέόει καί φύσει παρέχει είς τήν ισχυρήν τοϋ βορρά 
αύτοκρατορίαν, δόον τά φιλογενή καί σπάνια αισθήματα, τά έκδηλού- 
μενα έκάότοτε, πολύ συχνά μάλιστα, παρά τοϋ άνδρός, καί άποβλέ- 
ποντα τήν Αληθινήν μητέρα τοΰ Γρηγορίον Μαραόΰ.η, τήν κοινήν 
πατρίδα Ελλάδα. Καί ένω τό τοιοϋτον ένδιαφέρει ήμας περισσότε- 
ρον, πόθεν νά κατάρξμ τις καί ποϋ νά τερματίσμ τήν άτελεύτητον 
σειράν τών εύεργεάιών καί εκδουλεύσεων, μέ τάς οποίας έπλήρωόε 
καί πληρώνει πάντοτε ό εύγενής άνήρ τόν άγραπτον καί άνεπί- 
δλητον άλλά Ιερόν καί πολύτιμον πρός τήν Πατρίδα φόρον;

’Αντί πάόης Αναγραφής οίονδήποτε κοσμητικού έπιθέτου, άντί
Ιωάννου Αρςενη «ποικίλη στοά» 4
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πάόης κατατάξεως καί. ταξιθετήάεως τούτων καϊ εκείνων, Αντί φόρτου 
εύγνωμοόυνών καϊ πλημμύρας χαρίτων, θά ήρκει νά Αφιερώσμ τις 
σελίδας λεύκάς, Αψόγους, έντελώς αιθέριας, παλλεύκους είς τόν έθνι- 
κόν ευεργέτην, τάς όποιας μόνον νά τιμήσμ διά τοϋ όνόματός του, 
καϊ οϋτω πως νά παρουσιάσμ είς τούς άναγνώστας μας τελείαν τήν 
εικόνα τοϋ μεγάλου χορηγού καϊ τοϋ μεγάλου πατριώτου.

Άλλά δυστυχώς ή εύτυχώς, τοιοΰτον είδος τιμής δέν ένεκαι- 
νίσθη άκόμη — ή άγραφος νά εϊπωμεν οϋτω βιογραφία — καϊ ή χείρ 
μας εύθαρσώς τώρα χαράσσει τάς γραμμάς αύτάς, όπως παρουσιά- 
σωμεν τόν βίον τοϋ άνδρός, δσον τό δυνατόν άπόμπως καϊ άνευ 
κόμπου καϊ ποιητικής έξάρσεως.

Τό Εθνικόν έργον τοΰ κ. Γρηγορίου Μαραάλή, δέν δύναται νά 
περιορισθμ εϊς οόαόδήποιε όελίδας τής «Ποικίλης Στοάς», όσασδή- 
ποτε καϊ άν Αποφασίσωμεν νά διαθέάωμεν εινε έ'ργον ηθικόν καϊ 
ύλικόν έν συνδυασμω πάντοτε συνυπάρξαν καϊ Αυναποκομίσαν τούς 
έκλεκτοτέρους καρπούς.

Πάσα άπόπειρα χωρισμού τοϋ έργου του καϊ Ιδιαιτέρας έκάΟτου 
τών μερών άναλύσεως, ήθελεν εΐσθαι μέγα άδίκημα πρός τήν ολό
τητα καϊ τό άδιαχώρητον, χάρις είς τά όποια ή φυσιογνωμία τοϋ 
άνδρός έξιδανικεύεται καϊ πληροΰται αίγλης καϊ μεγαλείου.

'Ως Δήμαρχος καϊ Πρόεδρος τής Ελληνικής έν ’Οδησσφ παροι
κίας, ό κ. Γριιγόριος ΛΙαραάλης, πόσας καϊ όποιας δέν παρέσχεν 
ύλικάς καϊ ηθικός έκδουλεύσεις εϊς τε τήν κοινότητα, ώς Αφμρη- 
μένην έννοιαν καϊ εϊς τά κατ’ άτομα αύτής μέλη;

Τά 'Ελληνικά σχολεία έν Όδησσώ, Αύτός ίδρυσε καϊ έπροίκισε.
Κοινωφελή ιδρύματα καϊ ΜουΑεϊον καϊ Βιβλιοθήκην καί Νοσοκο- 

μεϊον καϊ ’Εκκλησίαν — 'Ελληνικά πάντα — Αύτός ώκοδόμησε, προ
στάτης καϊ άρωγός πάντοτε είς τούς πάντας προστρέχων, καϊ ύπο- 
στηρίζων καϊ" βοηθών καϊ άναθαρρύνων καϊ άναδεικνύων Αύτός εις 
Αριστούργημα τέχνης άπηθανάτισε μαρμάρινον τόν αληθή μάρτυρα 
τής 'Ελληνικής Ανεξαρτησίας—τόν κατ’ εξοχήν Πατριάρχην—προ- 
ωρισμένον νά κοάμήσμ τήν γενέτειραν τοϋ μεγάλου πρωτομάρτυρος.

Αύτός διά τής «Βιβλιοθήκης Μαρασλή» διαδίδει είς πάντα 
κλάδον τοϋ επιστητού τά φώτα τής ξένης σοφίας, είς τήν ήμετέ- 
ραν γλώσσαν μεταφερόμενα, προάκομίζων οϋτω μέγα τό όφελος είς 
τήν 'Ελληνικήν παιδείαν.

Ή παρ’ ήμϊν νΰν έκδοάις τής Μαρασλείου Βιβλιοθήκης 
προώριΟται νά άημειώόμ έν τμ 'Ιστορία τών Ελληνικών Γραμμά- 
των έν μέγα οπωσδήποτε γεγονός, προόκομίζον περιφανή μέν τι
μήν είς τήν 'Ελληνικήν φιλογένειαν, Αθρόον δέ τό όφελος είς τήν 
'Ελληνικήν παιδείαν. Διά τής Βιβλιοθήκης Μαρασλή διαδο- 
θήσονται είς τό 'Ελληνικόν κοινόν σπουδαιότατα ξένα επιστημο
νικά Συγγράμματα, Αναγόμενα είς πάντα κλάδον τής μαθήσεως, 
έπιτευχθήσεται δέ ή μετοχέτευάις είς τήν διψώάαν γνώσεων Ελ
ληνικήν Κοινωνίαν, τής σοφίας τής Δύσεως, ής τά Αδρά νάματα μόνας 
μέχρι τοϋδε τάς περιωρισμένας σχετικώς τάξεις τών γλωσσομαθών προ- 
νομιακώς εύηργέτουν. Τό μέγα τοΰτο διαμορφωτικόν έργον, ενέχει 
ύϋίότην έθνικήν σημασίαν είς τήν έν γένει πνευματικήν Ανάπτυ- 
ξιν καϊ επιστημονικήν έπίρρωσιν τής Πατρίδος ήμών, καϊ διά τοϋτο 
δικαιωματικώς ό περίβλεπτος έν Όδησσφ ομογενής κ Γρηγόριος 
Μαραόλης, διά τής μεγάλης πρός τό "Εθνος φιλολογικής δωρεάς του, 
πρός τάς άλλας παντοίας περιφανείς εύεργεσίας του, έχάραξε δι’ αύτοϋ 
το τετιμημένον όνομά του είς τάς δέλτους τής Εθνικής εύγνω- 
μοσύνης, παρά τό περίλαμπρον όνομα τών Ζωόιμάδων καϊ άλλων 
μεγατίμων εύεργετών τοΰ Γένους.

Αύτός τέλος κατά τάς Ατυχείς προσφάτους ήμέρας τής ’Εθνικής μας 
συμφοράς, ούκ ολίγα ενταύθα διέθεσε χρηματικά ποσά, πρός διανομήν 
καϊ περίθαλψιν, τις οΐδε, μέ πόσα δάκρυα πόνου καϊ οδύνης άυγ- 
κεραάμένα . . .

Άλλ’ ώς προλαβόντες άνεφέραμεν, τίς δύναται τήν ψυχήν τοϋ



Ανδρος νά Αναμετρήσμ και ϋπολογίσμ, ώστε έξ αύτοΰ νά σνναγάγμ 
τά Αποτελέσματα μεγάλων και Ανυπολογίστων ωφελειών, ών έγένετο 
Από, τοΰ Ασφαλούς πρόξενος ό κ. Γρηγόριος Μαρασλης ;

Εϊμεθα βεβαιότατοι, ότι τό ηθικόν τοΰ Ανδρος δέν τό εξαιρούν, 
οϋτε αί Βιϋλιοθηκαι, ούτε τά Σχολεία, οϋτε οί μαρμάρινοι Ανδριάν
τες, ούτε αί χρηματικοί προσφοραί, οϋτε τά μεγάλα Αξιώματα, α
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κατέσχε καί. κατέχει, ούτε οί μεγαλόσταυροι, ούτε οί τίτλοι, τόσον, 
δσον ή ύπολανθάνουσα μέσα είς τοιοϋτον άνδρα, άγγελική ψυχή, 
ήτις, τίς γνωρίζει, διά ποιας άλλας μυστικός χάριτας γαληνιώσα 
καί θεία, τοϋ εξευγενίζει τόσον τό μαγευτικόν κάλλος τής πρε- 
σβυτικής του πλέον μορφής !. . .

*
* *

Τοιοϋτος ό διαπρεπής "Ελλην, δν έν έλαχίόταις γραμμαΐς έπεχειρή- 
όαμεν νά σκιαγραφήσωμεν μάλλον καί δχι νά βιογραφήσωμεν, τοιοϋτος 
ό μεγαλόκαρδος προστάτης παντός Εθνικού καί χρησίμου έργου κ. 
Γρηγόριος Μαραόλής, δν πάντες, έν Όδησσώ σήμερον, άποβλέπον- 
τες είς τό εύκλεές διά τήν ‘Ελληνικήν ίδέαν πατρικόν όνομά του, 
ούτινος άΐδιον μνημεΐον ϊόταται άκόμη έν τινι τών κεντρικωτέρων 
οδών τής πολυανθρώπου μεγαλοπόλεως τοϋ 'Ρωσσικοΰ ’Έθνους, περι- 
βάλλουσι διά τής βαθυτέρας τιμής.

Τέλειος ώς άνθρωπος, τέλειος ώς χαρακτήρ, τέλειος ώς πολίτης, 
τέλειος ώς δημόσιος άνήρ, τέλειος ώς πατριώτης.

Μέγας έν τμ φιλογενεία του — εϊς έποχήν μάλιστα καθ’ ήν έλπί- 
δες καί όνειρα έθνικά, διεψεύσθησαν άλλοθεν πικρώς, αί δέ περιστάσεις 
μορφοϋσιν όσημέραι τήν πεποίθησιν, δτι παρ’ ήμΐν ή φιλοπατρία 
μόνον είς λόγους πλειοδοτεί, μή γινώσκουόα πραγματικός θυσίας.— 
Μέγας ό ύπέρ τών Ελληνικών γραμμάτων έρως του.

Ή μεγάλη του καρδία άνεξερεύνητος καί πλήρης άγαθότητος, 
ώς καρδία παιδίου.

Ή μορφή του—άτενίσατέ την διά νά τήν άποθαυμάάητε—άπο- 
τυπωθεϊσα έκ μιας τελευταίας φωτογραφίας τοΰ άνδρός, τόσον λαμ
πρά, έν τμ είκόνι, δι’ ής άτολϊζομεν τό Έθνικόν Ήμερολόγιον, 
άναπαριάτρ, δσον τό δυνατόν πιότότερον, τό άρχαιοπρεπές κάλλος τής 
ώραίας φυσιογνιομίας του.

Ή «Ποικίλη Στοά» ίδιαιτάτην αισθάνεται άυγκίνησιν έπί τμ δη
μοσιεύσει τών τε σημειώσεων αύτών καί τής περικαλλούς είκόνος 
τοΰ κ. Γρηγορίου Μαρασλή.

Μέσα είς τήν αίματοβαφή— δυνάμεθα νά είπωμεν — πινακοθήκην 
μας, μέ τήν οποίαν σκληρά Μοίρα μάς έπεφύλασσε νά χαιρετήσω- 
μεν τήν άνατολήν τοΰ 1898, μέσα είς τήν στείρωσιν μεγάλων πα
τριωτών, τήν οποίαν ή ίδία σκληρά Μοίρα μάς παρουσίασεν είς τούς 
έκπλήκτους καϊ δακρυβρέκτους μας όφθαλμούς, ή είκών τοΰ κ. 
Γρηγορίου Μαρασλή καί αί άτελεΐς βιογραφικαί μας περί αύτοϋ 
σημειώσεις, άποτελοϋσι δι’ ήμάς μεγάλην άνακούφισιν καί κρυφήν 
παρηγορίαν.

’Αναγνώσατε καλώς τάς γραμμάς αύτάς, σείς οί οπωσδήποτε πλου- 
τίσαντες έν τε τμ έλευθέρα καί δούλμ Έλλάδι, κύριοι, οί έπαγ- 
γελλόμενοι τούς πατριώτας καί τούς έθνικούς άνδρας. Οί τίτλοι σας 
εινε έπίχρυσοι καί ψευδείς. ΙΙατριώται δέν λέγονται οί έξαγγέλλον- 
τες είς τά πέρατα τοΰ κόσμου διά σαλπίγγων τάς εύεργεσίας των 
— ύπόπτους πάντοτε—, άλλ’ οί έργαζόμενοι ώς ό Γρηγόριος Μα- 
ραάλής.

’Αναγνώσατε τάς γραμμάς αύτάς καλώς σείς, οί οπωσδήποτε πο
λιτευόμενοι έν τμ έλευθέρμ Έλλάδι, οί έπαγγελλόμενοι τούς σκα
πανείς καί τούς άναμορφωτάς τής πολιτείας, διά ν’ άποκομίσητε έκ 
τής μελέτης αύτών, υπέροχα ύποδείγματα καλαισθησίας καί φιλο- 
πάτριδος πρωτοβουλίας.

Αί έπαγγελίαι σας εινε ψευδείς καί έπίχρυσοι. Πολιτικοί δέν λέ
γονται οί έξαπατώντες τόν εύαπάτητον όχλον, καί έμπαίζοντες αύτόν 
καί όδηγοϋντες αύτόν είς τήν καταστροφήν καί τόν όλεθρον, άλλ’ 
οί έργαζόμενοι ώς ό Γρηγόριος Μαραόλής, ό μεταβολών είς μίαν 
δεκαετίαν τήν ’Οδησσόν άπό άσημον καί βρωμερόν κοόμομάζωμα, 
είς Εύρωπαϊκήν πόλιν ώραιότητος καί πλούτου.

I

ι Ε τούς βοστρύχους λελυμένους, μέ κοντήν έσθήτα 
τριανταφυλλένιαν —τρελλοκόριτσο— έ'τρεχεν αδι
άκοπα μέσα είς τάς άνθισμένας παρόδους τής 
έξοχης καί, ύπό τούς πλατάνους τούς γηραιούς, 
ή παρθενική της Ήβη έσκόρπιζεν άφθονον την 
γοητείαν είς γέλωτας και (άσματα.

Ήτο δειλινόν έαρος δταν την είδε διά πρώ- 
την φοράν δ Κίμων, ό νεαρός ποιητής, μέ την 
ουλήν κόμην, την πάλλευκον επιδερμίδα, τά με- 

Καί την ήγάπησεν.
τή άφιέρωσεν, ώς ποιητής, ένω ώς γείτων ποσάκις

γάλα γαλανά μάτια.
Πόσους στίχους δέν 

δέν περιεπλανήθη μαζή της είς τόν άνθισμένον κήπον I
Τό προσωπάκι τής φίλης του ήτο δι ’ αυτόν εμπνευσις συνεχής, χωρίς 

πλαίσιον, χωρίς ψιαύθιον. Τά βλέμματά της καί τά μειδιάματά της 
καί οί άκκισμοί της καί αί φράσεις της μετεσχηματίζοντο έν τή άντι- 
λήψει του είς στίχους καί σονέττα καί ομοιοκαταληξίας. Τήν έλάτρευε, 
καί δμως, δσω καί άν τήν έξύμνει αΐθερίως, τό ένστικτον άνίστατο αίφνι- 
δίως καί ή έπίδρασις τής ύλης τόν έ'καμνε νά θέλη νά τήν σφίγξη είς τάς 
άγκάλας του, νά τήν διαμφισβητήση άπέναντι τοϋ κόσμου δλου καί 
οι’ άσπασμοϋ ν’ άποσπάση άπό τών παιδικών χειλέων της μίαν λέξιν 
έρωτος, άρραβώνα τής νέας ζωής των.

Καί ήσθμαινεν εκείνος έκ τής ζάλης τών αισθημάτων, ένω έκείνη 
απαθής, έτρεχε πάντοτε έδώ καί έκεϊ, ώς χρυσαλλίς αίφνης τών δεσμών

ί
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άπελευθερωθεϊσα. Περισσότερον ένδιέφερε τό τρελλόν πνεύμά της καί τό 
τελευταιον έντομον τοΰ κήπου άπό την φλογερωτέραν στροφήν τοΰ με- 
λαγχολικού βάρδου της. ΙΙώς δχι ; Ένα τρελλοκόριτσο, μέ τούς βοστρύ
χους λελυμένους, μέ κοντήν άκόμη τριανταφυλλένιαν έσθήτα ! . . . Τί 
καλλίτερο ήμπορούσε νά κάμη άπό τοΰ νά γελ^. . .

II

Πώς περνούν τά χρόνια όταν κανείς μάλιστα είνε ποιητής. · .
Είχ εν ή φίλη του ύπανδρευθή πρό δύο μηνών.
Εις την αυτήν έξοχήν άκριβώς, έν ή διήλθε τά παιδικά της τρελλά 

έτη, τώρα διήνυε τά μελίμηνα. Ό Κίμων άσφαλέστερον καθεσθείς είς 
τά νώτα τού Πηγάσου, μέ άρκετην δόξαν έν τώ κόσμω τών γραμμάτων, 
πάντοτε άγαπών καί σπανίως άνταγαπώμενος, είχε την ημέραν έκεί— 
νην τυχαίως περιπλανηθή εις την έξοχην, την όποιαν χρόνια είχε νά Ιδη.

’Εκείνη, εις ρι.ίαν κατάφυτον γωνίαν, κάτωθεν δένδρου πυκνοφύλλου, 
έξηπλωμένη έπί ενός εδράνου, άνεγίνωσκεν έν τομίδιον. Οί πόδες της 
άπηλαυον πλήρους έλευθερίας καί δ άδιάκριτος οφθαλμός τοΰ Κίμωνος 
βεβαίως δεν θ ’ άνεγνώριζεν έν αύτοΐς την κνήμην της δεκατετραετούς 
άλλοτε παιδίσκης, συζύγου σήμερον άνθρώπου έ'χοντος πολύν χρυσόν καί 
πολλά συζυγικά ένστικτα — άν δεν την έπρόδιδον τά παιδικά της 
άκόμη μάτια.

Έκάθησε πλησίον της άδιόρατος. Οΐ πυκνοί κλάδοι τών συστάδων 
άφινον έλευθέραν δίοδον μόνον είς τό βλέμμα του, κρύπτοντες δλοσχερώς 
το σώμα. Μέ ποιαν κόπωσιν άναγινώσκει ή παιδική του φίλη ! Πώς 
θέλει νά πνίξη την μονοτονίαν τού νέου βίου της είς τάς σελίδας τού 
βιβλίου έκείνου ! Άλλ’ άκριβώς τό βιβλίον έκεινο σημειοϊ δλονέν έπί τού 
χιονώδους μετώπου της ίχνη ψυχικής οδύνης.

Αίφνης, ή νωχελης νεόνυμφος καθίσταται άνήσυχος. Σφίγγει τό βι- 
βλίον, οί πόδες της πλήττουν μετά πείσματος έλαφρού τό χώμα, και 
ένώ κατέτρωγε πρό ενός μόλις λεπτού τήν σελίδα τού βιβλίου, τό ρίπτει 
έπί τών γονάτων της καί άνατείνουσα ήδονικώτατα τήν άριστεράν χεϊρα 
ψαύει έν άνθος αιγοκλήματος, δπερ έτυχε νά αίωρήται ύπέρ τήν κόμην 
της. Τό άποσπ^ βιαίως, τό άποθέτει έπί τής σελίδος καί, κλείουσα τό 
βιβλίον, τό συνθλίβει.

Τώρα πλέον έφάνη ή επιγραφή τού τομιδίου, ή όποια καταπλήσσει 
τον Κίμωνα. Είνε ή πρώτη λυρική του συλλογή, ήν έγραψε πρό πεν
ταετίας καί ήν έξ ολοκλήρου άφιέρωνεν είς αυτήν, τήν χαριτωμένην τότε 
παρθένον, ής τά όνειρα τά μόλις διαμορφούμενα είς πόθους διέλυσεν άπο- 
τόμως δ καπνός τών νυμφικών λαμπάδων.

Είς τηνζκαρδίαν τού Κίμωνος‘άναγεννάται δ πρώτος έρως. Άπό τήν 
καρδίαν έκείνην έφ ής τά έτη καί δ πνευματικός κάματος συνεσώρευσαν 
σποδόν, ύφ ’ ήν άλλεπάλληλοι έτάφησαν θερμοί έρωτες, έκτινάσσεται δ 
παλαιός σπινθήρ καί ή νεόνυμφος γίνεται δι ’ αυτόν ή δεκατετραέτις πά
λιν σύντροφος τού άνθισμένου κήπου . . .

Τήν παρακολουθεί.
Έξαπλόνεται ήδη μέ περισσοτέραν νωχέλειαν καί έλευθεριότητα αυτό

χρημα συζυγικήν. Διαγράφεται έπί τού εδράνου πλαισιούμενος άπο άνθη 
έαρος αδρός τού λεπτοφυούς σώματός της δ πλούτος. Ανοίγει καί πάλιν 
τήν λυρικήν συλλογήν, τήν σελίδα διά τήν δποίαν άντί σελιδοθέτου 
έχρησιμοποίησε τό άνθος τού αιγοκλήματος, καί άναγινώσκει. ’Ενθυμείται 
τό παρελθόν μέ τήν τρελλήν άμεριμνησίαν της, τό άντιπαραθέτει είς 
τήν άοόοητον πεζότητα τού έγγάμου βίου καί φέρει μετά στοργής είς

• ?

τάς άνοικτάς σελίδας τοΰ βιβλίου.
δλος τρέμων, έπιπίπτει άκάθεκτος κατά τού θηράματος 

έτών καί τών έσχάτων, τώρα, στιγμών. Καί ύπό τό κε-

-------  -υζυγικήν. Διαγράφεται έπί τού εδράνου πλαισιούμενος άπό άνθη 
έαρός αδρός τού λεπτοφυούς σώματός τ-- ’ ’*· ■ ........... '■ —
τήν λυρικήν συλλογήν, τήν σελίδα διά τη 
' τό άνθος τού αιγοκλήματος, r
τό παρελθόν μέ τήν τρελλήν άμεριμνησίαν της 
τήν άφόρητον πεζότητα τού έγγάμου βίου καί φέρει μετά στοργής εί 
τά χείλη της

Ό Κίμων, 
τών πρώτων 
λάδημα τών πτηνών, καί ύπό τήν θολίαν τών άνθοστεμμένων κλώνων 
κύπτει έπ ’ αυτής άσθμαίνων καί μεταξύ τών χειλέων της καί τών σε
λίδων τού βιβλίου άφίνει νά τώ έκφύγη τό όνομά της.

Τήν ήγγισε. Άπό τά χείλη της ήσθάνθη τήν βάναυσον φλόγα ήν 
άκόμη άνέδιδε τό συζυγικόν φίλημα, δπερ ειχεν άλλοτε αυτός όνειροπο- 
λήση· άπό τό βιβλίον άνεδίδετο τό μυστικόν άρωμα τής πρώτης του παρ- 
θενικής άγάπης. Καί ταλαντευόμενος μεταξύ ουρανού έξ ού έφωτίζοντο αί 
πτήσεις τού πνεύματός του, αί δεσμευθεϊσαι είς τό βιβλίον, καί τής γής 
ήν άντεπροσώπευεν ή μικκύλη έκείνη σάρκινη πλαγγών, ήρπασεν άπό τάς 
χεϊρας της τό βιβλίον—τήν παιδικήν καρδίαν του—τό έρριψεν έπί σωρού 
άνθέων καί φύλλων καί τήν ήσπάσθη μέ παραφοράν ήν, νεανίας έτι,ειχε 
αίσθανθή. Άφειμένη έκείνη είς τήν γλυκεϊαν οπτασίαν τών ποιημάτων 
έκείνων δέν έκινήθη. Ότε δμως έπανελήφθη τό φίλημα, τότε μέ άγω- 
νίαν, μέ άγανάκτησιν, μέ πόνον, μέ βαθυτάτην οδύνην, μέ έκλαμψιν 
πνεύματος, μέ δακρυσμένους οφθαλμούς λαμβάνει τό βιβλίον καί φέρουσα 
αυτό πρό τών χειλέων του τόν έλκύει καί μέ ύπέρτατον ψυχικόν σθένος 
τφ ψιθυρίζει μέ έλαφρόν ρίγος είς τά ώχρά, τά πεφοβισμένα χείλη :

— Έπρόδωκες τό ιδανικόν σου. Φίλησε αυτήν τήν σελίδα καί σύνελθε. 
’Εάν σ’ έλκύει δ βόρβορος τής συζυγικής άπιστίας, σχίσε τήν σελίδα αυ
τήν ή δποία φιλοξενεί τό ώραιότερόν σου ποίημα, τήν «Χαμένη άγάπη»!

III
Σχεδόν τόν άπώθησε χωρίς νά θέλη.
Διά μέσου τών δρομίσκων τού κήπου άντήχει άκομη ως νεκρώσιμος 

άντίλαλος τό έσπευσυ.ένον βήμα τού Κίμωνος φεύγοντος, ότε απο τήν 
έναντίαν διεύθυνσιν υ.έ ήλλοιωμένην φωνήν δ ύπηρέτης άναγγέλλει είς 
τήν έξ έρωτος λιπόθυμον έκείνην γυναίκα δτι δ σύζυγός της πρό ολίγων 
μόλις στιγμών ένώ κατήρχετο^τήν κλίμακα ,τής οικίας, προσβληθείς έκ 
καρδιακού νοσήματος, έξεψύχησε . . .

1 “ Δ. I. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

*



ν τώ διπλωμα- 
Έλλάδος, Ανήρ 
πολιτικά Αξιώ-

ΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ έξέχουόα έ 
τικώ κόσμφ τής νεωτέρας 
διαπρέφας είς τά Ανώτατα 
ματα, ό κ. Νικόλαος Μαυροκορδάτος εινε 
ό συγκεντρώόας μετά τόν άτυχη πόλεμον 
τήν προσοχήν πάντων άπό τοϋ Βασιλέως, 
τοϋ μετά τής Κυβερνήόεως έκλέξαντος 
αύτόν ώς πρώτον Απεόταλμένον καϊ. πλη
ρεξούσιον υπουργόν έν Κωνσταντινουπό- 
λει πρός υπογραφήν τής όριότικής συν
θήκης μεταξύ 'Ελλάδος καί Τουρκίας, μέ
χρι τών τελευταίων πολχτών, οϊτινες ευα- 
ρέάτως ήκουάαν τόν διορισμόν αύτοϋ.

Ή δράσις τοϋ κ. Ν. Μαυροκορδάτου 
καθ’ δν χρόνον διετέλεόε πρεσβευτής έν 
Κωνόταντινουπόλει, έν τμ όπουδαιοτάτμ 
ταύτμ πρεσβεία, έξ ής ΰφιότα τοϋ όλου 
’Εθνισμού συμφέροντα ήρτηνται, ύπήρξε 
τόσω φωτεινή καί άπροόμάχητος, ώστε ή 
είς τάς δεινάς περιστάσεις εϋρεόις άντι- 

προσώπου συγκεντροϋντος καί πείραν καί Ικανότητα καί εϋγένειαν 
δέν παρέσχε καμμίαν δυσκολίαν, διότι τά προσόντα ταϋτα όυνεκεν- 
τροϋντο άφειδώς έν τω Ν. Μαυροκορδάτω.

Ή διπλωματική αύτοϋ ίκανότης διετρανώθη έν Κωνόταντινουπόλει 
έν ή, άντεπροόώπευόεν άξιοπρεπώς τό Έθνος, έπιόπασά^ενος πάντων 
τών έν Τουρκίμ ύποδούλων Αδελφών άμέριότον τήν ευγνωμοσύνην. 

«Ή ’Ανατολή εινε ήφαίότειον».
Ή έκφραόις δέν εινε νέα. Άλλ’ άκριβώς διότι Λ χώρα αϋτη έγκυ- 

μονεϊ τόόας περιπετείας καί άποόπα, τόόφ συχνά καί έξ ολοκλήρου, 
τής Εύρώπης τήν προσοχήν, δύναταί τις ν’ Αναλογιόθμ τήν σπου
δαιότατα τής θέόεως Έλληνος πρεόβευτοϋ έν Κωνόταντινουπόλει καί 
μάλιστα έν παραμοναϊς πολέμου, δτε ό κ. Μαυροκορδάτος άντεπρο- 
όώπευεν έν τμ όμόρω χώρα τόν βασιλέα τών Ελλήνων.

Δέν ύπήρξεν άμοιρος περιπλοκών ή έν Κωνόταντινουπόλει Αντι
προσωπεία τής Ελλάδος. Μυρία ζητήματα άπαιτοϋντα λεπτοτάτην 
άντίληφην άνεφύηόαν, έχρειάζετο δέ έκάστοτε άκρα δεξιότης καί περί- 
νοια καί σωφροσύνη πρός διεξαγωγήν τής ύπηρεόίας. Ό κ. Μαυροκορ
δάτος άνεδείχθη εύμοιρών καί δραστηριότατος καί γνώόεως τών Ανα
τολικών γεγονότων καί" προσήνειας καί φιλοπατρίας καί συμβιβαστικού 
πνεύματος καί αίόθήματος, όπως διεκδικμ ‘τό γόητρον τού Ελλη
νικού ονόματος.

Καί δι’ αύτό έπί οκτώ δλα έτη αί Έλλ. κυβερνήσεις παρήλθον 
πρό αύτοϋ χωρίς νά διανοηθοϋν νά τόν Αντικαταστήσουν.

Ή τοιαύτη° άκριβώς δραόις τοϋ κ. Μαυροκορδάτου προεκάλεόε, 
καίτοι άπουόίαζεν εξ ’Αθηνών, τόν διορισμόν του είς τό όπουδαιότατον 
Αξίωμα τοΰ έκτάκτου Απεσταλμένου, καί δέν ύπήρξεν εις, είτε τμ 
διιμοόιογραφίμ, είτε καί κατ' ιδίαν, δότις νά μή έπεκρότηόε τήν τοιαύ- 
τιιν έκλογήν, έξαόφαλίζουόαν χρηότήν καί ειλικρινή καί πεφωτισμένην
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λύσιν τόσω δυσχερίίν ζητημάτων, ζωτικών διά τό Αμέτερον ήττη- 
θέν κράτος.

"Ηδη δ’ όντως διεξήγαγεν έργον άξιον της εθνικής ευγνωμοσύ
νης ό κ. Μαυροκορδάτος, ύπεραόπίσας μετά προσπαθειών εύτόλμων 
τά δίκαια τά Ελληνικά. Νοήμων, έν γνώσει καί προσώπων καί πραγ
μάτων έν Τουρκία, διαλλακτικός, ένέπνευσε τήν εμπιστοσύνην καί 
έν αύτώ τώ Γιλδίζ καί παρά τοϊς πρεσβευταϊς έν Κωνσταντινουπόλει 
τών Μεγάλων Δυνάμεων.

Τοιοΰτος άπό διπλωματικής άπόψεως ό άνήρ. ’Αλλά δέν υπολείπε
ται καί άλλων χαρισμάτων. Υιός ών έργάτου τής έλευθερίας καί πρωθυ
πουργού ύστερον καί πρεσόευτοϋ, τοΰ Αειμνήστου ’Αλεξάνδρου
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Μαυροκορδάτου, έμυήθη ό Νικόλαος Μαυροκορδάτος έν Παριόίοις 
είς τοϋ δικαίου τάς άρχάς, άπό τοϋ 1859 δέ είργάόθη έν ήλικία 2Ζ μόλις 
έτών έν τμ έξωτερικμ ϋπηρεάία τοΰ Βασιλείου, ύπηρετήόας τό πρώ
τον ώς 6' γραμματεϋς της έν Κοινάταντινουπόλει πρεσβείας.

Κατόπιν έπολιτεύθη έν "Ανδρω, ήν άντεπροόώπευάε τφ 1862 έν 
τμ Έθνοόυνελεύόει, μετά δεκαετίαν δ’ έν τμ Βουλμ.

Δίς διηύθυνεν ύπό τόν άείμνηότον Τρικούπην τό ύπουργεΐον τών 
Έκκληόιαότικών καί τής Δημοόίας Έκπαιδεύόεως, διετέλεΟε δέ Νο
μάρχης, Πρόεδρος τοϋ πρός Διάδοόιν τών Έλλ. γραμμάτων όυλλόγου, 
τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας κ.τ.λ.

Άνεφέραμεν έν ταχυτάτμ χρονογραφικμ όειρα τά άξιώματα τοΰ κ. 
Μαυροκορδάτου, ΐνα δειχθμ οϊα ή εύδοκίμηόις τοΰ άνδρός, δότις έχων 
καταγωγήν έπιφανή, χαρακτήρα άδαμάντινον, μόρφωύιν τελείαν, ήρε
μος και άπό φύόεως άγαθός, μειλίχιος, γλυκύς, μχμαλώτιόε τάς γενικός 
άπανταχοΰ άυμπαθείας, τιμών καί έξυζ'ών οϋτω τό Έλλ. όνομα έν τμ 
ξένη, όπου καί αν ύπηρέτηάε, καί έν ΪΙαριόίοις. καί έν Πετρουπόλει 
καί Ιδία έν Κωνόταντινουπόλει.

Είς τόν κ. Ν. Μαυροκορδάτον τόν μετά τοΰ τέως Ύπουργοΰ κ. 
Διον. Στεφάνου έκπροόωποΰντα τό ’Έθνος έν ούτως δυόχερεΐ 
περιότάόει, οϊα ή ύπογραφή τής όριότικής ειρήνης, τής έπιβληθείόης 
ύπό τής άνωτέρας βίας, άπέβλε-φαν πάντες μετά πεποιθήόεως εδραίας 
ότι είς τάς χεϊρας αύτοϋ τό ζήτημα δέν θά ύποότμ καμμίαν έπι- 
βλαβή παρέλκυόιν, άλλ’ ότι ή Ελλάς, καίτοι ϋποόταόα ποικίλων έναν- 
τιοτήτοιν τής τύχης τήν άπηνή καταδρομήν, ύφίόταται καρτερικώς 
τής άτυχίας τάντίποινα, ώς έθνος τοΰ οποίου Λ άποότολή δέν λήγει 
εις άπλάς πολεμικής άτυχίας, αϊτινες είχον βάόιν έόωτερικάς άτε- 
λείας, άλλ’ ώς έθνος, είς τό όποιον αί άτυχίαι θά χρηόιμεύωόιν ώς 
άφετηρία νέας ζωής, νέων ιδεών, νέας έργαόίας.

ΤΟ ΚΡΥΦΟ

Έι· Ζακΰιίλω

’Σ τόν ασημένιο της καμβά κεντά ή μαυρομματα 
ή κόρη μια καρδιά

Κι’ αστράφτει τό βελόνι της ς τά δάχτυλα τ’ αφρατα
’ς τήν κάθε βελονιά.

&
Σιμά κι’ άντικου της ’έγώ μέ πόνο τής διαβάζω 

τραγούδια ερωτικά.
Κι’ αυτή τά μάτια της κρυφά σηκώνει, όταν στενάζω, 

’ς τά λόγια τά γλυκά.
&

Άνταποκρίνονται ή ματιαίς ’ς τήν κάθε κυτταςιά μας 
άλλ’ άπ’ τούς δυό κανείς

Δέν λέει τόν πόνο τόν κουφό ποϋ βόσκει ’ς τήν καρδιά, μας 
τόν πόνο τής ψυχής.

■>γ
Έςαονα .εκείνη σαν* πουλί πέτα ’ς τήν αγκαλιά μου 

καί ποίν νά τής τό πώ.
Άκου μου λέγει' τό .κρυιρό που ’έχω ’ς τήν καρδιά μου 

« Ψυχή μου σ αγαπώ ».

I Δ. ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΣ
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Η ΧΙΛίΕΤΗΡΙΣ TOT ΟΥΓΓΡΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΜΑΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1896

έν ε”τει 1889 διεθνής τών Παρισίων ε’κθεσις τελε- 
σθεϊσα μετ ’ εκτάκτου λαμπρότητος και επιτυχίας 
είς άνάμνησιν τής παρελεύσεως αίώνος άπο της 
άλώσεως της Βαστίλλης άπεδείχθη ή άρίστη 
πασών μια φωνή οί αύστηροδίκαιοι έλλανοδίκαι 
τών εκατομμυρίων επισκεπτών αύτής πάσης έθνι— 
κότητος καί έκ τών πέντε της γης Ηπείρων 
έδωκαν το βραβεϊον της καλαισθησίας είς την

Γαλλικήν ιδιοφυίαν, ήτις καί εκτοτε έμεινεν έκτος παντός συναγωνισμού. 
Άπόδειξις τούτου ή ματαίωσις τής έν Βερολίνω σχεδιασθείσης έκθέσεως, 
διότι είχε πλέον καταστή λίαν δυσχερές νά εύρεθή νεώτερόν τι. Εύτυ- 
χήσας νά έπισκεφθώ το γαλλικόν εκείνο θαύμα τού ΙΘ αίώνος καί 
άλλας τοπικάς εκθέσεις, ώς τήν ’Ιταλικήν έν έτει 1884 είς Τουρΐνον, 
ομολογώ OTt όλίγην ε’χον περιέργειαν διά τήν έν Βουδαπέστη· άλλως 
οΰτε ΰπέθετον δτι καί ή πρωτεύουσα τού ούγγρικοΰ βασιλείου έν συγ- 
κρίσει προς τάς άλλας μεγαλοπόλεις ήξιζε τον κόπον ιδιαιτέρας έπισκέ- 
ψεως. ’Αλλ’ έν Βιέννη διαμένων κατά μήνα ’Ιούνιον καί είς Κωνσταν
τινούπολή διευθυνόμενος ειχον τήν εύκαιρίαν νά διέλθω έκ Βουδαπέστης 
κατά την διάρκειαν τών εορτών, ομολογώ δέ δτι εύρέθην προ βαθείας 
έκπλήξεως έκ τε τών καλλονών τής πόλεως, έκ τών προτερημάτων τών 
Ούγγρων, έκ τής καλλονής τών Ούγγρίδων καί έκ τής άκρας έπιτυχίας 
τού εορτασμού τής χιλιετηρίδος άπο τής έν Εύρώπη έγκαταστάσεως τού 
ούγγρικού λαού.

’Απέχω νά συνοψίσω τήν έπί χίλια έτη ιστορίαν τών Μαγυάρων 
ή νά περιγράφω τάς φυσικάς καί έπικτήτους καλλονάς τής καταπλη- 
κτικώς μεγεθυνομένης καί έκτάκτως έξωραϊζομένης Βουδαπέστης, ήτις 
δμολογουμένως κατατάσσεται πλέον μεταξύ τών ώραιοτέρων τής Εύρώ- 
πης μεγαλοπόλεων έ'χουσα ένώπιον αύτής ορίζοντα εύρύτατον προόδου και 
άναπτύςεως* δέν θέλω κάν επιχειρήσει νάπεικονίσω έν λεπτομερείς τάς 
έορτάς καί τήν ούγγρικήν έκθεσιν, διότι αΐ στεναί τής πολυτίμου «Ποικίλης 
Στοάς» στήλαι δέν μοί έπιτρέπουσι τούτο· θέλω άπλώς πειραθή έν πάση 
συνοπτικότητι νά χαράξω δι ’ ολίγων γραμμών τήν ιστορίαν τών τελε
τών τής χιλιετηρίδος καί νά δώσω τάς μάλλον άναγκαιοτέρας πληροφο
ρίας ώς πρός τήν τέλεσιν τών έορτών καί τής έκθέσεως, διότι καί έκεϊ- 

ναι καί αυτή έστέφθησαν ύπό έκτάκτου έπιτυχίας καί είναι έκ τών 
άξιολογωτέρων εύρωπαϊκών συμβάντων τού έτους 1896.

Ό ούγγρικός λαός είναι, ώς γνωστόν, άσιατικός βιώσας παρά τάς 
όχθας τών ποταμών “Ιρτυος καί Ούράλου μετ ’ άλλων ομοιογενών Φινο- 
ουγγρικών καί Τούρκο-ταρτάρων. Κύμα έπιβραδύναν έκ τής μεγάλης 
τών λαών μεταναστεύσεως ώθησε πρό χιλίων έτών ήτοι περί τό έτος 
896 μ. X. πρός τήν Δύσιν τάς επτά φυλάς, αϊτινες άπήρτιζον τό έθνος 
τών Μαγυάρων καί αϊτινες έστάθμευσαν άνά μέσον τών Pruth, Se- 
reth καί Dniester, ένθα πριν κατώκουν Σλαύοι. Ή προσωρινή αυτή 
νέα πατρίς έκλήθη Atelkoz ήτοι Μεσοποταμία. Έκεϊ δέ οί αρχηγοί 
τών έπτά φυλών άνεγνώρισαν τήν άνάγκην δρισμού αρχής ύπερτάτης 
έξασκουμένης παρ ’ ενός μόνου καί τήν τής ’Εθνικής ίνώβεως τού νο
μαδικού έκείνου λαού, δστις ταξειδεύων άνεζήτει τήν κατάκτησιν 
χώρας πρός δημιουργίαν πατρίδος. Οί άρχηγοί έξελέξαντο ηγεμόνα τόν 
"Αρπαδον υιόν τού Άλμου όντα συνετώτερον καί πρεσβύτερον δλων. 
Έκαστος τών έπτά άρχηγών έχυσεν έντός δοχείου έκ τού αϊματός του 
— κατά τήν άρχαίαν συνήθειαν πολλών άνατολικών λαών — καί ούτως 
έκυρώθη ή έκλογή τού ήγεμόνος καί ή ένωσις τών φυλών. ΙΤάντες ώμο- 
σαν δτι δ άνώτατος άρχηγός τού λοιπού ήθελεν έκλέγεσθαι έκ τών άπο- 
γόνων τού Άρπάδου, δστις ύπεχρεώθη, δπως αύτός τε καί οί διάδοχοί 
του κυβερνώσι τό Μαγυαρικόν έθνος έκ συμφώνου μετά τών άρχηγών 
του. Διά τής τελετής έκείνης δ υιός τού "Αλμου έγένετο πρό δέκα άκρι- 
βώς αιώνων δ πρώτος συνταγματικός βασιλεύς τού ούγγρικού έθνους.

Τό άρτιπαγές τών Μαγυάρων κράτος ήγωνίσθη καί έμόχθησεν έπί 
χίλια έτη. Διήλθε διά μέσου νικών καί ηττών πρός τούς γείτονας λαούς. 
Ούδέν άληθώς άλλο κράτος συνεπήχθη έν τηλικαύτη εύρωστία ύπό το- 
σούτον έναντίους δρους καί μετά τοσαύτας έθνικάς περιπέτειας. Πάντοτε 
βαδίζον δι ’ άλμάτων πρός τόν πολιτισμόν ήξιώθη νά φθάση είς σημεϊον 
άκμής, δόξης καί προόδου καί τότε έσκέφθη νά στρέψη τό βλέμμα πρός 
τά όπισθεν, ϊνα ιδη δποίαν δδόν καί διά μέσου τίνων δυσχερειών καί 
θυελλών διήνυσεν, άφ ’ ής έποχής ένεκατέστη έν Εύρώπη. ’Εντεύθεν 
έγεννήθη ή ιδέα τών έορτών έπ ’ εύκαιρία τής χιλιετηρίδος τού ούγγρι- 
κού βασιλείου.

Τή προτάσει τού κ. Γαβριήλ δέ Βαρός ή ούγγρική βουλή έψήφισε 
τόν νόμον τής ,0/)5 ’Ιανουάριου 1892 περί τού εορτασμού τής χιλιετη- 
ρίδος καί περί τής έθνικής έκθέσεως διά τό έτος 1895· άλλ’ άτυχώς 
δ εισηγητής τής προτάσεως άπεβίωσε τήν 10 Μαΐου 1892’ δ διάδοχός 
του κ. Βέλας δέ Λουκάς συνεκρότησε τήν έθνικήν έπιτροπήν, ένεκαινίασε 
τά έργα τή 11 Δεκεμβρίου 1892 καί έζήτησε τήν άναβολήν τών έορ
τών διά τό έτος 1896 ένεκα άνεπαρκείας χρόνου. Τή 19 Φεβρουάριου 
1893 δ κ. Έμερίκ δέ Νεμέτ, διευθυντής τού έμπορικού ούγγρικού μου
σείου διωρίσθη διευθυντής τής έκθέσεως.

Ή ε’κθεσις έγένετο είς τό Δάσος τής Πόλεως (Varosliget) έπί έκτά- 
σεως 520,000 τετραγωνικών μέτρων έκτος τού διά τά κτήνη προωρι- 
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σμένου περιβόλου τοΰ κειμένου έξωθι της πόλεως. Τά κτίρια καλύπτουσι 
την επιφάνειαν 120,000 | | μετρ. Κατά τόν προϋπολογισμόν αύτής 
εις 4,380,000 φιορίνια άνήλθον αί δαπάναι, αί'τινες έκαλύφθησαν έκ 
τών διαφόρων εισπράξεων της έκθέσεως και έκ τών επιχορηγήσεων τοΰ 
κράτους καί τοΰ δήμου της Βουδαπέστης. Ή έκθεσις ήτο καθαρώς έθνική 
τών οΰγγρων, μετ’ εκθετών 24,174 καί διηρεΐτο είς δύο μεγάλα τμή
ματα : — εις τό ’Ιστορικόν καί είς τό Σύγχρονον. Καί τό μέν Ίβτορικδν 
περιείχε τάς κυριωτέρας λεπτομέρειας της γεωργικής άναπτύξεως της 
Ουγγαρίας ταξινομημένας κατά περιόδους ίστορικάς, έσκόπει δέ νά παρα- 
στήση διά τών εκθεμάτων τον θρησκευτικόν βίον, τάς έν τώ δημοσίω 
βίω εκδηλώσεις τοΰ λαού καί τά ήθη τοΰ ιδιωτικού καί τού στρατιωτι
κού βίου- το δέ Σύγχρονον ύποδιηρεΐτο είς είκοσι συμπλέγματα: α') 
έργα τέχνης: 1) Ώραϊαι τέχναι 2) Σκηνικαί τέχναι. β') Διανοητική 
άνάπτυξις" έ’ργα φιλολογικά καί τυπογραφικά’ σύλλογοι καί σωματεία 
επιστημονικά, γ' ) Έκπαίδευσις. δ' ) Υγιεινή έκπαίδευσις τών τέκνων, 
ε') Έμπόοιον καί οικονομικά, ς·') Γεωργία μετά διαφόρων ύποδιαιρέ- 
σεων. ζ' ) Δάση καί Θήρα, η' ) Μεταλλεία καί έν γένει μεταλλουργία, 
θ’ ) Μηχανικαί οίκοδομαί. ι' ) Μεταφορά, ποταμοπλοΐα καί θαλασσο
πλοΐα. ια' ) Ναυπηγία, ιβ’ ) Ξυλουργία, ιγ' ) Άγγειοπλαστεία καί ύε- 
λουργία. ιδ* ) Δερματοποιΐα. ιε' ) Χαρτοποιία καί τυπογραφία, ις' ) Χρυ
σοχοΐα. ιζ’ ) Στρατιωτική τέχνη, ιη' ) Χημικά προϊόντα, ιθ’ ) Βιομη
χανικά προϊόντα, κ' ) ’Εθνογραφία. Ή περιγραφή ένος έκάστου τών 
τμημάτων είνε άνέφικτος ενταύθα ελλείψει τού προσήκοντος χώρου.

Ή διάρκεια της έκθέσεως ώρίσθη άπό της 2 Μαΐου μέχρι τέλους 
’Οκτωβρίου 1896. Ή έγκαινίασις τών εορτών έγένετο έν τή ούγγρική 
βουλή τή 21 ’Απριλίου 1896, οτε έψηφίσθη άνευ άντιρρήσεως καί δι ’ 
έπευφηυ.ιών τό κείμενον τού άναμνηστικού νόμου της χιλιετηρίόος, ον 
καί ή γερουσία έκύρωσεν. Ό νόμος ούτος διέταξεν ϊνα τό κείμενον αύτού 
χαραχθη έπί λίθου καί τοποθετηθή έν τώ κοινοβουλίω είς άνάμνησιν τών 
έθνικών έορτών.

Τή 2 Μαΐου 1896 έγένετο έπί παρουσία τού αύτοκράτορος της Αύ- 
στρίας καί βασιλέως της Ουγγαρίας Φραγκίσκου ’Ιωσήφ ή έγκαινίασις, 
είς ήν παρέστησαν καί τά 29 μέλη της βασιλικής οικογένειας. Τή 3 
Μαΐου έγένετο δοξολογία, εις τόν ναόν της Στέψεως έν Βουδαπέστη, την 
δε 10η* Μαΐου είς όλους τούς ναούς τού ούγγρικού βασιλείου. Την 3 
και τήν 15ην Μαΐου τά δημαρχεία καί άλλα σωματεία συνεκρότησαν 
έπισήμους δηαοσίας συνεδρίας, τό δ’έσπέρας όλα τά έν Ούγγαρία θέα
τρα ειχον πανηγυρικάς παραστάσεις. Τή 5 Ιουνίου μεταφορά τού ιερού 
Στέμματος καί τών βασιλικών έμβλημάτων (μανδύας, ξίφος, σκήπτρον) 
είς τόν ναόν της Στέψεως καί έκθεσις αύτών τριήμερος. Διά τον ουγγρι
κόν λαόν το στέμμα τούτο τού άγιου Στεφάνου δεν ένέχει μόνον την 
γοητείαν βασιλικού έμβλήματος, άλλά καί ιερότητα θρησκευτικού λει
ψάνου καί δύναμιν έθνικού Παλλαδίου. Άπεστάλη δέ είς τον βασιλέα, 
τών Μαγυάρων ύπό τού Πάπα. Σιλβεστρου τού Β1 . Τή 6 Ιουνίου 

έτέθη δ θεμέλιος λίθος τών νέων βασιλικών άνακτόρων είς Βούδαν.
Τήν 8 Ιουνίου έπί τή εύκαιρίιγ τής έπετείου βασιλικής στέψεως, τό 

διπλωματικόν σώμα έν όχήμασι τελετών καί έν μεγάλη στολή προσήλ- 
θεν είς το βασιλικόν άνάκτορον, ϊνα χαιρετήση τόν βασιλέα. Τής συνο
δείας συγκειμένης ύπό χιλίων έφιππων συμπεριλαμβανομένου καί τού 
αύτοκράτορος προς παράστασιν τών χιλίων έτών προηγούντο οί άντι- 
πρόσωποι τών κοινοτήτων καί τών πόλεων φέροντες τήν έθνικήν ένδυ- 
μασίαν.’Αλλά καί αύτών προηγούντο, ώς κατά τήν Στέψιν, οί άνώτατοι 
τού Στέμματος ύπάλληλοι καί οί μεγιστάνες. "Απαντες μετέβησαν είς 
τήν έκκλησίαν τής Στέψεω-, έκεϊθεν δέ όχημα συρόμενον ύπό εξ ίππων 
μετέφερε τά βασιλικά έμβλήματα είς το νέον κοινοβούλιον, διά τήν 
κατασκευήν τού όποιου δαπανηθήσονται έν δλω 16 έκατομμύρια φιορι- 
νίων’ μετά τήν άποπεράτωσίν του δέ εσεται τό άριστον τών έν Εύ- 
ρώπη. ’Εν τή μεγάλη καί κεντρική αιθούση αύτού περατωθείση ήδη 
παρευρέθησαν ή βουλή, ή γερουσία καί 17 άρχιδούκες’ έπί εξέδρας κατα- 
σκευασθείσης έν εΐδει βωμού έξετέθησαν τά βασιλικά έμβλήματα. Έν 
τή ήμερησίο: διατάξει f έφέρετο μόνον ή ύπό τού βασιλέως κύρωσις τού 
νόμου περί τής χιλιετηρίδος τού ύπό τής βουλής καί τής γερουσίας 
ψηφισθέντος, ώς άνωτέρω είρηται. Μετά τήν λήξιν τής συνεδρίας οί 
έφιπποι προέβησαν είς παρέλασιν διά τής λεωφόρου Άνδράση μέχρι τής 
έκθέσεως, τά δέ μέλη τού κοινοβουλίου συνώδευσαν τό Στέμμα είς τό 
βασιλικόν μέγαρον, όπου καί τό παρέδωκαν είς τόν βασιλέα.

Τήν 5ην Ιουλίου τά μέλη τού κοινοβουλίου μετέβησαν είς Plisztaz- 
zer, παρά τό Szeged, είς τό μέρος ένθα τό ούγγρικόν έθνος καί δ 
ίορυτης τής δυναστείας τών Άρπαδ ώμοσαν πρό χιλίων έτών τον όρκον 
τής άμοιβαίας πίστεως καί ύπέγραψαν διά τού έκ τών βραχιόνων ρεύ- 
σαντος αίματός των τόν συνταγματικόν χάρτην, ϊνα παραστώσιν είς 
την άποκάλυψιν άγάλματος τού Άρπάδου. Όμοια άγάλματα άπεκα- 
λύφθησαν κατά διαφόρους έποχάς διαρκουσών τών έορτών καί είς πολλά 
άλλα μέρη τής Ουγγαρίας.

Τήν 20ήν Λύγούβτου έγένοντο τά έγκαίνια τού μνημείου τού Άγιου 
Στεφάνου είς Βουδαπέστην, τήν 23ην Αύγονβτου τά τού δικαστικού 
μεγάρου καί τήν 13 ην Σεπτεμβρίου τού άγάλματος τής Μαρίας Θηρε
σίας είς το παραδουνάβιον Πρεσβούργον, τήν άρχαίαν πρωτεύουσαν έν τή 
οποία άλλοτε έγένοντο αί στέψεις τών βασιλέων καί ήν έσχον την ευ
καιρίαν νά έπισκεφθώ ταξειδεύσας δι ’ άτμοπλοίου έκ Βιέννης είς Πέστην 
οιά ποταμοπλοΐας δωδεκαώρου κοσμουμένης ύπό έξόχως ώοαίων φυσικών 
εικόνων.

Άπό τής 1ης μέχρι τής 5ης Σεπτεμβρίου προσοιωρίσθη ή ύπό τής 
κυβερνήσεως έγκαινίασις 500 νέων σχολείων. Τήν 20ην Σεπτεμβρίου 
η είς Τσίμονι άποκάλυψις άγάλματος τού Άρπάδου. Τήν 27ην Σεπτεμ
βρίου δ βασιλεύς συνοδευόμενος ύπό τών άντιπροσώπων τών κ.υβερ- 
νησεων καί τών μελών τών κοινοβουλίων τής τε Αύστρίας και τής 
Ούγγαρίας, μετέβη είς τόν Κάτω Δούναβιν, όπως παραδώση είς κοι
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νήν χρήσιν έπί παρουσία καϊ τών αρχών τών παρόχθιων κρατών την 
Διώρυγα τών Σιδηρών Θηρών, έργον παγκοσμίου σπουδαιότητος τό
σον υπο έποψιν τεχνικήν, δσον καί ύπδ την τοϋ διεθνούς εμπορίου. Τήν 
4ην Οκτώβριον έγένετο ή παράδοσις εις κοινήν χρήσιν της γεφύρας 
τοϋ Φραγκίσκου Ίωσηφ είς Βουδαπέστην, ήτις ήδη συγκοινωνεί καί διά 
τριών έτι τεραστίων καί άξιων θαυμασμού γεφυρών. Ή 11η ’Οκτωβρίου 
ώρίσθη διά την έγκαινίασιν τοϋ Μουσείου τών βιομηχάνων τεχνών. Τήν 
δέ 31ην ’Οκτωβρίου έκηρύχθη ή λήξις τής έκθέσεως.

Εκτος τοϋ γενικού τούτου προγράμματος ώρίσθησαν καί ίκ&έβείξ 
πρόσκαιροι. α') Ή γεωργική άπό τής 2 μέχρι τής 16 Μαίου διά τά 
φυτά, τάς πρωίμους οπώρας καί τά λάχανα1 άπό τής 12 μέχρι τής 
15 ’Ιουνίου διά τά ρόδα, διά τά λάχανα, διά τάς οπώρας καί τά άνθη 
τής έποχής" άπό τής 19 μέχρι τής 25 Αΰγούστου έπίσης άπο τής 1 
μέχρι τής 8 ’Οκτωβρίου διά τάς οπώρας, τάς σταφυλάς καί τά άνθη 
τής πολυτελείας, άπό δέ τής 22 μέχρι τής 26 ’Οκτωβρίου άποκλειστι- 
κώς διά τά χρυσάνθεμα, β’ ) Ή τής έργασίας1 άπό τής 15 ’Ιουλίου 
μέχρι τής 15 Αύγούστου έκθεσιν προϊόντων μαθητευομένων καί έργα- 
τών. γ' ) Ή τών ζώντων κτηνών1 άπό τής 5 μέχρι τής 13 Μαίου διά 
τούς ζυγίτας ίππους* άπό τής 15 μέχρι τής 21 Μαίου διά τά κερασφόρα 
κτήνη καί τά παχυνθέντα πρόβατα1 άπό τής 24 μέχρι τής 31 Μαίου 
διά τά πρόβατα τής συνήθους κτηνοτροφίας1 άπό τής 6 μέχρι τής 11 
’Ιουνίου διά τά κατοικίδια πτηνά καί τούς κύνας" άπό τής 20 μέχρι τής 
31 Αύγούστου διά τάς μέλισσας1 άπό τής 1 μέχρι τής 8 Σεπτεμβρίου 
διά τούς χοίρους, άπό τής 14 μέχρι τής 22 Σεπτεμβρίου διά κερασφόρα 
κτήνη καί ιδίως βουβάλους1 άπό τής 5 μέχρι τής 11 ’Οκτωβρίου δι’ίπ
πους τής συνήθους κτηνοτροφίας, δ' ) Ή τών διαφόρων άπό 6 μέχρι 14 
Σεπτεμβρίου διά τήν γαλακτοποιίαν. Τόν ’Οκτώβριον διά τήν κριθήν 
καί διά τά θηρεύματα.

Έπ ’ ευκαιρία τής έκθέσεως καί έκτος τών μεγάλων τελετών έγέ- 
νοντο διάφοροι έορταί καί άγώνες ήτοι γυμ.ναστικοί, άθλητικοί, ποδη
λατικοί, ξιφασκίας, ναυτικοί, ιππικοί, μουσικοί καί χωρικοί. Έπίσης 
συνεκροτήθησαν καί συνέδρια πολλά καί σπουδαία, π. χ. Τό τοϋ τύπου 
άπό τής 15-17 ’Ιουνίου, ούτινος τάς έργασίας καί τάς διασκεδάσεις 
μετά πολλής χάριτος περιέγραψεν έν τή « Άκροπόλει» ό ύπό τό ψευδώ
νυμον Timeson κ. Χρονόπουλος, δστις καί πολλάς άλλας σχετικάς 
έκθέσεις έν γλαφυρότητι έπαγωγώ έδημοσίευσε. Τό τοϋ εμπορίου τόν 
’Ιούνιον ύποδιαιρεθέν είς τμήματα τών κατασκευαστών τής σακχάρεως 
έν Ουγγαρία, τοϋ συλλόγου τών σακχαροποιών τής Αύστροουγγαρίας, τών 
μυλωθρών κτλ. Παιδαγωγικόν συνέδριον συνεκροτήθη έπίσης τόν ’Ιούνιον.

Προς άνάμνησιν τών έορτών τό ούγγρικόν κοινοβούλιον έψήφισε τήν 
κατασκευήν Πανθέου τής Ούγγαρίας έν τώ δάσει τής πόλεως καί άκρι- 
βώς είς τό τέρμα τής λεωφόρου Άνδράση" προσέτι τήν ϊδρυσιν έπτά 
άγαλμάτων είς έπτά διάφορα δοη τών συνόρων τής Ούγγαρίας καί τό 
τοϋ βασιλέως Άγιου Στεφάνου έφιππου έν Βούδα Πέστη παρά τόν ναόν

ική

τής Στέψεως. Άπεφασίσθη σύν τούτοις ή ΐδρυσις έθνικοϋ μουσείου τών 
ώραίων τεχνών καί 500 δημοτικών σχολείων είς διάφορα τοϋ βασιλείου 
μέρη. Ιϊρός έκτέλεσιν πάντων τούτων έψηφίσθησαν εν ολω 5,325,000 
Φιορινίων 1

Ταϋτα έν άκρα συνοπτικότητι τά τοϋ έορτασμοϋ τής χιλιετηρίδος 
τοϋ ούγγρικού βασιλείου, δστις έπέτυχεν ύφ ’ δλας τάς έποψεις. Εις 
τήν έπιτυχίαν όμως ταύτην συνετελεσε κατα πολύ η ωραία των Μαγυα- 
ρων Μητρόπολις, ήτις προοδεύουσα δλον έν καταπληκτικώς είχε περι- 
βληθή τήν έορτάσιμον αυτής στολήν. Η έν τή πολει συγκοινωνία αεί
ποτε έξαίρετος άνέλαβε κατά τήν διάρκειαν τών έορτών ιδιαίτερον 
χαρακτήρα ζωηρότητος καί άναπτύξεως διά τών άριστων ηλεκτρικών 
τροχιοδρόμων της ύπογείως καί έπιγείως έν άπάση τή πόλει και εν 
αύτή τή έκθέσει, άμα δέ καί διά τών κομψοτάτων άτμοπλοίων της, 
άτινα πρός συμπλήρωσιν τής διά γεφυρών συγκοινωνίας συνοεουσι την 
ιστορικήν καί σχεδόν ήρεμον Βούδαν μετά τής πολυτελούς, φιλαρέσκου 
καί θορυβώδους Πέστης. Ιδιαιτέρα ύπηρεσία ύπάρχει πρός συγκοινωνίαν 
τής Βουδαπέστης μετά τοϋ μαγευτικού νησιδρίου τής Μαργαρίτας, δπερ 
άλλαχοϋ περιέγραψα.

Ή φυλή τών Ούγγρων είναι ίπποτική, * 
πατριωτική ύπερηφάνειά των είναι δ ίσχυρότερ: 
τής ύπεροχής καί τής προόδου των. Γ 
αί έπιγραφαί έν τή πόλει καί έν 
δημοσιεύματα γίνονται είς μόνην την εθνικήν γλώσσάν 
δ έπισκέπτης τής Βουδαπέστης Ζ
καταστήματος είς άλλην γλώσσαν έκτος τ 
πτώσει δ ιδιοκτήτης αύτοϋ άνήκει είς ί..
η γειτων γερμανική γλωσσά εις ουοεμιαν επιγραφήν 
ταϋτα λέγουσιν οί έν μέσαις Άθήναις άνάοοχοι τοϋ 
τόρια, καί τοϋ Γκράντ’ Ότέλ ! . . . Τί οε καί 
ξένας γλώσσας ή είς τήν έλληνικήν άναμιγνύοντες 
παραγκωνίζοντες -

Πριν ή κλείσω 
χώρου άδυνατώ νά φέρω καί 
μνήσω μόνον, δτι Μαγυάροι 
σχεοον ταύτοχρόνως έκ τών 
έγκατάστασιν έν Ευρώπη. 
Κοράνιον καί καλλιεργοϋντε 
περιήλθον είς τοιοϋτον οίκτρον σηυ.εϊον 
14riV Αύγούστου 1896, δτε ο 
τών Σοφτάοων καί - 
ροπάλων έν αύταΐς 
πάντα χριστιανόν ώι

γενναία, φιλόξενος1 ή δέ 
μοχλός τής άναδείξεως, 

ς άξιον, δτι άπασαι
-'?·

ι των · 
ήθελε ζητήσει ονομασίαν 

τής ούγγρικής καί έν ή 
άλλην εθνότητα ! Αύτή αυτή 

φαίνεται. Τί είς 
Άϊ-λάϊφ, τής Βί

οι ψιττακίζοντες τάς 
γλώσσας ή είς τήν έλληνικήν άναμιγνύοντες ξενικάς λέξεις και οί 
..... ίΚ<·.ΜΤ5ς τήν κυανόχρουν εθνικήν σημαίαν χάριν ξένων. . .

τάς συντόμους ταύτας σημειώσεις, έφ ’ ών έλλείψει 
τάς έμάς παρατηρήσεις, οφείλω νά ύπο- 
καί Τούρκοι λαοί δμοιογενεϊς άνεχώρησαν 
ένδοτέρων χωρών τής ’Ασίας ζητοϋντες 

Καί οί μέν Τούρκοι κρατούντες σφιγκτώς το 
καί μόνον αυτόν, 

έδειξαν ήμϊν κατά τήν 
παδοί έπί κεφαλής 
τοϋ σουλτάνου διά 
λυσσαλέων κυνών 
χρόνον οί Ούγγροι 

Αγίου Στ 
γλώσσαν, -

Είναι σημειώσεω:
ή έκθέσει, άπαντα ανεξαιρέτως τα 

μάτην δέ 
ίουδήποτε 

ή πεοι-

ων,ον φανατισμόν 
, ό r 6 

ϋ Μωάμεθ όι 
ών Κούρδων έφόνευον διαταγή 
ταϊς δδοϊς τοϋ Βυζαντίου δίκην 

άπιστον. Κατά τόν αύτόν οέ 
— τόν χριστιανισμόν άσπασθέντες έπί τής βασιλείας 
φάνου (1000 μ. X.), τηρήσαντες μέν θρησκευτικώς

Ιωάννου Αρςενη «ποικίλη στοά»

τι πιστοί

C — 
τάην

ι
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πάτρια. ήθη καί τά έθιμά των προς παγίωσιν της εθνότητάς των, έν τω 
μέσω τοσούτων περίοικων καί ποικίλων φυλών, συμ.μ,ορφωθέντες όμως, 
πρός τάς άζιώσεις τοΰ νεωτέρου πολιτισμού καί φιλοπροοοως μιμού
μενοι παν τό καλόν — έτέλουν τάς ύπερλάμ.πρους έορτάς των επι τή 
χιλιετηρίδι τοΰ ουγγρικού βασιλείου, άπεδείκνυον οι ’ έργων την αλή
θειαν τοΰ νόμου της έζελίξεως καί έπεδείκνυον είς τούς έκ της ύορογείου 
σφαίρας συρρεύσαντας έπισκέπτας τά προοδευτικά θαύματα, άτινα ουνα- 
ται νά έκτελέση λαός οίος δήποτε έχων πεποίθησιν είς εαυτόν καί βα- 
δίζων μετά θάρρους τήν πρός τόν πολιτισμόν άγουσαν. Καθ’ δν οέ χρό
νον αί Όθωμανίδες έτήκοντο έν ταϊς γυναικώνίταες έγκλήματα μηχα- 
νευόμεναι ώς τελευταίου έν Κωνσταντινουπόλει το κατά τής Καμελιας 
καί τής οικογένειας της — εύνοουμένης μεγιστάνος τίνος — αί έζόχως 
ώραϊαι Ούγγρίδες τήν εύρωπαϊκήν ένδυμασίαν κομψώς φέρουσαι, εκοσμουν 
όλα τά έν τή ούγγρική έκθέσει κιόσκια ή είργάζοντο ώς μέλισσαι εν τοϊς 
έργοστασίοις αύτής καί οίονεί ώς είρωνευόμεναι την όπισθοορομησιν τοΰ 
Βυζαντίου μ.ετεμ.φιέζοντο ώς Όθωμανίδες, άλλ’ άνευ καλύπτρας εις την 
άπομίμησιν τής Κωνσταντινουπόλεως έν Βούδα ΙΙέστη (Konstantina- 
poly Boudapesten), ήν οί εύφυεΐς Πεσταϊοι έπ ’ εύκαιρία τής έκθέ- 
σεως κατεσκεύασαν είς τήν άκραν τής Βούδας κατά το υπόοειγμα τής 
έν Βιέννη Ένετίας (Venedig in Wien).

Ή χιλιετηρίς τοΰ ούγγρικοΰ βασιλείου ύπήρζε σταθμός, έν ω άπε- 
τυπώθη ή σταδιοδρομία αύτοϋ έπί δέκα αιώνας. Ο Ούγγρος στρέφων 
πρός τήν λήζασαν χιλιετηρίδα καί δικαίως θαυμάζων τά κατά τούς δέκα 
παρελθόντας αιώνας έργα του άποτυπωθέντα έν τη τελευταία Μαγυα- 
ρική έκθέσεε ώς οδοιπόρος σταθμεύων, ϊνα λάβη άναψυχήν, θέλει άναμ- 
φισβητήτως άντλήσει νέα έφόδια προόδου’ καθ δν δε χρονον δ σουλτά
νος θά διώκηται έκ τής Εύρώπης, διότι μαστίζει τήν άνθρωπότητα, 
έκεϊνος θά βαδίζη ύπερηφάνως καί δι ’ ηλεκτρικής ταχύτητες προς την 
πρόοδον. Ή σύγκρισις είναι μελέτης άξια διά τούς βαρβάρους έκείνους 
λαούς, οϊτινες είσδύσαντες είς τάς Εύρωπαϊκάς χώρας άτιμάζουσι σύμ- 
πασαν τήν άνθρωπότητα, διότι δέν ένόησαν τά προς τους λοιπούς λαούς 
καθήκοντά των.

Έν ΚαλΙι&έα 'Α&τγν&ν τη 1 Σεπτεμβρίου 1897
‘ Γ· Ν. ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ

ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΣΣΰΑ

Μ ■ * Ι’Ιελλχροιν είσαι τοσο
Που μοιάζεις σαν άράπησα, 
Κ έγω χωρίς νά νοιώσω 
Πότε καί πώς, σ’ αγάπησα.

Βδομάδες δυο περάσαν 
Άπ’ τότε που ειδωθήκαμε 
Κι’ ολα για μας γεράσαν 
Κι’ όλα τά βαρεθήκαμε.

Καί παν δλαις ή γλύκες,
Μελαχροινή γειτόνισσα 1 . . .
Καί σύ καλδν εύρηκες
Κ’ εγώ από σβέρκο ψώνησα!

Π·

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

Juive
Στο παραθύρι κάθεσαι, στο χέρ’ ακουμπισμένη,, 

κι’ εγώ περνώ καί σέ κυττώ, μέ την καρδιά θλιμμένη, 
κι’ έν ώ μέ πόνο ή θολή ματια μου σε κυτταζει, 
πικοδ στη γή τδ δάκρυ μου αρχίζει νά σταλαζη, 
κι’ άναγαλιάζει μιά στιγμή ή μαύρη ή καρδιά μου, 
καί βρέχω μέ τδ δάκρυ μου καί τήν παρηγοριά μου.

*• *

ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟ ΝΕΡΟ

Μαζϋ μέ τδ θεότρελλο, τδ πρώτο μας φιλί 
τ ανέλπιστο, που δρόσισε τοΰ στήθους μας τή λαύρα 
ήπια καί ένα δάκρυ σου, παρθένα μου καλή 
που σαν αστέρι έλαμψε ’ςτά μάτια σου τά μαΰοα.

·®
Μαζϋ μέ τδ θεότρελλο τδ πρώτο μας φιλί 
ήπια καί ένα δάκρυ σου, άγαπη μου καλή, 
καί άπ’ εκείνη τή στιγμή τή μυστική, θαρρώ 
πώς ήπια άπ' τά ματάκια Σου, τ’ άθάνατο νερό.

ΜΥΡΤΟΣ

Ο ΓΊ Ο Ν Ο S Μ Ο V

Μέ τή γλυκεία Σου τή φωνή αγάπη μου, μου είπες :
— Ποια βάσανα σέ τυραννοΰν, ποιαΐς σέ παιδεύουν λύπαις, 

Κι’ όποιος σέ ΐδή, ’στό θάνατο νομίζει, ότι τρέχεις,
Άχ I πες μου, πές μου τί έχεις I . . .

Καί σου ’πα μ’ αναστεναγμό, πολύπαθη παρθένα: 
—-Τα βάσανά Σου τά πολλά, μέ τυραννοΰν κι’ εμένα,

Κι αφ’ ου ή ψυχή μου βρίσκεται σιμά μέ τήν ψυχήν σου 
Πονώ, πονώ μαζύ σου ! . . .

ΜΥΡΤΟΣ



ΡΗΓΓΙΝΑ Φ. ΦΙΛΩΝΟΣ

»./!κ
ΙΛ τών εύγενεότέρων και τών έξοχωτέρων μορφών τών Έλλη-

νίδων έπί της εποχής της Βασιλίσόης ’Αμαλίας, ή δεσποινίς Ρηγ- 
γίνα Φίλωνος, ή σήμερον βαρωνίς Βνρτζβονργ, τιμά έν τμ ξένμ τό 
'Ελληνικόν όνομα, καί άναμιμνήσκει τούς ώραιοτάτους τύπους της 
Ελληνικής τέχνης. Μετά τήν Αναχώρηόίν της έξ Ελλάδος, ώς 
γνωστόν ή Αείμνηστος Βασίλισσα ’Αμαλία έν τμ ίδιαιτέρμ αύτής 
αύλμ τής Βαμβέργης, διετήρει κυρίας έπί τών τιμών, έλληνίδας κό
ρας, πρός Ανάμνησιν τής Ελλάδος, ήν τόσον έλάτρευσεν αυτή καί 
ό βασιλεύς Όθων. Αί έκ τοΰ πρώτου γάμου θυγατέρες τοΰ Έλλη- 
νος εύπατρίδου Φ. Φίλωνος έφερον πάόαι τόν τύπον τής αρχαίας 
εύγενείας, μία δέ τούτων, είναι Λ Ριιγγίνα Φίλωνος, ή ύπό τής 
Βαδιλίσσης ’Αμαλίας, μετά τήν έκ τής Ελλάδος αίωνίαν άναχώρη- 
σίν της, κληθεϊσα παρ’ αύτμ, όπως τμ Αναμιμνήσκει έν τμ εξορία 
τήν γλυκύτητα τοΰ Αθηναϊκού ούρανοϋ καί τά στίλβοντα χρώ
ματα τών όρέων καί τής βλαότήσεως τής 'Ελλάδος, διά τής έπαν- 
Θούσης χάριτος τού όλου παραστήματος αύτής καί τής διαγελώσης 
ζωής τών κυανών οφθαλμών της. Καί Αληθώς παρά τμ ’Αμαλία, ή 
ώραία καί πλήρης θελγήτρων Έλληνίς, ύπήρξεν άγγελος παραμυ
θίας, άπομάσσουόα διά τής λατρείας της, τά έπί τμ στερήσει τής 
Ελλάδος, είλικρινή δάκρυα τής έξορίστου Βασίλισσας.

Ή οικογένεια Φίλωνος ήτο έκ τών μάλλον εύνοουμένων οικογε
νειών ύπό τής πρώτης Ελληνικής δυναστείας. Ό έκ πατρός πάπ- 
πος τής δεόποινίδος Ρηγγίνας Φίλωνος, ήγωνίόθη ύπέρ τοΰ Άγώ- 
νος τής Ελληνικής Ανεξαρτησίας καί πρός τούτο προόήνεγκεν άπα- 
σαν τήν εαυτού περιουσίαν. Ό πατήρ της Ανεφάνη έκ τών πλέον 
διαπρεπών τέκνων τής νεωτέρας Αναγεννηθείόης 'Ελλάδος, Αντάξιος 
γόνος τής μεγάλης έκ Λεβαδείας οικογένειας τοΰ μεγάλου άρχον- 
τος αύτής Ίωάννον Φίλωνος, ού ή ζωή ύπήρξε πλήρης φιλοπα
τρία, γενναιοφροσύνη καί χρηστότης. Άφωσιωμένος είς τήν βασι
λείαν τού ’Όθωνος καί τής ’Αμαλίας, κατά τήν ’Οκτωβριανήν έπα- 
νάσταόιν δέν έπτοήθη παντάπασιν, όπως άποκρύψμ τ’ Αληθή αύτού 
φρονήματα, ώς πολλοί άλλοι έπραξαν έκ τών εύνοηθέντοιν καί 
εύεργηθέντων παρά τοΰ πρώτου βασιλικού οίκου τής Ελλάδος. Ό



πατήρ της βαρωνίδος Βϋρτζβουργ Φ. Φίλωνος, ού πλήρες Βιογρα- 
φικόν μελετηρά παρεθέΣαμεν είς τήν «Ποικίλην Στοάν» τοΰ 1896, 
έΣπούδαΣεν έν τμ ακμαζούΣμ τότε ’Ακαδημία της Κέρκυρας ύπό 
τόν φιλέλληνα Γκύϊλφορδ. Κατόπιν έπεδόθη έϊς τήν πολιτικήν έν 
μ διεκρίθη διά τήν Ακεραιότητα τών Αρχών του ώς καί διά τήν 
νομοφροΣύνην του. Έξελέγετο πάντοτε βουλευτής Λεβαδείας, έν τμ 
επαρχία του δέ Απήλαυεν Αληθούς λατρείας παρά τών Συμπολιτών 
του Τήν εκλογήν αύτοΰ ώς βουλευτοϋ ό Φίλων Ίωάννον Φίλωνος 
δεν τήν ώφειλεν είς τήν Συναλλαγήν ή είς τάς Συνήθεις Απατη
λός ύποΣχέΣεις τών πολιτικών Ανδρών τών ήμερων μας. Οί Λεόα-
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δεις τόν ήγάπησαν καί τόν έξετίμηάαν έκλέγοντες αύτόν έκουσίως 
άντιπρόάωπόν των. Έχων Ιδίας δσον καί εύθείας άρχάς περί τής 
πολιτικής καί άηδιάάας τελευταϊον έκ τοϋ γενικού πολίτικου φα- 
τριαάμοΰ, άπεχώρηάε τίίς ένεργοϋ πολίτικης, χρηματίσας Πρόεδρος 
τής Ελληνικής Βουλής τφ 1861 καί υπουργός της Παιδείας τφ 1869.

** *
Τοιοΰτον γεννήτορος κόρη ή κ. Ρηγγίνα Φίλωνος διέπρεφεν έν 

τμ έλληνικμ κοινωνία, άποάπώσα τόν θαυμασμόν καί τήν λατρείαν 
παντός κεκτημένου τό αίσθημα τοΰ καλού, καθ’ άς ημέρας άκμά- 
ζουάα ή διάνοια καί Λ καρδία αύτής, ήμιλλώντο ν’ άποδείξωσι τοϊς 
περί αύτήν, δτι Λ καλλονή τού σώματος περιέκλειεν ϊάην καλλο
νήν κρίσεως καί αίσθήματος. Μία άπό τάς περικαλλεότέρας καί τάς 
άγαθωτέρας ύπάρξεις τών ’Αθηνών κατά τούς ώραίους εκείνους χρό
νους, μέ λεπτήν πεπροικιάμένη νοημοόύνην καί άληθή έμβρίθειαν 
καί σοβαρότητα χαρακτήρος, άντελήφθη εύθύς έξ άρχής ύπό ποιας 
περιστάσεις έκλήθη νά παρίσταται παρά τμ Βαάιλίσσμ Άμαλίμ.

'Ως Κυρία τής Τιμής άυνεπλήρωάε τήν έκπαίδευάίν της, έξέ- 
μαθε ξένας γλώσσας, έμορφώθη καθ’ δλους τούς τρόπους ήγεμονι- 
κής άγωγής, καί ένωρίτατα καταδείξαάα τής Ελληνικής καλλονής, 
τής Ελληνικής χάριτος καί τοϋ Ελληνικού πνεύματος τά δώρα, 
ήγαπήθη ύπό τής Βασιλίσσης ’Αμαλίας, πλησίον τής οποίας τό 
έπαγωγόν μειδίαμα αύτής καί ή είς τό βάθος τών μεγάλων Ανα
πεπταμένων οφθαλμών της έγκρυπτομένη ποιητικιοτέρα λάμζ'ΐς τής 
προάηνείας, άπετέλουν άπαράμιλλον γοητείαν. Παρά τμ πρώτμ τών 
Ελλήνων Άνάσσμ έτίμηάεν έπαξίως τήν 'Ελλάδα.

*
* *

Έν Βαυαρία έλκύσαάα τόν θαυμασμόν καί τόν έρωτα βλαάτοΰ 
έκ τών πρώτων εύπατριδικών οίκων τής Βαυαρίας, τοϋ υίοϋ τοϋ 
Βαρώνου Βνρτζβουργ, πρώτου Αύλάρχου τοϋ Βαάιλέως ”Οθωνος καί 
έμπνευάμένου φιλέλληνος, έγένετο η σύζυγος αύτοϋ. Εύδαιμονε- 
άτέρα καί μάλλον άρμόζουάα όύνδεόις, ύπό τήν εύχήν τής Βασι
λίσσης τής Ελλάδος ’Αμαλίας συντελεάθεϊσα, δέν ήτο δυνατόν νά 
εύλογηθμ. Φιλέλλην άληθής ό νέος Βαρών Λουδοβίκος Βύρτζβουργ, 
υίός διασήμου φιλέλληνος τών ενδόξων ήμερών, ισόβιος Γερουσια
στής, και έπιφανής στρατιώτης τής πατρίδος αύτοϋ, είναι νϋν μέ
λος τής Βουλής τών ’Αρχόντων τής Βαυαρίας. Ό Βαυαρός εύπα- 
τρίδης μετά τόν θάνατον τοΰ πατρός του, άνήλθεν έκ διαδοχής είς 
τό ύψηλόν άξίωμα τοΰ Γερουσιαότοΰ τοΰ Βασιλείου τής Βαυαρίας. 
Ή μήτηρ αύτοϋ γενομένη Μεγάλη Κυρία έν τμ Αύλμ τής Βαμ- 
βέργης, ήτο θυγάτηρ τοϋ ναυάρχου λόρδου Λαΐονς, τοϋ διατελέ- 
σαντος πρέσβεως τής ’Αγγλίας παρά τώ Βαόιλεΐ "Οθωνι, είχε δέ 
όυζευχθή έν Άθήναις τόν τότε ύπαάπιάτήν τοΰ Βαόιλέως "Οθωνος 
Βύρτζβουργ. Έτέρα θυγάτηρ τοΰ ναυάρχου Λαΐους συνεζεύχθη σχεδόν 
συγχρόνως τόν δοΰκα τοΰ'Νόρφολκ, τόν φέροντα τούς τίτλους τού 
πρώτου δουκός, μαρκησίου, κόμητος καί βαρώνου τής ’Αγγλίας.

Ό σύζυγος τής κ. Ρηγγίνας Φίλωνος Βαρών Λουδοβίκος Βϋρτζ- 
βονργ διασώζει έν τμ ζτυχμ αύτοϋ άσβεότον τόν πρός τό Έθνος 
ήμών φιλελληνισμόν του, άκριβώς δέ τελευταϊον κατά τήν άκληρόν 
δοκιμασίαν, ήν ύπέότη ή πατρίς ήμών, έν τφ μέσω τής τόσης κατά 
τής Ελλάδος κατακραυγής έν Γερμανία, έξεδήλωάε καί δι’ Ιδίων 
θυσιών καί διά τών περιφανών σχέάεών του έν Μονάχω τόν άληθή 
αύτοϋ φιλελληνισμόν, πολλαχώς όυντρέξας τόν Ελληνικόν άγώνα 
καί μετά ζήλου ενθέρμου έργαάθείς ύπέρ τής Ελλάδος.

*
* *

Έν τοιούτω οϊκω Αρχαίας καί εύγενοΰς Αριστοκρατίας είάελθοΰάα 
ή Έλληνίς Ρηγγίνα Φίλωνος έότόλιάεν αύτόν διά τών τελείων άρε- 
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τών της, ύπόδειγμα άξιόζηλον άεμνότητος καί ήθους, άδάμας προέ- 
χων τής Ελληνικής χάριτος Είς τά σήματα τής εύγενείας τών 
Βυρτζβοΰργων, προσέθεσε τά έμβλήματα τών πατρικών τοϋ οίκου 
της χαρισμάτων καί τήν αϊγλην τοΰ ίδιου της ήθικοϋ κάλλους, 
καταάταάα σήμερον άγαπητοτάτη παρά τώ Βαυαρικώ λαώ καί τμ 
άνωτάτμ Βαυαρικμ κοινωνία. Τοϋ συνδέσμου τούτου καρποί ύπήρ- 
ξαν εις υίός καί μία θυγάτηρ, τέκνα έξόχου διαπλάσεως καϊ ύπε- 
ρηφάνου φρονήματος, ένθουσιώντα καί διά τοϋ πατρός καί τής 
μητρός αύτών τό Γένος, ικανά νά καταάτήάωσι θαυμαστόν τόν νέον 
οίκον τών Βυρτζβούργων. Συνενοΰσιν έν έαυτοϊς τά άπαράμιλλα 
στολίσματα τής καλλονής τοΰ σώματος καί τοΰ πνεύματος, ίίτινα δια- 
κρίνουσιν άμφότερα τά Γένη, άφ’ ών έλκουάι τήν καταγωγήν αύτών.

Σπανίως ή Ελλάς έχει άντιπροάωπευθμ έν τμ ξένμ παρά τό
σον έξόχου γυναικείου τύπου, παρά τοιαύτης γυναικείας εύγενείας, 
γοητευάάάης ένα ολόκληρον λαόν. Ή λαμπρά τύχη καί ή διάκρι- 
όις τής Ρηγγίνας Φίλωνος έν Βαυαρία, προδίδει μίαν φοράν έτι 
τήν φυσικήν εύγένειαν τοΰ Ελληνικού τύπου, δστις δύναται νά 
διαπρέφμ έν μέσω τών λαμπροτέρων ξένων οικογενειών, νά θαμ- 
βώάι,ι διά τήν άρετήν του και τό κάλλος του καί νά έλκύσμ ζωη
ρόν τήν έκτίμηάιν καί τήν άγάπην κύκλου μεγάλου, ώς αύτόν μεθ’ 
ου τόσον στενώς έσυγγένευσεν ή έλληνίς κ. Ρηγγίνα Φίλωνος.

Με τδ άσπρο πανάκι της 
γιομάτο άπ’ τον μπάτη 
ή βάοχα του, νά τη, 
πετιέται, κυλά.

Si
Καί σχίζει, καί χάνεται 
στα κύματα ή πλώρη, 
πέρνα τδ διαπόρι 
πηδώντας τρελλά.

Si
Ναυτόπουλ” ακούραστα 
τους φλόκους μαζώνουν, 
καί τρέχουν κιαπλώνουν 
τά δίχτυα γοργά.

Si
Κι αργά μεγαλώνοντας 
ωσάν τήν αύγοΰλα, 
στδν ορμο ή βαρκούλα 
προβαίνει σιγά.

St
Στδ αχόρταγο κύτταγμα 
τδ φώς μου θαμπώνει. . . 

”Ω 1 νά στδ τιμόνι
δυδ μάτια φωτιά !

(’Οκτώβριος 1897)

Σάν άγγελοκρούσιμο 
τδ νοΰ μ.ου σαλεύει . . . 
με βλέπει, μου γνεύει 
ή ωραία του ματιά 1

Σέ λίγο χαρούμενη 
ή βάρκα αραγμένη, 
γλυκά θ’ άνασαίνη 
στην ακρογιαλιά

St
Κ’ εκείνος ανάλαφρα 
κοντά μου θά γέρνη, 
καί πόθου θα πέρνη 
κιάγάπης φιλιά.

Si
Τδ πέπλο σου νύχτα μου 
πού τώρα θ ’ άπλώσης, 
νά μή τδ σηκώσης 
σάν πάντα, πρωί.

Si
Γιατί δταν στδ πέλαγο 
ή αύγή θά 'ανοίγη, 
θά τρέςη, θά φυγή. . . 

”Αχ ! δόλια ζωή.
ΜΑΡΚΟΣ ΠΟΛΟΣ
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ΣΕΛΙΣ ΕΚ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΤΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΠΙ ΦΟ1ΝΙΚΗΝ

-ίτπξίααα:; 17

|| 7rv^. '/if ο λ,γςλβςρς ||

περσικός στόλος. Ούτος 
τρκκοσίων φοινικικών καί κυπραϊκών τριηρεων 
ΤΛ ' » »> » / *---------------------- ς, οστις επεμενε παραΗ

’Αλέξανδρος στρατεύων έπί την ’Ασίαν 
δέν ήδυνήθη νά συγκέντρωση πλείονα τών 
εκατόν εξήκοντα πολεμικών σκαφών. Αύ- 
ταί αί Άθήναι δέν κατόρθωσαν νά δώ- 
σωσι περισσοτέρας τών είκοσι τριήρεων 
(334 π. X.). Ό στόλος ούτος συγκεν
τρωθείς έν τώ Στρυμονικώ κόλπω καί τή 
Κερκινίτιδι λίμ.νη έπλευσε παρακολουθών 
τον στρατόν βαίνοντα παρά τήν θρακικην 
άκτήν φθάς δ ’ είς Ελλήσποντον μετεβί- 
βασε τόν βασιλέα μετά τών ταγμάτων 
του έπί τής ασιατικής όχθης. Πλεύσας 
κατόπιν μέχρι Μιλήτου κατέλαβε τον λι
μένα αύτής πριν προφθάση νά έπέλθη ό 

κατά πολύ ισχυρότερος, συγκείμενος έκ τε- 
. δ.ο(ώκει δ’ αύτον Μέμνων δ 

Ρόδιος άνήρ δεξιώτατος, δστις έπέμενε παρά τώ βασιλεϊ τών Περσών, 
δπως δ πόλεμος μετενεχθή διά θαλάσσης εις τά εντεύθεν τού Αιγαίου, είς 
τήν Ελλάδα. Ό ναύαρχος τών Μακεδόνων Νικάνωρ άποφεύγων τήν έκ 
παρατάξεως μάχην, κατώρθωσεν έν τούτοις νά έμποδίση τόν εις τόν λι
μένα είσπλουν τού περσικού στόλου καί ούτως ή Μίλητος άπό ξηράς καί 
θαλάσσης πολιορκουμένη έπεσε μετά μικρόν. Τήν τύχην τής Μιλήτου 
ύπέστη κατόπιν καί ή ’Αλικαρνασσός, άλλ ’ ένταύθα ούδέν κατώρθωσεν 
δ έλληνικός στόλος, έγκαίρως καταπλεύσαντος τού Μέμνονος, δστις μετά 
Ttva χρόνον καταλαβών τήν Χίον καί τήν Λέσβον έκράτει τού Αιγαίου 
άπειλών τήν Μακεδονίαν καί έν γένει τήν ’Ελλάδα. Ό ’Αλέξανδρος 
δπως ματαίωση τόν άντιπερισπασμόν τούτον άπεφάσισε καταλαμβάνων 
πάντα τά παράλια τής ’Ασίας μέχρις Αΐγύπτου νά 
τον τήν ΰπαρξιν τού περσικού στόλου, άποκόπτων 
του. Εις τούτο ήδύνατο προ παντός νά συντελέση ή 
γάλων ναυστάθμων τής Φοινίκης, ήτις παρείχε τοι 

όπως ό πόλεμ

καταστήση άδύνα— 
ι χυτόν της βάσεώς 
κατάληψις τών με- 

ύς ισχυρούς στόλους

της εις τόν πέρσην βασιλέα. ’Εν τώ μεταξύ δ μέν έλληνικός στόλος, μη 
δυνάμενος ν ’ άντιπαραταχθή κατά τού περσικού, κατενέμετο εις μικράς 
τινας μοίρας χρησίμους πρός μεταφοράν έφοδίων καί στρατευμάτων, δ δέ 
περσικός έστερεϊτο τού ναυάρχου του Μέμνονος, άποβιώσαντος καί άντι- 
κατασταθέντος ύπό τού Αύτοφραδάτου.

Συντρίψας έν Ίσσώ τόν Δαρεϊον, ό ’Αλέξανδρος άντί νά έξακολου- 
θήση καταδιώκων αύτόν κατά κράτος έτράπη άπροσδοκήτως προς την 
φοινικικήν παραλίαν, ής αί σπουδαιόταται ναυτικαί πολιτεϊαι ησαν ή 
Άραδος, ή Βύβλος, ή Σιδών καί ή Τύρος. Οί ηγεμόνες αύτών, επόμε
νοι τω παραδείγματι τών ηγεμόνων τής Κύπρου, συνέπλεον έν τώ Αί- 
γαίω καί συνεμάχουν μετά τού ύπό τόν Αύτοφραδάτην στόλου ή μάλλον 
αύτοί κυρίως τόν άπετέλουν, καιαλιπόντες τήν κυβέρνησιν τών πολιτειών 
των είς άνθηγεμόνας. Πρώτος δ Στράτων, άντιβασιλεύς τής’Αράδου, ύπο- 
τάσσεται είς τόν ’Αλέξανδρον, παραδίδων συγχρόνως καί δσα πλοία δ 
Αύτοφραδάτης ειχεν άποστείλη δπως διαχειμάσωσιν ή έπισκευασθώσιν είς 
τούς λιμένας του. Τούτον μετ ’ ολίγον μιμούνται καί οί άνθηγεμόνες τής 
Βύβλου καί τής Σιδώνος. ’Ακολουθών συνεχώς τήν άκτήν δ ’Αλέξανδρος 
φθάνει ένώπιον τής Τύρου (332 π. X.). Οί Τύριοι λέγουσι μέν δτι ύποτάσ- 
σονται είς αύτόν δέν συναινούσιν δμως είς την είσοδον τών Μακεδόνων είς 
τήν πόλιν. Ό ’Αλέξανδρος συγκαλέσας τούς στρατηγούς, τούς ταξιάρ- 
χας καί τούς ίλάρχους λέγει αύτοϊς « Συστρατιώται, δέν δυνάμεθα νά 
» στρατεύσωμεν είς Αίγυπτον, έφ ’ δσον δ πολέμιος κρατεί τής θαλάσ- 
» σης, ούτε νά καταδιώξωμεν τόν Δαρεϊον, έφ ’ δσον δέν κρατούμεν τής 
» Τύρου, έφ ’ δσον οί Πέρσαι είναι κύριοι τής Κύπρου καί τής Αΐγύπτου. 
» Πολλά άλλα, πρό παντός δέ τήν έν Έλλάδι κατάστασιν τών πραγ- 
» μάτων, λαμβάνων ύπ ’ δψιν φοβούμαι μήπως δ πολέμιος άνακτών τάς 
» παραλίας πόλεις, ήμών διωκόντων τόν Δαρεϊον, μεταφέρη τόν πόλε- 
» μον είς τάς έστίας ήμών διά στόλου κραταιού, καθ ’ ήν στιγμήν μά- 
»λίστα οί μέν Λακεδαιμόνιοι είναι κεκηρυγμένοι ήμών έχθροί, ή οε 
» πίστις τών ’Αθηναίων είναι τό έργον μάλλον τού φόβου ή τής άφοσιώ- 
» σεως. Ή άλωσις δμως τής Τύρου καί πάσης τής Φοινίκης ή κατάκτησις 
» άποσπώσα άπό τών Περσών τό φοινικικόν ναυτικόν, τό παραδίδει είς 
» ημάς· διότι δέν είναι δυνατόν νά ύποθέση τις δτι οί φοίνικες ναυτικοί 
» βλέποντες ήμάς έντός τών τειχών των θά έξακολουθήσωσι νά ύπηρε- 
» τώσι καθ ’ ήμών ξένα συμφέροντα. Ή Κύπρος θέλει κατόπιν ή ένωθή 
» μεθ ’ ήμών ή εύχερέστατα καταβληθή. Ούτω τόν μέν στόλον τών Φοι- 
» νικών ένούντες μετά τού ναυτικού ήμών, τήν δέ Κύπρον ύποτάσσον- 
» τες έχομεν τδ κράτος τής θαλάσσης, προσβάλλομεν δ ’ εύχερώς καί τήν 
«Αίγυπτον. Τών κοατών δέ τούτων νικηταί, είμεθα ήσυχοι καί περί τών 
» έν τή πατρίδι ήμών πραγμάτων. Άποκόπτοντες οϋτω τούς Πέρσας τής 
» θαλάσσης, βαδίζου-εν κατόπιν κατά τής Βαβυλώνος μετά μείζονος αί- 
» γλης καί άσφαλείας». Ιδού λοιπόν δ λόγος τής έπί Φοινίκην άπροσδο- 
κήτου στρατείας, ύπ ’ αύτού τού ’Αλεξάνδρου έκτιθέμενος.

Η Τύρος έκειτο έπί νησίδος περιβαλλομένης ύπό τείχους καί όκτχκό-
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σια μέτρα άπεχούσης της έναντι στερεάς, είχε δέ φρουράν 30,000 άν- 
δρών. Αί γυναίκες, τά παιδία καί οί γέροντες μετηνέχθησαν εις Καρχη- 
δόνα. Ό ’Αλέξανδρος έπεχείρησε διά χιλιάδων εργατών νά χώση τον 
μεταξύ Τύρου καί ξηρας πορθμόν. Τά ρεύματα καί δεινή τρικυμία έσά- 
ρωσαν το εργον. Τότε εί Έλληνες τό έπανηρχισαν συνέχοντες αυτό διά 
κολοσσιαίων πασσάλων εΰς ένέπηγον ένθεν καί ένθεν έν τώ πυθιχένι, 
δστις πρός μέν τό μέρος της ξηρας είναι μεστός ΐλύος καί άβαθης, προς 
οέ την Τύρον έχει βάθος μόλις ύπερβαϊνον τά πέντε μέτρα. Έφ ’ όσον 
<έ προεχώρουν πρός την πόλιν έπειδη οί έπί της άκτης στοατιώται δεν 
ήδύναντο νά ύπερασπίζωσι κατά των Τυριών τούς επί του χώυ.ατος έρ- 
γάτας, κατεσκεύασαν δύο ξυλίνους πύργους επί της άκρας αυτού «οπλι
σμένους οι’ όξυβελών χατα.πε'λτώ'/, κεκαλυμμένους δέ διά δερμάτων νω
πών, όπως προφυλάττωνται άπό τών έμπρηστηρίων βληιχάτων, καί 
έταξαν έπ ’ αυτών στρατιώτας, όπως άπομακρύνωσι διά τοξευμάτων τά 
πλοία τών Τυριών. Οί Τύριοι τότε παρεσκεύασαν μέγα πυρπολικόν, 
μεταβαλόντες εις τοιούτον ίππαγωγόν πλοϊον. Έπλήρωσαν αύτό διά 
κληματίδων καί άλλων εύφλέκτων ύλών, προβαλόντες δέ δύο δοκούς 
κατά πρώραν έπιθέτουσι θωράκια μεστά δεσμίδων κλάδων περικεχυμένων 
οιά θείου, ρητίνης καί τών τοιούτων, εις τά άκρα δέ κεραιών άπό τών 
δοκών έξαρτωμένων άναρτώσι λέβητας πλήρεις εύφλέκτου ρευστού. 
Μ ετενεχθέντος είτα δλου τού έρματος πρός την πρύμνην, ύψώθη μετέω
ρος ή πρώρα τού πυρπολικού, δπερ προσδεθέν μεταξύ δύο τριηρεων ηχθη 
πρός τό πρόσχωμα. Οί πυρποληταί θέσαντες τό πύρ πηδώσιν εις την 
θάλασσαν καί σώζονται ύπό τών παρακολουθούντων έφολκίων, ενώ παμ- 
μεγέθεις γλώσσαι πυρός περιβάλλουσι τούς πύργους, αί δέ δοκοί καεϊ- 
σαι πρός την βάσιν καταπίπτουσιν έπ ’ αυτών περιλούοντες τά πάντα 
διά τών εμπρηστικών ύλών. Ό στόλος της Τύρου καιροφυλακτών εκ
πλέει τού λιμένος, κύκλοι τό χώμα, αί λέμβοι πλησιάζουσιν αύτό, 
άνατρέπουσι τά έργα τού πολεμίου, καίουσι τάς μηχανάς καί κατεδα- 
φίζουσι τά προασπιστηρια άτινα έπ ’ αυτού είχον οίκοδομηση οί Μακεδόνες.

Ό ’Αλέξανδρος βλέπων δτι πόλις θαλασσινή δέν κυριεύεται άνευ ναυ
τικού μεταβαίνει εις Σιδώνα, έπτά λεύγας, είκοσι δηλαδη να υτικά μίλ- 
λια άπέχουσαν της Τύρου, δπως διά παντός τρόπου συγκεντρώση μέ- 
γαν στόλον, ένώ οί μηχανικοί διατάσσονται νά έπαναλάβωσι τά έργα 
της προκυμαίας άπ’ αύτης της βάσεώς της, νά την κατασκευάσωσι δέ 
πλατυτέραν δπως φέοη πλείονας πύργους.

Μετά την έν Ίσσώ μάχην άμέσως καταλιπόντες τόν στόλον τού Αύ- 
τοφραδάτου οί ηγεμόνες της Βύβλου καί της Άράδου προθύμως νύν 
προσέρχονται ύπό την σημαίαν τού ’Αλέξανδρου, τούτους δέ παρακολου
θούσα οί ηγεμόνες της Κύπρου. Διακόσια πλοία συναθροίζονται έντός 
βραχέος. Εις ταύτα δέ προστίθενται αί νηες της ’Ρόδου καί άλλαι έκ 
Λυκίας καί άλλων παραλίων χωρών. Τέσσαρες δέ χιλιάδες οπλιτών 
έπικαίρως άφικόμενοι έκ Πελοπόννησου άποτελούσι τά καταλληλα διά 
τόν στόλον τούτον άγηματα έμβατών. Ένώ οΰτω λοιπόν συνιστάται δ 
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έλληνικός στόλος, αποσυντίθεται τελείως δ περσικός έγκαταλιπόντος τόν 
Αύτοφραδάτην καί τό Αίγαϊον κα: αύτού τού βασιλέως της Τύρου Άζελ- 
μίκου. Ό Άζέλμικος δμως δέν έρχεται νά ύποταγη καί αύτός εις τόν 
Αλέξανδρον. Πλησίστιος είσπλεύσας εις Τύρον δίδει νέαν ώθησιν ε’ις τά 
έργα της άμύνης, νέον θάρρος εις τούς πολιορκουμένους. Ό ’Αλέξανδρος 
έν τούτοις άνάγεται έκ της Σιδώνος, παρευθύς σημαίνων την έπί μάχη 
τάξιν. Αύτός ούτος τάσσεται έν τή δεξιά πτέρυγι μετά τών βασιλέων 
της Φοινίκης και της Κύπρου, έκτος ένός τού Πνυταγόρα δστις μετά 
τοϋ Κρατερού αναλαμβάνει την διοίκησα τού άριστερού. Οί Τύριοι έκ- 
πλεύσαντες τών λιμένων των παρατάσσονται πρό αύτών άναμένοντες 
τόν έλληνικόν στόλον. Ό ’Αλέξανδρος άνακόπτων τόν δρόμ.ον του ση
μαίνει άκρι βη διευθέτησα της παρατάξεως, σκοπεί δέ νά μη πολεμηση 
διά τού έμβόλου, άλλά δι ’ έμβολης εις τό έχθρικόν κατάστρωμα, φοβού
μενος την περί τούς χειρισμούς δεξιότητα τών Τυριών. Τό μέτωπον 
της έλληνικης παρατάξεως ζυγεϊται, αίρεται ή άσπίς, καί ώς ίπτάμε- 
ναι αί τριηρεις πλέουσι κατά τών Τυριών. Διασπασθέντες ουτοι είσρέου- 
σιν ώς χείμαρρος έντός τών λιμένων των- ταχέως δμως άναστρέψαντες 
παρατάσσουσι πυκνήν καί άπροσμάχητον έμ.βόλων σειράν έν ταΐς εΐσό- 
δοις αύτών.

Οΐ λιμένες οΰτοι της Τύρου ησαν δύο, δ έσωτερικός λεγόμενος, βλέπων 
πρός την Σιδώνα καί δ αιγυπτιακός έστραμμένος πρός την Αίγυπτον. 
Ό ’Αλέξανδρος άναγκάζεται νά σταματηση πρό τών λιμένων τούτων 
μη προφθάσας νά καταπόντιση η μόνον τρία τυριακά σκάφη, μετά δέ 
την μάχην καταπλέει καί άγκυροβολεϊ πρός τό χώμα δπερ ηδη πλησιά
ζει νά έγγίση την Τύρον. Δύο μοΐραι έν τούτοις επιτηρούσα άγρύπνως 
τούς λιμένας, ένώ άλληλομαχία δεινή καθ’ έκάστην διεξάγεται διά τών 
μηχανών άπό τε τού χώματος καί άπό τού τείχους, τού τείχους της 
Τύρου τού πεντήκοντα μέτρα ύψηλού. Άλλ ’ έπειδη δέν ηρκουν αί έπί 
της προκυμαίας μηχαναί έστησαν τοιαύτας έπί μεταγωγικών πλοίων 
καί έπί βραδυπόρων έτι τριηρεων. Ή προσέγγισις δμως τών σκαφών 
τούτων καθίσταται άδύνατος ένεκα τών βράχων ούς οί Τύριοι κατακυ- 
λίουσιν έκ τού τείχους εις την θάλασσαν καί φράττουσι τόν δρόμον εις 
αύτά. Οί Έλληνες τότε έπιχειρούσι ν’ άποκαθάρωσι τόν βυθόν έκ τών 
εμποδίων τούτων καί τά έρετικά έξαντλούνται σύροντα τούς πελωρίους 
τούτους όγκους. Άλλ ’ οί πολιορκούμενοι έπινοούσι καί άλλας μεθόδους 
άμύνης. Καλύπτουσι πληθύν έφολκίων δι ’ είδους τίνος έπικλινούς έκα- 
τέρωθεν στέγης καί οΰτω προφυλαττόμενοι άπό τών έκηβόλων πίπτουσιν 
αίφνιδίως έπί τών κάλων καί πρυμνήσιων τών πλωτών πολιορκητικών 
μηχανημάτων τών Ελλήνων καί διά δρέπανων άποκόπτουσιν αύτά. Ό 
’Αλέξανδρος τάσσει πρό αύτών πρός άπόκοουσιν τών έστεγασμένων έφολ
κίων ταχείας τριακοντόρους έπίσης έστεγασμένας. Οί Τύριοι οί μη άπο- 
κάμνοντες στέλλουσι δύτας πρός άποκοπην τών αγκυρών καί οί Έλληνες 
άντικαθιστώσι τά σχοινιά δι ’ άλύσεων. Τά πολιορκητικά έργα διεξά
γονται μετά αύξούσης δραστηριότητος. Οί πολιορκούμενοι έν άπογνωσει



76 ΠΟΙΚΙΛΗ

έπιχειρούσιν έξοδον έκ τοϋ εσωτερικού λιμένος. Άναπετάσαντες τά ιστία 
προ τών τριήρεων, ϊν ’ άποκρύψωσι την έπιβίβασιν, άναμένουσι την ώραν 
τού γεύματος δπως δώσωσι τδ σημεϊον της προσβολής, έφ’ η οί Τύριοι 
ειχον παρασκευάση τδ άριστον μέρος τού στόλου των, τρεις πεντήρεις, 
τρεις τετρήρεις καί επτά τριήρεις. Τά έρετικά έλαύνουσιν άθορύβως καί 
αί νηες έξολισθαίνουσιν ήσύχως τού λιμένος. Έξαίφνης πάντες οί έρέται 
εγείρονται άναβοώντες καί έλκουσι μεθ ’ δρμ.ής τάς κώπας λυγιζούσας ύπδ 
τούς νευρώδεις βραχίονας των. Τά σκάφη ΐπτανται έπί τών ύδάτων καί 
ή έπί τού αποκλεισμού κυπριακή μοίρα καταλαμβάνεται έξ άπροόπτου. 
Ή ναυαρχις τού βασιλέως Πνυταγόρα καταποντίζεται, τά δέ λοιπά τών 
πλοίων εξωθούνται πρδς την άκτήν. Άντιληφθείς τών συμβαινόντων δ 
’Αλέξανδρος τρέχει είς τδν στόλον, έκπέμπει άμέσως δσα δύναται πλοία 
εις τδν αιγυπτιακόν λιμένα, δπως προλάβη πάσαν έξ αυτού άπόπειραν 
έκπλου τού τυριακού στόλου, άσφαλίσας δ* οΰτω τά νώτα του δρμ^ 
άκάθεκτος εις τόν τόπον της συμ,πλοκης. Οί έπί τών τειχών παρακο- 
λουθούσι μετ’ άγωνίας τδ κίνημα τδ δποϊον οί μαχόμενοι ώς έκ της 
θέσεως της συμ,πλοκης δέν δύνανται ν’ άντιληφθώσιν. Μετ’ όλίγον τδ 
άνθος τοϋ φοινικικού ναυτικού προσβληθέν έκ τών όπισθεν συντρίβεται, 
έλαχίστων σκαφών διαφυγόντων. Άπό της ημέρας εκείνης οί Έλληνες 
έγένοντο καί πάλιν οί πραγματικοί κυρίαρχοι της θαλάσσης. Ή Τύρος 
δέν έχει πλέον η δλίγας ημέρας ύπάρξεως. Έκ τού προσχώματος, έκ 
τών τριήρεων άνά δύο συνδεθεισών, οί κριοί καί αί άλλαι πολεμικαί μη- 
χαναί κρούουσι μετά μανίας τδ τείχος. Μετά διπλήν άπόπειραν οί Μα- 
κεδόνες άναβαίνουσι τό διανοιχθέν ρήγμα, ένω δ στόλος διασπάσας τά προ 
τών λιμένων φράγματα εισέρχεται είς αυτούς. Πρώτος δ Άδμητος δδη- 
γών τούς ύπασπιστάς εισβάλει είς την πόλιν πλην τραυματίζεται καί 
πίπτει πιεζόμενος πανταχόθεν ύπό τών πολιορκουμένων. Όρμά τότε αυ
τός δ ’Αλέξανδρος έπί κεφαλής τών έταίρων. Μετά λυσσώδη μάχην οί 
Τύριοι ένδίδουσιν, έταιροι δέ καί ύπασπισταί χύνονται ώς στρόβιλος είς 
τάς δδοδς της πόλεως, άκολουθούμενοι ύπδ τών λοιπών στρατευμάτων 
καί διά της τελευταίας οικίας την κατάληψιν μαχόμενοι έν τή ήμέρρ: 
έκείνη καθ’ ην οκτακισχίλιοι Τύριοι άπωλέσθησαν, τριακοντακισχιλιοι 
δέ μετά τού Άζελμίκου άπήχθησαν αιχμάλωτοι. Ούτως έληςεν η έπτά- 
μ.ηνον διαρκέσασα πολιορκία αύτη, δι’ης τελείως κατελύθη το ναυτικόν 
τών Περσών κράτος, δευτέραν ταύτην φοράν ύπό τών Ελλήνων.

Κ. Ν. ΡΑΔΟΣ
Καθηγητές τι',ς Χαντικής ΊΟτοοίας ΐν TQ Xavrtr.fi 

τών Δοκίμων Χχο/.fi.
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ΣΤΙΧΟΙ

Η A Ν
’Ώ πώς γελούνε τα μαύρα μάτια σου 
Μεσ’ 'ς τό καθρέφτη πού καθρεφτίζεσαι, 
Σάν τόν ήλιο πού στέλνει μι’ άζτιδα 

’Στα νερά τά καθάρια τής λίμνης

Σκορπούν οί άνεμοι τή λυτή κόμη σου 
Πού λαμπυοιζει υ.εσ’ ’ς τό κεφάλι σου 

Ωσάν νασαν περίσσια πετράδια.
Σάν κορώνα μαλαματένια.

(2897)

Ο I Ξ I
Τα κοραλένια χείλη σου μοιάζουνε
Μέ μυρωμένα ρόδα π’ άνοίγουνε 
Μέ τήν πρώτη δροσούλα πού πέφτει 
Σα διαμάντι ς τ’ ολόκλειστα φύλλα.

Έπρόβαλε, "Αννα, έπρόβαλε ή άνοιςι 
Κι’ οί κάμποι ανθίζουν, τά χιόνια λυόνουνε, 
Μέ τό μάτι σου κάμε ν’ άνθιση 

’Στήν καρδιά μου μιά μόνη μυρτούλα.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΡΤΖΩΚΗΣ

Xavrtr.fi
%25ce%25a7%25cf%2587%25ce%25bf/.fi
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Ο θέρος τοΰ 1891, ή οικογέ
νεια τοϋ κ. Μυριάδου, ενός 
τών πλουσιωτέρων κτημα
τιών τών ’Αθηνών, διαμέ- 
νουσα έν Κύθνω δι ’ ιαματικά 
λουτρά, έγνώρισεν έκεϊ την 
Μαρίαν, χήραν τοϋ έν Άλε 
ξανδρεία ΐατροϋ Θαρρετού, έλ- 
θοϋσαν έκ Τεργέστης μετά 
τοϋ πατρός της.

Την φιλίαν, ήτις συνέδεσε 
τάς δύο αύτάς οικογένειας, 
την συνέσφιγξεν έπί πλέον ή 
πρός την Μαρίαν ακράτητος 
στοργή καί συμπάθεια της 
’Αγγελικής, θυγατρός τοϋ κ. 

Μυριάδου, ή οποία, δεκαεξα- 
έτις μόλις, πρώτον ήδη ήσθά- 
νετο το κενόν έν τη καρδίατης καί έζητει νά τό πληρώση διά της πρός την Μαρίαν άγάπης της. 

’Από τό πρωί έως τό βράδυ ή ’Αγγελική εύρίσκετο εις τό δωμάτιον 
της Μαρίας, έτρωγε σχεδόν πάντοτε μαζή της καί πολύ συχνά μαζή 
της έκοιμάτο. Νευρική καί ευφάνταστος, συνεκέντρου τό παρελθόν της, 
τό μέλλον της, τόν βίον της ολόκληρον είς τό μικρόν έκεϊνο χρονικόν 
διάστημα τών μετά της Μαρίας σχέσεων της, πρό τοϋ οποίου δέν ένθυ- 
μεϊτο τίποτε καί πέραν τοϋ οποίου δέν έφανταζετο καμμίαν άλλην ευτυ
χίαν. Τή διηγείτο τά όνειρά της, όνειρα άθώα, καί τάς σκέψεις της, 
σκέψεις παιδικάς. Ή Μαρία ήτο διά την ’Αγγελικήν δ,τι δ άηρ διά 
τούς πνεύμονας. Πρέπει δμως νά όμολογήσωμεν δτι ή Μαρία ήτο βεβαίως 
άξια τής άπειρου έκείνης άγάπης.

Θελκτική ή φυσιογνωμία της έδήλου άπαράμιλλον ευγένειαν ψυχής’ 
είχε τόσην χάριν είς τάς κινήσεις, είς τά; στάσεις, είς το βλέμμα, είς
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τό μειδίαμα, ώστε ένόμιζέ τις δτι αενάως έξήρχετο ρεύμα ζωής έξ έαυ- 
τής, τό όποιον έπλήρου παν δ, τι ήγγιζε, παν δ,τι έβλεπεν. Όταν 
ώμίλει, ή φωνή της ήτο τόσον μελωδική καί αί φράσεις της τόσον ζωη- 
ρώς άπεικονίζοντο έπί τής μορφής της, ώστε &ν ήκουέ τις τάς αύτάς 
διηγήσεις άποστηθιζομένας ύπ ’ άλλων θά τάς εΰρισκε διαφορετικάς. Εΐ- 
χεν έν έαυτή είς υψιστον βαθμόν τήν δύναμιν τής μεταδόσεως’ δταν 
έμειδία έμειδίων δλοι, δταν ήτο λυπημένη δλοι έλυποϋντο.

* *
Ή Μαρία ειχεν άποφασίσει νά διέλθη τόν χειμώνα ολόκληρον είς 

’Αθήνας καί ήτο βεβαία δτι δ πατήρ της θά συγκατένευε καί διότι ού- 
δέποτε έναντιοϋτο είς δ,τι έκείνη έπεθύμει καί διότι αί Άθήναι τώ ήρε- 
σκον καθ’ ύπερβολήν. Δέν ειχεν δμως ανακοινώσει τήν άπόφασίν της είς 
τήν Αγγελικήν. Ή Αγγελική έγνώριζεν άπό τάς πρώτας ήμέρας τών 
μετά τής Μαρίας σχέσεων της δτι μετά τά έν Κύθνω λουτρά θά έπα- 
νήοχετο μετά τοϋ πατρός τη; είς Αλεξάνδρειαν καί τις οίδεν πότε θά 
τήν έπανέβλεπεν έφαντάζετο δμως δτι τά λουτρά έκεϊνα ούδέποτε θά 
έτελείωνον.

Μίαν ήμέραν δμως δ κ. Μυριάδης έλαβεν έκ Μασσαλίας τηλεγρά
φημα έκ μέρους τοϋ υίοϋ του, διά τοϋ όποιου τον ειδοποιεί δτι άνεχώρει 
έκεϊθεν τήν έπομένην. Το τηλεγράφημα άνεγνώσθη είς ύπήκοον δλης τής 
οικογένειας καί δάκρυα χαράς έπλήρωσαν τής κυρίας Μυριάδου τούς 
οφθαλμούς.

— Γρήγορα νά φύγωμε, έφώνησεν ή καλή μήτηρ, έχω πέντε χρόνια 
νά ’δώ τον Άνδρέα μου !

Καί τά δάκρυα έπνιγον την φωνήν της.
— Αύριον, Αγγελική μου, έξηκολούθησε, νά σηκωθής πρωί καί νά 

φροντίσης νά έτοιμασθοϋν δλα μας τά πράγματα.
Ή Αγγελική έκλείσθη είς τό δωμάτιον της. ’Ιδού δτι αύριον έξη- 

μέρωνεν αίφνης ή άποφράς ήμέρα, καθ’ ήν θ’ άπεχωρίζετο άπό τήν Μα
ρίαν. Έπανήρχετο δ άδελφός της μετά πέντε δλων έτών άπουσίαν καί 
αυτοί θά έπέστρεφον είς Αθήνας διά νά τόν ύποδεχθοϋν καί ή Μαρία θά 
επεστρεφεν είς Αλεξάνδρειαν, μακράν, πολύ μακράν έκείνης. Τόσον ολι- 
γοχρόνιος λοιπόν ήτο ή ευτυχία τής Αγγελικής ; Καί έφερε τό μανδή- 
λιον είς τούς οφθαλμούς καί έκλαιεν ώς παιδίον. Όλαι αί στιγμαί, τάς 
όποιας διήλθε μετά τής Μαρίας ζωηρόταται άνέζων ήδη έν τή φαντασία 
της’ ένθυμεϊτο τούς μετ’ αύτής περιπάτους της, τά άνθη, τά όποια 
συνέλεγον μαζή είς τήν ράχιν αποτόμου τίνος βράχου, τάς άτελευτήτου; 
συνομιλίας των, την χαράν ήτις μετεδίδετο είς άμφοτέρας δταν έμενον 
μα,ή. Αύριον διά τελευταίαν φοράν θά έβλεπε τήν Μαρίαν, διά τελευ- 
ταιαν φοράν θά ήκουε τήν φωνήν της.

Γο πρωί ήγέρθη πολύ ένωρίς καί έτρεξεν είς τό δωμάτιον τής Μαρίας, 
ή οποία την άνέμενεν, διότι έγνώριζεν ήδη τήν αίφνιδίαν άναχώρησίν
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των. Άμα την είδεν έρχομ-ένην μέ ερυθρούς άπό τά δάκρυα οφθαλμούς, 
την ένηγκαλίσθη, την κατεφίλησε, καί :

— Ξέρεις, της είπε, θά έλθω εις τάς ’Αθήνας καί θά μείνω δλον 
τον χειμώνα

— Πώς ; δέν μέ γελάς ; . . . Καί θά μείνγ,ς μαζή μας ;
— Ά ! πολλά γυρεύεις.
— Καί γιατί όχι ;

*%

ΤΗτο άδύνατον νά κρυφθή ή χαρά της Αγγελικής’ δλοι εννοούν καί 
όλοι άπελάμβχνον την ευτυχίαν της. 'Υπάρχουν κχρδίχι αί δποΐαι μοι
ράζουν την χαράν των όπως μοιράζουν καί την λύπην των, καί αί καρ- 
οίαι έκεϊναι, αν δέν εινε αί εύτυχέστεραι, εινε όμως αί εύγενέστεραι καί 
αί μάλλον ειλικρινείς.

Όταν έφθασαν εις τάς ’Αθήνας, ή Μαρία μετά του πατρός της ήθέ- 
λησαν νά κατοικήσουν εις τό ίδιον ξενοδοχεϊον, εις τό όποιον κατώκουν 
καί πρό του εις Κύθνον ταξειδίου των, άλλά τη έπιμόνω παρακλήσει 
της κυρίας Μυριάδου καί ιδίως της ’Αγγελικής, άπεφασίσθη ή μέν Μα
ρία. νά [χένη έν τη οικία του κ. Μυριάδου, ό δέ πατήρ της εις τό ξενοδο
χείου, έπί τη ύποσχέσει ότι τό πλεϊστον της ημέρας θά [χένη παρά 
τη Μαρία.

Ή ’Αγγελική ήρχισε πλήρης χαράς νά έτοιιχάζη τό δωμάτιον της 
Μαρίας, νά τοποθετη ή ιδία την κλίνην, τόν νιπτήρα, τό κωμωτήριον. 
Ένόμιζεν ότι όσον κομψότερου δωμάτιον της έτοιμάση τόσον περισσότε
ρον καιρόν θά μείνη έκείνη πλησίον της.

Ήτο ήδη η ήμερα, καθ’ ην άνεμένετο τό έκ Μασσαλίας ατμόπλοιου. 
Περί τόδειλινόν ό κ. Μυριάδης μετά της συζύγου του καί της θυγατρός του 
κατηλθον εις Πειραιά. Άπο τού σταθμού τών ’Αθηνών μέχρι τοϋ σταθ
μού τοϋ Πειραιώς, ή Μαρία, έρείδουσα τόν άγκώνα έπί της Ουρίδος τοϋ 
σιδηροδρόμου καί την κεφαλήν της έπί της χειρος έσιώπα καί έφαίνετο σκε- 
πτομένη, ένώ πράγματι δέν έσκέπτετο τίποτε. Έπί της μορφής της έπλα- 
νάτο άοριστία τις, την όποιαν ή μεγάλη χαρά της οικογένειας Μυριάδου 
δέν άφινε νά παρατηρηθη’ μόνη ή ’Αγγελική άνησύχει διά την σιωπήν 
της Μαρίας, άλλά φοβουμένη μή ταραξη τάς σκέψεις δέν έτόλμα νά της 
δμιλήση. Όταν ό σιδηρόδρομος διήρχετο τόν σταθμόν τοϋ Φάληρου, ή 
’Αγγελική, μη δυναμένη πλέον νά κρατηθή καί θέλουσα ν’ άπαλλαχθή 
άπό την άφόρητον έκείνην στενοχώριαν, έδειξεν εις την Μαρίαν τά 
κυανά τοϋ Φαλήρου κύματα, ύπενθυμίζουσα αυτή την Κύθνον. Ή Μα
ρία. ήρκέσθη νά μειδιάσΥ) έλαφρώς καί ητένισε την ’Αγγελικήν διά τό
σον άορίστου βλέμματος, ώστε έκείνη ήναγκάσθη νά σιωπήση καί πάλιν 
μέ μεγάλην της θλίψιν. Εύτυχώς, όταν εφθασαν εις Πειραιά, ή Μαρία 
άφήκε την σιωπήν της έντός τοϋ σιδηροδρόμου καί έφάνη καί πάλιν 
εύθυμος καί χαρίεσσα’ ή ’Αγγελική έστηρίχθη εις τόν βραχίονά της καί 
ήρχισαν τάς άτελευτήτους συνομιλίας των. Ή κυρία Μυριάδου ητο όλη 

χαρά, μετρώσα μέ παλμούς τάς στιγμάς τής προσδοκίας, καί ό σύζυγός 
της άνεγίνωσκε δήθεν έφημερίδα, μη άντιλαμβανόμενος ούδέν τών έν αυτή.

** #

Έπί τέλους, ό περιμενόμενος Μεσσίας, τό έκ Μασσαλίας ατμόπλοιου 
ήγκυροβόλησεν εις τόν λιμένα τοϋ Πειραιώς, βαρύ, καπνίζον, άσθμαϊνον 
καί ή κυρία Μυριάδου έρρίφθη εις τάς άγκάλας τοϋ υίοϋ της.

— Παιδί μου I Άνδρέα μου !
— Μητέρα μου 1
Ή μήτηρ καί δ υιός έκρατοϋντο συνεσφιγμένοι καί τά φιλήματά των 

ήσαν τόσα καί τόσα, ώστε όταν δ κ. Μυριάδης, άποβαλών την συνήθη 
ψυχρότητά του καί δακρύων ήθέλησε νά φιλήση τον υιόν του εύρε τάς 
παρειάς του νωπάς άπό τής μητρός του τά φιλήματα. Η ’Αγγελική 
ένηγκαλίσθη τόν άδελφόν της δακρύουσα καί τον παρουσίασεν εις την 
Μαρίαν, την όποιαν δ Άνδρέας παρετήρησε δι ’ έταστικοϋ βλέμματος.

Ή Μαρία ούτε έξήγησεν ούτε έσκέφθη νά έξηγήση τό βλέμ.μα του 
Άνδρέου.

Όταν άνήλθον εις ’Αθήνας ή τράπεζα τούς άνέμενεν έτοιμη καί έδεί- 
πνησαν εύθυμότατοι’ δ κ. Μυριάδης μάλιστα έ'πιε καί κάτι πλέον τοϋ 
συνήθους, ή δέ Μαρία συνεμερίζετο καί αυτή τήν χαράν τής όλης οικο
γένειας. Έλέχθησαν πολλά κατά τό δεϊπνον, τό όποιον ένεκα τών μα
κρών καί ποικίλων διηγήσεων τοϋ Άνδρέου παρετάθη πολύ. "Υστερον δ 
Άνδρέας, κατάκοπος έκ τοϋ ταξειδίου, έζήτησε τήν άδειαν ν’ άποσυρθή 
εις τό δωμάτιον του καί νά έπισκεφθή τήν κλίνην του, τήν όποιαν έπί 
πέντε δλόκληρα έτη εΐχεν έγκαταλίπει.

* *

Ή μορφή τοϋ Άνδρέου ώμοίαζε πολύ μέ τήν μορφήν τής Αγγελι
κής· οί αυτοί περίπου χαρακτήρες τοϋ προσώπου, ή αυτή γλυκεία έκ- 
φρασις, ό αύτός χρωματισμός τών οφθαλμών καί τής κόμης· ούχ ηττον 
ή αύτή νευροπάθεια, ή ιδία, ροπή πρός τάς συγκινήσεις. Μόνον ότι δ χα- 
ρακτήρ τοϋ Άνδρέου ήτο πολύ ορμητικός. “Η θά έχαιρεν ή θα έλυπεϊτο· 
η θά ήγάπα ή θά ειχίσει' ουδέποτε ή καρδία του διετίθετο άοιαφόρως. 
Ευαίσθητος μέχρι θηλυπρεπείας, συνεκινεϊτο πρό παντός φυσικώς ή ηθι
κώς ωραίου. Ευφάνταστος εις τάς διηγήσεις του, γλυκύς εις τάς δμιλίας 
του, καθίστατο ευχάριστος εις πάσαν συναναστροφήν.

Οταν δ Άνδρέας άπεσύρθη, δ κ. Μυριάδης, μειδιών καί θέλων οΰτω 
νά κρύψη τήν πατρικήν του ύπερηφάνειαν, ήρώτησε τήν Μαρίαν :

— Πώς σάς φαίνεται δ γυιός μου ;
— Θαυμάσιος, σάς συγχαίρω, άπήντησεν ή Μαρία· ομοιάζει πολύ 

τής Αγγελικής.
— Πρέπει λοιπόν νά τόν αγαπάς όπως αγαπάς καί μένα, τής είπεν 

71 Αγγελική μέ παιδικόν καί χαριτωμένου μειδίαμα.
Ιωαννοτ Αρςενη «ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ» 6
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Ό βίος έν τή οικία τοϋ κ. Μυριάδου μετεβλήθη έπαισθητώς χυ,χ τη 
έπανόδω τοϋ Άνδρέου. Είς τδν καθημερινόν περίπατον της Μαρίας καί 
της ’Αγγελικής προσετέθη ώς σύνοδος καί ό Άνδρέας, τοϋ οποίου αί ευ
φυείς δμιλίαι καί οί ευχάριστοι τρόποι έτερπον άμφοτέρους καί τδν καθί- 
στων απαραίτητον. Ό πατήρ της Μαρίας ήρχετο πάντοτε τδ εσπέρας 
μετά τδ δεϊπνον, ούχί σπανίως δέ καί τό απόγευμα, οσάκις ή βροχή εμ
πόδιζε τούς μακρυνούς του περιπάτους είς τά περίχωρα τών ’Αθηνών.

Ή Μαρία καί ό Άνδρέας, δλως άγνωστοι καί ξένοι πρός άλλήλους, 
συνωκειοϋντο άπό ημέρας είς ημέραν, άπό ώρας είς ώραν, άνταλλάσσον- 
τες τάς ιδέας καί τάς σκέψεις των. Τό αυστηρόν τοϋ χαρακτήρος της 
Μαρίας έν άντιθέσει πρός την ευθυμον έ'κφρασιν της μορφής της, ένέπνεεν 
είς τόν Άνδρέαν σεβασμόν, καί έν τούτοις οσάκις έμενε πλησίον της, 
καί τοϋτο δέν συνέβαινε σπανίως, ήσθάνετο έν έαυτώ άόριστόν τι άλλά 
γλυκύ αίσθημα μεμιγμένον μετά θαυμασμού. Προσεπάθει δσον τό δυνα
τόν νά φαίνεται κομψότερος καί ήγάπα περισσότερον την άδελφήν του 
οσάκις αΰτη, κατά την συνήθειάν της, έψαλλεν έγκώμια είς τήν Μα
ρίαν, διά τά όποια έκείνη έθύμονε δυσανασχετούσα.

— Έχετε δίκηο νά θυμόνετε, τής άπήντησε μίαν ημέραν δ Άνδρέας" 
ή Αγγελική δέν ξεύρει νά σάς έπαινέση.

Ή Μαρία έκαμε μορφασμόν ειρωνείας πρός έαυτην μάλλον ή πρός τό 
ευφυές φιλοφρόνημα τοϋ Άνδρέου.

Άν εινε άληθές δτι δ άνθρωπος παρασκευάζει τήν τύχην του, εινε 
έπίσης άληθές δτι μία μόνη στιγμή έπιδρά τοσοϋτον έπί τοϋ μέλλοντος 
μας, ώστε φαίνεται δτι δλόκληρον τό παρελθόν είς ούδέν άλλο έχρησί- 
μευεν ή είς άπλήν προετοιμασίαν τής στιγμής έκείνης.

Ό Άνδρέας εΰρισκεν είς τήν Μαρίαν κάτι τι, το όποιον δέν ύπήρχεν 
ή δέν ευρισκεν είς τάς άλλας γυναίκας. Κατ’άρχάς τήν έσέβετο, κατό
πιν τήν έθαύμαζεν, ύστερον δ θαυμασμός του έκεϊνος μετεβάλλετο άνε- 
παισθήτως είς άφοσίωσιν, καί έπήλθεν ημέρα καθ ’ ήν δ Άνδρέας ήτο 
ύποδουλωμένος είς τά θέλγητρά της. Άπό τής ημέρας έκείνης ήσθάνετο 
δειλίαν τινα άπέναντι τής Μαρίας καί ή προτέρα οίκειότης του ήλατ- 
τοϋτο. Μέχρι τοϋδε διέκρινε τήν λεπτότητα τοϋ πνεύματός της, τήν άγα- 
θότητα καί τήν ευγένειαν τής ψυχής της" άλλ ’ ή ιδεώδης αΰτη ύπεροχή 
ήρχισεν ήδη νά ένσαρκοϋται, νά περιβάλλεται τό σώμα τής Μαρίας, τούς 
εύτόρνους πόδας της, τάς καμπηλότητας τοϋ στήθους καί τών βραχιόνων 
της, τούς μαγικούς της οφθαλμούς, τά εύσαρκα καί γλυκύτατα χείλη 
της, τήν καστανήν κόμην της" δλα αυτά άπετέλουν τήν Μαρίαν καί τό 
βλέμμα τοϋ Άνδρέου δέν ήρκεϊτο μόνον νά έμβαθύνη είς τάς άρετάς τής 
ψυχής της. Άπό ημέρας είς ημέραν άπεκάλυπτε μίαν έτι χάριν, εν άκόμ.η 
κεκρυμμένον θέλγητρον καί δ έρως άνεπαισθήτως έουναμοϋτο.

Ή Μαρία άφ ’ ετέρου εΐχεν έννοήσει πρό πολλοϋ την πρός αύτήν 
ιδιαιτέραν κλίσιν του, άλλ’ έχουσα πεποίθησιν είς τήν ίσχύν τής θελή- 
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σεώς της έπέτρεπεν είς τον εαυτόν της ν ’ άπολαμ.βάνη τήν ηδονήν, τήν 
όποιαν τή έπροξένει ή έπήρεια τών θελγήτρων της έπί τοϋ Άνδρέου, 
ούχί σπανίως δέ καί ήκόνιζε μετά φιλαρεσκείας τά θέλγητρα αύτά. 
Άλλ’ή άθώα αΰτη άπόλαυσίς της άνέπτυσσεν έν έαυτή, χωρίς κάν καί 
αύτή ή ιδία νά τό έννοή, συμ.πάθειάν τινα πρός έκεΐνον δστις τής την 
παρείχε, καί ή συμ.πάθεια αΰτη, ήτις κατ’άρχάς προήρχετο έξ άπλής 
ίκανοποιήσεως τοϋ έγωϊσμοϋ της, δέν ήργησε νά μεταβληθή είς αίσθημα, 
καί δ Άνδρέας δέν ήτο μόνον έκεϊνος δ όποιος τήν ήγάπα, άλλά κ’ έκεϊ
νος . . . τόν όποιον ήγάπα.

Μία δλως νέα ζωή ήρχιζεν ήδη διά τήν Μαρίαν" ή ζωή τής διαρκούς 
σκέψεως. Άφηρημένη πολλάκις, προσήλου, τό βλέμμα είς έν οίονδήποτε 
σημεϊον καί έσκέπτετο, έσκέπτετο πολλά, χωρίς νά σκέπτηται τίποτε.
Ησαν στιγμαί έντελοϋς άδρανείας, στιγμαί γλυκείας νάρκης.

** *
Έν τούτοις ή Μαρία ήτο ένίοτε κακή. Εσπέραν τινα εϊπεν είς τήν 

Αγγελικήν ;
— Αΰριον νά ξυπνήσωμε πρωί καί νά πάμε ’ς τήν έξοχή" θά μάς 

συνοδεύσητε κύριε Άνδρέα ;
Την έπαύριον, περί τήν άνατολην τοϋ ήλιου—ητο άκόμη φθινόπωρον 

—ή Μαρία, ή Αγγελική καί δ Άνδρέας ήσαν είς τούς Αμπελοκήπους. 
Λεπτότατα άραχνουφαντα νέφη έκάλυπτον τόν δρίζοντα" τά πτηνά διη
γούντο τά όνειρά των καί τά άνθη άδαμαντόστικτα άπετέλουν θείαν 
αρμονίαν ευωδιών.

Έμειναν δύο περίπου ώρας καί δταν έπέστρεφον είς Αθήνας έκράτει 
έκαστος άνά μίαν άνθοδέσμην. Τά άνθη τής Μαρίας ησαν έκλεκτότερα" 
δ Άνδρέας δμως έ'λεγεν δτι δλα τά άνθη ήσαν τά ίδια καί μόνον είς τάς 
χεϊρας τής Μαρίας έφαίνοντο ώραιότερα.

— Έλα νά τ ’ άλλάξωμεν, τοϋ εϊπεν ή Μαρία, νά σάς δώσω τά λου- 
λουοια μου καί νά μοϋ δώσετε τά ’δικά σας.

— Γιατί ;
— Γιά νά ’δώ άν ’ςτά χέρια μου θά φαίνωνται ώραιότερα.
Ο Άνδρέας μειδιών άντήλλαξε τάς άνθοδέσμας καί, δταν έπέστρε- 

ψχν είς τήν οικίαν, είσήλθεν είς τό δωμάτιόν του, έφίλησε κρυφίως τά 
άνθη της καί τά έθηκεν έντός δοχείου.

Μετά τό γεύμα ή Μαρία τόν ήρώτησε :
— Τί τά έκάματε τά λουλούδια μου ;
— Τά έχω ’ςτήν κάμαρά μου" σείς ;
— ’Εγώ . . . έλησμόνησα νά τά βάλω ’ςτό νερό καί έμαράθηκαν.
— Καί . . . ;

Καί τά πέταξα" τί ήθέλατε νά τά κάμω ;
— 1 πόκωφος στεναγμός ύπήνοιξε τά χείλη τοϋ Άνδρέου.
Γο έσπέρας, όλίγον πρό τοϋ δείπνου, ή Μαρία εΰρεν άφορμήν καί έφερε 

τον Ανορέαν είς τό δωμάτιόν της" ήναψε κηοίον καί τοϋ έδειξε τά άνθη 



84 ΠΟΙΚΙΛΗ

του εντός κομψότατης ανθοδόχης πλήρους ύδατος. Ό Άνδρέας έμειδίασεν 
άκουσίως και προσήλωσε τούς οφθαλμούς του έκπληκτος έπί της Μαρίας.

— Γιατί λοιπόν μου είπετε πώς τά πετάξατε ;
— Γιά νά ’δώ τί θά πήτε.
— Κακιά ! *

* *
Ό έρως τοϋ Άνδρέου, κατ ’ άρχάς ήρεμος καί γλυκύς, ήδη καθίστατο 

πάθος· ή Μαρία ήτο πλέον ή μόνη του σκέψις, ή μόνη του φροντίς' δέν 
ήδύνατο νά έννοήση πώς οί άλλοι έζων χωρίς νά τήν αγαπούν καί χωρίς 
νά τήν βλέπουν. Άλλ’ άρά γε ήσθάνετο ή Μαρία δ,τι ήσθάνετο αύτός ; 
άρά γε τόν ήννόει ; Ή σκέψις αυτή άπό πολλοϋ ήδη τόν έβασάνιζεν. 
Άνεπόλει τούς λόγους της, τά βλέμματά της, καί ήτο βέβαιος δτι τόν 
ήγάπα καί έκτιζε πύργον εύτυχίας, εντός τοϋ οποίου έβασίλευεν ή γυνή 
αΰτη τών πόθων καί τών ονείρων του' έξ άλλου δμως, μία ψυχρά λέξις 
της, μία άπροσδόκητ.-ς άδιαφορία της ώς λαϊλαψ κατέρριπτε τον πύργον 
τής εύτυχίας του καί δ Άνδρέας έστέναζε, βέβαιος δτι δέν ήγαπάτο. 
Αί ταλαντεύσεις τών σκέψεων του, αί άλλεπάλληλοι μεταβάσεις τής 
καρδίας του άπό τής χαράς είς τήν θλίψιν καί άπό τής βεβκιότητος είς 
τήν άμφιβολίαν, έθέρμαινον καί έτρεφον τόν έρωτά του καί ηλθεν ημέ
ρα καθ’ ήν, άγρυπνος καθ’ ολην τήν προτεραίαν νύκτα, δέν ήδύνατο 
ούτε νά έργασθή ούτε νά σκεφθή. Ή συνήθης ζωηρότης του βαθμηδόν 
έξέλιπε καί ή εύχαρις μορφή του καθίστατο σύννους. Ευρισκεν άηοίαν 
παντού δπου ή Μαρία δέν ήτο, καί πάν δ,τι δέν έσχετίζετο μέ τήν 
Μαρίαν ήτο ώς νά μή ύπήρχε.

Πολλάκις άπεφάσισε νά ριφθή προ τών ποδών της, μέ δάκρυα είς τούς 
οφθαλμούς, μέ στεναγμούς είς τά χείλη, νά τής όμολογήση τον έρωτά 
του, νά τής έκφράση πάν δ,τι έπάλλετο έν τή καρδία του, νά τής είπη 
τί ύποφέρει, νά τής είπη δτι τήν λατρεύει, δτι εινε πρόθυμος ν’ άποθάνη 
δι ’ αύτήν- άλλ ’ δταν ήρχετο πλησίον της, αί λέξεις τόν έγκατέλειπον, 
έδειλία ώς παιδίον καί ήρκειτο μόνον νά τήν θαυμάζη διά διαρκούς 
βλέμματος.

Ή Μαρία άφ ’ ετέρου δέν ήδύνατο νά έννοήση τί συνέβαινεν έν έαυτή· 
ή φωνή τοϋ Άνδρέου άντήχει συχνά είς τά ώτά της· έπί ολοκλήρους 
ώρας ήρέσκετο νά σκέπτηται περί αύτοϋ καί δταν οί άλλοι άνέφερον το 
δνομά του ήσθάνετο βίαιους παλμούς καί έτεινε τό ους μετ ’ ένδιαφέροντος.

Γ'
Ή οικία τοϋ κυρίου Μυριάδου έκειτο έπί τίνος παρόδου τής όδοϋ Κη- 

φισσίας· ή κυρία πρόσοψις ήτο έπί τής παρόδου, όπισθεν δέ άγρια δένδρα 
άπετέλουν σκιώδες κηπάριον.

Τό δωμάτιον τής Μαρίας ήτο άκριβώς άνωθεν τοϋ κήπου καί αί κορυ- 
φαί τών δένδρων έφθανον μέχρι τών παραθύρων του· συνεκ-οενώνει οέ διά 
μιάς θύρας μέ τό δωμάτιον τής Αγγελικής, δι ’ έτέρας δέ μέ τό δώμα, 
άπό τοϋ οποίου έφαίνετο ολόκληρος δ κήπος.

ΣΤΟΑ 85

Ιο φΟινοπωρον ειχεν ηοη αρκετα προχωρήσει και τα οενορα προ πολ- 
λοϋ ήρχισαν ν’ άπογυμνοϋνται. Μίαν εσπέραν έκάθηντο είς τό δώμα ή 
Μαρία, ή Αγγελική καί ό Άνδρέας. Έπλησίαζον ήδη μεσάνυκτα καί 
ή Αγγελική άκουμβοϋσα τήν κεφαλήν έπί τών γονάτων τής Μαρίας 
ειχεν άποκοιμηθή. Ό έλαφρός ψίθυρος τής αύρας, ήτις έθώπευε τά άραιά 
φυλλώματα, μόλις έτάραττε τήν άρμονικήν σιωπήν τής νυκτός.

Ή Μαρία έστήριζε σκεπτική τήν κεφαλήν έπί τής χειρός της καί έρ- 
ριπτεν ένίοτε τό βλέμμα έπί τοϋ Άνδρέου, δστις σιωπηλός καί γεμάτος 
άπό έ'ρωτα έθαύμαζε τήν μορφήν της, τήν οποίαν αί άκτϊνες τής σελή
νης παρίστων γλυκυτέραν καί συμπαθεστέραν.

Έσιώπων καί οί δύο, άλλ ’ αί καρδίαι των ήνοϋντο διά χρυσού νήματος, 
τό όποιον μετεβίβαζεν άπό τής μιάς είς τήν άλλην τόσας έρωτικάς σκέ
ψεις, τόσους γλυκείς στοχασμούς, οϊτινες γεννούν την μελαγχολίαν τής 
ΰπερτάτης εύδαιμονίας, τήν νοσταλγίαν άλλης ζωής.

Ή σιωπή τοϋ Άνδρέου έστενοχώρει καί έφόβιζε τήν Μαρίαν, άλλά 
καί αύτή δέν εϊξευρε τί νά είπη. Έσκέφθη πρός στιγμήν νά έξυπνήση 
τήν Αγγελικήν, πλήν όχι μόνον δέν το έκαμεν, άλλ’ ούτ ’ έκίνει τά γό
νατα έκ φόβου μή ή Αγγελική έξυπνήση . . . Αίφνης στρέψασα τήν 
κεφαλήν της προσήλωσε τό βλέμμα της έπί τής σελήνης, ήτις ητο 
άκριβώς έπάνωθεν τής φαλακράς κορυφής ύψηλής καί γηραιάς λεύκης. 
Κάτι τής έσφιγκε τήν καρδίαν ένόμιζεν δτι ή σιωπή έκείνη τήν έξήτα- 
ζεν άπό κορυφής μέχρι ποδών καί σχεδόν έντρέπετο.

— Τί άσημένια νύκτα ! ει.τεν έπί τέλους.
Πόσαι τοιαϋται νύκτες έπέρασαν άπαρατήρητοι δι ’ αύτήν !
— Έγώ άλλο έσκεπτόμην, άπήντησεν ό Άνδρέας, τοϋ οποίου ό έ'ρως 

ήρχισε ν ’ άνέρχεται άπό την καρδίαν του καί νά φθάνη φλογερός μέχρι 
τών χειλέων του.

— Τί έσκέπτεσθε ;
— Δέν τό έννοήσατε άκόμη ;
— “Οχι, σάς βλέπω τώρα μερικαϊς ήμέραις μελαγχολικό καί συλλογι

σμένο, μά δέν είμπορώ νά καταλάβω τί έχετε· άπεφάσισα πολλάκις νά 
σάς έρωτήσω, άλλά . . .

— Άλλά ;
— Έφοβούμην δτι δέν θά μοϋ τό έλέγετε. Σάς ορκίζομαι δτι έλυπού- 

μην κατάκαρδα πού σάς έβλεπα έ'τσι μελαγχολικό. Τί εχετε λοιπόν ; 
οέν θά μοϋ τό ’πήτε ;

Ο Άνδρέας έστέναξε καί ή Μαρία έφερε τήν χεϊρά της έντός τών 
ιοικών του.

— *Ω ! τί κρύα πού εινε τά χέρια σας, τοϋ είπε’ μήπως κρυόνετε ; 
θέλετε νά σάς δώσω τό έπανωφόρι μου ;

Ο Άνδρέας έκράτει περιπαθώς τήν χεϊρα τής Μαρίας καί έν τή 
υπερτάτη έκείνη εύτυχία του δέν ήδύνατο ούτε λέξιν ν’ άρθρώση. Οί 
οφθαλμοί του προσηλοϋντο άκίνητοι έπί τών οφθαλμών της.

Η Μαρία έσιώπησεν άνήσυχος καί έντρομος’ ήσθάνετο ύπό τό στή- 
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θός της πάλλουσαν βιαίως την καρδίαν της καί ένώ έζήτει νά μάθη 
παρά τοϋ Άνδρέου την αιτίαν της μελαγχολίας του, την όποιαν έγνώ- 
ριζεν ήδη καλώς, έφοβεϊτο τήν στιγμήν καθ ’ ήν ή αίτια αΰτη, περιβαλ
λόμενη ούτως είπεϊν ερωτικούς λόγους, ήθελεν έξέλθει τών χειλέων του. 
Όσον ή σιωπή παρετείνετο, τόσον έμεγάλωνεν ό φόβος της.Έσυρεν άπα- 
λώς τήν χεϊρά της άπό τών χειρών τοϋ Άνδρέου καί συγκεκινημένη καί 
ώσεί στιγμιαίως έμπνευσθεϊσα, έξύπνισε τήν Αγγελικήν.

— Σήκω, τής ειπεν, εινε περασμένη ή ώρα καί θά κρυώσης έδώ.
*

* *

Ή Μαρία καί ή Αγγελική άπεσύρθησαν καί δ Άνδρέας μετ’ όλί- 
γας στιγμάς έκλείσθη κ’ εκείνος εις τό δωμάτιον του.

Ήσφυκτία’ ήνοιξε τό παράθυρόν του, ήναψε τήν λάμπαν του καί 
έξηπλώθη μέ τά ένδύματά του. Παρήλθεν δλόκληρος ώρα καί δέν ειχεν 
άποφασίσει νά έκδυθή· έβλεπε τήν κλίνην του ώς φυλακήν. Τί νά κάυ,η; 
Ένόμιζεν δτι ή στέγη έπεκάθητο έπί τής κεφαλής του καί οί τοίχοι 
έπλησίαζον άλλήλοις καί έπίεζον τά στήθη του. Ήνοιξε τήν θύραν καί 
έξήλθε, καί τό βήμα του αύθορμήτως τόν έφερεν εις τό δώμα. Όταν 
έ'φθασεν έκεϊ έμεινε κατάπληκτος· εύρε τήν Μαρίαν καθημένην εις τήν 
ίδιαν θέσιν, εις τήν όποιαν έκάθητο καί πρό μιας ώρας.

Εις τόν κρότον τών βημάτων του ή Μαρία έστράφη έντρομος.
— Μπά ! τοϋ είπε, δέν έκοιμήθητε άκόμη ;
— Άλλά καί σείς άγρυπνεϊτε.
— Ναί, δέν κατόρθωσα νά κοιμηθώ" δέν εΐξεύρω τί έχω.
Ό Άνδρέας τήν έπλησίασε.
— Μήπως ύποφέρετε ; τής είπε- θέλετε νά ξυπνίσω τή μαμά, τήν 

Αγγελική ;
— Όχι, όχι’ δέν έχω τίποτε.
— Μά . . . είσθε τόσον χλωμή ! δέν είνε δυνατόν, κάτι θά έχετε· 

έπειτα έδώ εινε τόση ύγρασία ! δέν εινε καλλίτερα νά πάτε ’ςτήν κά
μαρά σας ;

Έφερε τήν χεϊρα του έπί τοϋ ώμου της καί, ώθών αύτήν έλαφρώς :
— Σηκωθήτε, κυρία Μαρία, πηγαίνετε ’ςτήν κάμαρά σας.
Ή Μαρία τόν ήτένιζε χωρίς νά τοϋ άπαντήση· οί οφθαλμοί της ήσαν 

θολοί ώς ύπό πυρετού’ τά χείλη της ύπήνοιγον ώς μη δυνάμενα ν’ άν- 
θέξουν εις τήν φλόγα τής άναπνοής της !

— Μαρία ! . . .
Ό Άνδρέας ήτο έκτος εαυτού' τό πνεύμα του έθολοϋτο, έθαμβοϋντο 

οί οφθαλμοί του καί δέν έβλεπε τίποτε άλλο έκτος τής Μαρίας. Ήρπασε 
τήν χεϊρα της, τήν έσφιξε μέχρι πόνου καί τήν έφερεν εις τά χείλη του.

— Σ’ άγαπώ, τής είπε, σ’ άγαπώ σάν τρελλός I . . .
Ή Μαρία έταράχθη καί διά βίαιου κινήματος άπέσυρε τήν χεϊρα της 

άπό τών χειρών του.
— Άφήσατέ με ! άφήσατέ με, κύριε Άνδρέα !
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Καί άπέστρεψε μετά θυμού τήν κεφαλήν της· άλλ ’ δ Άνδρέας ήτο 
ήδη γονατισμένος έμπρός της καί έψιθύριζε μέ σιγανήν καί παραπονετι
κήν φωνήν :

— Δέν σοϋ ζητώ νά μ’ άγαπάς, Μαρία· δχι, δέν άξίζω νά μ’ άγα- 
πάς, θέλω μόνο νά ξέρης δτι σέ λατρεύω, δτι εινε τόσος καιρός πού 
κλαίω καί πονώ γιά σένα. Δέν μ’ έρώτησες πριν γιατί είμαι σκεπτικός 
καί μελαγχολικός ; Γιατί λοιπόν θυμόν εις τώρα πού σοϋ τό είπα ; Μα
ρία, γύρισε νά μέ ’δής !

Ή Μαρία άνελύετο εις τούς λόγους τοϋ Άνδρέου καί χωρίς νά το 
θέλη έστράφη καί τόν παρετήρει πρό τών ποδών της- εΐτα τά βλέφαρά 
της βεβαρυμένα έκλείσθησαν καί διά μέσου τών βλεφαρίδων της διέφυ- 
γεν έν δάκρυ, τό όποιον διεδέχθησαν λυγμοί' έφερε τό μανδήλιον εις τούς 
οφθαλμούς της καί ήρχισε νά κλαίη ώς παιδίον. Ό Άνδρέας την έπλη
σίασε περισσότερον καί έφερε τήν χεϊρα του άπαλώς περί την όσφύν της.

— Μαρία, θά μοϋ έπιτρέψης νά σ’ άγαπώ ;
Ή Μαρία δέν άπεκρίθη’ ήγέρθη τεταραγμένη καί είσήλθεν εις τό 

δωμάτιον της.
** *

της αυστηρότητα’
>ς τής καρδίας. Πώς ; Ό Άνδρέας, εις τό άνθος 

ζ,τρικήν περιουσίαν μεγάλην, μέ στάοιον άπέραν- 
’ · > __ ' . ....... ................β- _ι.ρό αυτού,

πολύφερνον κόρην τών Αθηνών . . . ήτο άρά γε ηθικώς έπιτετραμμέ- 
----- - μόλις άποζώσης μετά τοϋ πατρός της έκ 

τοϋ συζύγου της ; Τί θά έλεγεν ή κυρία 
' '' "----- - των ; ’Ιδού, τήν έδέ-

ήγάπησα ώς κόρην μου καί αύτη κατε- 
τήν καρδίαν τοϋ υίοϋ μου, 
του. Και τί θά έλεγεν ή 

ις ήτο ψευδής, 
- πάν 

ϋδε αύστηρά
- χαρακτήρ της θά 

ην ταπεί- 
εΐς νέος, τον όποιον 

τί θά έλεγεν ό

χήρας, μόλι 
ς ·

αν έμάνθανε τον έρωτά τ
την
καί έπεβουλεύθη
τινα
δτι ή πρός έκείνην άγάπη τη· 

ις χάοιν ιδίων σκοπών. Θά παρεξηγεϊτ: 
θά έχαρακτηρίζετ-
ή ύπόληψί

της νεότητάς

Κατ’ άρχάς αί έρωτικαί έκεϊναι έντυπώσεις ειχον ταράξει τό πνεύμα 
της καί τήν διέθετον εις είδος τι γλυκείας νάρκης. Ύστερον δμως ολίγον 
κατ ’ ολίγον συνήρχετο καί άνελάμβανε τήν προτέραν τ' 
ήγέρθη τό λογικόν τιμωρός τής καρδίας. Πώς ; 
τής ηλικίας του, μέ πα _ 
τον πρό αυτού, προωρισμένος ύπό τών γονέων του νά νυμφευθή τίς οϊόε 
ποιαν 7 
νον νά οεθή ύπ ’ αυτής, 
τών προσόδων τής κληρονομιά! 
Μυριάδου δταν μίαν ήμέρ: 
χθην εις τήν οικίαν μου, 
χράσθη τήν άγάπην μου 
έπωφεληθεϊσα άπό δρμήν 
Αγγελική ; Θά ύπέθετε 

ίδιοτελής, ήτο προσποίησες χάοιν ιδίων 
αίσθημά της, θά έχαρακτηρίζετο ώς υποκρισία ή μέχρι 
διαγωγή της· ή ύπόληψίς της θά κατεβιβάζετο, ό 
έθεωρεϊτο μηδαμινός. Έπρεπε λοιπόν νά ύποστή δλην αυτήν 
νωσιν χάρεν αισθήματος, δπερ ένέπνευσεν εις αύτην 
μόλες πρό τριών μηνών έγνώρισε ; Καί δ πατήρ της ; 
πατήρ της ; . . .

Τάς σκέψεις αύτάς περιέστρεφεν έν τώ έγκεφάλω της μέχρι σχεδόν τής 
πρωίας, έως δτου, άποκαμόν τό πνεύμά της, ύπεχώρησε πρό τοϋ ύπνου. 
Ή 1 τί ύπνος ήτο εκείνος ! ούτε αυτή έγνώριζεν άν είχε κοιμηθή, ούτε 
αυτή ήτο βέβαια άν έσκέπτετο άκόμη ή χν ώνειρεύετο.
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Όταν έξύπνησεν ήτο πλέον μεσημβρία. Το ψύχος της εσπέρας εις τό 
δώμα, αί παμπληθείς και όδυνηραί σκέψεις της νυκτός, τά δάκρυα, τά 
όποια παννυχίως έχε?, τη έπροξένησαν σφοδρόν πυρετόν έ'καιε σύσσω
μος καί ή άναπνοή της ήτο ταχεία καί θερμή ώς άτμός ζέοντος ΰδατος. 
Έν τω μέσω τοϋ λήθαργου έν τω δποίω ήτο βυθισμένη έζήτησε τόν 
πατέρα της, δστις έσπευσεν έντρομος.

Δ'
— Ή άσθένειά της δπως δήποτε φαίνεται σοβαρά, είπεν δ ιατρός είς 

τήν κυρίαν Μυριάδου' έχει κάπως τά συμπτώματα τοϋ τύφου, δ όποιος 
σύρεται πολύ αύταϊς ταϊς ήμέραις.

Ή ημέρα έκείνη παρήλθεν έν άγωνία καί ταραχή και ή έπελθοϋσα 
νύξ ήτο όδυνηροτέρα. Γογγυσμοί πόνου έξέφευγον τών χειλέων τής 
Μαρίας, ήτις έρριπτάζετο έπί τής κλίνης. ’Ενίοτε έβυθίζετο είς ολίγων 
στιγμών λήθαργον, μετά τόν όποιον ή άγωνία έπανήρχετο άπηνεστέρα 
καί οί γογγυσμοί βαθύτεροι. Αί ήμέραι διεδέχοντο άλλήλας καί ή νόσος 
έδεινοϋτο, έκορυφοϋτο. Ή Μαρία ήγείρετο έξαλλος καί έτρεχε γυμ.νή καί 
άνυπόδητος έντός τοϋ δωματίου και κατεβάλλοντο μεγάλαι προσπάθειαι 
δπως τήν έπαναφέρωσιν έπί τής κλίνης της. Όταν συνήρχετο είς έαυτήν 
ή κόπωσις την έπανέρριπτεν είς τόν δμιχλώδη λήθαργον τοϋ πυρετού.

Κατά τήν διαταγήν τοϋ ιατρού άπεκόπη ή καστανή κόμ.η της, τήν 
όποιαν μετά δακρύων έκρυψεν ή ’Αγγελική έντός μικρού κιβωτίου, δπου 
έφύλαττε τά τιμαλφή της δώρα. Μίαν ημέραν ήνοιξε τό κιβώτιόν της, 
άλλ’ ή κόμη δέν ύπήρχε πλέον. Ή ’Αγγελική έκλαυσεν ώς παιδίον 
έπροτίμα νά τής έκλεπτον δλόκληρον τό κιβώτιόν μέ δλα τά τιμαλφή 
του, νά τής άφιναν δμως τήν κόμην τής Μαρίας.

Παρήλθον είκοσι τρεις δλαι ήμέραι πόνων καί φόβων αί δυνάμεις τής 
Μαρίας ειχον έξαντληθή, ύπό τήν σάρκα της έμετρώντο τά όστά καί 
διά τήν ΐσχνότητα τού προσώπου οί οφθαλμοί της έφαίνοντο μεγαλείτεροι.

Μίαν έσπέραν δ πατήρ τής Μαρίας ειχεν άποκάμει καί ένω, έξελθών 
πρός στιγμήν τοϋ δωματίου της, συνωμίλει μετά τοϋ κ. Μυριάδου είς 
τήν αίθουσαν, άπεκοιμήθη έπί τίνος άνακλίντρου. Ή άγωνία δμως τής 
Μαρίας ηύξησε περισσότερον τήν νύκτα έκείνην έρριψε τόν έπί τής κε
φαλής της πάγον, έρρίφθη καί αύτή άπό τήν κλίνην, ήνοιξε τήν θύραν 
καί ωρμησεν ϊνα καταπέση άπό τού δώματος είς τόν κήπον.

Ό Άνδρέας δστις έκάθητο άνήσυχος έξωθεν τοϋ δωματίου της, έτρε- 
ξεν έντρομος πρός αυτήν, τήν ήρπασεν άνυπόδητον καί σχεδόν ήμίγυ- 
μνον, τήν μετέφερεν είς τήν κλίνην της καί τήν έσκέπασε τή βοήθεια 
τής μ,ητρός του. Ή άσθενής, μετά τοιαύτην άγωνίαν, έβυθίσθη είς λή
θαργον βαθύτερον τοϋ ύπνου.

— Μεΐνε, Άνδρέα μου, κοντά της είπε χαμ.ηλοφώνως ή κυρία Μυ
ριάδου είς τόν υιόν της, γιατί έγώ δέν βαστώ πλέον καί δταν έξυπνήση, 
τής δίνεις κάθε μισή ώρα μιά κουταλιά άπ ’ αύτό τό γιατρικό.

Καί έδειξεν έπί τής τραπέζης μικράν φιάλην, έντός τής όποιας μόλις

άπέμενε τό τρίτον τοϋ περιεχομένου ιατρικού. Ειτα έξήλθε καί έμεινε 
μόνος δ Άνδρέας μετά τής κοιμωμένης άσθενούς.

Μία άλλόκοτος σιωπή ώμίλει μέσα είς αυτό τό δωμάτιον- ένίοτε 
ήκούετο τό πτερύγισμα μικρού έντόμου, τό όποιον είχε διεισδύσει άπό τήν 
άνοιχθεϊσαν θύραν καί το έ'ντομον ώς τυφλόν προσέκρουεν έπί τοϋ τοί
χου καί δ θόρυβος τοϋ πτερυγίσματος διεκόπτετο καί ήρχιζε πάλιν ή σιωπή 
καί δ Άνδρέας έστρεφε τήν κεφαλήν του ώς νά ήκουε κάτι. Το άμ.υ- 
δρόν φώς τής παρά τήν κλίνην λάμπας δέν έπήρκει νά φωτίση δλόκλη- 
ρον τό δωμάτιον, είς δέ τήν σκοτεινήν γωνίαν δ Άνδρέας διέκρινεν ένα 
μεγάλον οφθαλμόν, πολύ μεγάλον, δστις έκινεϊτο καί άνήρχετο καί 
κατήρχετο έπί τοϋ τοίχου καί παρετήρει τόν Άνδρέαν διά διαπεραστι
κού καί παρατεταμένου βλέμματος. Καί ή σιωπή τοϋ έλεγεν ; είμαι 
ή σκέψις, ή μελαγχολία, τήν όποιαν έγέννησεν δ έρως σου. Καί δ οφθαλ
μός τοϋ έλεγεν : ειμ,αι τό μάτι, τό όποιον έκλαυσεν είς τούς λόγους σου.

Ό Άνδρέας ήτο μόνος, έντελώς μόνος εις τό δωμάτιον έκεϊνο καί ή 
Μαρία ήτο ώς νά μή ήτο. Άπό τήν νύκτα καθ’ ήν τής ήνοιξε τήν 
καρδίαν του, πρώτην ήδη φοράν έπανέβλεπεν αυτήν καί οί οφθαλμοί του 
έκαρφώθησαν έπί τής μορφής της. Άλλ’ άπό τήν νύκτα έκείνην ή Μα
ρία ειχεν άλλοιωθή κατά πολύ- ή μορφή της είχε περιβληθή νεκρικήν 
ώχρότητα καί παρά τά ήμιάνοικτα χείλη της διεκρίνοντο αί πτυχαί τής 
άγωνίας· ή κόμη της δέν ύπήρχε πλέον. Δάκρυα έρωτος καί λύπης 
έπλήρουν τούς οφθαλμούς τοϋ Άνδρέου. Ακίνητος καί έκθαμβος, κρα
τών καί αύτήν άκόμ.η τήν άναπνοήν τήν παρετήρει καί ήσθάνετο έξογ- 
κουμένην τήν καρδίαν του. Οΰδείς άλλος ήτο έκεϊ" αί χεΐρες του ώς εξ 
έμφύτου έκινοϋντο διά νά τήν έναγκαλισθοϋν, άλλ’ ή κλονουμένη ζωη 
τής Μαρίας συνεκράτει τήν δρμ-ήν τοϋ πάθους του καί δ ήρεμος ύπνος 
της έπεβάλλετο είς τόν έρωτά του.

Έκλινε τήν κεφαλήν καί ήγγισε τά χείλη του έπί τής ώχρας και 
οστεώδους χειρός της' άλλ’ αίφνης ήκούσθη υπόκωφος στεναγμός καί δ 
Άνδρέας ήγειρεν άποτόμως τήν κεφαλήν του. Η Μαρία ήνοιξε τούς 
οφθαλμούς της καί είδε τόν Άνδρέαν πλησίον της.

— Έκοιμήθητε καλά; τήν ήρώτησεν δ Άνδρέας.
— Νομίζω.
— Θέλετε νά σάς δώσω τό γιατρικό σας ;
— Αν εινε ώρα . . .
Ό Άνδρέας έπλήρωσε τό κοχλιάριον έκ τοϋ ύποδειχθεντος φαρμάκου 

καί έπλησίασε βραδέως καί μετά πολλής προσοχής ϊνα μη χυθή ούτε 
μία σταγών.

— Ανοίξατε τό στόμα σας, είπε.
Άμα ή Μαρία κατέπιε τό φάρμακον :

’ — Δέν είμπορεΐτε νά φαντασθήτε τί συχαμένο γιατρικό πού εινε.
— Δέν εισθε καλλίτερα τώρα ; τήν ήρώτησεν δ Άνδρέας.
— Τποθέτω' μά γιατί τόσαις ήμέραις δέν ήρχεσθε νά μέ βλεπετε ;
— Δέν ήξερα άν μοϋ τό έπετρέπετε.
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— Είσθε πολύ άδικος· έγώ τόσαις φοραΐς ήθελα νά σάς ζητήσω, άλλ’ 
έσυλλογιζόμην μήπως έφοβεϊσθε τήν άσθένειάν μου.

— Μέ ύβρίζετε, κυρία Μαρία, εϊπεν δ Άνδρέας, κ’ έγώ γιά νά σάς 
εκδικηθώ δέν θά φεύγω εις τδ έξης οΰτε μιά στιγμή άπο κοντά σας ώς 
ποϋ νά σηκωθήτε άπό τδ κρεββάτι.

— *Ω ! εισθε πολύ φοβερός εις τάς εκδικήσεις σας ! λυπούμαι [χάνον 
δτι θά σηκωθώ γρήγωρα άπό τδ κρεββάτι.

— Τδ ελπίζω- καί δταν σηκωθήτε θά σάς δείξω τί είχα γιά παρη
γοριά μου ενόσω σείς ύπεφέρετε.

— Τί ; ‘
— Αί ! δέν πρέπει νά είσθε τόσον ανυπόμονος· θά τό ’δήτε.

** *

Τί συνέβη λοιπόν είς τήν καρδίαν τής Μαρίας καί μεθ ’ δλας τάς πυ- 
ρετώδεις έκείνας σκέψεις, τδ αίσθημά της διετηρεϊτο άκμαϊον καί αύξά- 
νον ; Αί σκέψεις έκεΐναι είχον έλθει πολύ άργά- δ έρως είχε τότε εισ
χωρήσει έν τή καρδίγ. της καί ή είσοδος του έγένετο άνεπαισθήτως έπί 
τρεις δλοκλήρους μήνας. Ότε ήτο καιρός ν’ άποσοβήση τδ κακόν δέν 
ήδύνατο νά πιστεύση δτι ήπειλεϊτο κακόν- άπελάμβανεν άμέριμνος τήν 
αΰραν μή προβλέπουσα τήν λαίλαπα- έπιε τδν οίνον μή προβλέπουσα 
τήν μέθην- άφίετο είς τδ αίσθημα μή προβλέπουσα τδ πάθος. Κατόπιν 
έπήλθεν ή μεγάλη έκείνη άσθένεια, ήτις έξήντλησε τάς δυνάμεις τοϋ 
σώματός της καί κατέστησεν έντονωτέραν την ένέργειαν τών νεύρων καί 
εύαισθητοτέραν τήν καρδίαν της. Ή Μαρία δέν είχε πλέον τήν δύνα- 
μιν νά ύποχωρήση- ήγάπα μετά πάθους. Ή ιδέα τοϋ θανάτου, τήν 
δποίαν τή ένέπνευσαν στιγμαί τινες τής νόσου της, τήν έφόβιζεν έπαι- 
σθητώς" καί έπειδη άπέδιδεν δλην την άσθένειάν της είς τάς σκέψεις τής 
νυκτδς έκείνης, δέν έτόλμα εις τδ εξής νά σκεφθή τίποτε. Ό έρως, τί 
είνε λοιπόν αυτός δ έρως, πρό τοϋ δποίου δλοι κλίνουν τήν κεφαλήν, καί 
διά τον δποΐον τόσον πολύ ύπέφερε κ* έκείνη ; Σκέψεις, δάκρυα, ασθένεια, 
φόβος θανάτου, αυτό λοιπόν εινε δ έρως; Ά! όχι- κάτι τι τής έλεγεν 
δτι μία ύπερτάτη ευδαιμονία τήν περιμένει. Μία μεγάλη, μεγάλη θύρα 
ήτο προ αυτής καί έτεινε τήν χεϊρα της νά τήν άνοιξη- ή καρδία της 
έπαλλε πρό τοϋ άγνωστου- τί έκλειεν ή θύρα έκείνη; Κάποτε τής είχον 
εϊπει, άλλά δέν ενθυμείτο ουδέ είξευρε τις καί πότε, δτι μέσα είς τόν 
μαγευμένον εκείνον πύργον, τοϋ δποίου τήν θύραν έζήτει τώρα ν ’ άνοιξη, 
έκεϊ μέσα έκοιμάτο ή ευτυχία . . .

Ε’
“Ηδη ή Μαρία είσήρχετο είς το στάδιον τής άναρρώσεως καί ή αδυ

ναμία της έφαίνετο διπλάσιά ή κατά το διάστημα τής νόσου της. Είχε 
καταντήση νευρική- τό πάν τήν ήνώχλει καί ιδίως ή ιδέα τής ύποχρεώ- 
σεως, την δποίαν ώφειλεν είς τήν κυρίαν Μυριάδου- άλλ’ ή εύγενής 
οικοδέσποινα έθύμονεν δσάκις τή άνέφερε τήν ευγνωμοσύνην της καί έθύ- 

ιχονε τόσον, ώστε. .. τήν έφίλει. Ή Μαρία έπεδίωκε τδ φίλημα τής 
κυρίας Μυριάδου- είτε ή άδυναμία τής άναρρώσεως, είτε δ έρως δστις 
έξεχείλιζεν έν έαυτή, τή καθίστων άναγκαίας τάς θωπείας. Κάποτε έζή- 
τησεν ένα μικρόν καθρέπτην καί είδε τήν μορφήν της. "Ω ! τί φρίκη ! 
ήτο ωχρά, ισχνή, οστεώδης. Καί ή κόμη της ;

— Τί τά έκάματε τά μαλλιά μου ;
— Τά έχω φυλαγμένα, άπήντησεν ή ’Αγγελική.
— Θέλω νά τά ’δώ- φέρε μού τα, ’Αγγελική.
Ή δυστυχής κόρη ήναγκάσθη τότε νά τής δμολογήση τήν αλή

θειαν.
— Μοϋ τά έκλεψαν, Μαρία μου, μοϋ τά έκλεψαν.
Ή Μαρία έσιώπησε σκεπτική καί λυπημένη- ή θέα τής μορφής της 

δέν έξηλείφετο άπό τήν μνήμην της καί σχεδόν ήσχύνετο διά τήν κατά- 
στασίν της : Θά μ’ εύρίσκη πολύ άσχημη, έσκέπτετο- άν είχα τουλά
χιστον τά μαλλιά μου θά έκρυβαν έκεΐνα τήν άδυναμία μου.

Ή χαρά τοϋ Άνδρέου ήτο άπερίγραπτος- έμενεν ώρας δλοκλήρους είς 
τδ δωμάτιόν της, τή άνεγίνωσκεν δλόκληρα βιβλία, διηγήσεις, έφημερί- 
δας, καί ή Μαρία ηΰχαριστεϊτο βλέπουσα καί άκούουσα τόν Άνδρέαν. 
Κάποτε έσκέπτετο : δέν θά μ’ άφήσουν καμμιά φορά μόνην μαζή του ; 
θά τοϋ ’πώ, θά τοϋ ’πώ τόσα πολλά ! Άλλ’ δταν καμμίαν στιγμήν 
έμενον μόνοι, δέν έτόλμα ν’άνοιξη τά χείλη της.

Είς μίαν τοιαύτην στιγμήν δ Άνδρέας την ήρώτησε :
— Δέν μ’ άγαπ^ς λοιπόν καθόλου ;
Ή Μαρία έθορυβήθη- δλον τδ αίμα τδ δποΐον τής άπέμενεν, άνήλθε 

ραγδαίως είς τήν κεφαλήν της καί ένόμιζεν δτι μία χειρ έσφράγιζε τά 
χείλη της. Ευτυχώς τήν στιγμήν έκείνην ήνοίχθη ή θύρα καί είσήλθεν 
ή Αγγελική- τήν έσωσεν. Άλλά . . . διατί νά έ'λθη ;

Τό εσπέρας, πριν άποκοιμηθή, έκαμνε σχέδια συνομιλίας καθ’ έαυ- 
τήν. Είχε πεισθή δτι τής ήτο άδύνατον νά τοϋ εί'πη άπ ’ ευθείας δτι τον 
άγαπρό καί έσκέπτετο νά εΰρη κατάλληλον φράσιν, διά τής δποίας νά 
τοϋ φανερώση έμμέσως τδ αίσθημά της. Καί έπί τέλους, μίαν στιγμήν 
εύρέθησαν πάλιν μόνοι.

— Θά έκλαιες άν πέθαινα ; τόν ήρώτησεν ή Μαρία.
— Όχι, τής άπήντησεν δ Άνδρέας μειόιών.
— Καί μήπως δέν τδ ξέοω ; άν μ ’ έλυπώσουν θά ήρχεσο νά μ’ έβλε

πες δταν έβασανιζόμουν είς τδ κρεββάτι.
— Εινε ή δευτέρα φορά ποϋ μοϋ τό λέγεις αύτό, Μαρία- έπρεπε νά 

ξέρης τί ύπέφερα έγώ καί πόσαις νύκτες έμεινα άγρυπνος άπ ’ έ'ξω άπο 
τήν πόρτα σου καί τί δάκρυα έχυνα δταν ήκουα τά βογγητά σου !

— “Αχ ! δέν μ’ άφίνατε νά πεθάνω ; είπε φιλαρέσκως ή Μαρία.
— Άν μ’ άγαποϋσες τό μισό άφ ’ δ,τι σ’ άγαπώ έγώ, δέν θά το 

έλεγες αύτό.
Ή Μαρία έστράφη, ώσεί καταληφθεΐσα ύπδ άνελπίστου θάρρους.
— “Ακούσε, Άνδρέα, τοϋ είπε- δέν είξεύρω άν σέ άγαπώ ή οχι, 
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αύτο δέν θά τό μάθης ποτέ- ή θέσις δίχως εις την όποιαν εύρίσκομαι δέν 
μοϋ επιτρέπει νά δεχθώ τόν έρωτά σου.

— Μαρία !
— “Αφησε με νά τελειώσω. Είσαι νέος, νεότατος· οί γονείς σου σέ 

λατρεύουν, σέ έχουν ώς την μόνην των ελπίδα- θέλουν νά σέ ίδοϋν άπο- 
καταστημένον διαφορετικά, μέ μίαν κόρην πλουσίαν, ώραίαν, νεωτέραν 
άπό μένα" καί δικαίως. Ποτέ δέν θά δεχθώ έγώ νά σβύσουν δλαι αΰταΐ 
αί ελπίδες των έξ αιτίας μου" όχι, ποτέ. Οί γονείς σου μ ’ εκτιμούν καί 
με ύπολήπτονται" ή μαμά σου πρό πάντων μέ λατρεύει" τί θά έκαμ.νες 
έάν ησο εις την θέσιν μου ; Έτσι θά έπληρονες την άγάπην των ; Όχι,
Ανδρέα, σκέψου καλλίτερου και μή θέλης νά θυσιάσης την ελπίδα καί 

τά όνειρα τών γονέων σου. Είχα άποφασίσει νά φύγω την άνοιξιν, εινε 
όμως πολύ, πολύ έως τότε* δέν πρέπει νά μείνω τόσους μήνας άκόμ.η.

— Τί λέγεις, Μαρία !
— Πρέπει νά φύγω τώρα· ναι, δταν φύγω θά μέ λησμονήσης, καί 

πρέπει νά μέ λησμονήσης.
— Όταν φύγης θ’ άποθάνω. Όλα δσα είπες διά τούς γονείς μου δέν 

έχουν καμμίαν βάσιν. Οί γονείς μου θέλουν νά μέ ίδουν ευτυχή καί δταν 
μάθουν δτι ή μόνη μου ευτυχία εινε νά ζήσω μαζή σου, θά σέ κάμουν 
κόρη των, θά σέ κάμουν άδελφήν της ’Αγγελικής μας. Xaptv της ’Αγ
γελικής, ή όποια σέ λατρεύει, βγάλε άπό τόν νουν σου αύταϊς ταϊς 
ίδέαις, Μαρία. Ώ ! άν εϊξευρες πόσο σ’ άγαπώ ! . . .

Την στιγμήν εκείνην ήκούσθη ελαφρός θόρυβος εις την θύραν, δστις 
τούς ήνάγκασε νά σιωπήσουν, καί νά παρατηρήσουν, τότε μόνον, δτι ή 
θύρα ήτο ήμιάνοικτος. Ταύτοχρόνως σχεδόν εΐσήλθεν ή ’Αγγελική εις τό 
δωμάτιον, συγκεκινημένη, ταραγμένη" άόριστός τις δειλία άπετυποϋτο 
έπί της μορφής της καί τό βλέμμα της προσηλοϋτο παραδόξως ότέ μέν 
έπί της Μαρίας ότέ δέ έπί τοϋ Άνδρέου. Αίφνης, ώσεί έμπνευσθεϊσα ύπο 
άπροσδοκήτου σκέψεως, ένηγκαλίσθη την Μαρίαν καί την κατεφίλει, καί 
την κατεφίλει. . .

* 
* *

— Μοϋ ύπεσχέθης πώς δταν γείνω καλά θά μοϋ δείξης κάτι τι" νά 
λοιπον ποϋ^έγεινα καλά.

— Ό Άνδρέας έμειδίασε, την έ'λαβεν άπό της χειρός καί την έφε
ρεν εις τό δωμάτιον του- έπειτα ήνοιξεν έν συρτάριον καί έξήγαγεν έκεΐ- 
θεν την κόμην της.

— Τά”γνωρίζεις αύτά ;
— Ώ ! τά μαλλιά μου !
— Αύτά είχα γιά μόνη μου παρηγοριά δταν εσύ ήσουν άρρωστη καί 

σέ είχαν δλοι γιά πεθαμένη.
Ή Μαρία τά ήτένιζε μέ θλίψιν :
— Άγ ! τά καϋμένα μου τά μαλλάκια, έψιθύριζε" πώς τ’άγαποϋσα, 

πώς τά έκτένιζα καί πώς τά έκαμάρονα ’ςτον καθρέφτη ! καί τώρα. . .

Λυγμοί διέκοψαν τούς λόγους της καί οί ΰφθαλρχοί της έγέμισαν άπό 
δάκρυα. Έφερε τήν άψυχον κόμην της εις τά χείλη της καί τήν έφίλει, 
τήν έφίλει καί έκλαιε καί έσπόγγιζε μέ αύτήν τά δάκρυά της. Τής έφαί- 
νετο δτι ήτο έν μέρος τής ζωής της, τής ίδικής της ζωής, τό όποιον ητο 
νεκρόν. Τά έθηκεν δλα έπί τής κεφαλής της καί έπήγε πρό τοϋ καθρέπτου.

— Άχ ! τά μαλλάκια μου, τά καϋμένα μου τά μαλλιά 1 . . .
Όταν έστράφη, είδε γονυπετή πρό τών ποδών της τόν Άνδρέαν, καί 

όπισθεν αύτοϋ, όρθήν έπί τοϋ ούδοϋ τής άνοικτής θύρας, τήν κυρίαν Μυ
ριάδου, συγκεκινημένην. Ή Μαρία έταράχθη καί έρριψεν άπό τών χει
ρών της τήν κόμην της" ό Άνδρέας έστράφη καί εκείνος καί ήγέρθη άπο- 
τόμως όλοπόρφυρος άπο έντροπήν.

Ή κυρία Μυριάδου, άκίνητος ώς ήτο έκεϊ, ήνοιξε τάς άγκάλας της 
καί δάκρυα έπλήρωσαν τούς οφθαλμούς της.

— Έλα, κόρη μου, έλα ’ςτήν άγκαλιά μου. Τά γνωρίζω δλα" μοϋ 
τά ειπεν ή Αγγελική, εις τήν όποιαν δέν ήθέλησες νά έκμυστηρευθής, 
άλλ ’ ή οποία τά ήκουσεν δλα. Ή καϋμένη ή Αγγελική! έ/όμιζεν δτι 
δέν θά ήθελα νά συγκατανεύσω καί μέ παρακαλοϋσε γονατιστή ! Ελα, 
χρυσή μου Μαρία, ’ςτήν άγκαλιά μου" έλα, Άνδρέα, καί σύ. . .

Τό εσπέρας εις τό δεϊπνον, εις τό όποιον παρεκάθητο καί ό πατήρ τής 
Μαρίας καί τό όποιον ήτο εύθυμότατον, ή Μαρία, ώχρά άκόμη καί Ισχνή 
άπό τήν άσθένειαν, έκάθητο πλησίον τοϋ μνηστήρος της, τοϋ Άνορέου, 
καί τής νέας άδελφής της, τής Αγγελικής, ή οποία δέν έπαυε νά την 
θαυμάζη καί νά τήν έπαινή κατά τήν συνήθειάν της.

(1897) ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΕΜΗΣ

ΣΕ ΜΙΑ ΠΕΘΑΜΜΕΝ Η

Αδάκρυτο τό σώμά Σου πηγαίνει 
’Στή σκοτεινή κι’ αιώνια κατοικία του, 
Καί σαν τόν κλέφτη γλήγωρα διαβαίνει 
Κι’ όλο αντηχεί τό γελοίο ολόγυρά του.

Δέν έοχεται κανείς, δυστυχισμένη,
Που σε βλέπει ς τό στρώμα του θανάτου, 
Και τό βόδο ’ς τή λάσπη μέσα μένει 

"Οταν πάοη κανείς τήν ευωδιά του.

Έφύγανε άπό σέ τά τόσ’ ασκέρια,
Που κλειοΰσες μέ ντροπή ’ς τήν άγκαλιά Σου, 
Κι’ ήταν γιά σέ φαρμακερά μαχαίρια,

Άλλ’ ’Εκείνος που απόφυγε ή καρδιά σου,
Καί όπου ποτέ δέν άπλωσες τά χέρια, 

’’Εοχεται τώρα ώς μόνη συντροφιά σου.
(’Λ&ήναι, Λϋγουατος 1897) ΣΤ. ΜΑΡΤΖΩΚΗΣ



ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ
(Άηέθανεν έν Άθήναις τήν 28ην Φεβρουαοίου 1897)

VIA τοϋ θανάτου κατά
τό παρελθόν έτος τοϋ Λ η μη
τριόν Καλλιφρονα έξέλιπε 
και ή τελευταία ’ίσως ίστο- 
ρικωτέρα φυσιογνωμία της 
Ελλάδος, μετά της συγχρό
νου ιστορίας της όποιας συν
δέεται άναποσπάστως, άπο 
της μεγάλης ημέρας τοϋ 
Μαρτίου τοϋ 1821 μέχρι 
σήμερον, έν ταϊς αίματη- 
ραΐς σελίσι τοϋ άγώνος, έν 
τή πολιτειακή έξελίξει, έν 
ταϊς έπαναστάσεσιν, έν ταϊς 
έκθρονίσεσιν, έν τή κοινοβου
λευτική έν γένει ιστορία της 
χώρας. Μακρά ζωή, διαρ- 
ρεύσασα μέ τάς πολιτικάς 
τρικυμίας τής έποχής της...

Ό Γίρω Καλλιφρονας δ 
μετά τοϋ Καλλέργη και τοϋ 
Μεταξά πρωτεργάτης τής 
Μεταπολιτεύσεως, δ έπί μα- 
κοάν σειράν έτών άνελθών εϊς 
ΰψιστα πολιτικά άξιώματα, 
δ εϊς μακρότατον γήρας φθά- 
σας σεπτός άγωνιστής καϊ 
τοσοϋτον περιφανώς ύπηρε- 
τήσας την Πατρίδα αύτοϋ, 
έκπροσωπεϊ μακράν ιστορίαν, 
τήν ιστορίαν αύτήν τοϋ τό

που υ.ας. Ή δέ ιστορία καί ή βιογραφία τοϋ έπιφανοϋς άθηναίου πολίτου 
κατά τό υ.ακρόν αύτό χρονικόν διάστημα εινε ιστορία παμμεγίστης καί 
διαφοροτρόπου οράσεως.

'Οπως ή ελληνική μορφή του, τό ύφος του, ή έθνική διά τής λευκής 
φουστανέλλας περιβολή του άπετέλουν διά τάς ’Αθήνας έξέχουσαν πολι-
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τικήν καί ιστορικήν, πατριαρχικήν όντως φυσιογνωμίαν, οδτω καί ή 
ζωή του σύμπασα ήτο ώς τό σύμβολον, τό ένθύμημα άπάσης τής έξελί- 
ξεως τής πολιτείας, τοϋ κράτους, τοϋ πολιτεύματος, τής κοινωνίας τοϋ 
νεοελληνικού βασιλείου. Τό σέβας δέ καί ή έκτίμησις τών ’Αθηναίων 
πρός τήν ζώσαν αύτήν μορφήν τοϋ τόπου των ύπήρξεν άναλλοίωτος καί 
έπιβάλλουσα μέχρι τών τελευταίων ημερών τοϋ έσχάτου γήρατος τοϋ 
άνδρός.

Ό Γέρω Καλλιφρονάς ήρχισε το στάδιόν του έν τή ιστορία τής Ελ
λάδος ώς άγωνιστής ύπέρ τής έλευθερίας της, ιδίως δέ ύπήρξεν είς τών 
πρωτεργατών τής πολιτικής άποκαταστάσεως τής χώρας, άποδώσας εις 
τούς "Ελληνας πολίτας τήν συνταγματικήν έλευθερίαν.

Ή προσωπικότης τοϋ γέροντες Καλλιφρονά προσέλαβε τούτου ένεκα 
μεγάλην αϊγλην καί δ θαλερός γέρων μέχρις ηλικίας 88 έτών άντεπρο- 
σώπευε διαρκώς τό "Έθνος έν τώ Έλληνικώ κοινοβουλίω καί άνήρχετο εϊς 
τό ύπουργικόν αξίωμα, συγκεντρών περί έαυτόν τήν μεγαλειτέραν κομ
ματικήν καί πολιτικήν ένέργειαν τής έπαρχίας ’Αττικής, ήτις μετ’ εύ- 
λαβ-ίας καί λατρείας άνταξίας τής δράσεως καί τής ιστορίας του περιέ- 
βαλεν αύτόν.

Ό Λημήτριος Καλλιφρονας έγεννήθη τήν 47ίν Φεβρουάριου 1805 έν 
Άθήναις. Όταν έξερράγη ή έπανάστασις τοϋ 1821 ήτο μαθητής ετι, 
νεώτατος δέ έρρίφθη καί ούτος εϊς τόν μέγαν άγώνα, λαβών μέρος εϊς 
τήν πολιορκίαν τής Άκροπόλεως, εύρεθείς έντός αύτής κατά τήν πολι
ορκίαν της παρά τοϋ Κιουταχή, εϊς ήν τοσούτω διέπρεψεν.

Οί πολιορκούμενοι έν τή Άκροπόλει έστενοχωρήθησαν παρά τοϋ έχ- 
θροϋ μεγάλως, ώς έκ τοϋ μικρού αύτών άριθμοϋ, τότε δέ άνετέθη εϊς τόν 
Λημήτριον Καλλιφροναν, όπως διασχίζων τό τουρκικόν στρατόπεδον 
έξέλθη καί μεταβή εις ’Ελευσίνα, ϊνα ζητήση έπικουρίας παρά τών 
έκεϊ έστρατοπεδευυ.ένων 'Ελλήνων ύπό τήν άοχηγίαν τοϋ Καραϊσκάκη. 
Τήν λίαν κινδυνώδη ταύτην άποστολήν ήρωϊκώς έξετέλεσεν δ Καλλιφρο- 
νας, παραλαβών μεθ ’ έαυτοϋ τόν Άθηναϊον Μισαραλιώτην καί τινα 
άλλον, μεθ’ ών φθάσας εϊς ’Ελευσίνα, έζήτησεν έπικουρίας. Καί άπε- 
στάλη τότε δ στρατηγός Κριεζώτης μετά οκτακόσιων άνδρών, δστις καί 
εϊσήλασεν είς την Άκρόπολιν. Κατά την είσοδον ταύτην τών Ελλήνων 
έν τή Άκροπόλει συγκατηριθμεϊτο καί δ πρεσβύτερος αύτοϋ αδελφός 
Ιωάννης Καλλιφρονας, δστις κατόπιν έν μια έφόδω τών Τούρκων πρός 
αλωσιν τοϋ ’Ωδείου τοϋ Ήρώδου τοϋ ’Αττικού, καιρίως πληγείς έπί τοϋ 
μετώπου, έπεσε. Καθ ’ ήν δ ’ έποχήν δ πρεσβύτερος άδελφός του έπιπτεν 
εντός τής Άκροπόλεως, δ Λημήτριος Καλλιφρονάς πολεμών έκτος καί 
έν ΙΙειραιεϊ προ καί μετά τήν έλευσιν τοϋ στρατηγού Καραϊσκάκη έπλη- 
γονετο εϊς την άριστεράν χεϊρα.

Αμα τή ανακωχή τότε, έξελέγη, καίτοι νεώτατος ών, δημογέρων, 
αμα οέ τή απελευθερώσει τής Ελλάδος έξελέγη Δήμαρχος τής Αττι
κής, πρώτος αύτός κατά τήν πρώτην έκείνην δημοτικήν έκλογήν μεταξύ 
των τριών άλλων, έκλεγομένων κατά τά τότε είθισμένα. Άλλ’ ή βα-
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σιλεία τότε ένεκα της νεαράς ηλικίας και τών φιλελευθέρων φρονημάτων 
τοΰ Λημητρίου Καλλιφρονά έπεκύρωσε την εκλογήν ετέρου. Έξελέγη 
δμως ευθύς Ποόεδρος τοϋ Δημοτικού Συμβουλίου ’Αθηναίων, ώς τοιοϋτος 
δέ έπρότεινε λίαν θαρραλέως καί συνετάχθη ψήφισμα παρά τοΰ Δημο
τικού Συμβουλίου, διά τοΰ όποιου έζητεϊτο Συνταγματική Πολιτεία. 
Τούτου ένεκα διελύθη τό Δημοτικόν Συμβούλιον καί κατά τόν τότε νό
μον ή διάλυσις έπέφερε καί την παΰσιν τοΰ Δημάρχου. Γενομένης δέ νέας 
εκλογής τώ 1837 έξελέγη πάλιν σχεδόν διά παμψηφίας Δήμαρχος, δτε 
πλέον έπεκυρώθη ή έκλογη του.

Άπό της εποχής έκείνης άρχεται ή εύτολμος καί έντονος πολίτικη 
του κατά της Κυβερνησεως τοΰ πρώτου Βασιλέως τών Ελλήνων Όθω- 
νος καί κατ’ αυτού τοΰ ίδιου. Πρώτος αυτός έπρόφερε τήν λέξιν τότε 
Έπανάβταβις. Κατά τής Βασιλείας έπανάστασις μάς μένει, είπε προς 
τήν Κυβέρνησιν, άν δέν είσακούηται καί ή φωνή τών δημοτικών συμ
βουλίων ώς άντιπροσωπευόντων τόν λαόν, προκειμένου περί τών νέων 
έκδοθέντων τότε φορολογικών θεσμών.

Είς τό τέλος τής περιόδου έζελέγη καί πάλιν δι ’ απολύτου πλειοψη- 
φίας, άλλά δέν τώ επετράπη ούτε δημοτικός σύμβουλος νά μείνη έπί τή 
προφάσει, ότι ήτο καί έπαρχιακός, καίτοι αυτός είχε παραιτηθή τοΰ 
αξιώματος έκείνου.

’Εν γένει ό Όθων έθεώρει τόν ζ/ημήτριον Καλλιφρονάν ώς ένα τών 
έπικινδυνωδεστέρων φιλελευθέρων.

Ό Καλλιφρονάς αναφαίνεται ειτα ώς σπουδαιότατος εργάτης τής 
3ίϊ Σεπτεμβρίου. Έν τή μεταβολή τοΰ Συντάγματος έλαβεν ένεργώ- 
τατον μέρος αυτός μόνος έκ τών πολιτευομένων συνεδριάσας μετά τοΰ 
Καλλέργη καί τοΰ Μεταξά έν τή οικία αυτού, όπου καί ύπεσχέθη νά παρά- 
σχη τήν συνδρομήν όλοκλήρου τής πόλεως πρός έπίτευξιν τοΰ Συνταγμα
τικού πολιτεύματος. Καί έν τή περιστάσει ταύτη διεκρίθη διά την επα
ναστατικήν ιδιοφυίαν του. Είς τούς στρατιωτικούς αρχηγούς, τόν στρα
τηγόν Καλλέργην, δστις διηύθυνε τό ιππικόν καί τόν Σκαρβέλην, δστις 
διηύθυνε τό πε'ζικόν, έβεβαίου, δτι ό λαός έν νεύμα άνέμενε πρός έξέγερ- 
σιν, άλλά δέον νά συμπράξη ό στρατός, είς δέ τούς πολίτας έβεβαίου, 
δτι ό στρατός ήν έτοιμος. Τούς στρατιωτικούς άρχηγούς παρώτρυνεν, 
δτι οί στρατιώταί των δέον νά μη ύπνώσωσιν, ΐνα ώσιν έτοιμοι είς το 
σύνθημα, δπερ ήτο τρεις πυροβολισμοί άπό τής Άκροπόλεως. Έτηρήθη 
δέ τόση μυστικότης παρά τοΰ Καλλιφρονά, ώστε, παρ’δλας τάς μεγίστας 
προσπάθειας τής ’Αστυνομίας, δπως ματαιώση τό κίνημα, τούτο επέ
τυχε, χάρις είς τήν ετοιμότητα τοΰ γέροντος Καλλιφρονά, δστις έκείνην 
τήν εσπέραν διά νά έξαπατήση τήν άστυνομίαν, μετέβη άμερίμνως δήθεν 
είς τό θέατρον. Καί ουτω ύπήρξεν είς τών πρωτεργατών τοΰ κινήματος 
τής δ7)» Σεπτεμβρίου καί τής παροχής παρά τοΰ Βασιλέως Όθωνος τοΰ 
Συντάγματος.

Ειτα δ Καλλιφρονάς έξελέγη τώ 1843 Πληρεξούσιος έν τή Συντα
κτική Συνελεύσει καί ύπ ’ αύτής μέλος τής έπιτροπής έπί τής συντάξεως 

τοΰ Συντάγματος, ού έγένετο καί εισηγητής καί τοΰ Εκλογικού νόμου. 
Μεθ ’ δ έξελέγη Βουλευτής έν τή πρώτη βουλευτική έκλογή μεθ ’ ολοκλή
ρου τοΰ συνδυασμού αυτού καί τό πρώτον ’Αντιπρόεδρος έν τή Ελληνική 
Βουλή έκ τής Στερεάς Ελλάδος. Διότι εινε γνωστόν, δτι τότε έξελέγη- 
σαν τρεις αντιπρόεδροι τής Βουλής, έκ μέν τών νήσων ό Κανάρης, έκ 
τής Πελοποννήσου ό Κανέλλος Δεληγιάννης καί έκ τής Στερεάς ό Δη- 
μήτριος Καλλιφρονάς.

Διωρίσθη κατόπιν Γενικός Γραμματεύς τοΰ 'Υπουργείου τών Εσω
τερικών, έχων συγχρόνως τό αξίωμα τοΰ Βουλευτοΰ καί τοΰ ’Αντιπροέδρου. 
Τό δεύτερον έτος τής βουλευτικής έκείνης περιόδου έξελέγη Πρόεδρος τής 
Βουλής. Πριν δέ λήξη ή προεδρία του, έγένετο Υπουργός τών Εκκλη
σιαστικών καί τής Δημοσίας Έκπαιδεύσεως, πρωθυπουργού δντος τότε 
τοΰ αειμνήστου Κανάρη.

Πάντοτε έχων φιλελευθέρους ιδέας, έπήλθεν έναντίον τής βασιλείας 
τοΰ “Οθωνος καί έ’λαβε λίαν ενεργόν μέρος είς τήν έπανάστασιν τοΰ 1862, 
καθ ’ ήν έγένετο ή έξωσις αυτού.

Ό Λημήτριος Καλλιφρονάς τήν έπομένην τής 107!? ’Οκτωβρίου 
καταργηθείσης τής βασιλείας τοΰ Όθωνος καί τής άντιβασιλείας τής 
’Αμαλίας, έλαβε μέρος έν τή ύπό τόν Βούλγαρην έπαναστατική κυβερ

νήσει, ώς Υπουργός τών Ναυτικών, καί δταν έγνώσθη, δτι ή φρεγάτα 
« Ελλάς» έφ ’ ής έπέβαινον οί ατυχείς έξόριστοι βασιλείς έφάνη πρό τοΰ 
στομίου τοΰ λιμένος Πειραιώς, κατήλθεν αμέσως ώς εκτελεστής τών βου
λών τοΰ “Εθνους, έπέδωκε διά τοΰ ύπασπιστοΰ του τώ Όθωνι τό ψήφισμα 
τής καταργήσεως τής δυναστείας του καί παρέλαβεν άπό τόν κυβερνήτην 
Παλάσκαν τήν φρεγάταν μετά τήν έξ αύτής έπιβίβασιν τών εξόριστων 
έπί τοΰ άγγλικοΰ πλοίου, δπερ τούς έφερεν είς τήν Εύρώπην.

Έν τή αμέσως συγκληθείση μετά ταϋτα Εθνική Συνελεύσει, ήτις ένέ- 
κρινε τήν έξωσιν καί έψήφισε τήν έκλογήν νέου βασιλέως, έλαβεν ώς 
Πληρεξούσιος σπουδαιότατον μέρος. Τώ 1865 έγένετο καί πάλιν Υπουρ
γός τής Παιδείας ύπό τόν αείμνηστον Δεληγιώργην ώς καί αύθις τώ 
1872 ύπό τόν ίδιον.

Τώ 1885 έξελέγη Πρόεδρος τής Βουλής, έξηκολούθει δέ νά τιμά- 
ται διά τής ψήφου τών συμπολιτών του είς τό αξίωμα τοΰ Βουλευτοΰ, 
άκολουθών κατά τούς μετέπειτα χρόνους τήν πολιτικήν τοΰ κ. Δηλιγιάννη.

Πρός τόν Γέροντα Καλλιφρονάν ειχον προσφερθή πλειστα παράσημα, 
τά όποια έκ χαρακτήρος δέν έδέχετο, άρκεσθείς μόνον νά φέρη τό παρά- 
σημον τοΰ Άγώνος καί τόν Ελληνικόν Μεγαλόσταυρον. Τελευταίως είχεν 
άπόσχη τής πολιτικής, ήσυχάζων έν τή αρχοντική του οικία, άφήσας δέ τό 
πολιτικόν στάδιον είς τούς υιούς του, οϊτινες φιλοτίμως καί έπαξίως συνεχί- 
ζοντες τήν δράσιν τοΰ πατρός αύτών, κατέχουσιν άπό τινων έτών, ό είς 
μεν τούτων ο κ. Λάμπρος Καλλιφρονάς τό αξίωμα τοΰ Δημάρχου ’Αθη
ναίων, ό δέ έτερος ό κ. ’Ιωάννης Καλλιφρονάς άνώτερος ’Αξιωματικός 
τοΰ Ναυτικού, τό άξίωμα τοΰ Βουλευτοΰ ’Αττικής.

Ο ζ/. Καλλιφρονάς, έκ πάντων τών αξιωμάτων του, ώς Δημάρχου, 
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Βρυλευτοϋ, 'Υπαλλήλου, 'Υπουργοί και έν ήμέραις πονηραΐς έξήλθε πάν
τοτε άσπιλος. Μέ λεύκάς τάς τρίχας, τήν ψυχήν, τήν φουστανέλλαν, 
διετήρησε [/.έχρις τελευταίας στιγριής και λενκάς τάς χεϊρας. Έγεννήθη 
άρχο;ζένου τοϋ αίώνος καί άπέθανε, τοϋ αίώνος σβύνοντος, φέρων δλα του 
τά ετη καί δλα τά έ'νδοζα άριστεϊα τών μεγάλων έποχών, τής άπο- 
καταστάσεως, τής Μοναρχικής, τής Συνταγματικής, τής ’Επαναστα
τικής, τής Έκθρονιστικής, τής Κοινοβουλευτικής ιστορίας τής πατρίδος 
ήμών. Τδ στάδιόν του, ώς πολιτευόμενου, έπέστεψεν ή έκπλήρωσις πάν
των τών πόθων του, τδ δέ γέρας τών πολιτικών άγώνων του ύπήρξεν 
ή έπιτυχία καί ή τιμή. Τιμώμενος ύφ ’ δλοκλήρου τοϋ Λαού τών ’Αθη
νών, τιμώμενος ύπδ τής Πολιτείας και τής Κοινωνίας συμπάσης, έ'κλινε 
τήν κεφαλήν ύπδ τό βάρος τών έτών καί μέ τήν δύσιν τοϋ ήλιου τής 1Ί« 
Μαρτίου τοϋ 1897, ένεκλείσθη εις τδν τάφον δ ζ/. ΚαΛλιφρονδ?, έν τώ 
προσώπω τοϋ όποιου είκονίζοντο άκόμη οί χρόνοι τής νεωτέρας ιστορίας τής 
Ελλάδος, έλαφρδν δέ τό χώμα τής ’Αττικής έκάλυψε τον τετιμημένον 
τών ’Αθηνών Δημογέροντα, τό μόνον καί τελευταιον λείψανον τής γενεάς 
εκείνης, εις ήν οφείλεται ή δημιουργία καί ή θεμελίωσις τής νέας Πολι
τείας, τοϋ έκ τών έρειπίων άναγεννηθέντος 'Ελληνικού ‘Έθνους.

Μαγευτικά τό ρυάκι μουρμουρίζει 
Σά στόμα άρμονικό που αγάλι γάλι 

‘Ομηρικά τραγούδια ψιθυρίζει.
' 85

Καί σάν κόρη πανώρηα ξαπλωμένη 
Ανοίγει ή φύσις τή θερμήν αγκάλη, 
Κάποιο θεό τ’ Όλυμπου περιμένει.

11 ανομοώτυπον υπογραφής ΔηιιιιτοίοΓ Καλλιόοονα

1

Αφ'
Ή
Καί 
’Εδώ

τη χρυσή της "Εφεσο επιστρέφει 
δοξασμένη Άρτεμις, ή 'Εκάτη 
τ' αργυρό της άρμα αγάλι στρέφει 
κ έκεϊ μέσ’ ’ςτ’ ούρανοϋ τά πλάτη.

Μια ζήλια μυστική θαρρείς πώς τρέφει 
Κι’ όλο κυτταζει έν απαλό κρεβάτι, 
Σέ διάφανα κρυμμένη κι' άσπρα νέφη, 
Νά ϊδή του νιοΰ τήν δψι τή δροσάτη.

2
’Στο μάγουλο μή βάνης τό μαντίλι 
Νά κρύψης τά σημάδια τοϋ έρωτά μου 
Π’ άφήκαν τά φρυμένα μου τά χείλη 
Καί τά θερμά κι’ αμέτρητα φιλιά μ.ου.

85
Τό πρώτο φώς μόλις ψηλά άνατείλη 
Χωρίς σημάδι θά φανής μπροστά μου, 
Χαράς φωναϊς τό στόμα σου θα στείλη 
Κ' εγώ θ’άκούω τό χάρο ’ς τήν καρδιά μου.

85
"Ισως κι’ αύτά τά βράδυα λησμονήσης 
Και σέ λευκό λαιμό, φλόγα γεμάτη, 
Μανιωμένου θεριοΰ σημάδια αφήσης.

85
Μά ή τύχη, κακοροίζικη, ας σέ σώση 
Άπό πληγή ποϋ δέ θωρεϊ τό μάτι 
Καί που μπορεί τό θάνατο νά δώση.

3
’Στο κάθε μ,ου Φιλί ποϋ ξεκολλάει
’Αφ’ τήν καρδιά ποϋ αλύπητα μοϋ σφάζεις, 
'Ωσάν σφυρί τό στήθος σου κτυπάει
Καί μέ τήν άκρη τοϋ ματιοϋ κυττάζεις.

85
"Αγρια τό βλέμμα λάμπει καί γελάει 
Κι’ άπό τά βάθη τής ψυχής στενάζεις 
Κι’ άν τό λαιμό σ’ αγγίξω ποϋ λυγάει 
Τινάζεσαι μεμιάς κι’ ανατριχιάζεις.

85
Μή μοϋ κρατής τό μέτωπο γυρμένο 
Άν λίγο φώς τό νιό φεγγάρι ρίχνη 
Μεσ’ ’ς τοϋ βουνοϋ τήν κορυφή κρυμμένο,

85
Κι ’ άσήκωσε τ' ολόμαυρο κεφάλι
Να ιδής αυτή τή φύσι ποϋ μάς δείχνει 
ΓΙλατυά πλατυά τ' άφράτα της τά κάλλη.

4
Μοϋ λές πώς ζώ 'ς τό μολυσμένο χώμα 
Καί δέ μπορώ ν’ ανοίξω τά φτερά μου 
Να ψάλλη άγάπαις θεϊκαϊς τό στόμα 
Κι άγνούς παλμούς ν ακούσω ’ς τήν καρδιά μου.
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“Οσο φθάνει τ’ άφράτο σου τ'ο σώμα,
Τόσο μπορεί νά φθάση ή φαντασιά μου,
’Σ τήν ΰλη ζώ καί μεσ’ 'ς τή λάσπη ακόμα 
Κ’ εσέ ποθώ νά κλειώ ’ς τήν αγκαλιά μου,

St
Τοϋ κορμιού σου τή ρόδινη ατμόσφαιρα
Δέ πιθυμώ καθόλου νά περάσω,

’Άσε νά ζώ ’ς τδ μυρωμένο αέρα,
St

Κι’ άν τώρα ποϋ μπορώ νά σ’ αγκαλιάσω 
Γένης ψηλή και φθάσης τον αιθέρα,
Θά ΐδής φτερά πώς έχω νά σέ φθάσω.

*

Πο·.άν άβυσσο ’ς τά μαΰρα σωθικά μου 
'Ο δόλιος κλειώ, σύ, κόρη μου, δέ ξέρεις, 
Μονά/’ άκοϋς τά τόσα βάσανά μου 
Και μέ κυττας μέ πόνο και υποφέρεις.

St
Πότε ποθώ νά σέ θωρώ μπροστά μου 
Τής κόλασις ταϊς φλόγες νά μοϋ φέρης, 
Νά δαιμονίσης μέσα τήν καρδιά μου 
Καϊ ντροπιασμένα λόγια νά προφερης.

St
Πότε σ’ εμέ τον ουρανό ν’ άνοιξης
Κι’ αύτό τδ βάρος τής ζωής ποϋ ζοΰμε 
Πώς νά βαστάξω μόνη νά μοϋ δείξης.

St
Καϊ πότε ’ς τήν αγκάλη νά μέ κλείσης, 
Μαζί μ’ εσέ ’ς τή λάσπη νά κυλιοϋμε, 
Νά μέ πατής καί νά μ’ έξευτελίσης.

e
Μακρυά άπό σέ, κόρη χρυσή, θά φύγω 
Κι’ άφ’ τδ μάτι τδ δάκρυ άγάλι στάει,
Τδ ματωμένο στήθος μου σ’ ανοίγω
Κ’ ή καρδιά μου σ’ έσέ γοργά πεταει.

St
Κι’ όταν τδ μάτι πλειά δέ θά ξανοίγω 
Ποϋ τά σπλάχνα σά ξίφος μοϋ περνάει, 
Μεσ’ ’ς τδ λαιμό κάθε φωνή θά πνίγω 
Μά σά θεριό ή ψυχή μου θά βογγάη.

St
Μέσα σ’ αύτό τδ στήθος άπό πέτρα
Μάδειασες παρευθϋς καί δίχως πόνο

"Ολα τά βέλη πωχες ’ς τή φαρέτρα.
St

Χωρίς καρδιά μεσ’ ’ς τή ζωή τή ψεύτρα, 
Θά λαχταρώ γιά μιάν άλήθεια μόνο
Καϊ θά ποθώ τή λυγερή μου κλέφτρα.

Στρέφε δσο θές άλλοϋ τά βλέμματά σου, 
Γιά ίδές χαμογελώντας σ’ άγναντεύω, 
Σέ χίλιους δόσε τήν τρελλή καρδιά σου, 

’Σ τδ πεϊσμά μου κ’ εγώ θά σέ λατρεύω.
St

Λέγε όσο θές τά τόσα μυστικά σου
Σ’ οποίο θαρρείς πώς τρομερά ζηλεύω, 

“Ανοιξε σ’ όποιο θές τήν άγκαλιά σου,
Μιας μόνης ώρας έρωτα γυρεύω.

St
’Αχνίζεις ποϋ μιλεϊς, τρέχει τδ δάκρυ
Κι’ άδιάφοραις ματιαίς σ’ εμένα ρίχνεις,
Σ’ εμέ ποϋ μένω μόνος σέ μιαν άκρη.

St
Κι’ όμως ενώ τά μάτια ερωτευμένα 
Στρέφεις άλλοϋ καί περιφρόνια δείχνεις, 
Κάτι γροικάς ’ς τδ πεϊσμά σου γιά μένα.

S

Τρέχε κ’ έσύ χαρούμενη τά μέρη 
“Οπου σκεπάζει τδ λευκό τδ χιόνι,
Κ’ ή ψυχή ποϋ γιά σέ τόσο υποφέρει
Τδ λυγερό κορμί σου περιζώνει.

St
Τρέχε κ’ έσΰ χαρούμενη τ’ άγέρι
Ποϋ τούς κρυφούς σου πόθους βαλσαμόνει
Καί τής ζωής χαίρου κ’ εσύ τ’ αστέρι
Ποϋ κάθε άγνό σου λογισμό χρυσόνει.

St
“Οπου κι’ άν είσαι άς χαίρεται ή καρδιά σου, 

Κι’ άν ’ μιά πνοή γροικήσης νά φυσήση 
Καί σάν δροσιά νά ρίξη ’ς τά μαλλιά σου,

St
Θυμήσου εμέ ποϋ εσένα δέ ξανοίγω 
Καί σάν τρελλδς τών στεναγμών τή βρύσι 
Και τοϋ δακρυοϋ τή φλέβα τώρα ανοίγω.

9

Άφ’ τδ βιβλίο δέ σήκονε τδ μάτι 
Κ’ έστεκα σιωπηλός νά τήν κυττάζω 
Καί νά μαυρίζη έξάνοιγα έκεϊ κάτι 
Ποϋ μ’ έκανε νά τρέμω, νά στενάζω.

■Β
Κ’ έλεγα μοναχός : ζώ ’ς τήν άπάτη 
Αρχίζοντας σιγά νά τήν πλησιάζω : 
Αχ! κύτταξε, σκληρή, κ’ εμέ 1 κομμάτι 
Ποϋ σ’ άγαπώ κι’ άπό τή ζήλια βράζω.
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"Οταν είδα, τδ στόμα νά σιμώση
Είς τδ χαρτί μέ μάτι δακρυσμένο 
Κ’ ένα φιλί στενάζοντας νά δώση,

«Ποιανού φιλεϊς, φωνάζω, τήν εικόνα;» 
Γιά ίδές, μου λέει μέ πρόσωπο γυρμένο, 
Είνε ή δική σου, κ’ έγυρα τδ γόνα.

ΙΟ

«Τήν αρετή θρηνήστε που πεθαίνει 
Σείς ποϋ τ’ Όλυμπου οί αθάνατοι ζηλεύουν,

"Ολοι οί θνητοί βαρέθηκαν μιά ξένη 
Και 'ς τά τρελλά της λόγια νά πιστεύουν.

«Κανένας φίλος πλειά σ’ αύτή δέ μένει,
Τήν ήδονή μόνο ’ς τή γη γυρεύουν»

"Ετσι φωνάζει ή απέραντη οικουμένη
’Σ τούς λίγους δυστυχείς ποϋ τη λατρεύουν.

’Εγωιστής κ’ έγώ, γοργά τδ βλέμμα
Μ’ ένα γλυκδ χαμόγελο γυρίζω 
Κι’ ανεβαίνει ’ς τδ πρόσωπο τδ αιμα.

Τρίβω κρυφά τά χέρια καί δακρύζω 
Καί μοναχός μου λέω : δέν είνε ψέμμα
Κάτι άοχινώ περσότερο ν’ αξίζω.

11

"Ακούσε πώς γελώ, άκου πώς βγαίνει
Καί πώς ξεσπα ή απέραντη χαρά μου,

‘Σ τδ γέλοιο ποϋ βροντή, στέκει κρυμμένη
Ή δύναμι ποϋ κλειώ μεσ’ ’ς τήν καρδιά μου.

Είνε ή ψυχή ’ς τή λύπη πάντα ξένη
*Αν κι’ άγρια έκφράζω τήν τρελλή εΰτυχιά μου, 
Καϊ ’ς τδ ζωΐ'φι π’ άγνωστο πεθαίνει

’Ανοίγω γκαρδιακά τήν αγκαλιά μου.
Sf

Γέλα μαζί μου, δ κόσμος ’έτσι θέλει,
Στ’ αγκάθια έπάνω ρόδα γιά νά στρώση,
Γέλοια, φωναίς τδ στόμα μας άς στέλλη"

Μά τδ γλυκό σου μάτι άς μή δακρύζη
Κι’ άς μή μοϋ λες πώς ή χαρά μου ή τόση
Τοϋ Ριγολέττου τή χαρά θυμίζει.

(Έν Αθήναις τή 5V Νοεμβρίου 1897)
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΡΤΖΩΚΗΣ

οί, οί συγγραφείς, οί καλλιτέχναι, έν 
γένει οί μεγάλοι έργάται τής σκέψεως ύπεί- 
κουσι δημιουργοϋντες είς διττόν νόμον, εις 
τήν άτομικήν των ιδιοφυίαν καί είς τό 
πνεϋιια τών χρόνων των. Καί δ μέγιστος 
υ.ουσουργός άπετύπωσεν είς το κολοσσιαϊον 

V Λ_._ V _Λ.. Α,πΙ... τί)ν
τόν
του 

. Τό άπέ- 
ζωηρά τά 

τοϋ άσθενικοϋ όργα- 
τών οικογενειακών δυσχερειών 
όποιων έζησε, καί τάς γεν-

έργον του τό άποπνέον τήν θλΐψιν, 
ύπερηφανίαν, τήν ελευθερίαν, και 
ήρωϊσμόν, τά απηχήματα τής ψυχής 
καί τό πνεύμα τών χρόνων του. 
ραντον έργον του ενέχει οΰτω 
ίχνη τής έπιδράσεως 
νισμοϋ του, ""■· 
έν μέσω τών οποίων έζησε, x 
τής ελευθερίας, τάς δποίας ένέβαλλεν εις 

ή Γαλλική έπανάστασις.
ον τήν οργανικήν Μουσικήν ό Haydn, δ 

ον θάνατον τοϋ οευτέ- 
ον 18°'' αιώνα άρχεται νέα δι ’ αύτήν εποχή, ή έποχή 

, ής δ Beethoven εινε ή καταπληκτική έκφρα- 
ή έπιβάλλουσα έκπροσώπησις. "Αμεσος διάδοχος τών δύο προδρόμων 
κατά τήν πρώτην περίοδον τοϋ έργου του, διαιρουμένου εις τρία 

τμήματα, ύφίσταται, δπως πάντες οί ύπέροχοι άνορες την έπί- 
τοϋ κύκλου, έν ω άνεπτύχθη καί αί πρώται συνθέσεις του είνε 

ϋ ύφους τοϋ Haydn καί τοϋ Mozart. Επέρχεται 
ή μουσική αύτοϋ χειραφέτησις. Κατά 

ερίοδεν δ Beethoven διαρρη- 
;ϊτινες συνεϊχον αύτόν πρός το παρελθόν μάλιστα οε 

καί διαβλέπων τό έν τή Μουσική μέγα

ναίας
πάσας τάς

Τρεις μεγαλοφυίαι προήγαγι
Mozart και δ Beethoven· άλλά κυρίως μετά 
ρου, δστις κλείει τό 
τής νεωτέρας Μουσική

ο ίοεώοες 
τότε εύγενεϊς καρδίας

σις, 
του, 
μεγάλα 
δρασιν
φανερά άπομίμ.ησις 
έν τούτοις υ.ετ ’ ού πολύ άπότοαι\ ζ , ~ W ~την οευτερχν ταύτην του έργου αυτου 
γνύει τούς δεσμούς, 
συναισθανόμενος τήν ιδίαν αξίαν



ΠΟΙΚΙΛΗ

εις άγνωστον μέχρι τοϋδε ορίζοντα, δέν έννοεϊ πλέον ουδέ ν ’ άκούση περί 
τών πρώτων έργων αύτοϋ, έν οις ακολουθεί ποτέ μέν τόν Mozart, τοϋ 
οποίου έξέχουσα αρετή ήτο ή τρυφερότης τής στοργής, ή άφ-λής χάρις, 
ποτέ δέ τον Ilaycln, έν τω έργω τοϋ όποιου άντενακλάτο ή φυσική 
τής δημιουργίας μεγαλοπρέπεια καί άπλότης, ό θαυμασμός τής οποίας 

είχε κυριεύσει τό πνεύ
μα του. Καί εις τόν 
έπαινέσαντα ποτέ τε- 
μάχιον έκ τών πρω
τολείων του, άπηρνήθη 
αύτό ό Beethoven, 
άπαντήσας έν οργή δτι 
ή σύνθεσις αΰτη δέν ήτο 
ΐδική του, άλλ ’δτι ήτο 
τοϋ Mozart.

Ή δευτέρα αΰτη πε
ρίοδος, ήτις συμπίπτει 
πρός την εύκρινεστέραν 
άνάπτυξιν τής άτομι- 
κότητός του, άποκαλύ- 
πτουσα ούχί πλέον ΐδ'.ο- 
φυά καί νεωτεριστήν 
μουσουργόν, άλλ’ άνα- 
μορφωτην έν τή τέχνη 
καί μάλιστα μουσηγέ- 
την, έγκαινίζεται διά 
τής μεγαλοπρεπούς καί 
πένθιμου έκείνης « Η
ρωικής συμφωνίας»,τήν 
οποίαν συνέλαβεν, ΐνα 
ύμνηση τό κλέος τοϋ 
Ναπολέοντος έν τώ προ- 
σώπω τού όποιου, ώς 

καί πάντες οί λαοί τοϋ κόσμου, διέβλεπεν ένσεσαρκωμένον τό τότε εΐπερ 
ποτέ περιπόθητον τής έλευθερίας πνεύμα.

Έν τούτοις έν πλήρει ζωή καί διανοητική άκμή ό δημιουργός τής «έν- 
νάτης Συμφωνίας» στερείται βαθμιαίως τής άκοής, τό δέ πάθημα τούτο 
βυθίζει αύτόν εις άρρητον μελαγχολίαν. Ζητεί έκτοτε τήν μοναξίαν, 
φεύγει τόν κόσμον, παραδίδεται έξ ολοκλήρου εις τάς ιδίας σκέψεις μα
κράν τού θορύβου. Αύτός, ό τοσοϋτον μέχρι τότε κοινωνικός, εις τόν όποιον 
ή μετά τών φίλων άναστροφή είχε τοσαϋτα θέλγητρα, άποχωρεϊ μόνος 
φέρων άντί συντρόφων τά βιβλία τής προτιμήσεως του, καί διερχό- 
μενος τάς ήμέρας του έν μέσω τής φύσεως, έξερευνρί τά άπόκρυφα τής 
άνθρωπίνης καρδίας, άγαπα ν’ άναπνέη τάς μεθυστικάς εύωδίας, νά

τό γοητευτικόν μεγα- 
τον έπί γής τούτο σχολεϊον τής τέχνης εις 

— — έμπνέει καί

συνθέτει τό 
δ τίτλος τοϋ 

τον Χριστόν.
τήν τρίτην καί κρα- 

ή

/

έμπνέηται ύπό τοϋ συοιγμοϋ τών οασών, καε 
λεΐον τής φύσεως το τελειότα 
τά μυστήρια τού όποιου τοσοϋτον βαθέως είσέδυσε, τόν 
τόν διδάσκει.

Ύπό τήν σκιάν τού ωραίου δάσους τού Schoenbrun 
Oratorio «ό Χριστός έν τω δάσει τών Έλαιών». Μόνος 
έργου μαρτυρεί περί τής άγάπης τοϋ Beethoven προς 

Καί τά έτη τοϋ μοναστικού του βίου άπετέλεσαν 
τίστην τού έργου αύτού περίοδον, καθ’ ήν ή ήδη όξεΐα κρίσις του, 
έμπνευσμένη άντίληψίς του, τό έν αύτφ δαιμόνιον άπεκάλυπτον δτι προς 
τώ λυρισμώ έκρύπτετο έν αύτώ ή ποίησις, ή φιλοσοφία, ό μουσικός μυ- 
στικισμός βαθύτατος.

« Ύπάρχουσιν άναμφιβόλως εύνοϊκαί έποχαί, καθ’ άς τά πάντα φαί
νονται έν μεγίστη πρός άλληλα άρμονίρι, καθ ’ άς ή ευφυΐα τών κριτών 
έρχεται έπίκουρος εις τούς πόθους τών καλλιτεχνών. Εύτυχεϊς έποχαί, 
εύτυχέστεροι καλλιτέχναι, διότι έρχονται έν εύθέτω χρόνω, ώστε νά μή 
συναντώσιν είμή πνεύματα δυνάμενα νά τούς έννοώσι καί μειδιάματα 
ΐνα τούς ένθαρρύνωσι».

Τό άληθές τών λόγων τούτων έπικυρούσι πολλαί εύτυχεϊς περιστάσεις 
κατά τόν βίον τοϋ άθανάτου Μουσουργού.

Έν τή πρώτη γραμμή τών ευμενών περιστάσεων, αΐτινες συνετέλεσαν 
εις τήν άνάδειξιν τής καλλιτεχνικής αύτοϋ ευφυΐας εινε καί ή εύτυχής 
συνάντησις πεφωτισμένων άνδρών, ικανών νά διδάξωσιν αύτόν τήν δύνα- 
μιν καί τόν σκοπόν τής μουσικής, δστις δέν άποβλέπει εις τήν έπίδειξιν 
τής έπιτηδειότητος τοϋ μουσικού ούδέ απλώς εις τήν τέρψιν τής άκοής, 
άλλ ’ εις τήν ερμηνείαν τών αισθημάτων ώς ό λόγος εις τήν έρμηνείαν 
τών ιδεών. Ούτως άντελήφθησαν αύτής κατά τό μάλλον ή ήττον εύκρι- 
νώς τά μεγάλα μουσικά πνεύματα ήδη άπό τών ήμετέρων προγόνων. 
Καί αύτός δέ ό μέγας φιλόσοφος ’Αριστοτέλης ομοίως κρίνει περί τής δυνά- 

- ' ’ ’ " ' ' -t τών ήδέων, ή δέ
ιύτω, νά γνωρίζη νά άπολαύη, νά άγαπα, 

τοϋ λογικού, έ’πεται δτι ούδέν εινε μαλ- 
ό έθος νά κρίνωμεν ύγειώς περί τών 

τέρας άπολαύσεις έκ τών εύγενών 
Ούδέν άρα εινε ίσχυρώτερον τών 
,ίς το μιμεϊσθαι ώς οίόν τε κάλ- 

άνδρείαν καί αύτήν τήν σωφρο- 
έναντία αισθήματα τής ψυχής............ Ή
τών ηθικών αισθημάτων καί εύθύς ώς μετα- 
..... ............. ί τά αισθήματα τών άκροατών, 
νίαν ή ψυχή καταλαμβάνεται ύπό μεγα- 

άλλαι άρμονίαι μαλάσσουσι την ψυχήν, άλλαι 
τήν ψυχήν, παρέχουσαι αύτή άκραν γαλήνην καί 

ένθουσιασμόν ».

μεως τής Μουσικής λέγων «έπειδή ή Μουσική εινε 
άρετή άκριβώς κεϊται, έν τούτω, νά γνωρί... 
νά μισή κατά τά κελεύσματα 
λον άξιον τής ήμετέρας σπουδής ή 
πραγμάτων καί νά λαμβάνωμεν τάς ήμε 
αισθημάτων καί τών έναρέτων πράξεων, 
ρυθμών καί τών φθόγγων τής Μουσικής ε 
λιον την όργήν, την άγαθότητα, την 
σύνην καί πάντα τά 
Μουσική εινε άμεσος 
βάλλεται ή αρμονία, 
καί προς μέν, 
λογχολίας καί θλίψεως, 
άρμονίαι καταπραΰνουσι 
άλλαι παραφέρουσιν αύτήν εΐ<

τούτοις
[λίαησις
μεταβάλλονται καί 

ιδυρτικήν άρμ 
ίψεω:
•Ζ
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Ή διδασκαλία αυτή ής έτυχεν δ Beethoven, άνταποκρινομένη εις τά 
μυχιαίτατα αίσθήματά του θαυμασίως άπήχησεν εις την ψυχήν του. 
Τοσοϋτον δέ ψσθάνθη τήν ζωογόνον έπίδρασιν τής διδασκαλίας ταύτης, 
ώστε γράφων ποτέ εις τόν διδάσκαλόν του έλεγεν : « έάν γείνω τι ποτέ 
εις σέ θά τό οφείλω ».

Άλλά καί έτέρας ευτυχούς συνδρομής έτυχε πολλαχώς. Ό « πεφωτι
σμένος Πατρίκιος» κατά τήν έκφρασιν τοϋ κόμητος Joseph de Mais- 
tre και έν Βόννη και έν Βιέννη γίνεται αύτω πρόξενος μεγίστης ώφε- 
λείας ηθικής και υλικής.

Άφ ’ ενός παρακληθείς, ϊνα άναλάβη τήν μουσικήν άνατροφήν τών 
τέκνων εϋγενοϋς οίκου τής Βόννης, λατρεύοντος την νεωτέραν ρωμαντικην 
σχολήν,άκούει άπαγγελλομένους τούς στίχους τοϋ Schiller καί τοϋ Goe
the. Είς τόν άληθώς άριστοκρατικόν τούτον κύκλον γνωρίζει τούς ποιη- 
τάς και άγαπά τήν πλήρη αισθήματος ταύτην φιλολογίαν. Συγχρόνως 
συναντιγ έκεϊ πολλήν άριστοκρατίαν πνεύματος καί έκ τών πνευματικών 
τούτων άναστροφών, έν αίς λαμβάνει μέρος καθίστανται αύτω γνωστά 
τά κλασικά άριστουργήματα καί βυθίζεται άπλήστως είς τά πλούτη 
τών ποιητών καί τών φιλοσόφων. Έκτοτε ή Ίλιάς καί ή ’Οδύσσεια, δ 
Μίλτων, δ Σαιξπήρος, δ Πλούταρχος, δ Πλάτων καί οί λοιποί κλα
σικοί έγένοντο άχώριστοι φίλοι του καί εινε βέβαιον δτι τό ζωοποιόν 
πνεύμα καί αί θεϊαι ΐδέαι τών ε”ργων τούτων ήσκησαν μεγίστην ροπήν 
έπ’ αύτόν.

Άφ ’ ετέρου μεταξύ τών θερμών θαυμαστών καί προστατών του άνευ- 
ρίσκομεν τόν κόμητα Waldstein καί τόν άρχιδοϋκα 'Ροδόλφον, τόν 
έξοχον μαθητήν του καί τόν Μαξιμιλιανόν υιόν τής Μαρίας Θηρεσίας, 
πρίγκηπα γενναϊον καί προστάτην τής άληθοϋς άξίας, δστις καίπερ κλη
ρικός, είχε καταστήσει τόν ίδιον οίκον ενδιαίτημα τών τεχνών καί τών 
έπιστημών, καί τούς πρίγκιπας Kinsky καί Lobkovitz χορηγοϋντας 
αύτω τό ποσόν τών 4000 φλορινίων, ϊνα μή καταλίπη τήν Αύστοίαν, 
δτε δ 'Ιερώνυμος Βοναπάρτης βασιλεύς τής Βεστφαλίας τώ προέτεινε τήν 
θέσιν τοϋ Maitre de chapelle έν τή ιδία αύλή. Τοιούτων εύμοιρήσας 
δώρων δ Beethoven καί παρά τής φύσεως καί παρά τής τύχης καί 
άντλών άπαύστως πλούτη έξ Ιδεώδους καί αιθέριου κόσμου, έμπλεως τών 
ιδεών τής Γαλλικής έπαναστάσεως, δημιουργεί έργον πλήρες δυνάμεως, 
πάθους, θλίψεως, μεγαλείου, θεωρούμενου έφάμιλλον πρός τό έργον τού 
Μιχαήλ Αγγέλου καί τού Σαιξπήρου κατά τε τήν ποικιλίαν καί τό με
γαλείου τών τύπων, έχειρίσθη πάντα τά εϊοη άπο τοϋ άπλοϋ άσματος 
μέχοι τοϋ μελοδράματος, συνέθεσε οι ’όλα τά όργανα άπο τοϋ άπλοϋ ήχου 
τοϋ αυλού μέχρι τής συμφωνίας, έν ή έκρήγνυται δλόκληρος ή δύναμίς 
του καί ή πρωτοτυπία του, θαυμάζεται ή ευσεβής ψυχή του, ή ύψηλή 
φαντασία του, έκφράζεται πάσα διάλεκτος τής ψυχής καί άναπαριστών- 
ται πάσαι αί άρμονίαι τής φύσεως. ’Εν τή οργανική μουσική του ανευ
ρίσκει τις τόν Beethoven έν δλη τή ίσχύϊ καί μεγαλοπρεπείς του. Αί 
όργανικαί συνθέσεις του εινε άληθή δράματα, έν οίς το πάθος έξελίσσεται 

έν μέσω ύψίστης λυρικής έμπνεύσεως καί γραφικής κατατάξεως τών ορ
γάνων. Καί δ δραματικός ούτος χαρακτήρ, δν ανευρίσκει τις εις τάς 
όργανικάς συνθέσεις τοϋ Beethoven, εινε τό κυρίως διακρΐνον τό έργον 
αύτοϋ άπό τοϋ έργου τοϋ Haind και τοϋ Mozart.

Ό κυριώτατος χαρακτηρισμός τής Μουσικής τοϋ Beethoven εινε ή 
έκφρασις. Ό Beethoven μετέδωκεν είς τό έργον του τάς θλίψεις καί 
τούς ίδιους βαθεϊς σπαραγμούς. Το άντικείμενον τών λαμπρών σελίδων 
του ήντλησεν έκ τοϋ βάθους τής καρδίας του, καί ψάλλων τάς ίδιας 
συγκινήσεις, έψαλλε τάς συγκινήσεις τής άνθρωπότητος· δ πόνος του 
άποτελεϊ τό μεγαλεϊον του. ’Ενταύθα άναφαίνεται το άληθές τής με
γάλης τών φιλοσόφων γνώμης, καθ ’ ήν ή Ολϊψις εινε ή ήγεμονίς τής 
τέχνης καί τά μεγαλείτερα άριστουργήματα, άριστουργήματα θλίψεως 
καί έλέου. Τό έργον του διαπνέει άπ’ άρχής μέχρι τέλους πίστις καί 
έλπίς, αί δύο χριστιανικά! άρεταί, αϊτινες άπετέλεσαν τον ηρωισμόν, 
μεθ ’ ού διήνυσε τό πέλαγος τής ζωής, παλαιών κατά τών φυσικών παθή
σεων, κατά τών οικογενειακών περιπετειών, κατά τών έσωτερικών λυ- 
ποψυχιών χωρίς ουδόλως νά ύποκύψη.

Ό Beethoven εινε τό κατ’ έξοχήν δημοφιλές όνομα έν τή ιστορία 
τής τέχνης.

« 'Τπάρχουσιν έν τή ίστορίρι τής τέχνης ονόματα, ών το οημώοες οια- 
μένει σταθερόν, διότι εις τήν άνάμνησιν τής ιδιοφυίας τοϋ άνθρώπου 
έπέρχεται καί τό ένδιαφέρον, δπερ κινεί δ ήρως τοϋ μυθιστορήματος». 
Είς τόν Beethoven χαιρετίζομεν τόν ήρωα Μουσικόν τοϋ Beethoven 
λέγει δ Carlyle, καί δ βίος καί τό έργον εινε ήρωϊκά καί είς τόν Bee
thoven μάλιστα άρμόζουσιν οί εξής λόγοι διακεκριμένου συγγραφέως.

« Ό έρμηνευτής τοϋ ώραίου έν τή ποιήσει οφείλει, ώς καί δ ερμη
νευτής τοϋ άληθοϋς καί τοϋ άγαθού, ώς δ έρμηνευτής τής λογικής καί 
τής άνθρωπίνης συνειδήσεως, άφοϋ έδρασε διά τών έργων τής διά
νοιας, τής φαντασίας, τής έμπνεύσεως, τών σκέψεών του, νά οράσγι καί 
διά τών πράξεών του, νά διαλλάξη είς τό αύτό διά παβών το άσμά του 
καί τόν λόγον του καί τάς πράξεις του. Τούτο οφείλει είς τόν έαυτόν του 
είς τήν τέχνην του καί είς τήν Μούσάν του, ϊνα μη δύνηταί τις νά μεμ- 
φθή τήν ποίησίν του ώς ψιλόν προϊόν φαντασίας καί τήν τέχνην του ώς 
άθυρμα παιδαριώδες. Τό πνεύμα τοϋ ποιητοϋ καί τοϋ καλλιτέχνου οέν 
δύναται ν ’ άπονείμη είς τήν ποίησιν άναμφισβήτητον πραγματικότητα 
καί είς τήν τέχνην σεβαστόν μεγαλεϊον, έάν μή πρόσδιδα) είς τούς ύψηλο- 
τέρους καί άγνοτέρους πόθους τήν ηλιακήν γονιμότητα τού παραδείγμα
τος, δπερ έναποθέτει τήν σφραγίδα τής πίστεως είς την έκοήλωσιν τοϋ 
ένθουσιασμοϋ.

«Άνευ τοϋ παραδείγματος τοϋ ποιητοϋ καί τοϋ καλλιτέχνου το με
γαλεϊον τής τέχνης ταπεινοϋται, διασύρεται, ή πραγματικότης τής ποιή- 
σεως αμφισβητείται, γίνεται ύποπτος, έξουδενοϋται ».

Έν μέσω τοϋ κολοσσιαίου έργου του. ούτινος δεσπόζουσιν αί 9 Συμ- 
φωνίαι του, αί διά τό κλειδοκύμβχλον Sonates του κατέχουσιν έξαι-
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ρετικήν θέσιν. Έκάστη τούτων εινε έξιδέωσιο επεισοδίου της ζωής του, ή 
δροψ.χτικη εκφρασις αισθήματος, τδ όποιον δ ίδιος ήσθάνθη. Περί αύτών 
ομίλων, ε”λεγε- την Μουσικήν μου θέλω νά την αΐσθάνωνται, νά την 
άπαγγέλλωσιν ώς ποίημα καί νά ^υθμίζωσι την έκτέλεσίν της μέ την 
καρδίαν καί οχι μέ τδ χρονόμετρον μόνον δσοι την αισθάνονται νά τολ- 
μώσι νά την έκτελώσι. Δι ’ αύτδ κατά την μαρτυρίαν τοϋ μαθητου του 
Ferdinand Ries ώργίζετο, έάν δ διδασκόμενος δέν έπαιζε μέ έ'κφρασιν 
η έάν δέν απέδιδε τδν χαρακτήρα τοϋ τεμαχίου. Τδ έργον του άποπνέει 
ύπερηφανίαν καί ανεξαρτησίαν. Καί ύπέρ μέν της πρώτης μαρτυροϋσιν 
ίκανώς καί οί έξης λόγοι, οϋς άνέγνωμεν έν έπιστολη του. «Οί βασιλείς 
καί οί πρίγκιπες προσλαμβάνουσι συμβούλους καί δημιουργοϋσι παντοίους 
τίτλους, άλλά τούς ύπερόχους άνδρας δημιουργεί μόνος δ Θεός » !

Την δέ άνεξαρτησίαν του σφραγίζει ή έξης πραξίς του. Ότε είδε τδν 
Ναπολέοντα, δν έθεώρει έμφορούμενον τών άληθών ιδεών της έλευθερίας, 
νά ρίψη την προσωπίδα καί ν ’άρπάση τό αύτοκρατορικδν σκηπτρον, άφή- 
ρεσε την πρός αύτόν άφιέρωσιν της Ηρωικής συμφωνίας.

Ή Μ ουσικη τοϋ Beethoven εινε δλως ψυχή, διότι συγκινεϊ" άμα 
δμως καί πνεύμα, διότι συνέχει τάς συγκινήσεις της ψυχής, άς προκα- 
λεϊ αΰτη. Καί έν μέσω τών πλουσίων τοπογραφιών άς είκονίζει έν τώ 
θεσπεσίω ποιήματι τή Βουκολική συμφωνία του καί έν μέσω της πάλης 
τών στοιχείων της φύσεως, ης άπολαύει, ή ψυχή αΰτη διατελει έν ταύτφ 
ώς μονήρης καί μελαγχολική καί αίφνης ϊπταται έν ύψιτενεϊ ΰμνω, άπο- 
δίδοντι γλυκύτατα τήν εύγνωμοσύνην πρός τδν Νοϋν έκεϊνον, δστις διέταξε 
τήν καταιγίδα νά διαδέχηται γαλήνη, εΰχαρις ήρεμία καί ευτυχία.

Τό έργον τοϋ Beethoven, τδ δποΐον έκφράζει τά μάλιστα βαθέα, τά 
μάλιστα ιδεώδη, γλυκέα καί εύγενή αισθήματα, δ Carlyle ονομάζει έν 
τών μεγίστων προϊόντων τοϋ άνθρωπίνου νοϋ.

“Εν τών έξοχωτάτων μουσικών πνευμάτων λέγει, δτι αί τελευταϊαι 
συνθέσεις τοϋ Beethoven δέν είνε πλέον προϊόν έντυπώσεων άλλά κρίσις 
περί παντός τοϋ κόσμου. Ή ειρημένη αΰτη γνώμη ύπομιμνήσκει ήμϊν την 
ρήσιν τοϋ Λαμαρτίνου l’homme est Dieu par la pensee.

« Υπήρξαν λαοί παρ’ οί: εις μνήμην τών μεγάλων άνδρών ήγέρθησαν 
πυραμίδες έκ λίθων, οΰς έκαστος διαβάτης έ'φερεν εις τδ βουνδν καί οΰτως 
ύψοϋντο λεληθότως καί ησαν έργον άνώνυμον πάντων».

Κατά τούς χρόνους ήμών έγείρονταε μνημεία καί μεγαλοπρεπείς τάφοι 
είς τιμήν έκείνων, οΐτινες διά τοϋ πνεύματός των καί τών μεγάλων έργων 
των έτίμησαν τήν χώραν των καί τήν έποχήν των.

Είς τόν Beethoven ούχί μόνον μνημεία ήγέρθησαν καί έορταί έτε- 
λέσθησαν κατά τήν ανακομιδήν τών λειψάνων του, άλλ’ δλόκληρος βι
βλιοθήκη έκλεκτών έργων, τεκμήριον θαυμασμού έκ πεποιθήσεως, εινε τδ 
άφθιτον Μαυσωλεϊόν του.

ΕΡΑΣΜΙΑ Ν· ΚΑΛΛΙΣΠΕΡΗ

Κωνσταντίνος Σμολενς^ης

καί ταπείνωδιν κάλυψε διά της 
δου καϊ πληγής έπούλωδε διά

ΙΣΧΗ 
δκιάς 
της χειρός δου καϊ δάκρυα άπόμαξον 
διά τοϋ μειδιάματος δου καϊ θάψε νε
κρούς αίμοβαφεϊς καϊ κεραύνωάε δου- 
δαρικούς φυγάδας καϊ θέρμανε άνδρεϊα 
δτήθη καϊ νέκρωδε δειλά δτέρνα, άνά- 
ξια καϊ ποταπά.

Καϊ έπίδτρεψε, νά δέ ϊδωδι πάντες, 
νά δέ θαυμάδωδι καϊ νά βρέξωδι τάς 
χεϊράς dov μέ φιλήματα χάριτος καϊ μέ 
δάκρυα εύγνιομοδύνης τούς πόδας δον, 
γέροι καϊ παιδία καϊ γυναίκες.

Καϊ έλθέ νά ένθαρρύνης τούς πάν- 
τας, έκπεπληγμένους, περιδεείς, τρέ- 
μοντας, ριγοϋντας μέχρις όδτέων άπό 
τήν δυμφοράν τήν άνήκουδτον.

Καϊ έλθέ νά δέ άπαθανατίδοι είς 
πεντελικόν μάρμαρον καϊ νά διαλα- 
λήδω τήν δόξαν δου είς τά πέρατα, 
προδφιλές μου τέκνον, ϋπέρλαμπρον. 

Φύλακα κηϊ φρουρέ άγρυπνε καϊ άκαμπτε καϊ φοβερέ τής τιμής 
μου τής δυρομένης έλεεινώς καϊ βορβορουμένης καϊ κυλιομένης είς 
τήν ίλύν καϊ τήν καταιδχύνην.

Τό γόητρον τών οπλών μου καϊ τήν καταρρνπανθεϊδαν γαλανήν 
χλαμύδα μου άνέδυρες δύ άπό τάς χαράδρας καϊ τάς τάφρους, άποδυν- 
τεθειμένα καί παραμορφωμένα άμφότερα καϊ τά δυνήνωδες πάλιν καϊ 
τά δυνέδεδες, καϊ μοΰ τά προδέφερες καϊ μέ έπέδωδες οϋτω αίγλήεδ- 
δαν και λευκήν και άδπιλον είς τόν καθαρόν ορίζοντα.

Καϊ μοϋ έγλύκανες τών δυμφορών μου τάς πικρίας, καϊ τοϋ άλγους 
τάς όδύνας μοϋ έποάυνες καϊ μέ έπαρηγόρηδες, προδφιλές μου τέκνον 1

Καϊ διέκρινα εις δέ παλαιούς μαχητάς μου, ήμιθέους καϊ ήρωας 
καϊ έπανεϋρον είς δέ Σπαρτιάτης καί ’Αθηναίους δτρατηγούς μου 
και τών έδχάτων χρόνιαν μάρτυρας τής Παλιγγενεδίας μου».

Μέ τοιαύτην φωνήν άλγεινήν καϊ δπαρακτικήν, άλλά μεγαλείου 
καϊ ϋπερηφανίας, δοΰ ώμίλει ή δυντριβεΐδα ΓΙατρίς τήν επαύριον 
τής δκληρας της δοκιμαδίας.

— Και εϊχε δίκαιον.
Είς καταδτροφήν τήν ώδήγηδαν παραπαίουδαν, χεΐρες τρέμουδαι 

και άτολμοι, εις βυθόν δκότιον τήν έδυραν οίκτροι καϊ άδέξιοι παρα- 
δταται καϊ ούροδήδαντες τήν εγκατάλειψην καϊ έ'πεδεν είς τόν δκό
τιον βυθόν καϊ δυνετρίβη.

Καϊ δύ, Κωνδτιιντϊνε Σμολένδκη, έκυψες είς τόν βυθόν καϊ τήν 
άνέδυρες έκεϊθεν καϊ τήν έξήγαγες καϊ τήν έδτήριξες είς τόν βραχίονά 
δου καϊ τμ άπέδιοκες τήν ζωήν τήν έκφεύγουδαν καϊ τήν έδωδες.

Καϊ ή 'Ελλάς ή έμπαιχθεϊδα, ή έγκαταληφθεϊδα, ή δυντριβεΐδα, ή 
καταπροδοθεϊδα, άπέδτρεψε τό πρόδωπον περιφρονητικώς άπό τοιού- 
τους πάτρωνας καϊ προδηλώθη είς δέ καϊ δοϋ ώμίληδεν οϋτοις.

— Καϊ είχε δίκαιον.
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Άπό της άρχής τοϋ άτυχους καί πολυδάκρυτου άγώνός μας, τό 
δνομά Σου έπλήρου τά Στόματα πάντων, άνακουφιΣτικόν, πλήρες 
Θάρρους, γέμον έλπίδος καί πόθων καί παλμών.

Καί μέθα είς τήν ήχηράν παράταξιν μεγαλώνυμων Συναδέλφων 
Σου, μετριόφροιν Σύ καί Συνεσταλμένος, άλλά χαλύβδινος καί μέγας,

J).

έξεπλήρους τό καθήκον Σου—ώς έλεγες—καθήκον δμως τό όποιον, δέν 
ήτο, φαίνεται, τόΣον εύκολον νά τό έκπληρώΣι,ι πας τις.

Καί έβάδιζες πάντοτε έμπρός καί έκρουες καρδίας καί ήνοίγοντο 
Στήθη καί Σέ ένέκλειον έκεϊ, ώς είκόνιΣμα, μαχηταί καί μή,—οί πάντες.

Καί έτρεχον άκράτητοι οί πολεμιΣταί παρά τό πλευράν Σου καί 
λυΣΣώντες έμάχοντο καί μειδιώντες έπιπτον, καρφόνοντες επάνω Σου, 
ώς εις Θεόν παραστάτην, ιλαρόν καί πραον τό Σοεννύμενον δμμα των.

Καί είς τό άΣύλληπιον εκείνο, διά τήν φαντασίαν, μέσα είς τά
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βάθη άσελήνου καί άγριας νυκτός, έκφρον καί δαιμονιώδες ποδοπά- 
τημα, είς τήν φυγήν εκείνην, τήν οποίαν πνεύμα τραγικής κατα
στροφής ένέσπειρεν άκράτητον, σύ μόνος άπαθής, απτόητος, κατα- 
μετρητής άλάνθαΣτος τής φοβέρας Στιγμής, Αντιμετώπισες, άΣάλευ- 
τος καί άκλόνητος, ώς βράχος, το ίλιγγιώδες ρεύμα τό διασκόρπισαν 
τά πάντα.

Καί δ,τι Αδύνατο άκόμη νά Σωθμ — έλάχιστον πάντοτε—διεΣώθη, 
καί δ,τι δέν είχε καταπέΣει, έταλαντεύθη, άλλ’ έΣτάθη, χάρις είς Σέ, 
τόν ύπεραΣπιστήν καί πρόμαχον κόσμου ολοκλήρου, καταρρέοντος 
είς Σωρόν.

I

'Ιερεμίας δέν ύπάρχει Σήμερον διά νά θρηνήΣμ τήν νέαν Ιερου
σαλήμ καί διά τών θρήνων μιας τοιαύτης καταστροφής νά έξάρμ Σέ 
καί νά Σέ ΣυμβολίΣμ, ώς τό άγαθόν δαιμόνιον, τό διαμαρτυρόμενον 
μέόα είς τά φθοροποιά στοιχεία, τό έτοιμον νά Συντρίφμ καί νά έκμη- 
δενίΣη τά δεΣμά τού κακού καί νά άπελευθεροιθμ καί νά θριαμβεύΣη.

Ούτε Αντάξιος ποιητής, ώΣτε είς Πινδαρικούς Στίχους ν’ άπο- 
κρυΣταλλώΣιι τήν άνδρείαν Σου, καί τήν Στρατηγικήν Σου δεινότητα 
ν’ άνυμνήΣμ καί άπαθανατίΣμ.

Άλλ' άν δέν ύπάρχουν Ίερεμίαι καί ποιηταί ίσοι τών περιστά
σεων καί Σού, ύπάρχει έθνος ολόκληρον τό όποιον θά τονίΣμ καί τό 
μοιρολόγιόν του και τό άΣμά Σου.

Καί θά ΣπαράΣΣμ, εκείνο, καρδίας καί θ' άποΣπμ δάκρυα, καί 
θά αναπτερώνει τήν' φαντασίαν, τούτο, καί θά άναζωπυρμ τό αίσθημα 
καί θά νευρώνμ τήν χεϊρα, τήν άτονον καί τήν άδρανή.

Καί Λ λαϊκή φαντασία θ’ άπλωθμ περί Σέ καί θά Σέ φάλλμ μυθωδώς 
καί θά Σέ παραδώΣμ είς τούς άγεννήτους, τούς μέλλοντας χρόνους, 
ώς διαμαρτύρηΣιν μοναδικήν, μεγάλην δμως, εποχής φαύλου καί εκ
φυλισμένης.

Κ’ ένώ θά έμπαίζμ, ώς έκείνη γνωρίζει, καί θά καυτηριάζμ 
ΑΣπλάχνως, καί θά Στιγματίζμ άνεξιτήλως πρόσωπα καί πράγματα, 
Συνυπάρξιιντα μοιραίως, διά τήν κατάπτωΣίν μας, θά πλαταγίζμ διά 
τής χειρός Σου καί θά τύπτμ διά τού μαΣτιγίου Σου τούς Ακ ιτανο- 
μάΣτους δημίους τής ταλαίνης Ιίατρίδος μας.

Τό δαιμόνιόν Σου ύπεράνω ύμνων καί διθυράμβων πλανάται, 
Σύρον δεΣμίας φαντασίαν καί καρδίαν — προΣιοπολάτρας.

Είς προσωπολάτρην Σου. μετέβαλες, στρατηγέ, ένα λαόν ολόκλη
ρον, εύπαθή, εύαίΣθητον, εύγενή, θυΣιάσαντα είς άδοξον καί άπό 
Σκοπού προΣχεδιαΣθέντα βωμόν, δ,τι είχε πολυτιμότερον.

Καί τόν κατέστησες προσωπολάτρην, δπως τόν Ανέδειξες πολεμι
στήν, δπως τόν άνύφωΣες ηρώα, μόνον διά τής μεγάλης Σου φυχής.

Δόξα καί Τιμή εις Σέ !
Ή νίκη δέν έστεφε τά δπλα 0ου, άλλ’ όλίγαι βέβαια, νίκαι, ομοιά

ζουν μέ ήτταν καθώς τήν ίδικήν σου !
Ό εχθρός δέν ΣυνεΣπειρώθη καταφεύγων είς κρηΣφύγετον, έγκατα- 

λείπων έδαφος, καί τρέμων τήν όργήν καί τήν δύναμίν μας· ό έχθρός 
προυχώρηΣεν Ανενόχλητος καί τροπαιούχος διά τών πεδιάδων μας καί 
τών χωρών μας, ένΣπείρων τρόμον καί φρίκην καί καταστροφήν, καί 
μόνον σύ τώ έφρασσες τήν όδόν καί τήν άνέκοπτες άνίΣως πολέμων 
καί ύπερανθρώπως άνθιΣτάμενος.

Τά ρόδα μέ τά όποια τώ έστρωνον τόν δρόμον τής νίκης άλλοι, 
Σύ τά έπνιξες είς αίματα απίστων καί τάς δάφνας τάς όποιας άλλοι 
τφ παρεΣκεύαόαν διά τό μέτωπόν του, Σύ τάς έμάρανες μέ τήν δυσω
δίαν Σαρικοφόρων πτωμάτων. . . .

Δόξα καί Τιμή είς Σέ, είς Σέ μόνον τόν νικηθέντα άλλά πληρώ- 
Σαντα πολύ άκριβά τήν ήττάν του, τόν έκδικήΣαντα τήν τιμήν 
θύματος τόσον μεγάλου, δΣον ή ΙΙατρίς !

Έπί τού ιερού βράχου τής Άκροπόλεως—τού βράχου τού πολι
τισμού καί τής ελευθερίας—Σώζονται άκόμη τά λείφανα βαρβάρου 
τζαμιού, καί ή κλΐμαξ ή Σαθρά δέν έπεΣεν άκόμη, ή δεχομένη άλ-

ι
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λοτε τά ΰτερρά βήματα τοΰ κήρυκος τοΰ Μωαμεθανισμού. "Αν άκατά- 
ληπτοι περιστάσεις, τών ύλικωτέρων καί. τών πλέον ταπεινών συμφε
ρόντων, δέν ήμπόδιζαν τήν καταόκήνωόιν έκεϊ τών άγριων ορδών τής 
Ασίας, τις θά παρεκώλυε τήν ΰβριν του καϊ τήν καταρρύπανσίν του ;

Τίς άλλος παρά σύ !
Τό έγχείρημα θά ήτο, βεβαίως, μάταχον άλλά τρισμέγιστον.
"Ισως καί θά έπιπτες έκεϊ.
Άλλ’ ένας τοιοϋτος Θεός, ώς ό Παρθενών, τοιούτου έχει άνάγκπν 

μάρτυρος!
Καί ή δόξα έκείνου θά άυνηντατο μέ τήν ϊδικήν σου καί θά συνη- 

νοΰντο είς θαυμάσιον διάδημα παλαιας καί νέας εύκλειας.
Ή μοίρα δέν έτόλμηάε τοιαύτην διπλήν δοκιμασίαν.
Ή Άκρόπολις άνίπταται έτι έλευθέρα είς τόν διαφανή της ορί

ζοντα καί'' σύ πλήρης ζωής καί δυνάμεως μας ένθαρρΰνεις καί μας 
παρηγορεΐς.

’Από"' τούς έρημωθέντας τόπους δθεν διήλθες, δέν ύπήρχον άνθη 
διά νά στρώσωόι τόν δρόμον σου, ούτε δάφναι διά νά στολίσωόι τό 
μέτωπόν σου, δάκρυα καί φιλήματα σέ ύπεδέχοντο.

Μέ δάκρυα καί φιλήματα, άποτίουόα τόν πρός σέ φόρον της καϊ 
ή «ΙΙοικίλη Στοά» σέ χαιρέτα, καί μέ δάκρυα καί φιλήματα ραντίζει 
τό όνομά σου καί τήν δόξαν σου!

Ο ΙΩΣΗΦ

Δέν εινε χι’ άλλη αρετή σάν τήν τιμή μεγάλη, 
άλλ’ όμως δσω καϊ μ’ αυτή κανένας κι’ άν τά βάλη, 
ποτέ δέν εινε βέβαιος, ουδέ μπορεί νά ξέρη, 
που είμπορεϊ καμμιά φορά κι’ έκείνη νά τόν φέρη.

S
Κι’ δ ’Ιωσήφ δ φουκαράς ποϋ τόσον ανυψώθηκε, 
δταν ή λάβρος Πετεφρή μιά μέρα τον φορτώθηκε, 
κι’ εκείνος μόλις γλύτωσε άφήσας τδ σακάκι του, 
εινε γιά ταύτη τήν Τιμή βεβαίως τδ μεράκι του.

Άλλ’ όταν δμως υστέρα τόν πήρε τδ ποτάμι, 
καϊ μέ τδ γέρω ΓΙετεφρή τδ διάβολό του βρήκε, 
κι' ολίγου δεϊν έγίνετο ακέφαλο κορμί.

ΜΑΝΗΣ(1897)

"Οσο κι’ άν είχε δρεςι τόν τίμιο να κάμη, 
αύτός τό ξεύρει μοναχά στή φυλακή, ποϋ μπήκε 
σάν τί θά έμουρμούριζε γιά τούτη τήν τιμή !

·♦
·

♦

ΑΛ ΕΚΡΟΙ ποοόόιλεϊς καί ένδοξοι πληγωμένοι έπί τής ωραίας 
γης τής πολυβασανισμένης καί πολυφιλήτου Κρήτης, τής νέας 
αύτής Άκροπόλεως τής έλευθερίας, τής άπάτριδος αύτής ήρωΐδος, 
ής ό φυλλομετρών τάς δέλτους τής μεγάλης 'Ιστορίας της, έξάγει πάν- 
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τότε αίματοάταγεΐς τούς δακτύλους, τών πεδιάδων τίίς Θεά <5αλί ας, 
τών βουνών της Ηπείρου, τών άκτών της Μακεδονίας, δπου 
καί άν έπέσατε, δπου καί άν κηάθε, δπου καί άν έλάδατε τό τίμιον 
ίχνος τοΰ ύπέρ Πίότεως καί Πατρίδος άγώνος, έν μέσω τών συμφορών 
του πολέμου, τών άτυχιών καί τών περιπετειών τοϋ Θεσσαλικοΰ δρά
ματος, σπένδομεν δάκρυα θαυμασμού καί στέφομεν μέ χλοερός δάφνης 
τούς άγνώστους τάφους Σας.

'Η ΓΙατρίς—Λ άτυχήσασα 'Ελλάς, ήτις έχάρισεν είς τόν κόσμον τήν 
άσδεστον λαμπάδα τοϋ πολιτισμού, ήτις έδώρησε τοις Λαοϊς τό πολυ- 
τιμώτατον δώρον τής ’Ελευθερίας, ήτις άπεκάλυψε τήν συνείδησιν 
τοΰ Θείου έν τώ άνθρώπω, καί έπραγμάτωσε τάς ύψίστας έκδηλώσεις 
τού αίωνίου πνεύματος διά τών άθανάτων έργων τής Τέχνης καί τής 
’Επιστήμης,— ύπερηφάνως τιμώσα τήν μαρτυρικήν μνήμην Σας καί 
ύψηλοφρόνως φέρουσα τήν τετιμημένην φήμην τής άρετής Σας, θά 
έχμ πάντοτε είς τούς όφθαλμούς αύτής άστείρευτον τό δάκρυ της έπί 
τοΰ πολυτίμου αίματος, διά τοΰ οποίου έδάψατε τό Ιστορικόν καί 
εύκλεές Ηπειρωτικόν χώμα, άγωνιζόμενοι μετά θαυμαστής έθελοθυ- 
σίας είς τήν πρώτην γραμμήν, καί δπερ έρρευσεν είς δόξαν καί τιμήν 
αύτής, καί τά όνόματα Ύμών, μάρτυρες καί ήρωες, θά βλέπμ άνεξιτή- 
λως κεχαραγμένα έπί τού άφθάρτου χαλκού τής ’Εθνικής συνειδήσεως.

Ηύξήσατε τό ’Εθνικόν τοΰ 'Ελληνισμού μαρτυρολόγιον μέ νέα όνό
ματα προμάχων άξίων τών ηρώων, οϊτινες δοξάζουσι δι’ άθανάτων 
έργων τάς σελίδας τής 'Ελληνικής 'Ιστορίας καί οΰς έψαλλε δι’ αιώνων 
δαφνοστεφής Μούσα Έλληνίς. Νέοι Σείς Μάρτυρες καί "Ηρωες, ηύτυ- 
χήσατε νά πραγματοποιήσητε τό θεσπέσιον ρήμα, δτι τών εύκλεών 
άνδρών πάσα ή γή τάφος. 'Ο στέφανος τής άμαράντου δάφνης, μέγας 
καϊ αίώνιος άντιπρόσωπος τοΰ θαυμασμού τοϋ κόσμου, θά στολίζμ 
διά παντός καί θά περιδάλλμ τά αίματόδρεκτα μέτωπά Σας, ή δέ καρ- 
δία τοϋ Ελληνικού ’Έθνους θά πάλλμ είς τήν εύλογημένην άνάμνησιν 
τής θυσίας τής ζωής ύμών, ήτις άπετέλεσε σελίδα ένδοξον τής ’Εθνι
κής 'Ιστορίας καϊ διά τού αίματός Σας συνέδεσε τόν μετά τοΰ μέλ
λοντος άληθή καί άτίμητον άρραδώνα. ΟΙ πίπτοντες είς τό καθήκόν 
των, οί τρέφοντες μέ τό αίμά των τήν γήν, έξ ής μίαν ήμέραν θά 
βλαότήσμ τό λευκόν άνθος τής Ελευθερίας, δέν είναι κοινοί θνητοί· 
είναι ήρωες. Όπόταν δ’ έν ’Έθνος εύρίσκει μέτωπα διά στεφάνους 
δάφνης, δέν θά βραδύνμ, ίν’ άνεύρμ τήν τιμήν ώς καϊ τήν χαράν, δσον 
καϊ άν ήπειλήθηή πρώτη, δσον μακράν καί άν έφυγαδεύθη ή δευτέρα...

Φ
. . . Άδιάόορον, έάν ποικίλαι άντίξοοι περιστάσεις παρεκώλυάαν 

τήν πλήρη χρησιμοποίησιν καϊ τήν φαεινήν έκφρασιν τών χαρισμάτων 
τού Ελληνικού Λαού έν τφ άτυχεϊ πολέμω, ού τάς σκληρός δοκι
μασίας ύπέστημεν. Ή Ελλάς έτραυματίσθη, δέν άπέθανεν. Ή Ελλάς 
καϊ καταπνιγεϊσα πανταχόθεν, έθριάμόευάεν. Ή διαμαρτυρία τής άγω- 
νίας είναι δύναμις. Είναι ή πρός τόν Θεόν έπίκληάις, ή άυντρίδουσα 
τούς Βασιλείς... Τό Ελληνικόν Έθνος άκριδώς άπέτιάε βαρέα τά άντί- 
ποινα μακράς πολιτικής φαυλοδιοικήσεως, κυρίως δ’ είπεΐν τό έπελθόν 
άτύχημα, τό όπισθοδρομήάαν τό Ελληνικόν Βασίλειον έν τω σταδίω 
τού πολιτισμού καϊ τής άναπτύξεως, ύπήρξεν άπλώς τό μοιραϊον έπι- 
στέγασμα σειράς γενικών έξαχρειώσεων καϊ καταπτώσεως, άλλά μεθ’ 
δλην τήν καταφοράν τής ειμαρμένης, ό άνοργάνωτος και άπεγνω- 
σμένος άγών τού 1897 δέν θ’ άπομείνμ πτωχός είς άξιοθαύμαότα παρα
δείγματα ήρωϊσμοΰ καί θυσίας . . .

Τά μεγάλα γεγονότα, ώς είναι οί πόλεμοι, έχουάι καί μεγάλος συνέ
πειας. Αθάνατος άς διαλάμπμ ή μνήμη Σας γνωστοί καί αγνωότοι 
ήρωες, διότι διά τού ένδοξου θανάτου Σας, κατεστήσατε αίσθητόν άπαξ 
έτι πόσον ό Ελληνικός Λαός, ό έν άδίκω μαρασμώ καί σκληρά έκπτώ- 
σει οδηγηθείς έπί τοσαΰτα έτη, είναι άξιος καλλιτέρας τύχης καί 
άρχηγών άξίων αύτοϋ. Ό θάνατός Σας συγκινεϊ βαθύτατα, φέρει δά- 

κρύα, άλλ’ ούχί δάκρυα λύπης, ούχί δάκρυα όλολυγμών καί θρήνων. Ψ 
Ό ήρως θαυμάζεται- δέν θρηνεϊται . . .

'Ο ήρωϊδμός Σας συνέσφιγξε διά χρυσού άδιασπάστου κρίκου τό Ψ 
άλγεινόν παρόν πρός τάς ένδοξοτέρας ήμέρας τοΰ παρελθόντος, έκεί- 
νου, τ’όποιον άπετύπωσαν ές άεϊ διά τοϋ χρωστήρός των ξένοι έπι- Ψ 
φανείς ζωγράφοι καί διελάλησαν μεγαλόφωνοι ποιηταί. Καί Σείς νέοι 
μάρτυρες καί ήρωες, ένηγκαλίσθητε τήν τιμήν, τήν δάφνην, τήν Ψ 
αίωνιότητα, καί μετ’ αύτών περιδεδρεγμένιον ύπό τού εύγενεστάτου 
αίματός Σας, άπεθέάατε τήν ίεράν κόνιν Σας είς ένδοξον γήν, ήν θά Ψ 
εύλογμ πάσα Ελληνική ψυχή, ίερόν φυλακεϊον τιμής θεωρούσα αύτήν 
καϊ βωμόν Εθνικού ιδανικού, καί πάντοτε θ’άποκαλύπτηται προτού J 
σταυρού, δστις έπί τοϋ χώματός Σας θά έμφαίνμ τό άγιον άσυλον 
τοΰ τάφου Σας... . Ψ

Μέ αίματωμένα ρόδα καϊ ία, καί μέ τά άνθη τής Ελληνικής χλω- φ 
ρίδος ποτισμένα μέ αίμα άνδρείων, έστρώσατε τήν έφετεινήν άνοιξιν φ 
τής Πατρίδος Σας, τόν δέ ροδοάτέφανον Μάϊον, καθ’ δν ή φύσις δαψι- φ 
λώς σκορπίζει τά πλουσιώτερα καί τά ώραιότερα χαρίσματά της, άφή- φ 
κατε μοιραίως νά πανηγυρίσμ πάσα Ελληνική καρδία μέ στεφάνους φ 
άπό θύματα καϊ ρόδα άπό* αίματα. Ό ζηλευτός θάνατός Σας άπέσδεσε φ 
πεπρωμένως τό εύφρόάυνον τραγούδι τού πανηγυριάτοΰ, άλλά δέν φ 
έμάρανε τόν ένθουσιασμόν, δέν έξηφάνισε τήν έλπίδα, ήτις άπό τάς φ 
ήρωϊκάς θυσίας άναδημιουργεϊται, δέν άπεξήρανε τά έαρα τών Εθνικών φ 
’Αναγεννήσεων, άτινα δέν έπέρχονται ή μετά τοιαϋτα άνθοθερίσματα... φ

Εύλογημένη Λ έπί τών δεδοξασμένων χωμάτων αίματοχυσία Σας, φ 
ή ύπό τόν Ελληνικόν ούρανόν έπί πολύν χρόνον έξαλείψαάα τό αάμα φ 
τής άνθρωπίνης καρδίας . . . ΙΙροετάξατε άκράτητοι τά στήθη Σας, φ 
τείχη ένδοξα άμύνης τής χώρας, άσπίδας θείας τής Εθνικής τιμής, φ 
προεκινδυνεύσατε ύπέρ τών δλων, άνεπτερώσατε τό φρόνημα, άνεστη- φ 
λώσατε τήν φήμην τών Αξιωματικών τοϋ Ελληνικού Στρατού, ήν φ 
διεσάλευσε συρροή άτυχών συμπτώσεων, άπεκαθμρατε δι’ αίματος τόν φ 
κονιορτόν τής φυγής, έφιλοτιμήσατε τήν ψυχήν τοΰ όπλίτου, έδέχθητε φ 
τάς πληγάς, ώς τά τιμιώτατα τών παρασήμων, ύπέστητε τόν θάνατον φ 
ώς τήν γλυκυτέραν άνταμοιδήν ... φ

Ειρήνη είς τόν "Αγιον ύπνον Σας καί δόξα είς τήν τετιμημένην φ 
μνήμην Σας! φ

Έάν ό πόλεμος καί αί άτυχίαι του χρηάιμεύσωσιν ώς λουτρόν Ψ 
έσωτερικής άνακαθάρσεως, καί έπικρατήσεως νέου άρτιου καϊ μεταρ- X 
ρυθμιστικού άγώνος, εναντίον τής σαπρίας, τής άποτελματώσεως καί J 
τής διαφθοράς τής τέως καί νϋν έτι κρατούσης, ίσως ποτέ εύρεθώσι X 
γενεαί, αϊτινες νά εύλογήσουν αύτόν είς τό μέλλον, έπί δέ τοΰ έδάφους, J 
τοΰ ποτισθέντος μέ τό νέον ήρωϊκόν αίμα θά άναδλαστήσμ εΰκαρπος 
πλέον ό σπόρος τής Εθνικής άναπλάσεως καϊ θά μεταδοθώσι νέοι J 
ύγιεϊς χυμοί, πρός έγκέντριάιν νέων θαλερών κλάδων είς τό δένδρον X 
τής μεγαλουργού προγονικής παραδόάεως/. . Σήμερον, ύπέρ πάν άλλο Ψ 
αίσθημα, είς τάς ψυχάς ήμών άπομένει, ή έλπϊς της έκ τών περιπε
τειών άναγεννήσεως τού Έθνους... Άποβλέπομεν είς τό μέλλον μετά J 
πεποιθήάεως καί έλπίδιον. Λαός, διαφθορείς πριν άνδρωθμ, διαφθορείς 
προτού ζήάμ, διαφθορείς πριν άκμάσμ, άδύνατον είναι νά έκλείψμ, J 
ν’ άποθάνμ τόν άδοξον θάνατον έθνικότητος άψύχου καϊ άνευ ζωτι
κότατος. Τό έργον τής άναγεννήσεως άπαιτεΐ άλλην έκδήλωάιν ζωής, J 
έπιπονωτέραν, ήθικωτέραν άπαιτεΐ εργασίαν, ήτις θ’ άπετέλει μίαν 
κοινωνικήν έπανάσταάιν, ήτις θά έβασίζετο είς έν νέον άμείλικτον J 
Έθνικόν κήρυγμα- θέλει μέθοδον, έπιάτήμην, έργασίαν έμπνέουάαν, 
μορφώνουσαν ένα ξεχωριστόν έθνικόν βίον, άληθεάτέραν φιλοπατρίαν, J 
μίαν επίμοχθον εισφοράν γνώσεως καϊ άληθείας είς τήν άχόρταγον X 
ζωήν. Άλλοίμονον εις τά Έθνη, άτινα ένόμιόαν, δτι αί πηγαϊ τής ζωής J 
έστείρευσαν έν έαυτοΐς. Οί χρόνοι τής έθνικής νάρκης, οί άνακό- X
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♦

στε- 
δλμ

πτοντες πάσαν όρμήν, κάθε βήμα πρός τά εμπρός, άς παρέλθωσιν. Έν 
τμ προόδω τοϋ νέου βίου μας, μέ τά πτερυγίσματα τών νέων προσδο
κιών, θά αίσθανθώμεν καί τόν Αγνόν πατριωτισμόν, δστις έπουλώνει 
τάς πληγάς της Ιίατρίδος, άνορθοϊ τά Έθνη, διανοίγει τάς τρίβους 
της είρηνικής εργασίας, ύψώνει τούς ναούς τών νέων κοινωφελε- 
στέρων έργων καί τούς ναούς της Τέχνης, άγνίζει τό πνεύμα 
άνηθοί τάς καρδίας πρός τό φώς . . .

"Απειρος -tiiiii είς τό νυΟέν αιιια· έθνική ευγνωμοσύνη είς 
ύπερτάτιιν θυόίαν !

ΤΙ Πατρίς άπομένουόα όρφανή γενναιοτάτων τέκνων, Αφήνει 
ναγμόν ύπερτάτης οδύνης έπί τώ ένδόξω θανάτω Σας, δστις έν 
τμ μεγαλοπρεπεία, ην ένέχει τό μέγα αίσθημα τοϋ άδυνάτου, κατέλιπε 
γνησιωτάτην καί λαμπροτάτην τήν ύπόστασιν της 'Ελληνικής δυνά- 
μεως καί παραδίδει τά πανευλογημένα όνόματά Σας είς τό Ιίάνθεον 
της ’Εθνικής εύγνωμοσΰνης, πρό τοϋ οποίου, ένδακρυς καί εύλαόής 
προσκυνητής, θά κλίνμ πάντοτε ό Ελληνικός Λαός, ου τήν ιστορίαν 
έλάμπρυναν αί θυσίαι τών νέων μαρτύρων τής Ελληνικής ’Ελευθε
ρίας. Ό μέγας ήρωϊσμός Σας καί ό ένδοξος θάνατός Σας, ας είναι ό 
ύστατος φόρος, δν προσθέτει Λ Πατρίς ημών είς τήν αίγλην καί τήν 
ιστορικήν ακτινοβολίαν τής πάντοτε Αθανάτου αύτής δόξης . . .

$
Γενναίοι Φιλέλληνες, ϋπεραδπισταί τοϋ Ελληνικού "Εθνους, τό 

ένδοξον χώμα, δπερ έλαφρόν σκεπάζει τούς Αγνώστους τάφους Σας, θά 
δροσιζουν αιωνίως τά δάκρυα τού Ελληνικού Λαού, άπό τά έγκατα 
τής δεινώς δοκιμασθείσης καρδίας τού οποίου, έξέρχεται ή φωνή τής 
εύγνωμοσύνης διά τήν πρός αύτόν ένθουσιώδη συνδρομήν Σας, ήτις 
ύπήρξε μία τών όλιγίστων παρηγοριών, Ας ηύτύχησε νά δοκιμάσμ 
κατά τάς ήμέρας τών μεγάλων Ατυχημάτων του. Μεγαλόφρονες 
πρόμαχοι της έλειΌερίας καί τών Ανθρωπίνων δικαίων, τά χείλη 
τού 'Ελληνικού Λαού θά ζηθυρίζωσι πάντοτε εύγνοιμόνως τό όνομά 
Σας. ’Αθάνατον πεδίον έδέχθη τό πάναγνον αίμά Σας καί λαμπραί 
αίθέρος πτυχαί τό θεΐόν Σας πνεύμα. 'Υπό τήν γήν τής Θεσσαλίας 
θά ζήτε αιωνίως έν τμ εύγνωμοσύνμ τών 'Ελλήνων. Ό θάνατός Σας 
θά μνε χαραυγή χρυσής ήμέρας, ή δέ ήρωϊκή θυσία Σας πάντοτε 
βάλσαμον έπί τών πληγών τής γλυκείας μητρός τού κόσμου.

ΤΙ Ελλάς λούσασα τάς ένδοξους πληγάς Σας μέ τών δακρύων 
της τούς μαργαρίτας, εύγνωμονοΰσα, καταφιλεϊ τήν καλύπτουσαν τά 
σώματά Σας ίεράν γήν, άπό τών στέρνων τής όποιας θ’άνυφωθμ ίσως 
καί πάλιν ό πρωτόγονος φοϊνιξ καί θ’ άναδλαότήσωσι τής δάφνης οϊ 
ιεροί κλώνες . . .

{Μάιος 1897)



Λοχαγός τοϋ ΙΙι·ρο6ολικον,
Διοικητής τής Φιλελληνικής ΦάΖαγγος, πεόών έν Δοηοκω.

Α δεινά τοϋ πολέμου δεν συνίστανται [χάνον είς την έπί 
μήνας ύποοούλωσιν των Θεσσαλικών πόλεων. Έκ των 
σημαντικών ζημιών τοϋ τελευταίου πολέμου, εΐνε και δ 
θάνατος προσφιλών της ΓΙατρίδος τέκνων.

Ό τελευταίος νεκρός τοϋ πολέμου ήτο καί δ πολυτι
μότερος. 'Ο Περικλής Βαρατάβης.

Ο γενναίος διοικητής της Λεγεώνος των Φιλελλήνων, έπεσε μαχό- 
μενος έφιππος, προστατεύω? μέ τούς ήρωϊκούς άνδρας του τον έκ Δομο-
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κοϋ ύποχωροϋντα στρατόν. Εινε πικρός δ θάνατος άξιωματικού κρατε- 
ρώς προκινδυνεύσαντος ύπέρ τής πατρίδος, άλλά ποια τιμή, τό πίπτειν 
έν ώρα ύποχωρήσεως διά νά σωθή ολόκληρος στρατός κινδυνεύων νά κυ- 
κλωθή. Τοιοϋτος θάνατος εινε άξιος είς τάς τιμητικωτέρας νά άπαθα- 
νατισθή σελίδας τής Ιστορίας.

Ό Βαρατάσης ήτο έξοχου έπιστηριονικής μορφώσεως αξιωματικός. 
Διά τον Βαρατάσην, τον βαθύν γνώστην τής στρατιωτικής τέχνης, τον 
έμβριθή καί στρατηγικόν, δ,τι καί &ν λεχθή τιμητικόν, τω αξίζει. Δεν 
ήσαν μόνον οί συνάδελφοί του, οί όποιοι έξεφράζοντο πάντοτε μετά πε- 
ποιθήσεως καί ενθουσιασμού περί τής άξίας του. Τό έμαρτύρησεν αυτή 
ή σφαίρα ήτις τον έξέλεξε, φθονερά καί φονική, ΐνα αίματώση διά στε
φάνου άμαράντου τό μέτωπόν του, στερούσα τό Ελληνικόν στράτευμα 
τού άλκιμοτέρου βραχίονας.

Ό Βαρατάσης έμελλε νά καταστή έξοχότης έν τφ Έλληνικώ στρα- 
τεύματι. ’Εν Έλλάδι άτυχώς ή άξια των αξιωματικών κανονίζεται 
άναλόγως των σειρητίων καί των ετών. Καί δμως, δ λοχαγός Βαρατά
σης θά ήτο άριστος ώς ταξίαρχος, άριστος ώς έπιτελάρχης. Τά τελευ
ταία πολεμικά γεγονότα κατέρριψαν πλέον τάς προλήψεις. Οί βαθμοί οί 
άποκτώμενοι άνέτως, ένεκα άρχαιότητος ύπηρεσίας καί ούχί κατόπιν ει
δικής σπουδής καί εύσυνειδήτου μελέτης, δεν δύνανται νά έχουν πλέον 
καμμίαν σημασίαν. Μόνον ήττας καί ύποχωρήσεις χαρίζουν είς τό 
Έθνος. Ό Βαρατάσης έμελέτα. Τό βάθος τού σπουδαστηρίου του άπε- 
τέλει δι ’ αυτόν ιδεώδες. Ή μελέτη δ 
νήση τού καθήκοντος έν τή ώργ τού κινδύνου.

Ώ, δεν άμφιβάλλω δτι 
άνακούφισιν. . .

Ό Βαρατάσης έξεπαιδεύθη έπί πενταετίαν έν 
τού Βελγίου, έπανελθών ο ’ είς 
τό πυροβολικόν, μέ τον βαθμόν 

στερρά.
<1

ί αυτή τον

ι οΰτω άποθνήσκων,

I

έκοψε νά ιχη ά[χνη[χο-

θά ησθάνθη κάποιαν

τη στρατιωτική σχολή 
ην 'Ελλάδα κατετάχθη τω 1882 εις 
οΰ άνθυπολοχαγού. Ή πρώτη μόρφω- 

σις ήτο άσφαλής, στερρά. Άλλ ’ εις τάς ’Αθήνας έλθών, ήτο πολύ ευ- 
κολον νά λησμονήση ο,τι έμαθεν. Αυτός, άπ ’ εναντίας έμελέτησε καί 
συνεπλήρωσε τάς σπουδ’άς του.

’Ολιγόλογος, μετριόφρων, έβδελύσσετο τούς παχεις λόγους καί τάς άκαί- 
ρους έπιδείξεις, ουδέ τον έβλεπε τις ξιφοκοπούντα άνά τάς λεωφόρους ή εις 
τά καφενεία διημερεύοντα. Όσον προσηνής ήτο έν τή κατ’ ιδίαν άναστροφή, 
τόσον αυστηρότατος έν τή έκτελέσει τοϋ καθήκοντος. Ε'ίρων, δηκτικός, 
λάτρης τής άληθείας, ένέκλειεν είς έλαφρόν μειδίαμα μίαν άόριστον πι
κρίαν. Εις τούς οφθαλμούς του έσπινθηροβόλει ή ευφυΐα, ένώ είς τό μικρόν,

oc9

z

τό ασθενικόν σώμά του έκρύπτοντο θησαυροί άγαθότητος καί καλοσύνης.
Κατά τάς μεθορίους συμπλοκάς τού 1886 έν Θεσσαλία δ νεαρώτατος 

τότε Βαρατάσης, ώς άνθυπολοχαγός, έκαμε θαύματα μέ τήν πυροβολαρ
χίαν του, διακριθεις έν τή ευστοχία των βλημάτων. ’Αλλά τό θάρρος 
έκεϊνο έμελλε νά ύπερακοντίση ή κατά την μάχην τού Δομοκοΰ έπι- 
δειχθεϊσα άνδρεία του. ’Ατάραχος, ψύχραιμος, μέ τό ίνδαλμα τής Πα
τρίδος πλημμυρούν τά στήθη του, έξετίθετο είς τάς έχθρικάς σφαίρας, έν- 
θαρρύνων άδιακόπως τήν προσφιλή του Λεγεώνα.Δέν έστάθη ούτε στιγμήν.

Άλλ ’ &ν δ Βαρατάσης ύπήρξε θύμα τού άδοξου πολέμου, έν ειρήνη 
ύπήρξεν δ προφήτης τής καταστροφής.

Έδικάζοντο έν τω Στρατοδικείο οί είς Κρήτην μεταβάντες άξιωμα- 
τικοί. Ό Βαρατάσης ήτο στρατιωτικός συνήγορος. Πρόεδρος δέ είς συν
ταγματάρχης, ό δποϊος κατόπιν είς τά σύνορα εύρεθείς, μέ τόν πρώ
τον κανονοβολισμόν άφίκετο έπειγόντως είς ’Αθήνας. . .

Ό Βαρατάσης δι ’ δμιλίας εύφυεστάτης, ύπερήσπισε τούς ύποδίκους 
ύπομνήσας δ'τι δ 'Ελληνικός στρατός είχε καταδικασθή είς τόν διά μαρα
σμού θάνατον. Ό Βαρατάσης, έμνήσθη τής κακής καταστάσεως τού 
στρατού είπών δτι στρατόν δέν εΐχομεν, άφού ούδεμία’έλήφθη περί αυτού 
φροντίς. Ό Πρόεδρος τότε τού δικαστηρίου, πολεμικώτατος έν ειρήνη, 
έπετίμησεν όργιλως τόν Βαρατάσην, δστις μέ τό ειρωνικόν μειδίαμά του, 
τω άπαντ^, οίονεί προφητεύων τόν ένδοξον θάνατόν του :

— Τό καθήκον μου τό γνωρίζω1 θά έλθη μία ημέρα νά τό έκτελέσω 
κ. Πρόεδρε. . . Καί τώρα άφαιρέσατέ μου τον λόγον. . .

Πράγματι. Ό φιλότιμος στρατιώτης μετ’ ολίγον έδέχθη τήν εχθρι
κήν σφαίραν.

Καί άπέθανεν δ Βαρατάσης τού δποίου τόν ηρωισμόν οί φιλέλληνες, 
ώμολόγησαν ώς έκτακτον. Ό Γάλλος λοχαγός τής Λεγεώνος Καβασό, 
είπεν δτι «έάν έως χθές δ Βαρατάσης άνήκεν είς τήν Ελλάδα, ήδη δμως 
τον διεκδικεϊ ή Ευρώπη έπ ’ όνόματι τής Λεγεώνος της ! » Όχι ! Ή Ελλάς 
τον διεκδικεϊ και άπό αυτήν τήν Ευρώπην, διότι άπεδείχθη δτι δέν έχει

*« *
πολλούς ώσάν τόν Βαρατάση.

Σ. Δ. Π. Σ. Ή «Ποικίλη Στοά» ηύτϋχηΰε νά διαάώάη. είς τήν Πι
νακοθήκην αυτής τήν έπιτυχεότέραν καί λαμπροτέραν εικόνα τοϋ 
πο?,υκλαύθτου Π. Βαρατάόη, ής ή επιτυχία οφείλεται εις τόν έν Γερ
μανία καλλιτέχνην, τοθοΰτον πιΟτώς άποδώόαντα τήν φυσιογνωμίαν 
τοϋ Αληθούς ήρωος, έκ τής μόνης καί τε?.ευταίας φωτογραφίας τοϋ 
Π. Βαρατάόη, ήν διέσωσε καί εύγενώς έχορήγηόεν Λμΐν ό κά,λλι- 
ότος φίλος κ. Κ. Δ. Κόνδολας.

Είς τά παλαιά σύνορα τής 'Ελλάδος έμεινεν, άλλά νεκρός, δ αν
δρείος λοχαγός, ώσεί μή θέλων νά χωρισθή τού έδάφους, δπερ ύπερή- 
σπιζε μέχρι θανάτου, βαρυνθείς τάς άδοξους ύποχωρήσεις. ’Εκτιθέμενος 
είς τάς οβίδας τών έχθρικών πυροβόλων, τό έπραττε βέβαια έξ ύπερ- 
βαλλούσης έθνικής φιλοτιμίας εύρεθείς έν τή πλημμύργ τών μετριοτήτων.

Έφονεύθη τοποθετηθείς τελευταίος κατά τήν ύποχώρησιν έκ Δομο- 
κού, άλλά καί πρώτος είς τό έχθρικόν πύρ. Έφονεύθη ήγούμενος τών 
εύγενών φιλελλήνων του — τής σθεναρωτέρας κατά τής άδικου Ευρώ
πης διαμαρτυρίας τών φιλελευθέρων ψυχών. Άπέθανεν εις απλούς λο
χαγός τού Πυροβολικού, διά νά ζήση έσαεί είς Βαρατάβης ! Ή έθνική 
συνείδησις εύγνωμόνως έγκολπούται τήν μνήμην του, μνήμην δόξης καί 
μεγαλείου έν ήμέραις πένθους καί δοκιμασιών. Ό τάφος του δ έρημι-
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κός, πλησίον ενός έκκλησιδίου, μακράν τών ’Αθηνών, θά ήνε μνήμα 
εύγενούς εθελοθυσίας, μνήμα μαρτυρούν δτι δέν έξέλιπον παρ’ ήμΐν οί 
ηρωες, και δτι άν ή 'Ελλάς ύπέστη καταστροφήν, είχεν έν τούτοις τέκνα 
άξια τής μαρτυρικής ιστορίας της, άξια τών ευκλεών παραδόσεων της, 
τού άθανάτου ονόματος της ! . . . Κ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Σ. ΠΑΠΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ.— Τιμή, πατρίς, άγάπη, άπετέλουν 
τδ σύνθημά του. Γλυκύς, κατ’ εξοχήν αίσθηματικωτάτη ψυχή, περιέβαλλε δι’ 
αρρήτου αφοσιώσεως οικογένειαν, φίλους, συναδέλφους, δια τοϋτο δε καϊ τδ βλήμα, 
τδ όποιον έπληξε τά στήθη του, έτρωσε με άλγος οξύ τήν καρδίαν παντός γνω- 
ρίσαντος αύτόν. Όνομα άγνωστον ίσως είς τούς εύρεϊς στρατιωτικούς κύκλους, 
άλλ’ όσον άγνωστον, τόσον έξοχον ώς δ’νομα εκπροσωπούν αυτόχρημα τήν αρε
τήν, τήν ευσυνειδησίαν, τδ καθήκον, τέλειον υπόδειγμα γενναίου χαρακτήρος ύπό 
τε στρατιωτικήν καί κοινωνικήν έποψιν.

Έγεννήθη τήν 7ην Μαρτίου του 1857. Παρά τήν θέλησιν του πατρός του 
έγγράψαντος αύτόν είς τήν Θεολογικήν Σχολήν, μετά λαμπράς Γυμνασιακάς 
σπουδάς, έξ ιδίας αφοσιώσεως καί μεγάλης αγάπης πρδς τδ Στρατιωτικόν στά- 
διον, κατετάχθη εθελοντής είς τδ Πυροβολικόν καί ταχέως προαχθείς εις Αξιω
ματικόν, διέπρεψε κατά τάς συμπλοκάς τοϋ 1886. Θαυμασθείς τότε γενικώς διά 
τήν ανδρείαν αύτοϋ ό Α. Παηπαναβταΰίον, άπεστάλη ύπδ τής Κυβερνήσεως εις 
Γερμανίαν πρδς εύρυτέραν μόρφωσιν έν τω οπλω του, φιλοτίμως δ’ έκεϊ ασχο
ληθείς, ένωρίτατα, ε! καί νεαρός έτι, έδημιούργησεν εαυτόν, ενα τών αρίστων 
αξιωματικών τοϋ 'Ελληνικού Στρατού. 'Η γενναιότης τοϋ πολυκλαύστου Α. Παπ- 
navaetaclov, έγένετο καταφανής πάλιν εις τάς μάχας τής ’Ηπείρου, ένθα μή 
δυνάμενος ν’ άπρακτή, έπιμόνως καί αφ* έαυτοΰ, έχων έμφυτον έν αυτώ τδ πολε
μικόν αίσθημα, παρ’ άποτροπάς άλλων, άπήτησε ν’ αναλάβη καί άνέλαβε τήν 
Διοίκησιν σώματος έν τή έπιθέσει κατά τοϋ έχθροϋ. ’Εντελώς αψηφών τδν 
θάνατον καί μόνον ιδεώδες έγκλείων είς τήν μεγάλην αύτοϋ ψυχήν τδ δ’νομα τής 
Πατρίδος του, έπεσεν, έκουσίως μαχόμενος έκεϊ, όπου δέν έκάλεσαν αύτδν τοϋ 
αρχηγείου αί διαταγαί, άλλά τής δούλης πατρίδος ή φωνή.

Είς τάς γραμμάς αύτάς άποδίδεται έκφραστικδς δ ό’λος χαρακτηρισμός τοϋ 
συμπαθέστατου καί διακεκριμένου άξιωματικοϋ τούτου. Έπολέμησεν ώς ήρως καί 
άπέθανεν ώς ήρως. ΠΙτο μεταξύ τών άγνώστων έκείνων ήρώων τής μετριοφρο
σύνης καί μετριοπάθειας, οιτινες άπέχουσιν έν σιγή μέχρι τής στιγμής καθ’ ήν 
οφείλουν νά έκπληρώσουν έν καθήκον καί τότε μόνον φροντίζουν πώς να τδ εκ
πληρώσουν μετά τής μεγαλητέρας άφοσιώσεως καί έπιτυχίας. Καί δ θάνατός του 
έπήλθε, ώς τδ ιδανικόν συμπλήοωμα μιας τοιαύτης άθορύβου προσωπικότητος. 
Φύλλα δάφνης θαλερας σκορπίζομεν έπί τοϋ τάφου τοϋ τετιμημένου στρατιώτου, 
ου τδ δεδοξασμένον δ’νομα, ένσαρκοϋν τδν ήρωϊσμδν καί τήν αληθή αυταπάρνησιν, 
άνεγράφη μεταξύ τών πρωτίστων τής Πατρίδος προμάχων.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ.—Έκ τών άριστων καί μάλλον φιλότι
μων ’Αξιωματικών, άείποτε διακριθείς διά τήν εύτολμίαν καί τά μεγάλα αύτοϋ 
αισθήματα, έπεσεν ένδόξως κατά τήν τελευταίαν έν Δομοκω μάχην, προσθείς τδν 
οβολόν του εις τήν δόξαν τής οικογένειας του καί αυςήσας τδ πλούσιον κεφάλαιον 
τών υπέρ Πατρίδος οικογενειακών θυσιών. Αί περιφανείς οϊκογένειαι τών Μαυ- 
ρομιχαλών έχουσι τήν κληρονομικήν των ανδρείαν καί προωρίσθησαν ύπδ τής 
Προνοίας νά προσιρέρωσι κατά περιόδους τή Πατρίδι ανθρωπίνους θυσίας είς τδν

ί

ΑΝΑΣΤ. Σ. ΠΑΠΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΛΟΧΑΓΟΣ ΤΟΥ ΥΛ. ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ

(Πεοών έν ΉπεΙρφ η}ν 2αν Matov 1897)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ
ΑΝΘΥΠΙΛΑΡΧΟΣ

( Πεΰών κατά τήν τελευταίαν έν Δομοκώ 
μάχην τήν δην Δίαΐου 1897)

ΔΗΜ. ΡΑΟΥΛ Π. ΤΡΙΓΓΕΤΑΣ
ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ ΤΟΥ ΠΕΖΙΚΟΥ

( Πενών έν Κρήτη κατά τήν έν Αειβαδίοις μάχην 
τήν 7ην Φεβρουάριου 1897j

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΑΡΑΤΣΟΓΛΟΥΣ
ΑΝΘΥΠΟΛΟΧίΓΟΣ ΤΟΥ ΠΕΖΙΚΟΥ

( Πεοων έν Κρήτη κατά τήν έν Αειβαδίοις μάχην 
τήν 7η ν Φεβρουάριου 1897)
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ίερδν αύτής βωμόν. Μαυρομιχάλαι έπεσαν ένδόξως κατά τήν έπί Όρλώφ έπανά- 
στασιν, κατά δέ τδν ιερόν αγώνα παγκλεΐσαν την Πατρίδα και την οικογένειαν 
των, πεσόντες ήρωϊκώς έν Ήπείριφ, έν Εύβοια, εν Πυλω καί αλλαχού.

Τδ ήρω'ίκδν έκείνων παράδειγμα ηκολούθησε γενναιοψυχως νεαρδς και περι
καλλής βλαστός τής οικογένειας Μαυρομι^αλών δ Γεώργιος Π. Μανρομιχάλης, 
πλήρης λαμπρού καί εύέλπιδος μέλλοντος αξιωματικός. Υίός τού νυν Δημάρχου 
Ιίαλαμών κ. Πέτρον Μαυρομιχάλη, έγγονος τού Αντωνίου Μαυρομιχάλη, νεω- 
τέρου αδελφού τού Πετρόμπεη, αγωνισθεντος και τουτου καθ απαντα τον Εθνι
κόν αγώνα καί μετά τών άλλων Μαυρομιχαλών θέντος τήν κρηπίδα τής ’Εθνικής 
άπελευθερώσεως, διά τού ένδοξου θανάτου αυτού ήξιώθη τής ΰπερτάτης τιμής νά 
άκολουθήση τούς μεγάλους προγόνους του, ώς λακωνικωτατα ανεφερε και τδ σπαρα
κτικόν τηλεγράφημα τού ατυχούς μέν ώς πατρός, υπερήφανου δε ως Μαυρομι
χάλη. «Τιόν μον Γεώργιον τυχόντα τιμής ν άκολον&ήση τους προγονούς τον, 
παρακαλώ φροντίσατε δια ταφήν τον καί προσδιορισμόν τον μνημείου». Διά τών 
γραμμών τούτων, τών αποπνεουσών γνήσιον και αρχαΐον Σπαρτιατικόν αρωμ.α, 
παρεκάλει δ πατήρ τού Γ. Μαυρομιχάλη τδν Δήμαρχον Λαμίας, δπως μεριμνήση 
διά τήν ταφήν τοΰ πολυδακρύτου υιού του.

Οί ώς δ Γεώργιος Π. Μανρομιχάλης θνήσκοντες μαχηταί δέν θρηνούνται, άλλά 
μακαρίζονται. Θαυμασμού καί δχι δακρύων είναι άξιος εκείνος, οστις, μνημών 
τών πρός τήν Πατρίδα καθηκόντων, συνεχίζει τοσούτον κλεινώς την πατραγα
θίαν. Τδ αιμα τών μετά τόσης περιπαθείας καί τόσης στοργής έναγκαλιζομένων 
τήν Δόξαν, είναι τδ λουτρδν τής παλιγγενεσίας, εις τδ δποΐον έκπλύνεται πασα 
αμαρτία καί άναγεννάται μέ τδν φωτεινόν χιτώνα τού βαπτισμ,ατος ο νέος άνθρω
πος τής Μεγάλης άλλ’ άτυχούς Πατρίδος μας ....

Ή Δόξα ύψιπέτις φέρει πρός τήν ’Αθανασίαν τδ ονομα τού Γεώργιον Μαυ
ρομιχάλη, ή δ’ αίγλη αύτής καταυγάζει ήδη τδ ώραΐον αυτού μέτωπον. Δόξα 
άγήρως καί τιμή είς τδ εύγενές δ’νομά του !

ΛΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΟΥΛ Π. ΤΡΙΓΓΕΤΑΣ.— «Έιιποός,παιδιά, έμπρός!»
Ή κραυγή αΰτη έν μέσω τών φλογών τής μάχης έξήρχετο άδιακόπως τών 

χειλέων του. Ή κραυγή αΰτη ήν έξύψωνεν είς δόγμα θρησκείας δ ένθουσιώδης 
αύτοϋ πατριωτισμός, ή παραίνεσις αΰτη πρός την έθελοθυσίαν, ΰπήρςε τδ σύμ- 
βολον τής δράσεώς του, ύπήρξεν άμα ή ΰστάτη έπωδδς τού βίου του. 'Εν τή 
φράσει ταύτη άδελφούται δ πόθος τού θριάμβου, μέ τήν άγάπην πρός τήν έλευ- 
θερίαν. Υπάρχουν στιγμαί έν τώ βίω, α'ίτινες—αύται καί μόναι—χαρακτηρίζουν 
δλόκληρον έποχήν, έκπροσωπούσαι άμα καί μίαν έποποίΐαν.

Τοιαύτης στιγμής ηύμοίρησεν δ Τριγγέτας. Ή Κρήτη έ^λέγετο' ή έποποιια 
τού μαρτυρικού άγώνος της περιεζώννυτο καί έξυψούτο από τας έκπυρσοκροτήσεις 
— βροντώδεις διαμαρτυρίας κατά τής βαρβαρότητος. Ό Τριγγέτας εύρέθη έν 
Κρήτη. Καί ένω ε’χεν έκθέσει άφόβως τά στήθη είς τδν έχθρόν, τά χείλη έψαλ- 
λον τδν ΰμνον τού πολέμου, έζωοποίουν τδν πόθον τού έθνους, δ όποιος έπετασσε 
τήν προέλασιν, τόν άφανισμδν τού έχθρού. Ώραιοτέρα φράσις δέν εδόνησε τα 
χείλη πολεμιστού, τόσον εύγενούς, τόσον γενναίου, ώς δ Τριγγέτας.

'Ο Ραουλ Π Τριγγέτας νεώτατος, απόφοιτος τής Στρατ. Σχολής τών Εύελ- 
πίδων, υιός διακεκριμένου ταγματάρχου καί έγγονος ύποστρατήγου, άνήκων εις 
οικογένειαν δλως στρατιωτικήν, μόλις ήρξατο πληρουμένη ή ατμόσφαιρα έκ πο
λεμικών άτμών, έπόθησε νά άγωνισθή. Καί όταν έμαθε δτι άνεχώρει στρατός 
διά τήν Κρήτην, ήσθάνθη τήν ψυχήν του έπαναστατούσαν. Καίτοι δέν άνήκεν 
είς τήν δύναμιν τών άναχωρούντων ταγμάτων, παρεκάλεσεν, ίκέτευσεν, ώς ύπερ- 
τάτην έζήτησε χάριν, νά συμπεριληφθή καί αύτός. Καί ούτως, άπήρχετο μετ’ 
όλίγον εις τήν ήρωίδα νήσον.

Ό Ραούλ έγεννήθη έν ΓΙαρισίοις τήν 7 Ίανουαρίου 1875. Έξεπαιδεύθη 
έν Άθήναις, ύπδ τδ κράτος τών ώραιοτέρων παραδόσεων άς συνεκέντρωσεν ή 

123

Πατρίς αύτού καί ή οικογένεια. Μνήμων τών πρός τήν Πατρίδα καθηκόντων, έχων 
βαθεϊαν τήν άντίληψιν τής τιμής, τής στοργής, τής φιλίας, έγένετο εΐδωλον άγάπης.

Έξήλθε τής σχολής, δτε μετά τινας μήνας ή Κρήτη έφλέγετο. Ύπδ τάς 
εύχάς τών οικείων καί τών γνωρίμων δ εύσταλής, δ θαρραλέος στρατιώτης 
άπήρχετο. Καθ’ ό'λον τδν από Μήλου μέχρι Κρήτης πλούν ήτο εύθυμώτατος, 
αδων άσματα. Τδν εΐλκυεν ή πυρΐτις, τδν έμέθυεν ή δόξα, μόλις δ’ έπάτησε 
τδ έδαφος τής ύποδούλου νύμφης τής Μεσογείου, ακράτητος, δακρύων ΰψωσε τδ 
πιλίκιον ζητωκραυγάζων ύπέρ τού ’Έθνους. Έ^ίλησε τδ έδαφος, τδ δποΐον, 
ζηλότυπον τής άγάπης του, τδν διεφιλονείκησεν άπό τής ζωής καί τδν ένηγκα- 
λίσθη διά παντός, φέροντα έπί τού μετώπου φύλλα δάφνης . . . Εύθυτενής, 
άτάραχος εις τάς πρώτας γραμμάς έμάχετο είς τήν μάχην τών Λειβαδιών, 
ένθαρρύνων, παρορμών, πλήρης ένθουσιασμού. Πλήν, βλήμα έχθρικδν τόν εύρεν 
έπι τού στήθους, τής εστίας έν ή έκαιε τό θυμίαμα τής Πατρίδος καί έπεσε 
σφιγγών μεθ’δρμής, μετ’ έρωτος διά τής δεξιάς τδ ξίφος.

Ήτο δ πρώτος φονευθείς "Ελλην άξιωματικδς έν Κρήτη καί έξεψύχησε 
έχων εις τά χείλη τήν προσφιλή του φρασιν :

— ’Εμπρός, παιδιά, έμπρός . . . .
%

ΑΡΙΣΤΕΙΛΗΣ ΣΑΡΑΤΣΟΓΛΟΥΣ.— Μέ οφθαλμούς διανοιγομένους άπλήστως 
εις τήν ζωήν, μέ φυσιογνωμίαν εύγενή, γλυκεϊαν, δ ’Αριστείδης Σαράτσογλους έκ 
τών συμπαθεστέρων νέων άξιωματικών, άποτελεϊ μέρος τής τριανδρίας τών πρώτων 
θυμάτων τού πολέμου, μετά τού Δανάλη καί τού Τοιγγέτα. Τδ αϊμά του έπότισε 
τδ χώμα, τδ όποιον τοσάκις έποτίσθη μέ αιμα μαρτύρων, μέ δάκρυα δουλείας.

Ό Σαράτσογλους ώς μαθητής τής Σχολής τών Ύπαξιωματικών ήν τύπος 
εύπειθείας καί φιλομαθείας. Ώς άξιωματικός, τύπος γενναιόφρονος άνδρός. Νι
κητής είς τδν άγώνα τής στρατιωτικής έπιστήμης, νικητής είς τδν ύπέρ έλευ- 
θεοίας άγώνα. Έν τώ προσώπω του άπώλεσεν δ στρατός μίαν χρηστήν έλπίδα 
εύρέος μέλλοντος, άλλ ’ έκέρδισεν ή ιστορία τής Κρήτης ένα έτι εις τδ πολυάνδριόν 
της ήοωα, ένα έτι πολύτιμον νεκρόν.

Ήσαν τότε αί πρώται ήμέραι τοΰ άγώνος. Ή Ελλάς έσφυζεν έκ ζωής, 
έπαλλεν άπό άκρου είς άκρον. Ό θάνατος τού Σαράτσογλου καί τών άλλων νεαρών 
άνθυπολοχαγών έχαιρετίσθη μετά συγκινήσεως ή δποία ήρμοζεν εις έθνος, τδ 
δποΐον είχε σταυρώσει τόσον καιρόν, τάςχεΐραςέν αδρανεία. Άνεκουφίσθη ή ψυχή 
πάντων, καί αί έλπίδες άνεπτερώθησαν. Είς τούς τάφους των νοερώς κατεθέσαμεν 
πάντες τά δάκρυά μας, τά δέ όνόματά των βαθέως έχαράχθησαν εις τας καρδίας 
μας. Καί άργότερον, δτε ή Μοίρα έπέκλωσε τάς άνηκέστους συμφοράς και σήμε
ρον δτε διελύθη δ καπνός τών οπλών καί ή ειρήνη ανέλαβε τδ κράτος, μετά 
πλειοτέρας στοργής έγκολπούμεθα τήν μνήμην των καί μακαρίζομεν αυτούς διότι 
άπέθανον μόνον μέ τήν δόξαν, άνευ τής πικρίας τής απογοητεύσεως.

Ό Λρ. Σαράτσογλονς διέγραψε φωτεινήν τροχιάν έν τή ιστορία τών τελευ
ταίων μηνών. Καί έπί τώ θανάτω του ένοΰνται οί θρήνοι τής μητρδς καί τού αδελ
φού μέ τον πόνον τδν πάγκοινον, καί δ θαυμασμός ήμών δια τδν ήρωΐσμδν συναν- 
ταται μέ τήν ύπεοηφάνειαν τής οικογένειας, ής τδ όνομα έτίμησε καί έδόξασε.

4
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Ηγεμονικόν καί άνδρεϊον αίμα έτρεχεν είς τάς φλέβας του καί 
τοιοϋτον έχΰθη είς τά πεδία τών μαχών τοΰ Βελεστίνου κατά τήν 23 
’Απριλίου, Αποφράδα Αλλά καί μοναδικήν ήμέραν διά τήν τιμήν τών 
Ελληνικών όπλων, τά όποια ένώ έκεΐ ηρον θριάμβους, άλλοΰ. συγ-

Iras® S®K®1S®£

ΕΣΑ Από θλιβερόν τόμον μαύρων Σελί
δων καί όδυνηρών, εύφροσύνως έκάάτοτε 
άυναντώντες. έξάγομεν έκεϊθεν λευκός 
καί άψογους, καθαρός καί διαυγείς, όλί- 
γας τοιαύτας, Ανακουφιζόμενοι καί παρη- 
γορούμενοι διό τό βαραθρώδες κατρακύ- 
λισμα είς δ μάς έφερε μοιραία τών πραγ
μάτων ή φορά.

Είς μίαν Από τάς Οπανιζούσας αύτάς 
σελίδας, τάς άδιοράτως στεφομένας μέ 
κλάδους δάφνης άμαράντους άναγινώ- 
σκομεν τό όνομα:

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π. Ξ. ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ
Καί άναγινώσκοντες τό όνομα αυτό, 

ούτε τά δάκρυά μας δυνάμεθα νά συγ- 
κρατήσωμεν, ούτε τήν έκπληξιν τοΰ Θαυ
μασμού μας.

Δυότυχώς ή τάλαινα πατρίς μας, έν
δακτύλοις, καί μετά κόπου θά Αδύνατό νά άριθμήσμ τέκνα της παρό
μοια, συνδυάζοντα Αρμονικώς καί τελείως τάς άνομοίους καί Αντι
θέτους άρετάς, μέ τάς όποιας διεπλάσθη καί Ανθησε ψυχή τοιαύτη, 
ώς έκείνη τοϋ ’Αντωνίου Γρηγοράκη. Βαθύς τοΰ βιβλίου μελετητής 
καί Ατρόμητος της πατρίδος προασπιστής, ιδού είς τί θά Αδύνατο νά 
συνοψισθμ ό χαρακτηρισμός μιας τοιαύτης ύπάρξεως, Αν ιδιαίτεροι 
λόγοι δέν έπεπρόσθετον ώστε, μακρότερος νά παραχωρηθμ χώρος είς 
τό ήμέτερον ήμερολόγιον.

Δέν δύναταί τις εύκόλως νά παρίδμ—έν τοιούτοις μάλιστα δυδκό- 
λοις καιροΐς — τάς ύποχρεώσεις, αίτινες έκτείνονται καί πέραν τοΰ 
Ατόμου καί τάς όποίας A «11 οικίλη Στοά», μνΑμων τοΰ προορι
σμού καί της Αποστολής αύτης εννοεί νά έκπληρώσμ.

Μία Από τάς όλίγας δυστυχώς εύκαιρίας, αϊτινες τόσον τελείως τμ 
παρουσιάζονται εινε καί ή σημερινή, καί ιδού διατί είς τάς όλίγας 
έκείνας βαθείας λέξεις δέν συγκεντρώνει τήν περί Γρηγοράκη θρηνο- 
λογίαν της.

Λί έποχαί της σήμερον αί άπαγορεύουάαι αύστηρώς τήν Ανάμιξιν 
είς τά καθ’ Αμάς, τών προγονικών εύκλειών, αί άποδείξαάαι δτι, 
έπ’ αυτών ματαίως καί Ανωφελώς, ού μήν άλλά, καί έπιβλαβώς άμετα- 
κλήτως έστηρίχθημεν, ύπέκυψαν καί πρό μερικών έξαιρέσεοιν, άπαρα- 
βιάστων όλοσχερώς, καί μία Από τάς τοιαύτας παρουσιάζεται νϋν 
ενώπιον Αμών, διά τοΰ Αροιϊκοΰ θανάτου ένός μάρτυρος τοΰ τελευταίου 
Ατυχήσαντος πολέμου μας, τοΰ ’Αντωνίου Γρηγοράκη.

Προγονικοί εϋκλειαι τώ ένεφύάηάαν τήν ζωήν, προγονικοί εϋκλειαι 
τόν έγαλούχισαν, προγονικοί εϋκλειαι τόν έξέθρεψαν, τόν ηνδρωάαν, 
Αρχίζουάαι Από τόν μυστηριώδη μεσαίιονα, δταν οί πάπποι του ηύθέν- 
τευον τής Μάνης, έξακολουθοΰσαι κατά τήν μεγάλην Ελληνικήν έπανά- 
άταάιν, συνεχιζόμενοι κατά τόν έθνικόν έπίσης έν τμ Θεσσαλία καί 
Ήπείρω Αγώνα τοΰ 1854, καί προγονικοί εϋκλειαι οδήγησαν καί αύτόν 
είς τήν ζωήν καί τόν θάνατον.

Αντων.ιος
(ΙΙεόών κατά τήν έν Βελεβτί,νφ μάχην, την 23 'Απριλίου 1997)

χρόνιος διεάπείροντο Από όρδάς φρενιτιώδεις φεύγοντας άνά τάς εύρείας 
πεδιάδας τής τλήμονος Θεσσαλίας.

Μόλις τριακονταετής ό Αντώνιος Γρηγοράκης, παραλαμβάνων τάς 
πρός τήν πατρίδα καί τήν μεγάλην αύτού οικογένειαν ύποχρεώσεις
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■καί ύποθιίκας, παρά τοϋ γεγηρακότος πλέον πατρός αύτού, τοϋ Πα- 
ναγιώτου Γρηγοράκη τοϋ εις Θεσσαλίαν κατά τήν Ανεξίτηλον Ιστο
ρικήν εποχήν τού 1854, μετ’ έπιλέκτου Λακωνικού δώματος, έξαρθέντος 
είς ύψος Ανδρείας καί ήρωϊδμοϋ, έκλεινε τούς αίματοβρέκτους όφθαλ- 
μούς αύτοΰ, άφοϋ τελείως ύπό πάδαν έποψιν διέγραψεν, έν βραχυτάτω 
της ζωής διαδτήματι, τήν προσωπικότητα αύτοΰ καί έν τμ τοϋ Δι
καίου έπιδτήμμ καί έν τμ άνίδω πάλμ τής Βαρβαρότατος καί τοϋ 
Πολιτιδμοϋ. '

’Από όργανιδμοϋ καί ιδιοσυγκρασίας άδύνατος καί Ασθενικός ό 
’Αντώνιος Γρηγοράκης, μηδόλως φειδόμενος πολυτίμου υγείας καί 
τρυφερώς άγαπωμένης νεότητος, δι’ εμβριθών μελετών., καί βαρέων 
κόπων, προώριζε διά τήν Ιίατρίδα βαθϋν επιστήμονα.

Έν τμ Γαλλία καί Γερμανίμ όπου καί τάς πολιτικής έπιδτήμας δέν 
ώκνασε νά προδοικειωθμ ό σπάνιος νέος, έτελειοποιήθα τόσον, ώστε 
επανερχόμενος νά καταπλήξμ, κινών είς άμετρον ενδιαφέρον τούς 
λειτουργούς τής Θέμιδος, διά τών έξοχων αύτοΰ μονογραφιών, αίτινες 
πόσα καί πόσα δέν ύπισχνοΰντο1

’Από όργανισμοϋ καί ιδιοσυγκρασίας άδύνατος καί άσθενικός, μαδό- 
λως φειδόμενος ζωής καί μέλλοντος, είς τήν πρώτην άνάγκαν τής 
Ιίατρίδος, άπροσκλήτως μετ’ ένθουσιαόμοΰ έσπευδε καί μαχητής άπλοΰς 
είς τήν πρώτην γραμμήν πάντοτε προύκάλει τήν χάλαζαν τών σφαι
ρών τών πολεμίων καί τόν θαυμασμόν τόν αυθόρμητον τών συμμα
χητών του.

Ό δαφνοφόρος στρατηγός, παρ’ ω ύπηρέτει ώς Ιδιαίτερος γραμμα- 
τεύς του ό ’Αντώνιος Γρηγοράκης, είς μάτην κατηνάλισκε τήν έπι- 
μονήν του καί τόν βρόντον τών διαταγών του είς τό νά τόν κρατμ 
πλησίον του κατά τας ώρας τών μαχών, άναλογιζόμενος τήν παρ’ αύτφ 
χρησιμότητά του καί τό άκροδφαλές τής ύγιείας του

Ό ’Αντώνιος Γρηγοράκης, ούδέν τοιοϋτον ήννόει καί μαχητής 
καί ύπέρμαχος τής άγωνιζομένης βαρύν αγώνα Πατρίδος, φέρων μέσα 
του δλην τήν φλόγαν τοϋ οικογενειακού του αίματος? καί είς τά στήθη 
του δλην τήν προγονικήν δόξαν, έπολέμει άδιακόπως καί άκουράστως, 
αυτός ό λεπτοφυής καί καχεκτικος νέος, καί έπεδεν έκεϊ δπου Ανδρείοι 
καί τέλειοι χαρακτήρες εύρίδκουδι τόν θάνατον.

Έν ένί προδώπω, έπιδτήμονα μεγάλα ύποδχόμενον καί στρατιώτην 
μεγάλα πράξαντα, έχαδεν έν τφ προδώπω τοϋ 'Αντωνίου Γρηγοράκη, ή 
πατρίς μας, ή πατρίς τής σήμερον, ή έχουδα άνάγκην τόρα καί τών 
μετριωτάτων άκόμη, Λ Απογοητευθεϊδα καί έμπαιχθεϊδα καί καταπρο- 
οοθεΐδα, όδυνηρώς, πολυειδώς καί πολυτρόπως.

Ή σεπτή θεά τής δικαιοσύνης μετά κόπου καί δυσκολίας, έν τοϊς 
νεωτέροις, θά άνεύρμ τόν άντικαταδτάτην του.

Ή πολιτεία παρ’ μ μίαν ήμέραν γενικώτερον θά έδρα ό Γρηγορά
κης, μέσα είς τήν όρφάνειάν της καί τήν έλλειψιν τήν καταφανή καί 
άξιοδάκρυτον άνδρών τοϋ μέλλοντος, ούδαμοϋ διαφαινομένων, τίς 
οΐδε, τίνος έδτερήθη στηρίγματος της, ό δέ παλαίμαχος πατήρ του, 
έλπίδος καί χάρματος καί υπερηφάνειας.

Άλλ’ δ,τι διά τοϋ θανάτου τοϋ ’Αντωνίου Γρηγοράκη άπώλετο. έν 
τμ έπιδτήμμ, έν τμ πολιτείμ, έν τμ οικογένεια, έν τμ κοινωνία έν γένει, 
έκερδήθη αύτούδιον παρά τής μεγάλης ιδέας, έκερδήθη παρά τοϋ 
’Ιδανικού, τό όποιον άνώτερον τόπου καί χρόνου, αύτό τοϋτο 
τό Θειον, ρυθμίζει κατ’ ίδιους νόμους καί κανόνας τήν Αδιατάρα- 
κτον Αρμονίαν τοϋ σύμπαντος.

Τίς οιδεν, Άν είς την Αρμονίαν αύτήν τής τελειότατος, δέν είναι 
σήμερον είς ήχος, εις τόνος, καί ή τελεία έκείνη ψυχή, ήτις ένεκλείετο 
είς τα Ανδρεία στήθη τού περιδόξως πεσόντος κατα τήν μάχην τοϋ 
Βελεδτίνου? άπλοΰ στρατιώτου ’Αντωνίου 11. Ξ. Γρηγοράκη.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΡΑΤΤΗ
(Ό έν Αομοχφ ιτεσταν φιλέλλι/ν 'Ιταλός βονλεντής)

Χικ τών ώραιοτά- 
των φυσιογνωμιών τής 
Ιταλικής Βουλής. Γνή
σιος Αντιπρόσωπος τοΰ 
Λαοΰ'άποθνήδκων ύπέρ 
λαοϋ, έδίδαξεν είς τούς 
όμοτίμους αύτφ τών δύο 
ημισφαιρίων πώς πρέ
πει ν' Αγαπώνται οί Α
δελφοί λαοί, δτι ή με
ταξύ των άμοιβαιότης 
δέν πρέπει νά είνε λέ- 
ξις ματαία.

Ούχί άνθρωπος κόμ
ματος, άνήκων είς τής 
πατρίδος τό μέγα δλον. 
Εύγενής, φιλελεύθερος, 
έμπνευδμένος.

Μαθητής τοΰ Ματσί- 
νι,τοϋ μεγάλου Αποστό
λου τής λυτρώδεως τών 
λαών μέλος τής Σχολής 
τής όποιας έμβλημα : 
Σκέψις καί Δράδις.

Ύπέρ τών ιδανικών 
τών λαών οί μαθηταί 
τής Σχολής ταύτης μά
χονται έν χρόνφ ειρή
νης διά τοΰ λόγου, έν 
πολέμω διά τοϋ όπλου.

Ύπέρ τών Ιδανικών 
τών Αύδτριακών είς τό 
Ρώμης κάμπους κατά 

τοϋ Πάπα καί τών στρατιωτών Ναπολέοντος τοϋ μικροϋ.
Ύπέρ τών ιδανικών τής Γαλλίας ήγωνίζετο ύπό τόν γέροντα 

Γαριβάλδην είς τά 1870, έχων δυδτρατιώτας τόν Γεώργιον Ίμβριάνην 
καί τόν Ίωδήφ Καβαλλόττην.

Ύπέρ τοϋ δημοκρατικού αύτοΰ ιδεώδους ήγωνίδθη κατά τής ’Ιτα
λικής Αστυνομίας, ήτις τόν δυνέλαβε ποτέ είς τήν Villa Ruffi καί τόν 
έφιλοξένηδεν είς τάς κρύπτας της. Αί κρύπται αύται ύπο τοιαύ- 
τας δυνθήκας περιβάλλουδι τούς ξένους των μέ τιμήν μεγαλειτέραν 
έκείνης ήν προδδίδουδιν είς τούς εύνοουμένους τών αύλών οί Ανακτο
ρικοί θάλαμοι. "Ανδρες οίοι ό Φράττιι έχουδιν Αντιπάλους, δέν έχουδιν 
όμως έχθρούς. Φίλους έχουδι πάντοτε.

Ό Φραττη έχει σήμερον φίλους πάντας τούς "Ελληνας. Ύπό τήν 
γήν τής καθμμαγμένης Θεσσαλίας θά ζμ αιωνίως είς τήν μνήμην των.

Ή θυσία εύγενοϋς ήρωος, όδτις διά τού τιμαλφούς αίματός του 
έβαψε γήν ίεράν εις πάντα πεπολιτιδμένον λαόν, είνε μεγάλη καί 
γόνιμος καί παρά τήν ήτταν. Ή ’Ελλάς καί ή ’Ιταλία τόν εύλογοϋδι.

Τί έγκλημα ότι δέν ήτο σπουδαιότερος πόλεμος.
Εύτυχώς ότι ήτο ή λύδις τοϋ δράματος, ή δοβαροτέρα μάχη. Τό 

θέατρόν της έφαίνετο άπό τών μοιραίων έκείνων πυλών, τών οποίων 
οί αιώνες έφθειραν 'ίδως τούς λίθους, Αφήκαν όμως άφθαρτον τήν 
άνάμνηδιν καί τό πνεϋμα, πλησίον τών όποιων Αναπαύονται τόν 
ένδοξότατον τών ύπνων οί Ανδρείοι τού Λεωνίδα, πρό τών όποιων 
ό πολιτισμός Ανέκοψεν άπαξ έτι τήν νικηφόρον προέλαδιν τής βαρ
βαρότητας, αί όποϊαι θά είνε πάντοτε Αδιάβατοι, ολέθριοι είς τούς Απο
γόνους τών Περδών καί τών Μήδων.

(Νοέμβριο; 1S97)

τής πατρίδος του νέος άκόμη έμάχετο κατά 
Τυρόλον·'' βραδύτερον δέ είς τούς έξω τής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΑΛΛΙΣΠΕΡΗΣ



— Έγεννήθη την 24 ’Ιουλίου
1876.

— Ένυμόεΰθη την 28 Σεπτεμ
βρίου 1896: καί ...

— ’Απίθανε την 2 ’Οκτωβρίου
1896.

ΔΟΥ δλη της Λ ζωή είς τάς 
τρεις αϋτάς χρονολογίας. Ό ^ίος 
της ύπήρξεν δπως καί ή ψυχή 
της ένα εύώδες παραμύθι. Εί
κοσι άνοίξεις έβλάστηόαν καί εί
κοσι φθινόπωρα έχρύσωάαν τά 
δένδρα, καί Λ ζωή της έληξεν, 
άποκομίζουάα είς τήν πέραν τοϋ 
τάφου άλλην ζωήν, ήτις άνοίγει 
είς τούς θνήσκοντας τούς Ορί
ζοντας νέον 8 ίου καί είναι γε
μάτη άπό άνέκφραάτον γλυκύ-

τητα πόθου καί αισθήματος, άναρίθμητα χρυσόφτερα παρθενικά όνειρα... 
Δέν έχει καμμίαν ιστορίαν. "Ολη της Λ ιστορία ήτο γραμμένη επάνω 
είς το πρόσωπόν της· καί οί μέν καί οί δέ τήν άνεγίνωάκον έκεϊ : 

’Ώιιορόος κόάιιος, ίιθικός, αγγελικά πλαόαένος
Τά άνθη καί αί καλλιτεχνικοί ψυχαϊ δέν έχουσιν ιστορίαν. Ώς 

αύτά, γεννώνται ύπό τά γλυκέα τοϋ ήλίου μειδιάματα καί άναπτύσ- 
σονται ώς έκεϊνα ύπό τάς δροάοδόλους σταγόνας τής πρωίας τής 
ζωής. Ποιαν ίστορίαν δύναται νά έχμ έν ρόδον κοπέν, ποιαν ίότορίαν 
δύναται νά έχμ μία δύάαάα χρυσή άκτίς ; Τίνα Ιστορίαν έχει ή λευκο- 
πέταλος άμυγδαλή ή μόλις άνθοΰάα καί έξανθοΰσα ύπό τήν χιόνα τοΰ 
Φεβρουάριου ;

’Ιδού πόσον περίεργον κράτος άτομά τινα έξαόκοϋόιν έπί τών ψυ- 
χών. 'Ολόκληρος ή καρδία πληροϋται έξ αύτών καί είς τήν άπώλειάν 
των τό κενόν, δπερ άφίνουάιν δπισθέν των, πλημμυρεΐ μέ δάκρυα... 
ΊΙ Μπεττίνα ΙΙαππαγεωργίου υπήρξε μία τών φωτοβόλων εκείνων 
μορφών, αϊτινες άμα σβεσθώΟιν, οί οφθαλμοί αισθάνονται περί αυτούς 
τό σκότος. Ψυχή άγγέλου είς κάλυκα ίου, άρμονία άρώματος καί άν
θους καϊ φωτός. Ή παρουσία της ένεθουσίαζεν, ή άνάμνηάίς της έγοή- 
τευε, τό όνομά της Λλέκτριζεν. Οί καθημερινοί μουσικοί πόνοι της 
δέν έάκόρπιζον ποτέ τά ρόδα άπό τό πρόσωπόν της, καί έκεΐνοι οί 
όφθαλμοί οί κυλιόμενοι μέσα είς φκεανόν άγνής άγάπης, είχον πάντοτε 
δάκρυα άυγκινήσεως, εκδηλώσεις ενδομύχου άγαλλιάσειος δι’όλους τούς

1

δυστυχείς τοϋ κόσμου . . . Είς τό πνεύμα δλων, δσοι τήν έλάτρευον, 
Λ μορφή της άυνεχέετο μετά τών όνείρων, ώς φαντασιώδης φαντα
σμαγορία, ώς ήδεϊα όπτασία, ώς άποιχομένη άρμονία, τών οποίων οϊ 
ήχοι, αί εικόνες, μετέδιδον είς τήν ψυχήν κύματα φωτός. Καί τώρα

Ιωάννου Αρςενη «ποικίλη στοά» 9
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άκόμη ποΰ τήν ζωγραφίζω μέ δλην τήν δύναμιν της 
ψυχής μου, νομίζω, δτι τήν βλέπω καθημένην έπί 
τής έδρας, μέ τά πάλλευκα λεπτά δάκτυλά της τεθει
μένα έπί τών λευκών πλήκτρων τοϋ κλειδοκυμβά- 
λου, τήν ά,ναπολώ έν γαληνιαίμ εύφροόύνμ, κατα- 
θέλγουδαν τό βλέμμα, όπόταν τοϋτο προόηλωμένον 
έπί τών ήδυπαθών κινήόεών της, τήν έβλεπε θαυ- 
μαδίως έκτελοϋδαν δυμφωνίαν μεγάλου μουδουργοϋ, 
καί δίδουδαν ψυχήν είς τό νεκρόν έκεϊνο δργανον, 
δι’ οϋ δυνεκίνει μέχρι δακρύων τούς αίδθανομένους 
βαθύτερον τήν Μουδικήν, καί άνύψου είς τάς πτέ
ρυγας τής άρμονίας της τάς ψυχάς τών άκροατών 
της, είς κόσμους άλλους, δπου ήδύναντο, φεύγοντες 
τήν καθημερινήν πεζότητα, ν’ άπολαύδωδι τά θέλ
γητρα, άτινα διανοίγει ή καλλιτεχνία . . .

Ή Μπεττίνα Παππαγεωργίου άνεφάνη ενωρίς 
εϋελπις λειτουργός τών Μουσών, μία έκ τών διαπρε- 
πεότέρων συγχρόνων καλλιτεχνίδων. Μόνη, ύπό τήν 
οδηγίαν τής έμπνεύόεώς της, μόνον πλούτον έχουόα 
τό δαιμόνιον τοϋ καλλιτεχνικού της ταλάντου, άπε- 
φάόισε νά σταδιοδρομήσμ, νά διακριθμ, νά έπιπλεύσμ, 
καί τό κατώρθωδεν, ούχί ύποόκάζουσα διά βαθμιαίων 
βημάτων, άλλά δι’ ένός καί μόνον άλματος. Πνεϋμα 
μουσικόν, νοϋς θετικότατος, μέ ψυχήν γυναικείας 
άδρότητος καί αισθημάτων τρυφερωτάτων. ’Ιδεώδη 
και πόθοι καί πϋρ άσβεάτον τήν ώθησαν, τήν ένέ- 
πνευόαν, τήν Ανάγκασαν μέ πάδαν θυσίαν νά φανμ 
χρήσιμος είς τόν τόπον της. Είργάσθη διά νά άνα- 
φανμ αυτή, άλλ’ είργάσθη συγχρόνως, διότι ψσθάνετο 
τόν έαυτόν της εύριάκόμενον είς θέσιν νά κάμμ κάτι 
τι θετικόν, σπουδαΐον, καλόν είς τήν Πατρίδα της. 
Διά τοϋτο άπό τής πρώτης άρχής τοϋ καλλιτεχνικού 
της σταδίου, θεότης καί έμπνευσις διά τήν Μηεττίναν 
ύπήρξεν ή Τέχνη. Είς τάς άγκάλας αϋτής έμορφώφη, 
άνεπτύχθη, συνεκίνησε, κατήγαγε νίκας, έπορίσθη 
τήν άγνοτέραν λατρείαν καί είς τούς κόλπους αύτής 
προόεδέχθη τήν έμπνευόιν. Έπάλαιόεν έν τω βίω, 
νικώσα διά τοϋ κραταιοτέρου δπλου τής άνθρωπί- 
νης φύσεως, τής θελήσεως καί τής έργασίας, τά άπηνή 
κτυπήματα, άτινα συνήντηόεν είς τά πρώτα βήματα 
τής ζωής, ένώ έν τοΐς έγκάτοις τής ψυχής της έθά- 
πτοντο πλέον τά Λδυπαθή οράματα τής οικογενειακής 
έστίας, τών άγαθών τοϋ πατρικού οίκου, καί ή άπό- 
φα.σις, τέλειον γνώρισμα τοϋ χαρακτήρός της, κατέ- 
στελλε πάντα ένδοιασμόν, δπως αύτή προχωρήσμ, 
δπου ή καλλιτεχνική φύσις αύτής τήν είχε προο
ρίσει. Κόρη άποκλειότικώς τής οίκογενείας καί τού 
σπουδαστηρίου της, σπουδαστηρίου το όποιον περιέ- 
κλειεν ολόκληρον Μουσικήν Βιβλιοθήκην, διηνεκώς 
μελετώσα καί "έργαζομένη, διεπλάσθη μία ϋπαρξις 
τήν οποίαν δέν θά εϋρμ κανείς, ίσως σήμερον, όσον 
καί άν άνακινήσμ τόν άβρόν κόσμον τής κοινωνίας 
μας... Οϋτω τάχιστα οί στέφανοι τής δόξης έστεφον 
τήν ώραίαν κεφαλήν της, ή δοκιμασία της έταυτί- 
ζετο με τόν θρίαμβόν της καί τό τολμηρόν βούλευμα 
έπληροΰτο . . .

. . . Αύταί είναι αί χρυόαϊ σελίδες τής ιστορίας 
τών προόδων της, σκορπισμένοι τώρα ώσάν φύλλα 
μαδημένα ρόδου έπάνω είς τόν καλλιτεχνικόν τάφον

της, δν άνήγειρεν ή στοργή τοϋ θρηνούντος τήν στέρησίν της συζύ
γου, καί τό άπονον χώμα τού όποίου δροδίζει κάθε ήμέραν τό άότεί- 
ρευτον δάκρυ πολυπαθεστάτης μητρός.

Φ
. . . Τήν ένθυμοϋμαι πέντε, δέκα, δεκαπέντε Άπριλίων παιδί

σκην. Τά ξανθά μαλλιά της έκυμάτιζον θυμένα είς τούς ώμους της 
καί έκπαγλον τό παρθενικόν της κάλλος ήκτινοβόλει είς τά άβρά χα
ρακτηριστικά της, έξόχως ήρμοσμένα είς τήν νεανικήν αύτής άνθηρό- 
τητα. Ένσάρκωάις ώραιότητος, ζωής μαγικής. Φυσικόν καλλιτέχνημα, 
τό όποιον ούδείς χρωστήρ θά ήδύνατο νά παριστήσμ. Ένεφανίζετο 
κάπου, είς τόν δρόμον, είς τόν περίπατον, είς μίαν γωνίαν, είς ένα 
τόπον, όπουδήποτε, καί φώς άνέτελλε. Τί θέλει κανείς περισσότερον 
δχι διά νά γράψμ άλλά διά νά ψάλμ τήν ιστορίαν μιας τοσοϋτον 
ώραίας ζωής, τήν όποιαν έχρύσωσαν τόσαι καλλιτεχνικοί άκτϊνες καί 
ήν παρηκολούθηδε τόσον ενωρίς έν αιώνιον έπιφώνημα θαυμασμού, 
δεσμεΰον τό βλέμμα είς έντύπωσιν καί είς ρεμβασμόν;

ΤΗτο ώραία ώς δνειρον καί ωραία ώς δνειρον διέρρευόεν ή ζωή της. 
Ή φύσις τής είχε χαρίσει άφθόνως δλα τά δώρά της, ή δέ πραγμα- 
τικώς γόησσα χάρις της προσέδιδεν είς τήν θέλγουσαν φυσικήν εικόνα 
της ζωηρόν τήν έντύπωσιν, ήν άφίνει έν έξόχως ώραΐον πλάσμα, είς τήν 
φωτοβόλον φυσιογνωμίαν τοϋ όποίου χαρίζει ή ζιοή διαρκή τήν έκ- 
φρασιν τής ήδύτητος καί διαφυλάσσει άμετάβλητον τό φυσικόν κάλλος...

'Όσα καί άν άνεγράφοντο, δέν θά ήρκουν, ϊν’ άποκαλύψωδι τελείως 
τόν χαρακτήρα τής γλυκυτάτης καλλιτέχνιδος καί ύπό τήν έποψιν τών 
φιλανθρωπικών αύτής αισθημάτων καί ύπό τήν πλέον δυμπαθεδτέραν 
καί εύμενεστέραν μορφήν αύτής, τής άληθούς καί αίσθηματικω- 
τάτης Έλληνίδος, τής έμπνεομένης ύπό τών αισθημάτων έκεί- 
νων, άτινα βαθέως δονοϋσι πάσαν φιλεύσπλαγχνον καί πονετικήν καρ- 
δίαν Ποόάκις δέν τήν εϊδον μέ δάκρυα ένθουδιαδμοϋ καί εύχάς φιλο
στοργίας προπέμπουΟαν άτυχή ϋπαρξιν, ή διά τών παρηγόρων λόγων, 
οϊτινες μετέτρεπον είς μειδίαμα τήν έξ όδύνης δύδπασιν τών χειλέων, 
τόν έκ τής θλίψεως μορφασμόν, διαχύνουδαν, δέν είξεύρω ποίαν απαλήν 
θωπείαν είς τήν καρδίαν καί δρόσον είς τό πνεϋμα τό πυρπολούμενον 
ύπό τοϋ πυρετοΰ τής συμφοράς Γνήσιος χαρακτήρ καλωσύνης καλ
λιτέχνου έκ τών σπανιΐύτάτων . . .

. . . Τοιούτον άγνόν, άθώον, ήμερον, γελαστόν, έπίχαρι, άνοιχτό- 
καρδον ποίημα διέκοψεν αίφνης έν πλήρει άκμμ καί νεότητι, σκαιώς, 
ή άνεξιλέωτος Μοίρα, μέ θάνατον άρρήτως σπαρακτικόν, άποτελούντα 
τήν δραματικωτάτην τών άντιθέσεων, πρός τόν ήδύτατα διαρρέοντα 
βίον της. Τό Σάββατον ήνωνον αύτήν, νύμφην περικαλλεδτάτην, οί 
δεόμοί τού Υμεναίου καί τού αισθήματος πρός τόν κ. Παππαγεωργίου, 
καί τήν Τετάρτην μέ δακρυβρέκτους οφθαλμούς, άπεδίδετο είς τήν 
γήν, είς τήν αίωνίαν ύπνωσιν, είς τήν διαρκή γαλήνην τών νεκρών, 
δπου εϋριόκε πλέον δ,τι ώνειρεύθη έν τμ γμ, ώσεί άναγνωρίζουδα τήν 
μεγάλην άλήθειαν, δτι ή προσδοκία τής ζωής ολόκληρος όυγκεν- 
τροϋται είς μόνην τήν ήρεμίαν τοϋ τάφου . . . Μόλις έπρόφθασεν ύπό 
τήν μαγείαν τριημέρου εύτυχίας νά ήσυχάόμ είς τό πνεϋμά της ή 
ιδέα τοϋ εύδαίμονος καί άνωδύνου βίου, δν, έν ώ έπόθηόεν έν τμ 
ζωμ, μόλις ήδυνήθη νά όνειρευθμ ή ψυχή της και αί λαμπάδες τοϋ 
γάμου της, αϊτινες κατηύγαδαν τά είκοσι έτη της εις τό πλευρόν 
συζύγου λατρευτοϋ δέν εΐχον σβύσει άκόμη, άνήφθησαν πάλιν δια νά 
φέρουν νεκρήν τήν λευκόπεπλον τών ’Αθηνών κόρην είς τό μνήμα, 
μέ τήν λευκήν νυμφικήν έσθήτα καί τό άγνόν λουλούδι τής πορτο- 
καλλιάς είς το ωχρόν μέτωπον, τήν ζηλευτήν νύμφην . . .

ΙΙάσα ή δύναμις άκμαίας ποιήδεως έλεγειακής, μόλις θά ήρκει νά 
έρμηνεύσμ τόν στεναγμόν τής όδύνης, έκεΐ, ένθα ή συμφορά είναι άνω- 
τέρα τής άσθενοϋς άντοχής, ήν ή άνθρωπίνη καρδία άντιτάσδει κατά 
τών κεραυνών τοΰ πεπριομένου. Τίποτε δέν δύναται νά τήν γλυκάνμ, 
έν ώ μόνον τά δάκρυα άναμιγνύονται είς κοινόν ράντισμα θλίψεως,
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νεκρικής σιωπής, βωβοΰ πόνου. Διά τήν αίθερόπλαστον καλλιτέχνιδα, 
τήν οποίαν πρό ένός έτους άπεχαιρετήσαμεν παρθένον όνειρωδώς βαί- 
νουσαν είς τόν δρόμον τής εύδαιμονίας, καί άπό τής όποίας σήμερον 
μας χωρίζει έκφρων τής μοίρας πλάνη, πάσα λέξις και ή γλυκυτέρα 
καί ή πλέον άόροεπής, άποόαίνει τραχεία, είναι σκληρά . . .

Δέν ζίί, άπέθανεν, είναι νεκρά ή Μπεττίνα. Τί φράσεις 
βαρεϊαι ώς μόλυβδος δι’ ύπαρξιν τοιαύτην. Τήν στεγάζει διά παντός 
πλέον ό άττικός ούρανός έκ τής λάμψεως τοΰ όποιου είχε δανεισθή 
τήν γλαυκήν τών όφθαλμών της φωταύγειαν. Θνητοί άξιοϋντες προ- 
πετώς νά έμβατεύσωάιν είς τά βουλεύματα τοϋ Θεού, άδυνατοϋάι μό
νον νά εΰρωσι νέφη τόσον άραχνοϋφή καί τόσον γλυκά χρωματισμένα, 
διά νά άπλώσουν έπί τοϋ καλλιλεύκου τής ώραίας παρθένου σώματος. 
Άπέθανεν ή Μπεττίνα. Αύτή είναι ή άνοικτίρμων άλήθεια, καί 
είς μίαν μόνην λέξιν συνοψίζεται όλόκληρος ή ιστορία της! Ποία 
γλώσσα, ποιος ποτέ λόγος είναι τόσον πλαστικός καί ένταυτφ τόσον 
μουσικός, ώστε νά ύποτυπώσμ τόν πόνον τών έπιζώντων, δταν ή καρ- 
δία ύφίάταται βαθεϊς κλυδωνισμούς, δταν παρέρχεται αίφνης άφ' ήμών 
άνεπιστρεπτεί ϋπαρξις έγκλείουσα δλων όμοΰ τών άνθέων τά άρώματα 
καί πλασμένη μέ δλων όμοϋ τών άγγέλων τά μειδιάματα ;

«
Ή Μπεττίνα κατ’ έξοχήν ήγάπηάε καί έλάτρευάε τόν Chopin, είς τήν 

μελέτην καί έκτέλεάιν τών έργων τοΰ όποιου έξαιρετικώς ήάχολήθη 
καί μετ' άπαραμίλλου άφοάιώάεως κατέγεινε, καί τήν πρός τήν μουσι
κήν τοϋ διασήμου καλλιτέχνου προτίμησίν της, έπρόφθασε νά έκδηλώσμ 
πέντε ήμέρας πρό τοϋ άπιστεύτου θανάτου της. Θά ένθυμοΰμαι πάντοτε 
τήν έσπέραν έκείνην,— παραμονήν άκριβώς τοϋ γάμου της—καθ’ήν 
έπί τοϋ κλειδοκυμβάλου της παίζουσα τήν Marche Funebre, έκλειε 
διά τελευταίαν φοράν τά μουσικά της βιβλία, έκφράζουάα τήν εύχήν, 
δπως τό θλιβερόν άσμα αύτό, δπερ ήρέάκετο ν' άνακρούμ περιπαθέ- 
άτατα, έκτελεσθμ κατά τήν ήμέραν τής ταφής της. Καί ή τελευταία 
εύχή τής άτυχούς καλλιτέχνιδος, ύπήρξε ποιητική, δπως δλος ό βίος 
της, ό άφιερωθείς είς τήν λατρείαν τών εύγενεάτέρων ιδανικών, βίος 
είς τόν όποιον είχεν έμψυχωθμ δλη τής Τέχνης καί τής Μουσικής 
ή ψυχή. Γνωρίζων, δτι ή ’Επιστήμη τήν είχε πρό πολλοϋ διαγράψμ 
έκ τής ζωής, ένθυμοΰμαι, δτι δύο τρία δάκρυα καθύγρανον τάς παρειάς 
μου, έν φ ή άριάτοτέχνις τό ύστατον άπεχαιρέτα το μαγικόν κλειδο- 
κύμβαλόν της, οΰ ή τελευταία άπήχηάις έλίκνιζε τήν ψυχήν μας, άπο- 
στέλλουόα τά πανύστατα έλαφρά κύματά της . . . Τό μουσικόν αύτό 

μέρος περχκοάμεϊ νϋν τόν άταυρόν, δότις προστατεύει τήν νεκρόν 
κεφαλήν της. Ό αιώνιος πόνος άνεκτιμήτου Συζύγου, έκπληροϋντος 
τήν τελενταίαν εύχήν της, άφιέρωόεν έπί τοϋ ουραίου τάφον της τό 
παθητικώτατον καί οίονεί άύμοολον αύτό της ζωής της, δπερ θά 
παραμείνμ ώς τό άπλούότερον καί περιπαθέότερον έπττύμδιον είς 
τόν ψυχρόν λίθον, δότις σκεπάζει τόσην νεότητα, τόσας προσδοκίας, 
τόσην άριάτοτεχνικήν ζωήν, είς ήν ή Ποίησις έχυσε τα άδαμάντινα 
δάκρυά της καί τήν όποιαν ώδήγησεν ό θάνατος είς τόν παντοτεινόν 
κόσμον τών όνείρων, έχουάαν ακόμη είς τά νεκρωμένα χείλη της τήν 
παρήγορον εύωδίαν τών πρώτων γαμηλίων φιλημάτων . . .

(Αοέμ/3ριο5 1897) ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΣΕΝΗΣ

I

( Ανάμνηβιι άπό τό καθημερινόν σημειωματάριόν μον)

• · ■ JBLeN τήν είχ’ άκούση ποτέ παίζουσαν μέχρι τότε. Και ήκουα, 
δτι έπαιζε τόσον μαγικά, δσον δύναται νά παίζη μαγικά μία άληθής 
καλλιτεχνική φύσες. Την έβλεπα εις τόν δρόμον καί ή παρθενική καί 
αιθέρια καλλονή της, τό λεπτόν της βάδισμα, ή άβρότης τοϋ σώματος, 
ή χάρις τής κόμης, ή λεπτότης τών κινήσεων, τά μουσικά τετράδια ποϋ 
έκράτει, ή έκφρασις τής μορφής της ιδίως, ή έκφρασις τών καστανών, 
ζωηρών, τών άναπεπταμένων, μεγάλων όφθαλμών της, ή γλυκύτης ή λε- 
πτοτάτη τοϋ ωοειδούς προσώπου, τοϋ προσλαμβάνοντος άνταύγειαν άγνοϋ 
ονείρου, ρέμβης αρμονικής, μοϋ καθίστων τήν Μπεττίναν Φραβαβέλη, 
ώς δν τι ύπεροχής, ώς μίαν γυναικεϊαν ΰπαρξιν, τήν δποίαν μόνην εις τό 
ειδός της είχον αί Άθήναι, ώς μίαν κόρην, τήν δποίαν δέν εύρίσκει τις 
ευκόλως, ούτε μέσα στά σαλόνια, ούτε μέσα στούς περιπάτους μας, οΰτε 
είς τάς έξοχά; μας, είς τόν κόσμον μας καθόλου. Μοϋ έτύχαινε δέ πάν
τοτε, δπόταν διήρχετο είς τόν δρόμον ν’ άκούω τούς διαβάτας ψιθυρίζον
τας γύρω της, κατά τήν διάβασίν της :

— Νά I ή Μπεττίνα Φραβαβίλη 1 . . .
Διά τοϋτο μ ’ εξαιρετικήν εύχαρίστησιν είδα επάνω είς τό δημοσιο

γραφικόν γραφεϊόν μου μίαν ήμέραν ενα μπιλλιέτο προσκλήσεως είς τινα 
συναυλίαν τοϋ ’Αθηναϊκού Ωδείου, καθ ’ ήν θά έλάμβανε μέρος καί ή 
λατρευτή κόρη τών ’Αθηνών, ή λεπτή καλλιτέχνις Μπεττίνα.

'Ομολογώ, δτι ή μουσική έν γένει δέν εξεγείρει έν τώ όργανισμώ μου 
καμμίαν ώρισμένην έντύπωσιν. Δέν είξεύρω άν είνε αύτό φυσική άτέ- 
λεια, δέν είξεύρω, άν είνε ε”λλειψις αισθητική, είξεύρω μόνον, δτι ή τέ
χνη τής μουσική; άομονίας, μέ συναρπάζει, καθ ’ δν τρόπον συνηρπάσθη 
τό άτομόν μου μίαν φοράν ποϋ μέγας τις ύπνωτιστης μ’ύπνώτισεν. Αΐ- 
σθάνεμαι τότε τήν ύποκειμενικότητά μ.ου έκμηδενιζομένην, παν δέ, δτι 
μοϋ λέγουν οί μουσικοί φθόγγοι άποτελοϋν μίαν κατάστασιν ύπερφυσι
κήν, ύπεραισθητικην μάλλον θά έ’λεγον άλλ’δμολογώ, δτι πολύ σπα
νίως είς τήν ζωήν μου μοί έδόθη ή ευκαιρία αΰτη, δπως ή ψυχική μου 
κατάστασις άλλοιωθή τόσον, ώστε νά μεταρσιοϋται ή αίσθησις καί ή 
σκέψις μου είς χώρας, δπου βεβαίως δέν αισθάνεται τις, ούτε άκούει τής 
ζωής καί τοϋ κόσμου τήν έκδήλωσιν, δπου π. χ. δέν αισθάνεται ούτε 
τάς ένοχλήσεις τοϋ σπιτονοικοκύρη του διά τό ένοίκιον, ούτε βλέπει μετά
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κόπου αιωνίως γύρω του τ ’ αυτά πρόσωπα, ούτε τόν ένοχλοϋν οί φίλοι 
του καί οί δανεισταί του, οί εχθροί του καί οί άγνωστοί του, ούτε τόν 
άπατ^ ή 
τόν γελάς

Ύπό

, VI vfc (AyVUJUUWU UUC6 .Ον
έρωμένη του, ούτε αναγκάζεται νά γελ^ό τόν κόσμον καί νά 

ό κόσμος.
τοιούτους όρους δύναμαι νά είπώ, ότι μουσικήν άπόλαυσιν, 

μουσικήν τέχνην, μουσικήν ηδονήν άπήλαυσα πολύ σπανίως είς την 
ζωήν μου. . .

"Οταν είσήλθα τήν εσπέραν εκείνην είς τό Ώδεϊον, ή μικρά, ή στε
νόμακρη, παλαιά α’ίθουσά του 
καλό? κόσμο?, όπως γράφωμεν 
φοροτρόπως αίσθανόμεθα, ήτο 
όμως είς τήν αίθουσαν εκείνην

ήτο γεμάτη μέχρις άσφυξίας. Όλος ό 
τυπικώς ήμεϊς οί δημοσιογράφοι, ένω δια- 
έκεϊ μέσα. Ή έσπέρα ήτο χειμερινή καί 
ΐδρωνέ τις μετά διαμονήν έν αύτή πέντε

λεπτών. Τουαλέττες πλούσιες, λέγουσαι πολλά, τά όποια δέν λέγονται, 
κομμώσεις προδίδουσαι μακρόν άγώνα πρό 
τοϋ καθρέπτου, σοβαρότης καί έμβρίθεια 
μορφών, πού κάτι άλλο παρά διά σοβα
ρότητα καί έμβρίθειαν ήσαν κατάλληλοι’ 
μία ύποκρισία τελεία ζωής καί αισθημά
των, ή γνωστή άθηναϊκή κοσμική ύπο- 

ι κρισία ήτο διακεχυμένη εντός τής αιθού
σης. Έν τώ μεταξύ λάγνα μάτια άρ- 
σενικών καί θηλυκών διεσταυροϋντο δε

ι ξιά καί άριστερά, καί αί μέν έψιθύριζον 
διά τάς δέ, καί οί μέν καί διά τούς δέ, 
οτι δέν είχαν λείψη . . . άπό τό ραντε
βού των !

Έπί τής μικροσκοπικής σκηνής άνε- 
φάνη τότε, μία άβρά κόρη, μία χαρι
τωμένη νεανις, μ ’ έξαισίαν λευκήν έσθή-

τα, ή ιδία, όπως την παριστ^ έδώ ή εϊκών της, άνθος εύκαμπτον, 
καλλονή όντως εμψυχωμένη, ψυχή όντως συμμετρικώς ενσαρκωμένη. 
Τά λορνιόν διηυθύνθησαν πρός τήν σκηνίτσαν, ψιθυρισμοί ήκούσθησαν :

— Ή Μπεττίνα ! . . .
— Ή Φραβαβίλη ! . . .
Καί ή κόρη έκάθησε μέ κίνησιν Σάρας Βερνάρ,—ας μή θυμώση ή 

ύπέροχος καλλιτέχνις μας κ. Εύαγγελινή Πα-ρα-σκευ-ο-πού-λου,—πρό 
τοϋ κλειδοκυμβάλου. Ήτο ή προδιάθεσις, ήν είχον, ήτο ή περιέργεια, 
ήτις μ’έφλόγιζεν, ήτο ή άναμονή, ήτις μ’ώθει, ήτο ή επιβολή, ήτις 
μέ προδιέθετεν, ώστε άπό τήν πρώτην της εκείνην λεπτήν κίνησιν, άπό 
τήν πρώτην καταφανή εύκαμψίαν τών δακτύλων, συνηρπάσθη ή ψυχή 
καί ή σκέψις εις τήν δύναμιν τής τέχνης της, είς τήν φοράν τής αρμο
νίας της, είς τήν καλλονήν τής μουσικής της,—έπιτρέψατέ με νά έκ- 
φρασθώ ούτω.

Δέν είξεύρω, ούτε ενθυμούμαι τόρα καλώς — ή συναυλία εκείνη χρο-

i

νολογεϊται πρό δύο ετών καί πλέον. ’Ακριβώς τί έπαιζε τότε ή μου
σουργός κόρη τόρα δέν ενθυμούμαι κάν.

Εύτυχώς δέ διά τήν μουσικήν δέν ύπάρχει άνάγκη ονομάτων, δέν 
ύπάρχει ή άνάγκη χαρακτηρισμών. Ή τέχνη εινε μία, όπως μία εινε 
καί ή αρμονία, δπόταν τήν διέπη ή τελειότης τοϋ καλού, δπόταν εκπο
ρεύεται αΰτη έκ τού άπροσδιορίστου καί άπεριορίστου νόμου τού ώραίου.

Καί καθισμένος έκεϊ έπί τής καθέκλας μου έβλεπα τήν κόρην θίγου- 
σαν, ψαύουσαν, θωπεύουσαν, γαργαλίζουσαν, τύπτουσαν μανιωδώς, πιέ- 
ζουσαν μεγαλοφυώς, λεπτεπιλέπτως, τά χονδρά έκεϊνα πλήκτρα τοϋ κλει- 
δοκυμβάλου δι ’ όλους σχεδόν τούς λεπτοφυείς δακτύλους τών άτθίδων μας.

Καί ήκουα τής μουσικής της τό έναρμόνιον βαυκάλισμα, τής τέχνης 
της τό μέθυ έξοχον, τής αρμονίας της τήν γλύκαν τήν ούρανίαν.

Καί διά μίαν σπάνιάν φοράν εις τήν ζωήν μου ή καλή κόρη, ή χρυσή 
καλλιτέχνις, χωρίς νά τό είξεύρη αυτή, χωρίς νά τό θέλη, χωρίς νά τό 
προμελετήση, προσέφερεν εις ένα άγνωστόν της, όπως παρέχουν οί από
κρυφα έλεούντες έλεημοσύνην πρός τόν ψωμοζητοϋντα είς τό άγκωνάρι 
τής δδοϋ τήν νύκτα, έλεημοσύνην ψυχικής άνακουφίσεως, έλεημοσύνην 
καταπραΰνσεως νεύρων, άλγηδόνων τής ψυχής, πόνων τής καροιάς, 
βασάνων τοϋ σώματος. . .

Καί έφαντάσθην τότε, τί ευτυχία θά ήτο είς τόν κόσμον, άν ύπήρχον 
πολλαί τοιούτου είδους καλλιτεχνικά! φύσεις, αί δποϊαι άπαξ τοϋ έτους 

• κάν ν’ απαλύνουν τήν άνθρωπίνην ζωήν έπί έν τέταρτον τής ώρας. Ώ !
βεβαίως, τότε αυτή ή έπί πικριών καθ’ έκάστην προσκόπτουσα ζωή, θά 
ήξιζε κάποτε κάτι. *

* *

.... Μετά έν καί ήμισυ έτος άπό τής εσπέρας έκείνης μίαν πρωίαν φθι
νοπωρινήν—άπό τάς πρώτας γλυκείας φθινοπωρινάς πρωίας τοϋ άττικοϋ 
ουρανού,— διά τής δδοϋ Φιλελλήνων διήρχετο ή λευκή κηδεία τής λευ
κής μουσουργού άτθίδος. Ή καρδιά μου είς τό θέαμα έκεϊνο έπόνεσεν.Ώς 
δέ παρήργετο σιωπηλή καί θλιβερά, μέ άντάξια δάκρυα ραντισμένη ή 
κηδεία της, είδα διερχομένην έπί τοϋ λιθοστρώτου μίαν περίκομψον, εύρ- 
ρωστον, εύχυμον, ραδινήν άθηναίαν, κούφως βαδίζουσαν, λαγνείαν άνα- 
δίδουσαν, προστυχιάν σαρκός άποπνέουσαν, ήτις πλήρης ζωής, κοινής, 
σαρκώδους, συνηθισμένης ζωής, τοϋ δρόμου καί τής κοινής άντιλήψεως 
ζωής, διηυθύνετο άγνωστόν που.

Καί βλέπων τότε τήν έπί τοϋ φερέτρου μαρμαρώδη μορφήν τής άτυ
χούς έκείνης κόρης, παρά τήν ύπερβολικήν ύγείαν καί ζωήν άποπνέουσαν 
μορφήν τής διαβάτου, έμουρμούρισα, τρίζων τά δόντιά μου χωρίς νά εί- 
ξεύρω διατί :

— Καί όμως αυτή έδώ θά ζήση... θά εύτυχήση τήν ευτυχίαν τοϋ κτή- 
» νους... θά χορτάση τήν ζωήν, τούς άνδρας, τήν ηδονήν, τήν άγοραίαν.

τήν χονδράν, τήν κοινήν ηδονήν τοϋ ανθρωπίνου κτήνους,ήτις μας περιβάλ
λει, μας σφιγγοπνίγει γύρω μας, είς κάθε βήμα μας, ένω ή άλλη έκμηδενίζε 
ται, πρό τοϋ νά ζήση άκόμη τήν ζωήν της, τήν ύπέροχον, τήν μοναδικήν..

('Οκτώβριος 1897)

1 A
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Νυφούλα τρυφερή, χαριτωμένη
Με τά γλυκά καί ντροπαλά σου κάλλη, 
Ή μάνα αου σ’ έφιλίε δακρυσμένη 
Καί σ’ έσφιγγε 9ερμά μέβ ’s τήν άγκάλη.

&
Κ έσυ ’s τόν πέπλο μέσα βκεπααμένη 
Χάμήλονες σιγά τό ωραίο κεφάλι, 
Σά ροδαριά φαινόσουνα γυρμένη 
Ποΰ τή σκληρή γνωρίζει άνεμοξάλη.

(Νοέμβριος 1897)

Ή &9ώα καρδιά g τή νέα σου κατοικία' 
' Ο τόσος νους, τό μαγικό σου χέρι, 
Σκορπούσαν ποταμούς άπ’ αρμονία.

&
’Αλλά τήν τρίτη μέρα, ώϊμέ τί κρίμα ! 
Σά σε νέφος λευκό σβυμμένο άστέρι, 

’Επέρνασες κ έσύ νά πας ’ ς τό μνήμα.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΡΤΖΩΚΗΣ

JOvATIOIA μάγισσα, κάποια νύμφη τών' παραμυθιών έμ,ύρωσε 
βρέφος τόν ποιητήν.

Ένα φτωχόπαιδο — όπως ένησμενίζετο νά ’Χέγγ) δ ίδιος—άλλά ποιη
τής. Δέν είχε τελειώση τό γυμνάσιον καί έβραβεύετο έν έπος του εις 
ποιητικόν αγώνισμα.

Νέος ετι, έσπούδασε φιλοσοφίαν, ήν ένεστερνίσθη εις Γερμανίαν. 
Έκεϊ άφθόνως ήντλησε άπό τάς πηγάς τοϋ αιωνίου καλού.

Έλθεν είς ’Αθήνας. Όλα είς τήν ευφάνταστον τότε ηλικίαν του τω 
ένεφανίζοντο περικεκαλυμμένα μέ τό αίθέριον, τό άραχνοΰφαντον, άλλά

Σ.Δ.Π.Σ. Μετά όυγκτνήόεως παραδίδομεν είς τήν δημοσιότητα μίαν 
άγνωστον έντελώς σελίδα τοϋ ’Αθηναϊκού κόσμου, διαδραματισθεϊσαν έν 
αύτω— χωρίς κανείς σχεδόν νά τήν γνωρίζμ—καί άποτελοΰσαν θαυ- 
μασί'αν ΰπόθεσιν δραματικωτάτον διηγήματος καί ώς έκ τών προσώ
πων, άτινα άνεγνώρίσθησαν όμοθϋμως ώς έκτακτοι ίδιοφυΐαι, ό μέν 
έν τμ ποιήσει, ή δέ έν τμ μουσικμ, καί ώς έκ τοΰ τραγικού άμφο- 
τέρων θανάτου. Τά γεγονότα είσί μέχρι κεραίας, ώς άνωτέρω έκτί- 
θενται, πιστά καί άκριβή, λογίζεται οέ ευτυχής ή «Ποικίλη Στοά» 
άποκαλύπτουσα, μόνη αυτή, έξοχους καί όπανιωτάτας διά τόν παρ’ 
Λμϊν φιλολογικόν καί καλλιτεχνικόν κόσμον σκηνής, άς τόσω δεξιώς 
όυνήρμοσε καί έφιλοτέχνηόεν ή άόρά γραφίς τοϋ προσφιλούς ήμών 
συνεργάτου Δίκ.
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καί άπατηλόν ένδυμα τής ποιήσεως" δλα έστέφοντο άπό τό άκτινωτόν 
τοϋ χρυσού. Καί έζιδανικεύοντο καί ύφίσταντο δι ’ αυτόν έ'τι μάλλον, 
άφ ’ δτου ένεψύχωσε τά στήθη του μία παιδίσκη.

Μικροσκοπική, άλλά γλυκυτάτη.
Έν δνειρον ένσωματωμένον. Μία γραμμή φωτός είς σάρκα άφρώδη. 

Μία όνειροπόλησις υπαρκτή, ζώσα 1
♦* *

Μόλις έπανήλθεν δ ποιητής άπό τάς χώρας τοϋ Βορρά, κατώκησεν είς 
οικίαν είς τήν οποίαν κατώκει μία οικογένεια άγαθωτάτη μέ δύο άγ- 
γελούδια. . .

Κάποια μάγισσα βέβαια ώδήγησεν έκεϊ τόν ποιητήν. . .
Νέος αυτός, εύγενής, εύχαρις, μέ πληθύν ονείρων ήδυτάτων είς τόν 

νουν, μέ καλωσύνην πλατυτάτην εις τήν καρδίαν.
Ό οικος έκειτο είς ρωμαντικήν θέσιν κάτωθεν τοϋ Λυκαβητοϋ πρός 

τό Κολωνάκι. Οικος είς δν συνεκεντροϋντο οί λόγιοι, ποιηταί καί καλ- 
λιτέχναι τής εποχής εκείνης.

Ό ποιητής έγνωρίσθη μέ τήν οικογένειαν. Αί έκδρομαί είς έζοχάς 
ήσαν συχνόταται, πεζή πάντοτε, εις μακρυνά, είς άνθισμένα τοπεϊα.

Τόν ποιητήν καί τήν παιδίσκην, κατά τάς χειμερινάς ημέρας όταν 
τάς έχρύσιζον μετά σπατάλης αί δέσμαι τών ηλιακών άκτίνων, συχνά 
έδέχετο τό έπί τής κορυφής τοϋ Λυκαβητοϋ έκκλησίδιον τοϋ 'Αγίου 
Γεωργίου. Τήν δέ άνοιζιν, τάς νύκτας τής πανσελήνου, έκεϊ έπάνω 
όνειρα έπλαττεν δ ποιητής έ’χων είς τό πλάγι του τούς δύο τής φιλικής 
του οικογένειας μικρούς αγγέλους ! Καί, οίστρηλατούμενος, άπήγγελλε 
ποιήματα, έκεϊ ύψηλά, πλήρης ένθουσιασμοϋ, καί ΰμ.νεε τήν άπέραντον 
φύσιν καί την καλήν του οικογένειαν, ή δποία τόσον τον έλάτρευε. Καί δ 
ποιητης έθώπευε τότε τά δύο μικρά κοράσια καί μάλιστα το μεγα- 
λείτερον, είς τό δποϊον διεϊδεν ήνωμένον μέ τό θειον κάλλος καί έ’κτα- 
κτον άντίληψιν τοϋ καλού. «Τό εύωδέστερον τοϋ Ουρανού άνθος»—’Ιδού 
πώς χαρακτηρίζει σήμερον ή πονεμένη μήτηρ τό παιδί της έκεϊνο διά 
τό δποϊον δ ποιητής τούς γλυκυτέρους έκαλλιτέχνει στίχους.

Και ήγάπα τά δύο έκεϊνα πλάσματα καί συχνά ήρέσκετο νά παίζη 
μαζή των, γενόμενος καί αυτός παιδίον. Καί έδώρει είς αύτά εικόνας, 
άς ειχεν άποκομίση περιηγούμενος τάς θαυμασιωτέρας πινακοθήκας τής 
Ευρώπης, ένισχύων οΰτω την καλαισθησίαν των.

Ή μεγαλειτέρα κόρη, έννέα μόλις έτών, ένεθουσία, είσδεχομένη άπλή- 
στως πάσαν σκέψιν ποιητικήν, πάντα συλλογισμόν ύψηλόν, άξια γε- 
νομένη μαθήτρια τοϋ ποιητοϋ.

Καί δ ποιητης ήγάπα την κόρην ώς εν δνειρον φανταστικόν καί ή 
κόρη ήγνόει τί έστί έ'ρως, ήγνόει τόν κόσμον, ήγνόει τό παν ! “Ω, ευτυ
χής ή ηλικία τών έννέα έτών ! . . .

*
* *

Άλλ ’ δ εύθυμος ποιητής, δ έρωτύλος, γίνεται αίφνης μελαγχολικός. 
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Ή κοινωνία, μας, ή άστοργος προς τά πνευματικά καλλιτεχνήματα, ή 
φονεύουσα άντί νά έμψυχόνει τάς ιδιοφυίας, έοηλητηρίασε τάς ώραιοτέ- 
ρας στιγμάς τοϋ βίου τοϋ ποιητοϋ. Έβλεπεν δτι οί έπιστημονικοί του 
κόποι άπώλλυντο μάτην' ούδείς τούς ήμειβε. Και έχανε βαθμηδόν τό 
θάρρος. Δέν είχε νά συντηρήση την μητέρα του· και την στέλνει είς 
την πατρίδα του- δέν ήμπορεϊ νά πληρώση τό ένοίκιον, καί φεύγει άπο 
τόν οίκον έκεϊνον, δστις περιέκλειε τά όνειρά του, ένσωματούμενα είς 
την χαριτωμένην εκείνην παρθένον. Ή οικογένεια χάνει τόν πολύτιμον 
σύντροφόν της, αύτός χάνει την έμπνευσίν του- χάνει την ζωήν τοϋ 
πνεύματος !

Κάποια στρίγγλα φθονερή άπεδίωξε την Μάγισσαν καί τόν ουρανόν 
τών ελπίδων ήμαύρωσαν τά σύννεφα της άπελπισίας. . .

** *
Ή κόρη άπομακρύνεται ήρέμα της παιδικής ηλικίας, διά νά άποξε- 

νωθή άμα καί τών άπολαύσεων της άμεριμνησίας.
Ό πατήρ έγκαταλείψας μίαν ήμέραν τήν οίκογένειάν του αποδημεί 

καί ή κόρη κλαίει άπαρηγόρητα τόν άτυχή πατέρα. . . Πόσον ύπέφε- 
ρεν ή τρυφερά ψυχή της ! Καί θά εθνησκεν ίσως, άν μή τήν στοργήν 
εκείνην διεδέχετο έν άλλο πυρετώδες ενδιαφέρον. ’Αγάπη προς τά γράμ
ματα, λατρεία πρός τήν μουσικήν, λατρεία άπειρος ώς ή τέχνη, βαθυ- 
τάτη ώς το μυστήριον.

Οΐ κόπ« τοϋ ποιητοϋ έβλάστησαν. Ή μικρά καλλιτέχνις θριαμβεύει 
έχουσα στήριγμα τούς καλούς, τούς παρηγορητικούς λόγους τοϋ ποιητοϋ, 
δ όποιος έξόχως ήρέσκετο νά τή άπαγγέλει ποιήματα, καί μάλιστα συ
χνότατα έν περί τής ταπεινής του καταγωγής, τό όποιον ήρχιζε μέ 
τούς στίχους :

«Άπό πάππον άσβεστα 
καί άπό κνρι καρβουνιάρη ».

Τόν άπελθόντα πατέρα ύπεκατέστησεν έν τή μερίμνη ό εμπνευσμένος 
ποιητής, είς τόν όποιον τώρα μειδιρί κάπως ή ευτυχία, διότι διορίζεται 
καθηγητης είς τό Ώδεϊον. Καί πριν ή άρχίση τά μαθήματα του σπεύ
δει νά έγγράψη ώς μαθήτριαν τοϋ κλειδοκυμβάλου, μέ παιδικήν δλως 
χαράν, τήν μικράν φίλην του. Τό Ώδεϊον κατανοεί δτι άπέκτησε μετά 
τοϋ νέου καθηγητοϋ καί ένα θησαυρόν. Ή κόρη γίνεται ύπότροφος. Ό 
ποιητής μαίνεται έξ ευτυχίας. Άλλ ’ δσω προχωρούν οί μήνες, τόσω ή 
φιλία τοϋ ποιητοϋ πρός τό πλάσμα έκεϊνο, μεταβάλλεται ήρέμα είς αί
σθημα βαθύ, τρελλόν.

Ό ποιητής άγαπά ! Μέ ρόδα κάθε βράδυ, άδρώς αγοραζόμενα, έστό- 
λιζε τήν «μικράν του Παναγίαν». Τά έτοποθέτει έπί τής κεφαλής της, 
έπί τών ώμων της, έπί τοϋ στήθους, καί τήν παρεκάλει νά ϊσταται έμπρός 
του διά νά «έμπνευσθή». Τό δυστυχισμένον, το άθώον έκεϊνο πλάσμα, 
άνίδεον τοϋ κόσμου, ύπήκουεν ευχαρίστως καί ΐστατο, πλαγγών μικρο- 
σκοπική καί πάλλευκος, άτενίζουσα δειλώς τόν ποιητήν, μειδιώσα αγνόν 

μειδίαμα, έκσπώμενον συνήθως είς άφελεστάτους γέλωτας, ένφ ό ποιη
τής ένεπνέετο.

Ή μήτηρ έγνώριζε πόσον ό φίλος των ήτο φοιβόληπτος καί ποτέ δέν 
ύπώπτευεν δτι έκεϊνος ήτο καί έραστής διάπυρος τής κόρης της. Άλλ’ ή 
καρδία του έφλέγετο. Καί μίαν ήμέραν έμφανίζεται ένώπιον τής μητρός 
ό ποιητής, διαβεβαιών αύτήν δτι άπεφάσισε νά νυμφευθή, μόλις λάβη το 
μερίδιόν του άπό έν ιδιόκτητον μεταλλεϊον είς τήν πατρίδα του, την έκ- 
χώρησιν τοϋ οποίου διεπραγματεύετο μέ τινα εταιρίαν κεφαλαιούχων. 
Ή νύμφη τήν οποίαν έσκέπτετο νά στεφανωθή ήτο πτωχή, έλεγε, άλλά 
καλή, άθώα, «εύμορφη σάν Παναγία».

— Σ ’ τήν αγκαλιά αύτής τής γυναίκας ποϋ θά πάρω, προσέθετε, είς 
τό φτερούγισμα τών ξανθών άγγέλων ποϋ θά άποκτήσω, θά εύρω έπι 
τέλους τήν εύδαιμονίαν, τοϋ ούρανοϋ τήν χαρά ....

Ή μήτηρ δέν ύπώπτευσε τίποτε. “Ητο τόσω συνετός άνθρωπος! Άλλ ’ 
ό ποιητής προφανώς παρελήρει. Μεταλλεϊον άλλο έκτος τών στίχων του 
δέν ειχεν, ή δέ νύμφη περί ής ώμίλει ήτο ή μικρά προστατευομένη του!..

Μετ’όλίγας ημέρας, έ'να μεσημέρι, ό ποιητής πάλιν έμφανίζεται πρό 
τής μητρός. Κάθηται πλησίον της, τεταραγμένος όλίγον, καί τής λέγει 
δλος χαρά, δλος ένθουσιασμός, οίονεί έν παραισθήσει, δτι ή «δουλειά» 
έτελείωσε, τό συμβόλαιον μέ τούς κεφαλαιούχους ΰπεγράφη, καί δτι έντος 
δύο τριών τό πολύ έτών θά έγίνετο έκ διαλειμμάτων κάτοχος δέκα εκα
τομμυρίων φράγκων ! . . .

Ή δυστυχισμένη μήτηρ, καί πάλιν άνύποπτος, πειθομένη, έγείρεται 
καί μέ δάκρυα έκ συγκινήσεως συγχαίρει τόν ποιητήν διά τήν άνέλπι- 
στον τύχην του. Αύτός ζητεί τότε νά τής άσπασθή τήν χεϊρα, ριπτόμε- 
νος σχεδόν είς τήν άγκάλην της. Ή άτυχής γυνή έντρομος άποσύρεται 
ζαλισθεϊσα άπό τό αίφνίδιον έκεϊνο φιλοφρόνημα.

Αύτός τότε γελών γέλωτα νευρικόν καί παράδοξον :
— Καλέ τί μητέρα είσαι σύ . . . . τή λέγει. “Ερχομαι νά σοϋ φέρω 

τήν εύτυχίαν τής οικογένειας σου δλης καί ιδιαιτέρως τοϋ αγαπημένου 
σου παιδιού, έρχομαι και σοϋ ζητώ ώς εύσεβής υίός νά φιλήσω τό χέρι 
σου, πρόκειται νά γίνης μητέρα μου, καί άντί νά φιλήσης τό νέο παιδί 
σου, φεύγεις ;

’Εμβρόντητος μένει ή δυστυχής γυνή· άλλ ’ ό ποιητής δέν σταματά, 
δέν οργίζεται, άλλά μέ τάς ποιητικωτέρας φράσεις, δλον έκχύνων τής 
ψυχής του τόν ποιητικόν πλούτον, έκμυστηρεύεται καί έξιστορεϊ τόν κρυ
φόν, τόν διακαή πρός τήν μεγαλειτέραν κόρην της ε”ρωτά του.

— Σκέψου, έ'λεγε πρός τήν μητέρα, σκέψου καλά πριν άπαντήσης. 
Άν άρνηθής, χάνεις μιά έκτακτη τύχη τοϋ παιδιού σου. Θά κτίσω, μέ- 
γαρον είς τήν ρωμαντικωτέραν θέσιν τής Κωνσταντινουπόλεως. Εινε έκεϊ 
’Επίγειος Παράδεισος. . . Είς τήν διάθεσίν της θά έ'χω άμάξας, ύπηρέτας, 
θά εϊυ.εθα βασιλείς. Είς κήπους άπεράντους τά σπανιώτερα, τά ευωδέστερα 
θά καλλιεργώ άνθη διά νά τήν στολίζω μέ αύτά διαρκώς . . . Άπό τά 
ύψη τοϋ μεγάρου μου θά άντικρύζωμεν τήν θάλασσαν ... θά βλέπωμεν 
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τά πλοία, που θά πηγαινοέρχωνται. . . θά γράφωμε κ ’εγώ κ’αύτή ποιή
ματα ... θά είμεθα ευτυχείς . . . Τί άλλο ;

Τρέμουσα τόν ήκουσεν ή μήτηρ. Κατενόει δτι ή φωτεινή διάνοια τοϋ 
ποιητοϋ, ή άδιακόπως άνά τόν κόσμον πτερυγίζουσα τής ποιήσεως, έστιί- 
ρευε, έσκοτοδινία, ένεκροϋτο ....

Έξηντλημένη έκ τοϋ φόβου, έκ τής θλίψεως, τόν παρακαλεϊ ν ' άπο- 
συρθή, διότι τό μέγεθος δήθεν τής εύτυχίας τήν είχε ζαλίση καί ειχεν 
άνάγκην άναπαύσεως πριν τώ δώση δριστικήν άπάντησιν.

Τήν άκούει' και φεύγει, πλήρης χαράς, φωνάζων :
— Μετά τρεις ήμέρας . . . Θά έλθω και πάλιν . . .
Ακριβώς μετά τρεις ήμέρας, τήν αυτήν ώραν, έπεσκέπτετο τήν μη

τέρα, ήτις τή συμβουλή τών οικείων της, τόν άνέμενε- θά ήτο σκληρόν 
διά τον δυστυχή ποιητήν, έάν εΰρισκε τήν θύραν κλειστήν. Ή μήτηρ 
τώ παρέστησε μέ τήν άπειρον εκείνην γλυκύτητα, ήτις έξόχως καί έν 
αύτώ τώ πόνω τήν χαρακτηρίζει, δτι ήτο ευτυχής ή πρότασις, άλλά τό 
παιδί της ήτο μικρό άκόμη διά πανδρειά....

Ήμίνεκρος ήκουσε τήν καταδίκην. Ή καρδία του έσπαράχθη. Ύπω- 
πτεύθη μή τό δυσανάλογον τής ηλικίας παρεκώλυε τήν ένωσιν.

Καί δ ποιητης κλαίει μέ πικρόν παράπονον, δλοφύρεται ώς μικρόν παι- 
δίον ενώπιον τής μητρός, ήν προσπαθεί νά πείση, λέγων πρός αυτήν :

— Τί πταίω έγώ άν είμαι μεγάλος ; μήπως δέν έχω ’ αύτό έγώ 
καρδιά ; Έ, μάθε λοιπόν δτι έγώ, δ ηλικιωμένος, αισθάνομαι τώρα διά 
πρώτην φοράν τήν μεγάλην δύναμιν τοϋ έρωτος, αισθάνομαι δτι πρέπει 
ν ’ άγαπηθώ, καί τό θέλω, διότι άγαπώ βαθειά . . . Μή μοϋ τάρνηθής τό 
παιδί σου, Σοφία. Δέν σκοτώνεις μόνον έμέ άν πής όχι, καί τό παιδί σου 
τό καταστρέφεις. Μάθε δτι σπουδάζω μ* έξοδά μου είς ένα παρθεναγω- 
γειον τής Κωνσταντινουπόλεως ένα ορφανό κορίτσι. "Αν σύ έξακολουθής 
ν ’ άρνεϊσαι, ε τότε θά ζητήσω νά παρηγορηθώ μέ άλλον έρωτα τόν 
δποϊον θά προσπαθήσω νά έμπνεύσω είς την μικράν έκείνην. ’Αλήθεια 
εινε,δτι τής ίδικήςσου κόρης ούτε την τόση εύμορφιά έχει, ούτε τό πνεϋμα. 
Άλλ ’ έγώ έχω περιουσίαν μεγάλην. Θά τήν ύπάγω εις την Ευρώπην 
καί θά τήν μορφώσω .... καί τότε αύτή θά εύτυχήση άντί τοϋ παι
διού σου . . . .»

Ή μήτηρ άδημονεϊ- ολίγον άκόμη καί παραφρονεί έκ φόβου. Τόν πα
ρακαλεϊ νά παραιτηθή πρός καιρόν τών τοιούτων σκέψεων καί μετά πα
ρέλευσή ολίγων έτών, δταν ή κόρη θά έμεγάλωνε, θά ήούναντο νά 
σκεφθοϋν περί γάμου.

Ό ποιητής γίνεται έξαλλος έξ οργής καί μένεα πνέων φεύγει 
έκ τοϋ οίκου μόλις ίστάμενος είς τούς πόδας του, συντετριμμένος, άξιο- 
λύπητος ... Ή μήτηρ μίαν είχε παρηγοριάν, δτι είς δλας αύτάς 
τάς σκηνάς εύτυχώς οί δύο μικροί άγγελοί της δέν παρίσταντο. . . ΤΗσαν 
είς τό σχολεϊον.

Τήν έπομένην ή μήτηρ λαμβάνει ταχυδρομικώς μίαν έπιστολήν.
Μέ χολήν περισσήν περιείχε τό εξής τετράστιχον έναντίον τής τόσον 

παρ ’ αύτοΰ έως τότε έκτιμωμένης φίλης του, είς τούς καλούς έκείνους 
καιρούς, δτε ή διάνοια τοϋ ποιητοϋ ήκτινοβόλει. . .

Έν οβω ξώ καί ξώνουμαι 
και πέφτω και βηκώνουμαι 
νά φάγω τά κομμάτια μου 
γλυκ άν β’ ίδοΰν τά μάτια μου.

Ειχεν ύπογράψει, κάτωθεν δέ έφέρετο ή έξής σημείωσις :
«Κάθε εβδομάδα τακτικά θά λαμβάνης έν τοιοϋτον δώρον άπο τον 

άλλοτε φίλον σου καί ποιητήν. . .»
Καί εϊπετο δευτέρα ύπογραφή του.
Άπό τής στιγμής έκείνης δ ποιητής ήτο παράφρων !
Ό,τι πράττει πλέον, άποδεικνύει τό φοβερόν πάθημα. Μίαν πρωίαν 

μεταβαίνει είς τήν έπιστάτριαν τοϋ Ωδείου καί ζητεί δάνειον 100 δρ. 
διά νά ένοικιάση ένα ίππον νά φύγη μαζή μέ τήν αγάπην του τάχιστα, 
μακράν τών ’Αθηνών, διά νά μή συλληφθή. Κατόπιν μεταβαίνει είς έν 
άδαμαντοπωλεϊον, έκλέγει τριών χΛιάοων δρ. αοάμαντας, και οιατάσσει 
νά τώ άποσταλώσιν οίκοι ! . . .

Ή μήτηρ, μανθάνουσα ταϋτα, άπηλπίσθη. Έχασε πλέον ένα καλόν 
φίλον, ένα προστάτην. . .

** *
Λυκαυγές.
’Ελαφροί κυματισμοί φωτός διανοίγουν τήν σκοτίαν.
Πέμπτη πρωινή ώρα.
Είς μίαν οικίαν έπί τής δδοϋ Άγ. Μάρκου, είς τό βάθος μιας αύλής, 

είς έν δωμάτιον χαμηλόν, νεαρά παρθένος γυμνάζεται είς το κλειδοκύμ- 
βαλον. Έσυνείθιζε νά μελετά έκείνην τήν ώραν, διότι τήν ημέραν δλην 
έθυσίαζεν είς τά μαθήματα τοϋ ’Αρσάκειου.

’Ανοίγει τήν έξω θύραν έν ύψίστη νευρική ταραχή είς άνθρωπος. Μέ 
τήν ράβδον του, κρούει έλαφρώς τό παράθυρον, είς τό δποϊον γυμνάζεται 
άνακρούουσα μουσικά γυμνάσματα ή κόρη.

Βαθεΐα σιγή είς τον οίκον. Όλοι κοιμούνται. Μόνον ή μάμμη παρα
κολουθεί μέ γεροντικήν χαράν τάς προόδους τής έγγονής.

Ό άνθρωπος έκεϊνος, δ άγριος, μέ τήν παλλομένην άπειλητικώς ράβ
δον, μέ φρικωδώς άτημέλητον ένδυμασίαν, ώς νά ήρχετο άπο καμμίαν 
'Ομηρικήν μάχην, κτυπρί καί πάλιν.

’Ανύποπτος ή κόρη άφίνει τά πλήκτρα τοϋ κλειδοκυμβάλου καί άνοί- 
γει σιγά-σιγά το παράθυρον.

'Οποία σπαρακτική σκηνή 1 Έν μέσω τών κυματισμών τών πορφυρο- 
χρύσων τής αύγής καί τών σταλαγμών τής δρόσου, ή γλυκυτάτη, ή 
άβρά παρθένος βλέπει έξαλλον τόν ποιητήν.

Ή Αύγή ήνωσε βλέμματα, άτινα έχώριζεν άβυσσος άντιθέσεων. Τό 
βλέμμα τό άγνόν, μέ τό βλέμμα άνθρώπου έρχομένου νά διαπράξη πρά- 
ξιν τήν δποίαν καταδικάζει δ νόμος καί ή κοινωνία. Ένα παρεπίδημον
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έπί γής άγγελον, μέ ένα οενδρα. τοϋ οποίου είχε κεραυνωθή ή διάνοια, 
ειχεν άμαυρωθή τό συνειδός.

Τό τρικυμιώδες πνεϋμα τοϋ ποιητοϋ είχε συλλάβη τό σχέδιον τής 
απαγωγής. Ή κόρη ούδεμίαν απολύτως άπό τάς προηγηθείσας σκηνάς 
έγνώριζε. Τόν καλημερίζει μέ τό παρθενικώτερον τών μειδιαμάτων προ- 
κειμένου περί έπισκέψεως οικογενειακού φίλου.

— Μιά στιγμή, τω λέγει, νά ειδοποιήσω τή μητέρα. . . .
— Όχι, απαντάς αγρίως. Τί νά είδοποιήσης ;
Καί μαλασσόμενος, άποτόμως μεταπίπτων είς άπόλυτον ήρεμίαν, μέ 

παιδικόν ύφος ψιθυρίζει, ίστάμενος πάντοτε κάτωθεν τοϋ παραθύρου, 
περιπαθώς τώρα, μέ άπλανεϊς οφθαλμούς.

—Έλα, καλή μου, πάμε νά φύγουμε μαζή. Έχω τάμάξι καί προσ
μένει άπ’εξω. Σιγά . . . νά μη σ’άκούσουν. . . Έλα γλήγορα. . . 
Μή κάνεις θόρυβον. Έχω νά σοϋ χαρίσω πολλά, πολλά διαμαντικά. Θά 
σέ κάμω ευτυχή . . . έλα, έ'λα. . . »

Τήν κόρην καταλαμβάνει ρίγος· τρέχει καί ρίπτεται, τρέμουσα, είς 
τάς άγκάλας τής μάμμης.

Προφέρει ή κόρη μόνον τό όνομα τοϋ ποιητοϋ, καί ή μάμμη χωρίς 
ν ’ άναμένη άλλην έξήγησιν, έννοεϊ τό παν. Ό οίκος άναστατόνεται. 
’Αφυπνίζεται ή μήτηρ, ή μάμμη θερμαίνει τό παγωμένον σώμα τής 
κόρης, τής όποιας τόν λεπτόν οργανισμόν καί πιπτον φύλλον ήδύνατο νά 
διαταράξη, ένώ ή μικροτέρα κόρη κλαίουσα σωρεύει τραπέζας καί καθί
σματα έσωθεν τής θύρας τοϋ μικρού έξώστου, πρό τοϋ όποίου έπηγαινο- 
ήρχετο ό ποιητής ζητών νά άνοιξη τήν θύραν καί άπαγάγη, έστω καί 
διά τής βίας, τήν άγάπην του. . .

Τέσσαρες γυναίκες μόναι, άπέναντι ένος προσφιλούς προσώπου, άλλά 
παράφρονος. . . . Έάν έπεκαλοϋντο βοήθειαν, ποιον σκάνδαλον 1 Δέν 
ήξεύρουν τί νά κάμουν ! Ό ποιητής περιεπάτει έν τούτοίς άκαταπαύ- 
στως κατά μήκος τής αυλής, άναμένων την «Παναγίαν» τών καλών 
του χρόνων. . . .

Ή μήτηρ έμφανίζεται έπί τέλους μετά πολλήν ώραν καί τόν έρωτ£.
Μετά προσποιητής ήρεμίας δικαιολογείται ό ποιητής.
— Ήλθα νά συντροφεύσω τήν ....
Καί είπε μέ εΰλάβειαν τό όνομα τής κόρης.
— Ήλθα, έξηκολούθησε, νά τήν συντροφεύσω νά πάμε είς ένα σπήτι, 

δπου θά γυμνασθή μέ άλλους καλλιτέχνας διά μίαν συναυλίαν, είς τήν 
όποιαν θά λάβη μέρος. . .

Πάλη λόγων συνάπτεται τότε μεταξύ μητρός καί ποιητοϋ. Ή μέν 
ν’ άρνήται, δ δέ νά έπιμένη, νά παρακαλεϊ, ίστάμενος άκίνητος είς τάς 
προτροπάς τής μητρός, ή όποια τοϋ έλεγε νά φύγη, διότι ή ίδια θά συνώ- 
δευε τήν κόρην της είς τό άνύπαρκτον σπήτι. Ό ποιητής έξαγριοϋται καί 
μέ χειρονομίας καί φράσεις άγνώστους έως τότε είς τό ποιητικόν του 
στόμα, άναχωρει, τρεις ώρας κατόπιν άφ ’ δτου ένεφανίσθη I

Ή μήτηρ σπεύδει είς τόν διευθυντήν τοϋ ’Ωδείου, δστις έκπληκτος 

μανθάνει τάς πρωϊνάς σκηνάς. Παραλαμβάνων ένα άστυνόμον καί ένα 
φρενολόγον μεταβαίνει είς την οικίαν τοϋ ποιητοϋ.

Σπανίως ή ποίησις συνεταύτίσθη τόσον αδελφικώς μέ τον σπαραγμόν I 
Οί τρεις έπισκέπται παρίστανται πρό μιάς έξόχως ποιητικής, άλλά 

καί έξόχως θλιβερά; είκόνος.
Ή είσοδος τής οικίας, αί βαθμίδες, τό πάτωμα τής αιθούσης, τής 

καλλιτεχνικώτατα άλλοτε διεσκευασμένης, τά έπιπλα, δλα, δλα ήσαν 
κατεσπαρμένα έξ δλοκλήρου άπό άνθη. “Ανθη ποικίλα, άνθη εύώδη, 
άνθη έκλεκτά, άνθη σπάνια. Είς τό μέσον τής άνθοβλήτου αιθούσης 
τράπεζα άπαστράπτουσα, μέ τρεις παροψίδας, είς τά άκρα τών όποιων 
έκαιον δύο λαμπάδες. Παραπλεύρως ϊστατο όρθιος, ανήσυχος, μέ ένδυμα 
έπίσημον δ ποιητής, άναμένων τό ίνδαλμά του, την νύμφην !

Ό ποιητής έτέλει φανταστικούς γάμους I . . .
Μόλις είδε τούς άπροσκλήτους έκείνους συντρόφους τής χαράς του, 

ένεθουσιάσθη. Παρεκάλεσεν άμέσως τόν διευθυντήν τοϋ Ωδείου νά γείνη 
παράνυμφος.

Τά έδέσματα ήσαν έτοιμα διά τήν τράπεζαν τοϋ γάμου. Ή νύμφη 
μόνον άνεμένετο μετά τής μητρός . . .

Ό ιατρός λέγει τότε δτι κατόπιν νεωτέρας σκέψεως, δ γάμος προτι- 
μώτερον θά ήτο νά έγίνετο είς τήν έξοχήν καί δι ’ αυτό ήρχοντο νά τον 
πάρουν διά νά ύπάγουν δλοι μαζή έφ ’ άμάξης, ήτις θα εσταματοϋσεν εις 
τό Ώδεΐον διά νά παραλάβουν καί τήν νύμφην. Δέν έδεχθη κατ’ άρχάς 
δ μελλόνυμφος, άλλ’ έπί τέλους έπείσθη ύπό τών λόγων τοϋ διευθυντοϋ 
τοϋ ’Ωδείου.

Καί δ ποιητής, παραληρών, ώδηγήθη ύπο τοϋ ιατρού, τοϋ άστυνομου 
καί τοϋ διευθυντοϋ τοϋ Ωδείου οΰχί πρός συνάντησιν τής νύμφης, άλλ ’ είς 
τό νεκροταφεϊον τής ζωής, έν ω εις τά χείλη του, τά ώχρά, τά τρέ— 
μοντα, αδιάκοπα καθ’ δδόν έπλανάτο τό όνομα τής άγάπης του . . .

Ό ποιητής δ γλυκύτατος, ένεκλείσθη είς τό φρενοκομεΐον. Καί ένφ 
κ’ έκεϊ άκόμη έγραφε στίχους, ή κόρη παρεδίδετο είς τήν τέχνην, έχουσα 
πάντοτε έμπρός έπί τοϋ κλειδοκυμβάλου μίαν εικόνα, την Αγίαν Και- 
κιλίαν, καθημένην ένώπιον αρμονίου, μέ τόν φωτοστέφανον τής άγνότη- 
τος ύπέρ τήν κόμην τήν παρθενικώς διηυθετημένην, μέ τούς κρίνους έπί 
τών γονάτων καί τοϋ στήθους . . .

Ήτο ή είκών, τήν όποιαν τόν Δεκέμβριον τοϋ 1885 είχε χαρίση είς 
τήν εκλεκτήν του δ ποιητής μέ έν αύτόγραφον τετράστιχον, πρός την 
μητέρα τής κόρης άπευθυνόμενον, καί το όποιον έχω ένώπιόν μου την 
στιγμήν ταύτην γράφων τό μνημόσυνον τών δύο ποιητικωτάτων καροιών.

Έγραφεν δ ποιητής όπισθεν τής είκόνος :

•Εέθ’ έπί γης, ώς έπί τοϋ Παραδείβου 
αυτήν εδω νά δμοιάοη το παιδί σου 
κ είς τήν μορφήν τήν άφελώς γλυκεΐαν 
και είς τήν μουβικήν της ευφυΐαν.
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Πόσον ώμοίαζεν ή άγια [χέ την φίλην τοϋ ποιητοϋ, ή όποια την εΐχε 
προστάτιδα έκτοτε, έπάνω εις τδ κλειδοκύμβαλον, άτενίζων εις α.ύτην 
μέχρι τελευταίας πνοής . . .

*
* %

Ό ποιητής άπέθανε. Καί τδν ώδηγήσαμεν οί άνθρωποι τών γραμμά- 
των έν πρωί έπί άπλουστάτου φερέτρου είς τδν τάφον. Και ή κόρη έζη 
έν τή μουσική, διά τής μουσικής. Ή ίδιοφυΐα της άδρά έξεδηλοϋτο- άλλά 
τδ λεπτοφυές σώμα κατεβλήθη ύπδ νόσου, ή όποια άνεπαισθήτως έξήν- 
τλει, τό άφ ’ ής ύπήρξεν, έξηντλημένον έκεϊνο σώμα.

Καί μίαν άλλην πρωίαν, άλλην έπέπρωτο νά συνωδεύσωμεν κηοείαν.
Ή καλλιτέχνις ητο νεκρά, νύμφη τεσσάρων ημερών ! . . .
Ό ποιητης έσυρε, χωρίς νά τδ φαντάζεται, είς τδν "Αδην τδ εϊδω- 

λόν του. Τούς ήρπασεν ό θάνατος, διά νά τούς ένωση ή άθανασία.
Ήτο ό ισχυρότερος, ό γλυκύτερος πόθος τοϋ ποιητοϋ . . . Καί το 

κατώρθωσεν . . .
Ευτυχέστερος άπδ την μητέρα, την όποιαν τόσον σκληρώς έξεδικήθη...

*
* »

Ή καλλιτέχνις ητο ή Μπεττίνα Φραβαόίλη.
Ό δέ ποιητής ;
Ό Γεώργιος Βιζυηνός. Δ

ΤΑ ΜΑΓΕΜΕΝΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑ !

Αχ ! εινε τά γλυκά φιλιά σου 
Ζωή μου καί παρηγοριά' 
Εινε δροσιά τδ φίλημά σου, 
Που μου δροσίζει τήν καρδιά 1

"Ετσι κ’’ έμένι 
Τά μαγεμένα 
Θά 'μαραθούν,
Τά χείλη μου

(1896)

Πλήν ό'πως τδ λουλοΰδ ’ ανθίζει 
Μέ τήν δοοσουλα κι’ άναζή
Κι’ άν ή δοοσίά δέν τδ ποτίζει 
Μαραίνεται καί πιά δέν ζγ,

σάν μου λείψουν 
σου φιλία, 
ώ ! Θέ νά σβύσουν 
καί ή καρδιά ! ! !

Π. Α. Λ.

Σ. Δ. Π. Σ. Είς μνήμην άληόμόνητον της είδωλολατρευμένης 
συζύγου αύτοϋ Μπεττίνας (τό γένος Φρα6ασί2σι) ό άτυχης αύτής 
σύζυγος καί συμπαθέστατος ήμών φίΧος κ. Κωνσταντίνος Μ. Παπ- 
παγεωργίου έπί. τών άνωτέρω τρυφερών στίχων, συνέθεσε γλυκύτα- 
τον ΤΑόμα έν συνοδείμ Κλειδοκυμόάλου, δπερ καί. έξεδόθη πρό τί
νος είς καλλιτεχνικώτατον τεμάχιον Μουσικής· τούτου προτάσσεται 
ή Είκών τής δύσμοιρου καλλιτέχνιδος, ής τοόοϋτον ενωρίς, έν τμ 
γλυκυτέρα στιγμμ τών όνείρων, τών φλογερωτέρων πόθων, καί τού 
φωτεινοτέρου φωτός τοϋ βίου, έσβέσθη ή ζωή, ύπό τήν άδικον καί 
βαρεϊαν της μοίρας παλάμην ....

έξαφνα είς τάς
συνεχή εικοσαετή άπουσίαν, μίαν ήμέραν έπανήλθεν 
’Αθήνας — τήν πατρίδα του — ό πασίγνωστος ποιητής

τοϋ Pelerin Passionne καί τής ’Εριφύλης.
69,τοϋΚαί ό κομψός νεανίας

JEAN MOREAS

τέρα γνώμη, καί οί μάλλον · 
πάντοτε, άλλ’ ό,τι έκίνησε ■ 
νάστασις τήν όποιαν έπέφερε
ποιήσεως έν γένει.

μέ τήν άψογον ρεδιγκόταν του καί τδν 
ύψηλόν του πίλον, έθεάθη είς τάς 
όδούς τών ’Αθηνών, άνήρ ώριμος, 
αφελής τήν περιβολήν καί ανεπιτή
δευτος, βραδέως καί άδιαφόρως βαδί- 
ζων μέσω τοϋ πλήθους, μή διατηρών 
τίποτε άλλο, έκ τής παλαιάς του 
έκείνης λάμψεως μέ τήν όποιαν έξέ- 
πληττε τότε τούς ’Αθηναίους, παρά 
τδν μονύελόν του καί τδν πάντοτε 
έπιμελώς δεδεμένον λαιμοδέτην του. 

Καί επανήλθε τώρα, όχι, ιός Πα- 
παδιαμαντόπουλος, ι 
νης Moreas, άφοϋ 
καί πλέον συνετάραξε 
σμίους φιλολογικούς κύκλου: 
ποιητικού του 
ΐόιοφυΐας του 

πολέμιοι τής τέχνης 
τον μέγαν περί αύτόν θόρυβον, είνε ή έπα- 

• διά τών έργων του είς τήν άντίληψιν τής

ΙΩΑΝΝΟΤ ΑρΣΕΝΗ «ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ»

άλλ’ ώς ’Ιωάν— 
ι έπί δεκαετίαν 

τούς παγκο- 
διά τοϋ 

ταλάντου. Περί τής 
ουδέποτε ύπήρξε δευ- 
του, τήν άνεγνώρισαν

1
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Αί πρώται του ποιητικά! συλλίγαί, παρά τον αδρόν στίχον των, 
έπολεμήθησαν λυσσωδώς, ώς ακατάληπτοι, δ πόλεμος δέ έκορυφώθη διά 
της έκδόσεως τοϋ Περιπαθούς Προΰκυνητού, όπου πλέον τά πάντα 
ύπετάσσοντο δουλικώς είς την άκατάσχετον δρμήν τοϋ μεγάλου μουσο- 
λήπτου. Πλην δ πόλεμος αυτός είχε καί τά ευμενή διά τον ποιητην 

αποτελέσματα.
Τά έργα του τώρα άνεγινώσκοντο περισσότερον καί προσεκτικώτερον, 

ή σκοτεινότης διά την δποίαν τον κατηγορούν διεσκεδάζετο δπωσδήποτε, 
καί ό συμβολιστής ύπεισήρχετο ολίγον κατ ’ ολίγον είς τάς καρδίας τών 
άναγνωστών του, κατακτών έδαφος είς την συνείδησιν τών φίλων του 
καί άνακηρυσσόμενος μετά τοϋ Berlin και τοϋ Malarmee άρχηγός 

νέας ποιητικής σχολής.
Άλλ ’ δ συμβολισμός, τόν δποϊον δέν αναγνωρίζει ώς έφεύρεσίν του, 

δ Moreas, άλλ ’ ώς άνάγκην της ποιήσεως, ύστερεϊ είς την τελευταίαν 
εκδοσιν τών Cantilenes καί της Εριφύλης, τόμοι, οί δποϊοι χαρακτη- 
ρίζουσι καί σημειώνουσι, πάντως, νέαν τοϋ ποιητοϋ έξέλιξιν. Δι ’ αυτών 

εισέρχεται είς τόν κλασικισμόν.
Ή σκοτεινότης τών προηγουμένων έργων του—την δποίαν τότε ίσως 

έπέβαλον αύταί αύται αί έννοιαι τών ποιημάτων — ύποχωρεϊ ένταϋθα 
πρό μελιχρού φωτός, καί μεθ ’ δλας τάς εναντίον του κατηγορίας, δτι 
δήθεν άπηρνήθη τόν παλαιόν άνθρωπον, ύπό την απλότητα τών εκφρά
σεων καί τό διαυγές τών ιδεών, άπομένει καί είς τά τελευταία του 
έργα, βαθεϊα ποιητική φύσις καί ανεξερεύνητος ψυχή.

Τοιοϋτος έν έλαχίσταις γραμμαις δ Γαλλοέλλην ποιητής, τόν δποϊον 
μετά εικοσαετή άπουσίαν έφιλοξένησαν δι ’ όλίγας ήμέρας αί Άθήναι 
κατά τόν παρελθόντα ’Απρίλιον.

Ή « Ποικίλη Στοά » γνωρίζουσα αύτόν καί διά τής είκόνος του είς 
τούς άναγνώστας της,—μόνη αύτή έξ δλων τών’Ελληνικών φύλλων καί 
περιοδικών — ευτυχεί νά φιλοξένησα) καί εν τών ώραιοτέρων ποιημάτων 
του, εύμενώς καί δι ’ ιδιαιτέρας επιστολής, κατωτέρω δημοσιευομένης, 
σταλέν αύτή ύπό τοϋ περιφανούς ποιητοϋ, κατά τάς ήμέρας τής ένταϋθα 

διαμονής του.
* # Athenes 27 Avril 1S97·

Monsieur.
Laissez-moi vous remercier de votre ainiable lettre aussi bien 

que de ce beau volume de «Pikili Stoa». M. Malakassis m' a beau- 
coup parle de vous et sur le ton le plus engageant. Je prise £nor

mement le beau talent de ce jeune po6te et je me rejonis de ce qu’il 
doit icrire sur moi.

J’ eus le plaisir de lui offrir mon portrait. C’ est le seul exem- 
plaire que je possede. .1’ ai prie M. Malakassis de vous le preter. 
En revanche je vous adresse cordialement mon dernier ouvrage- ct 
mon poeme intitule Astre Brillant, que vous pouvez, si vous le 
voulez, publier dans votre excellent Almanach.

Agrdez, Monsieur, Γ assurance de mes sentiments sympathiques.

Astre brillant, Phebd aux ailes etendues, 
O damme de la nuit qui crois et diminues, 
Favorise la route et les sombres forets 
Ou mon ami errant porte ses pas discrete !
Dans la grotte au vain bruit dont l’entree est tout lierre, 
Sur la roche pointue aux chevres familiere,
Sur le lac, sur l’etang, sur leurs tranquilles eaux, 
Sur lours bords emailles ou plaignent les roseaux, 
Dans le cristal rompu des ruisselets obliques, 
11 aime a voir^trembler tes feux melancoliques.

L'injustice, la mort ne depitent les sages ; 
Aux yeux de la raison le mal le plus amer 
N'esl qu’une faible brise a travel’s les cordages 
De la nef balancee au milieu de la mer.
Et mon ami sait bien que le vert ne couronne 
La ramie toujours, mais ni toujours l’automne : 
Que c’est des jours heureux qu’il faut se souvenir ; 
Que meme le malheur, comma humain, doit mourir. 
Or le dessein plus tier, la plus docte pensee, 
A la quenouille oil est la Parque embesognee 
Se prennent comme mouche’ aux toiles d’araignec ! 
O helas ! qui pourra que les etes arides
No viennent aux jardins secher les ileurs rapides, 
Que le funeste hiver, son haleine poussant, 
Ne fasse du soleil un eclat languissant:
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Que sous le tendre myrte a la rose mele
L’agreable plaisir n’aille d’un pas aile,
Ou que le temps aussi, d’un vol plus prompt encore,
Sur nos tfites ne passe et ne les decolore ! >

Ph6b£, ό Cynthia, des sa saison premiere, 
Mon ami fut epris de ta belle lumiere ;
Dans leur cercle observant tes visages divers, 
Sous ta douce influence il composait ses vers. 
Par dessus Nise, Eryx, Scyre et la sablonneuse 
Iolcos, le Tmolus et la grande Epidaure, 
Et la verte Cydon, sa piete honore
Ce rocher de Latmos ou tu fus amoureuse.

Puisque douleur le point et l'ennui de tristesse,
Ne l’abandonne pas, toi sa ch0re d^esse :
Allege son souci, que dans son ame passe 
Cette eclatante paix qui regne sur ta face !
Alors ses chalumeaux, en leurs rustiques sons, 
Hardis surmonteront les antiques chansons
Des cithares et luths, des pogtes et peres
Qui les yeux ravissaient des monstres et Cerberes ;
Car de ton frere archer la prophetique rage
Qui agite les rains du penman feuillage, 
Jamais enfant mortel ne la porta si forte 
Comme mon ami doux dedans son coeur la porte.

jean mor£as

ΕΙΣ TON JEAN MORIAS
TON ΠΕΡΙΔΟΞΟΝ ΠΟΙΗΤΗΝ ΤΗΣ ΕΡΙΦΥΛΗΣ

Ano τά βάθη τών αιώνων σέρνεις 

Τήν 'Αρμονία και μέσα σου τήν κλεΐς
Καί σαν θεοπνευσμένος Περικλής 
Καινούργιους Παρθενώνας ξαναφέρνεις.

ΣΤΟΑ

Δόξα ε’ΐν ’ ό κόσμος ό άοχαΐος, Δόξα 
Και σύ, ποΰ άντοειομένα τον κρατείς, 
Και ψάλλεις σαν ’Ολύμπιος ποιητής, 
Τήν Κύπριδα καί τής Άρτέμιδος τά τόξα.

Στο νέο φώς άπό πεντάμακρους καιρούς 
Χύνει φανταχτερές, χρυσές ακτίνες,
Τό θειο φώς που οί Νύφες κ’ οί Σειρήνες 

Άοινουν σέ τραγούδια καί χορούς.

Καί στο πλευρό των σύ λαμποκοπάς 
Μέ τήν ανθοπλεγμένη σου τή Λύρα,
Καί στους χορούς καί στά τραγούδια γύρα. 

Ήχους καί τόνους παναρμόνιους σκορπάς.
8

Έκεϊ ποΰ ή οεματιά^περνα καί κλαίει
Στής ποωτινές κρυστάλλινες πηγές, 
Σύ πίνεις καί μεθάς άπό έμορφιές 
Kt’ άκούς τή φύση τήν τρανή τί κρυφολέει.

Κέχτρας κιάγάπης τρόπαια ξεθάφτεις,
Καί ξαναζωντανεύεις τούς θεούς,
Καί μέσα στούς έρηπωμένους των ναούς 

’Ακοίμητη λαμπάδα πάλι άνάφτεις.

Τό αιθέριο τραγούδι σου αντηχεί
Τή δίψα πού έχουν τά όνειρα κ’ οί πόθοι
Καί τό μαντείο τής ψυχής τό κρυοονοιώθει

— Ή άφθαστη κιαγέραστη ψυχή.—

Καί τούς άθιόους πόνους συμπονεϊ 
Καί χύνει δάκρυα πύρινα μαζύ σου,

"Οταν βγαλμένη μέσ’ άπ’ τήν ψυχή σου 
Κλαίει, ή μοιρολογίτρα σου φωνή.

’Ώ ! Ποιος άπό τή Λύρα σου σκοπός ! ”Ω, ποιά 
Πνοή θριάμβου στά ούράνια φτάνει 1 
Έκεΐ πού ένα μυριόχρωμο στεφάνι 
Λάμπει μέ δαφναμάραντα κλαδιά.

Έκεΐ πού δίπλα λύρας οωτεινής 
’Αθάνατα τραγούδια ηχολογούνε,
Πού αστέοια οί ποιηται σέ καρτεοούνε, 

”Αστρο καί σύ τής Λύρας νά γενής I 
ίΛίίάϊος 1897) Μ. ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ



Ο Ακούσιος Γιατρός

ΑΙ ό φίλος μου έξηκολού- 
θησεν :

—’Ακούσε λοιπόν, ά®οϋ 
τό θέλεις, τό μαρτύριαν 
μου. Ξέρεις πώς έγώ δέν 
ήμουνα φκιασμένος γιά 
γιατρός· κάθε άλλο. Ό 
πατέρας μου, γιατρός εις 
τάς Καλάμας, έτσι τοϋ 
κατέβηκε νά τόν διαδεχθώ 
εις την έξάσκησιν τοϋ έρ

γου του και νά διαιωνίσω, λέει, τ’ ονομά του! Έγώ, άπ ’ την άλλη 
τη μεριά, έσκέφθηκα πώς ητανε αύτός δ μόνος τρόπος γιά νά έλθω 
σ’τάς ’Αθήνας καί νά ζήσω εις τόν τόπον τόν όποιον τόσον εύμορφα 
μεγάλωνε ή νεανική μου φαντασία μέσα σ’ τό μικρό μου τό μυαλό. 
Έπιθ υμοϋσα καί καλά ν ’ άναβώ είς τήν Άκρόπολιν, νά ^εμβάσω έκεϊ 
ύπό τούς Στύλους τούς όποιους καθημέρα έβλεπα έπάνω σέ μία παλαιά 
ύδατογραφία τής σάλας μας, ν * ακούσω τόν Παράσχον άπαγγέλλοντα
ποιήματα, νά ίδώ, ν’άγγίσω, νά γνωρίσω, έάν ήτο δυνατόν, τούς 
γνωστούς έφημεριδογράφους καί τούς φιλολόγους, τών οποίων τά ονόματα 
έδιάβαζα συχνά κάτω άπό ζωντανά δημοσιεύματα σ ’ τάς έφημερίδας
καί τά περιοδικά τών ’Αθηνών.

Καί τό άπεφάσισα.— Ένεγράφηκα εις τό Πανεπιστήμιον και άρχισα 
σιγά σιγά τόν βίον ποϋ θυμάσαι, σάν μ’ έπρωτογνώρισες είς τήν'Εστία. 
Άπό τό πρωί έως τό βράδυ, ώς ταΐς τρεις άπ ’ τά μεσάνυκτα τό καλο
καίρι, φιλολογικαίς κουβέντες, άρθρα καί ποιήματα καί ξάπλα κάτω 
άπ ’ τά δένδρα ή σ ’ τό Σύνταγμα, καί κανένα κάπου κάπου μικρούλικο 
βιβλιαράκι, όπου μόλις μοϋ ’δίδε τά έξοδα, άπό τήν μεγάλη τή κυκλο
φορία μέσα στό ρωμέϊκο. Έτσι πέρασαν τά τρία χρόνια τής φοιτητικής 
ζωής μου κι’ άρχισε τό τέταρτον. Ό πατέρας μου εις ταίς άρχαίς σάν
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νά ήταν εύχαριστημένος, έκεϊ κάτω σ ’ τήν πατρίδα, βλέποντας τό όνομά 
μΟυ_ τ’ όνομά του—εις τόν τύπον. Καί δέν τό ’κρύβε μ’ έγωϊσμό σ’ τόν
αχώριστο του φίλο, τόν άρχαϊον συμβολαιογράφον, όταν έκουβέντιαζαν 
τό βράδυ μέ τό ναργιλέ στό στόμα, δπως πάντα μοναχοί; «Βλέπεις έχει 
τάλαντο τό διαβολάκι τό παιδί μου, καί θά γίνη μία ημέρα κάτι τι...» 
Άλλ ’ ό συμβολαιογράφος, πρακτικώτερος πολύ άπό αύτόν, τοϋ ’δωκε 
νά έννοήση, τάχατες καλαμπουρίζων, ότι άπ ’ αύτά κι’ αύτά δέν βγαί
νουν τάλαντα, καί πώς τό σωστότερο θά ήταν νά κυττάζω πώς νά πάρω 
τό παληόχαρτο, τό δίπλωμα, κι’ έχουμε καιρό πιο πέρα νά τά ξανα- 
ποϋμε . . . Έτσι μέ τό γρυ - γρϋ τοϋ μπαμπά, ό όποιος μ’ έφοβέριζε 
σέ κάθε γράμμα του πώς θενά μοϋ κόψη ταίς ογδόντα μου τόν μήνα, 
άναγκάσθηκα ν ’ άρχίσω νά μισοδιαβάζω καί νά κάνω πώς πηγαίνω 
σ’ τό Νοσοκομείο καί σ’ τάς παραδόσεις, δπου έχρειάζετο άπόδειξις. 
Δέν μπορείς νά φαντασθής τό τί έτράβηξα σ ’ τό διάστημα αύτό. Δύο 
γνώμαις μ’ έβασάνιζαν κάθε πρωί, ποϋ έσηκωνούμουν νά καθίσω σ’ τό 
τραπέζι : Ή μιά μοΰλεγε νά κάνω τό καθήκον μου, νά εύχαριστήσω 
τό φτωχό μου σπήτι, δπου μέ τή στέρησι μοϋ εστελνε εκείνο ποϋ μοϋ 
έστελνε, νά τελειώσω έπί τέλους κ ’ έγώ ώς τόσοι άλλοι, πούχανε 
κ’ αύτοί ψυχή τό κάτω κάτω σάν κ’ έμέ, καί νά πάρω ένα δίπλωμα, 
ποϋ θά μ’ άνοιγε σ’ τόν κόσμο τόν ίσιο δρόμο τής ζωής. Κι’ άρχιζα . . . 
Άλλά ή άλλη, σάν διαβολεμένη έρωμένη ποϋ σέ άποσπα καί σέ παρα
στρατίζει άπό τούς δεσμούς τής γυναικός σου, μέ τόν πόθο μές τά μάτια, 
μέ τήν γλύκα μές σ’ τά χείλη, μέ τήν τριανταφυλλένια χάρι σκορπισμένη 
είς τό πρόσωπο, έσερνε σιγά σιγά τά βλέμματά μου σάν μαγνήτης άπο 
τή βαρεία τήν ’Επιστήμη καί μοϋ έπερνε τό νοϋ καί μ’ έτρέλλαινε γιά 
ώραις μές τή μελωμένη θέρμη τής άγάπης της . . . Όταν σηκωνόμουνα 
άπ’ αύτή τή πάλη, ζαλισμένος, κουρασμένος, πρώτα πρώτα εύχαρι- 
στημένος καί μέ μιάς μετανοιωμένος ύστερώτερα, σάν νά είχα διαπράξει 
έγκλημα, κάποιο φιλολογικό τρανό βιβλίο εύρισκόντανε μπροστά μου, 
είτε κάμποσα γραμμένα φύλλα ήταν σκόρπια πάνω στο γραφείο μου. 
Κι’ άλλοτε έσκιοϋσα άπ ’ τή σκάση τά χαρτιά, κι ’ άλλοτε πετοϋσα πέρα 
τό βιβλίο, σάν νά ήθελα νά κρύψω κάπου μέσα στής μετάνοιας μου τή 
συντριβή, τό κρυφό έκεϊνο έγκλημά μου, δπως σοϋ ’λεγα.

Ύπ ’ αύτούς τούς όρους ήλπιζα—άχ καί πώς τό ήλπιζα !—δτι θ ’ άπε- 
τύχανα είς τάς διδακτορικάς μου εξετάσεις. ΤΗταν μία λύσις καί αύτή ! 
Θ ’ άγραφα στό σπήτι μας : «Έγώ έκαμα δτι ήμποροϋσα· πέρασα καί 
άπ ’ τό σκαμνί, μέ χιλιάδες κόπους καί μαρτύρια, πατέρα μου, γιά νά
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κατορθώσω ίχ σ’ εύχαριστήσω- άλλά δέν επέτυχα- υπομονή- ούτ ’ ό πρώ- 
ξος είμαι ούτ ’ ό τελευταίος». Κ’ έτσι θά ησύχαζε δπως δπως ή συνεί- 
δησίς μου, και θά άφινούμουν πειά ελεύθερος σ ’ την κλίσι μου, άφού δέν 
απορούσα νά κάμω διαφορετικά. Άλλ ’ ό διάβολος ήθέλησε νά επιτύχω 
εις τάς εξετάσεις μου. Λύτην την απροσδόκητου λύσιν δέν την έπερίμενα 
ποτέ μου, στο ομολογώ ! Πώς νά στο ξηγήσω ! Καθώς φαίνεται, μές 
στο φλογερό καμίνι ψήνονται και ξεφουρνίζονται πειο χειρότερα άκόμη 
τούβλα κι’ άπό ’μένα. Κ’ έτσι, ξαφνικά χωρίς νά θέλω βρέθηκα μιά 
μέρα μ ’ ένα δίπλωμα στο χέρι καί μέ ένα τίτλο κολλητό στο όνομά 
μου, πού μέ κατεδίωκε στο δρόμο, στό τραπέζι, είς τό καλημέρα τών 
παληών μου φίλων, είς τό καλησπέρα τής άγάπης μου, καί μού ξέσχιζε 
τ’ αυτιά καί τήν καρδιά, σαν νά μέ προσ έβαλε γιομάτος φθόνο καί κα
κία, μέ τον τίτλο τού γιατρού.

Έν τω αεταξύ πεθαίνει δ καϋμένος δ πατέρας μου, αί ογδόντα κό
βονται τό μήνα, καί νά σου έγώ μέ καμπόσα μικροχρέη είς τή ράχη, 
καί μέ χίλιους στό κεφάλι πόθους φιλολογικούς. Μέσα σ ’ δλους μου αυ
τούς τούς πόθους είχα ένα ζωντανώτερο, σ&ν τό μεσιανό λουλούδι άνθο- 
δέσμης : Νά επιχειρήσω ένα μακρυνό ταξεϊδι στό Μωριά καί νά γράψω 
ένα μυθιστόρημα ιστορικό, γιομάτο παρατήρησι καί δύναμι καί στύλ. 
Μέ αυτό λογάριαζα πώς θάβγαινα δλα τά παληά μου χρέη, καί εκείνα 
πού θά δανειζόμουνα γιά νά κάνω τό ταξεϊδι μου. Έπειτα, καί άπό 
πάνω άπό τό πεζό αύτό συμπέρασμα, φανταζόμουνα πώς θάδιδα τό πρώτο 
σοβαρό μου έργο, σέ βιβλίο εύμορφο, μέ άξιώσεις, σ&ν εκείνα τά χαρι
τωμένα γαλλικά μέ τό κίτρινο εξώφυλλό τους καί τήν χωματένια μυ
ρωδιά. Καί τό θεωρούσα βέβαιον μές στού πόθου μου τήν τύφλα, σαν 
νά τόβλεπα, πώς θά έσωζόμουνα γιά πάντα καί πώς θ’άνοιγα τό δρόμο 
μου—δρόμο άνθοσπαρμένο άπό δόξα καί άπό όνειρα. . .

Τί τά θέλεις, φίλε μου, έ'καμα εκείνο τό ταξεϊδι, μά έγώ ξέρω δ καϋ
μένος πώς το έκανα. Κι’ υστέρα άπό ξενύχτια κι’ άπό κλείσιμο γερό 
στή κάμερά μου, δπου δούλευα σ&ν τό σκυλί, έγραψα κι ’ έτελείωσα τό 
μυθιστόρημά μου. Άλλ ’ έδώ έδέθηκεν δ κόμπος στά γερά. Τί νά κάμω 
τό βιβλίο μου ; ποιος νά τό έκδώση, ποιος νά τ’ άγοράση μέσα στήν 
Αθήνα, ποιος νά τό διαβάση ; έσύ ξέρεις τάς συνθήκας τάς σημερινάς 

δλων μας τών φιλολόγων. Τί νά σ’ τάς έπαναλάβω, τώρα. Ή φιλολο
γία ένεκρώθηκε γιά πάντα, μές σ’ τή φτώχεια τήν δλόγυρα, καί μόλις 
πού μπορεί νά ζήση ή εφημερίδα, μέ μεγάλαις στενοχώριαις καί μέ βά
σανα. . . Εννοείς λοιπόν άπ ’ δλα αύτά τό απότομο κατρακύλισμα τών 

ιδανικών μου καί τήν θέσιν μου τήν πραγματικήν, δταν έξαφνα λα
βαίνω έ'να γράμμα άπό ένα παληό φίλο μου, γιά νά πάγω μέ κοντότα 
ιατρός σ ’ έ’να μέρος τής Ανατολής, τόν Κιρκιντξέ, μέ κάμποσαις χρυ- 
σαϊς λίραις κάθε μήνα. Τό έδέχθηκα μέ τήν έλπίδα δτι θ’ άπετύχανα 
καί έκεϊ—μιά δπού δέν ήμουνα γιατρός σ’ τ’ άληθειανά. — Όπως βλέ
πεις, καί μέ δλη μου τήν φτώχεια, έννοούσα νά γελάσω τήν συνείδησί 
μου: δτι τάχα πέρασα καί άπ ’ αύτό, πού μού τόφερνε ή Τύχη, 
άλλά καί αύτό δέν βγήκε πέρα. . . Καί έν τούτοις τί νά σού είπώ, 
βρέ άδελφέ, είτε έπειδή ή ίδια τύχη, ή ή φύσις μ’ έβοήθησε, είτε 
έπειδή δέν ήτανε κανείς νά μ’ έξελέγξη, είτε γιατί μάζευα τό βρα- 
δυνό τούς χωριανούς, γιά νά μελετήσω ταϊς συνήθειαις τους, καί τούς 
ώμιλούσα σ&ν πολιτευόμενος,—έπερνούσα έκεϊ κάτω γιά τρανός ντετό- 
ρος κι’ άρχισαν νά μέ αγαπούν σ’ τ’ άληθειανά. Άλλ’ αύτό έγώ δέν 
τό ΰπέφερα. Τό έβρήκα σ&ν πολύ- και χωρίς μεγάλη φασαρία, ΰστερ’ 
άπό λίγους μήνας, ήλθα μ’ άδεια εις τάς Αθήνας — τάχα πώς άρρώ— 
στήσε βαρειά ή άδελφή μου. Καί μέ βλέπεις έ'τσι έξαφνα έδώ, ώσάν 
άνδρας πλέον μ ’ άπλή γνώμη. Ά ! ναι, φίλε μου! Ώς έδώ τά πράγ
ματα έπήγαιναν, δπως πήγαιναν, κουτσά, στραβά- άλλά τώρα άρχι- 
νούν νά γίνουνται λιγάκι σοβαρώτερα. Έγώ δέν μπορώ, δέν μού έπι- 
τρέπεται πειά νά μή κάνω τό καθήκον μου, ώς γιατρός, ώς έπιστήμων. 
Έχω τήν φωνήν τής συνειδήσεως άπέναντι τών ασθενών μου, άπέναντι 
τής κοινωνίας, άπέναντι τού νόμου, άπέναντι έμού τού ίδιου. Όταν 
μέ φωνάζουν μπρός στον άρρωστο, μέ τό πληγωμένο χέρι του, είτε το 
κιτρινιασμένο πρόσωπό του, πρέπει νά τόν έξετάσω, νά γνωρίζω άπό 
ποιά άρρώστια πάσχει, νά τόν γιάνω, καί νά τόνε δώσω εύτυχή είς τή 
μητέρα του, σ’ τήν κοινωνίαν, σ’ τήν ζωή. Πρέπει, έάν θέλω νάμαι — 
κι’ όχι μονάχα νά λέγωμαι γιατρός—ν’ άφοσιωθώ σ’ τό νέον έργον μου 
μέ δλον τής καρδιάς μου τόν πόθο καί μέ δλη τού μυαλού μου τήν δύ- 
ναμι, πρέπει, φίλε μου, νά μελετήσω, νά γενώ καλήτερος παρ’ δτι 
χθές καί νά είμαι βέβαιος τήν ώρα δπου πέρνω τό μικρό μολύβι γιά 
νά γράψω τήν μικρή μου συνταγή, άπό τήν όποιαν έξαρτάται μία ζωή 
ή ένας θάνατος. Κι’ έγώ, τό νοώθω άπό τή τρεμούλα τού χεριού μου 
τήν οποίαν προσπαθώ νά κρύψω μέ μιά ψεύτρα καί αύθάδη άντεπι- 
βολή γιά τά μάτια τής ψυχής μου, έάν όχι τών ολόγυρα, δέν τήν έχω 
αύτήν τήν βεβαιότητα, ούτε ήμπορώ ποτέ μου νά τήν έ'χω, ούτε 
θέλω. . . Τό πολύ—κι’ αύτό ένόσω δέν μ’ άπομακρύνει άπό τό σκληρό 
τό θέαμα, τό ένστικτό μου—τό πολύ πολύ νά θέλω νά παρατηρήσω



154 ΠΟΙΚΙΛΗ

ώς άπλούς μελετητής, διά νά φωτογραφήσω καί κρατήσω γιά περι
γραφή τήν έκπνέουσαν εκείνην αγωνίαν, είτε την ελπίδα που άναγεννα- 
ται γελαστή κι ’ ευτυχής επάνω στο λευκό κρεβάτι τού πυρέσσοντος 
έρ,πρός μου ασθενούς.

Άλλ ’ αυτά δεν συμβιβάζονται, ά, όχι ! δεν μπορούν ποτέ τους νά 
συμβιβαστούν. Είναι άτιμον αυτό πού κάνω τώρα. Ή ψυχή μου μέσα 
επαναστατεί- πρέπει νά τελείωσα; ή αγωνιώδης αΰτη τραγωδία. Κι ’ εύ
ρηκα σήμερα τή λύσι. Νά παραιτηθώ γιά πάντα άπ ’ τή γιατρική. . .

Τήν στιγμήν εκείνην πέραν τού Ζαππείου, δπου έκαθήμεθα, έκεϊ κάτω 
εις τήν θάλασσαν, λείαν, καταγάλανον, δ ήλιος έ'ρριπτε τάς τελευταίας 
του ακτίνας, αί δποϊαι τήν έχρύσιζον. Μερικά εις τόν ορίζοντα νεφύδρια, 
όπίσω των στύλων, προσελάμβανον μυρίας αποχρώσεις μεταβαλλομένας 
άνά παν λεπτόν ζωγραφικώς. Ένα καραβάκι έκινεΐτο έκεϊ κάπου μέ 
τ ’ άσπρα του πανιά. “Αφατος γαλήνη έβασίλευε. . .

Ό ’ιατρός έκόλλησε τό βλέμμα έπί τού ώραίου εκείνου θεάματος καί 
ήρεμος τώρα καί ευδαίμων, μέ άπόλαυσιν ήδέος πόθου, έμυρμήρισε σιγά ;

— Τί ώραία δύσις γιά περιγραφή ! . . .

(Σμύρνη) ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΙΖ JVTIaVKT ΝΟΣΟΚΟΜΟΝ

Φαίνεται άγγελος εκείνη
"Οπου δίχως νά λιγώση
ΙΙάει στή μιά, στήν άλλη κλίνη 
Τή βοήθεια της νά δώση.

Άμ’ έσύ Τούλα δεν συμφέρει 
Λαβωμένους νά ζυγώνης 
Θά γιατρεύης μέ τό χέρι 
Μέ τά μάτια θά πληγώνης.

(1897) ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΡΚΟΡΑΣ

*** Σ. Δ. II. Σ. Τό άνωτέοω εύφυές ποιημιίτιον άφιέρωόεν ό έπι- 
φανής Κερκυραϊος ποιητής είς μίαν καλλίμορφον νοόοκόμον, ής αί 
άβοαί χεϊρες περιέθαλήταν τούς έκ του έλληνικοΰ άγώνος τραυματίας.

Οι γλυκύτεροι οφθαλμοί, εκείνοι, οϊτινες διανοίγουσι τήν ίσχυροτέραν 

ευτυχίαν είς τόν κόσμον τούτον καί δονούσι μυχιαίτατα τήν άνθρωπίνην ψυχήν, 
είναι οί γαλανοί οφθαλμοί. Άξίζουσι περισσότερον διά τήν σπανιότητά των. Έν 
ώ οί μΆανες οφθαλμοί είναι τοσούτον κοινοί, τοσούτον συνήθεις, μή έκφράζοντες 
παοά τήν φλόγα τής σαρκος μόνον, τά γαλανά μάτια, έγκλείουσι τήν φύσιν, τήν 
άνθοωπότητα, τό ιδεώδες, τόν έρωτα, τήν πραγματικότητα, τόν ουρανόν, τήν 
γην, τήν γαλήνην, παν δ,τι ύπολανθάνει εις τό άπειρον. Πάντοτε συγκινοϋσι καί 
έξεγείρουσι γλυκεϊαν, άβοάν ευθύς έξ αρχής τήν συμπάθειαν οί γαλανοί όφ&αλμοί.

— div πρέπει νά πο&ή τον Γάμον 1) "Οστις αισθάνεται, ότι κέκτηται τό 
ελάττωμα τού εγωισμού.— 2) ’Εκείνος τού οποίου ή μήτηρ έν τή μαγειρική δεν 
έχει έφάμιλλον.— 3) "Οσοι γινώσκουν ν ’ ανοίγωσι τό στομάτων μόνον διά νά 
ύβρίζουν.— 4) Οί φιλάργυροι.— 5) Οί έκ συστήματος μισογύναι.— 6) Οί απο- 
στρεφόμενοι τά παιδία.— 7) Όσοι δί οίονδήποτε φυσικόν ή άλλον λόγον είναι 
ανεπιτήδειοι δι ’ ύπανδρίαν, διότι άλλως δύνανται εξαίρετα νά χαρακτηρισθώσιν 
ώς κοινωνικοί έγκληματίαι.—·8) ’Εκείνος, οστις μολονότι έχει λαμπράν καί ευ
προσήγορον αδελφήν, φέρεται είς αυτήν αγρίως και σκληρώς, καθόσον ασυγκρί- 
τως χειρότερον Θά ύποφέρη ή σύζυγός του, έάν μάλιστα τύχη νά είνε καί δύσ
τροπος.—-9) Όστις έκ τής Οέσεώς του απολαμβάνει είς τό διάστημα διετίας η 
τριετίας όλιγώτερα άπό τό ολικόν ποσόν τής προικός τής συζύγου του.— Αν γε- 
λασθή καί ύπανδρευθή, άλλοίμονον είς αύτόν.— 10) Οί καταλαμβάνοντες, ότι 
καί μετά τόν Γάμον δεν ύπάοχει πιθανότης νά προτιμώσι τά καφενεία, τά θεα- 
τοικά παοασκήνια, τό σκάκι, τόν βακαράι, τάς πλατείας καί τάς μουσικάς από 
τήν θερμήν αγκάλην τής συζύγου καί τήν γλυκεϊαν αυτής συναναστροφήν.— 
11) "Οσοι αισθάνονται, ότι δεν θά ήνε είς θέσιν νά ζήσουν τήν γυναίκα αυτών, 
όπως ήτο συνειθισμένη προτού Γάμου. Και τελευταίοι'—12) Εκείνος, οστις διε- 
πραςεν είς τό παρελθόν του πραξιν, ήν δεν δύναται προ τού Γάμου ν αποκαλύψη 
είς τήν σύζυγον αύτού, δύναται όμως μετά τόν Γάμον του ν’ αποκαλυφθή.

Σ τό πρώτο σου χαμόγελο 
Κρυφή λαχτάρα νοιώθω, 
Και στήν αρχή δέ γνώριζα 
Τό μυστικό μου πόθο.

Μαρθε καιρός πού

Τά ματιά σου μ’ έσκλάβωσαν 
Σάν ήσουνε σιμά μου, 
Καί στήν αρχή δέν ήξερα, 
Γιατί χτυπά ή καρδιά μου.

ρόβαλες
Χλωμή καί πικραμένη, 
Κι’έμαθα πώς σ άγάπουνα
Σάν σ’ είδα δακουσμένη.

ΑΓΓΕΛΟΣ . .
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— 'Ο κατά τδ 1893 άποθανών έν Λυών ’Λββάς Βουλάν, δ Βασιλεύς τών έξορ— 
κιστών, δστις ένταύτω ήτο καί περίφημος μαγνητιστής, έστήριζε την αναμόρ
φωση, καί σωτηρίαν τοΰ κόσμου διά τοΰ "Ερωτος.

— Οι μελάνες οφθαλμοί είσΐν πάντοτε ευφυέστεροι.
— Οί άνθρωποι δύνανται καταλλήλως νά διαιρεθώσιν είς τέσσαρας τάςεις : Τά 

ξις όρωτοληπτων, τάξις φιλοδοξών, τάζις παρατηρητών καί τάξις βλάκων. II τελευ
ταία κατά πολύ πολυαοιθμοτέοα, δύναται νά θεωρηθή καί ή μάλλον ιϋτνγεατίρα.

— Ούδέν περιποιεΐ τόσην τιμήν είς τήν γυναίκα, δσον ή ύπομονή της καί ή 
έγκαρτέρησις. Καί ούδέν ατιμάζει αύτήν τόσον, δσον ή υπομονή τοΰ άνδρός της.

— Είς τάς ’Ινδίας άναλογοΰσι 8 λευκοί άνδρες πρδς μίαν καί μόνην λευκήν 
γυναίκα. Έλλειψις έντεΰθεν τών τρυφερών έτέοω? ήμίσεων. Αί παρ’ ήμϊν απηλ- 
πισμέναι καί αί γεροντοκόραι θά έγένο/το ώς άγγελοι δεκτοί είς τάς ’Ινδίας.

Δέν εύρίσκεται ’ς τδ χρώμα,
Τών ματιών ή εύμορφιά, 

’Αλλά μόνον ’ς τήν γλυκάδα, 
'Όπου χύνει ή ματιά.

—- Πολλάκις ή αύτή γυνή μας εμπνέει μεγαλουργά σχέδια καί μας εμποδίζει 
νά τά έκτελέσωμεν.

—'Όστις κατέχη μίαν γυναίκα είναι έχθρός μας, αντίπαλός μας, άπαντες δέ 
οί αρσενικοί τδν φθονοΰμεν.

— ’Εάν δέν ήγαπήσατε ποτέ, είναι αδύνατον νά κατανοήσητε τάς απαιτήσεις 
καί τάς συνθήκας τοΰ έρωτος. Δέν αρκεί ή φιλοσοφία σας διά νά τάς μαντεύσητε. 
Τά μυστήρια τής καρδίας είναι πάντοτε σκοτεινά καί άλυτα διά τήν σοφίαν τοΰ 
ανθρώπου. Άποβήτε δσον θέλετε σοφοί, αλλ’ ούδέ τδ μυριοστόν θέλετε κατα
νοήσει, έξ όσων αισθάνεται έν τή μικοοσκοπική καρδία του ό ποταπδς εκείνος 
σποργίτης, δστις άδων ποδ τοΰ παραθύρου σας, έπαιτεί έν Τυχών άρτου διά τήν 
έκλεκτήν του !

— Προφυλάχθητι άπο τάς γυναίκας μέχρι τοΰ 20 έτους καί άπομακρύνθητι 
αύτών μετά τδ 40<5’’.

—Έσω ωραία, έάν δύνασαι, φρόνιμος, έάν θέλης, πάντοτε Ομως, διακριτική 
είναι ανάγκη.

— Κατά τινα γνώμην, ή γυνή καταλαμβάνεται ύπδ απεριορίστου καί ακατα
νίκητου αποστοοοής ποδς τδν είλικρινώς καί παραφόρως αγαπώντα αύτήν άνδοα. 
Σχετικώς πρδς τοϋτο ό Γκαϊτε λέγει, ότι έχει τήν αναλγησίαν φλογδς πρδς τήν 
πεοιΐπταμένην πεταλούδαν. Γπ άλλου εξηγείται άλλως ή ανωτέρω παρατήρη- 
σις : 'Η Γυνή στεοεϊται ιύαισ&ηαίας, ό Έρως θέλει εύαισθησίαν, έντεΰθεν αυτή 
μένει έκθαμβος προ αισθήματος, δ’περ δέν εννοεί καί δέν δύναται νά αίσθανθή.

— Τήν ώοαιοτέοαν όμως ιδέαν έξέβρασεν δ Λουμϊις υίός : Ό αγαπών παοα- 
φόρως, έχει τάσεις Ταμερλανικάς, θέλει την γυναίκα διά μόνον τον εαυτόν του, 
ή γυνή όμως θέλουσα πάντοτε ν ’ άρχν, καί ούχί νά άρχηται, αγαπώσα τόν αριθ
μόν, τδ πλή9ος, αντί τοΰ ατόμου, αποκρούει τδν ούτω αγαπώντα αύτήν, έν ώ 
δέχεται εύαρέστως τάς θωπείας κομψευομένου νεανίου ή ρίπτεται είς τήν αγκά
λην τοΰ πρώτου διακριτικόν βλακός.
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Τών ματιών ή όμορφαδα 
άπ’τδ χρώμα τους δέν βγαίνει 
μοναχά άπ ’ τή γλυκάδα 
πού σκορπούν τή ζηλεμένη.

__ Κατά τήν γνώμην μισογύνου, ή Γυνή κυβέρνα τδν κόσμον. Αύτή έποιεϊτο 
χοήσιν τής άκάπνου πυρίτιδος έπί ολόκληρα έτη πριν ή δ άνθρωπος ακόμη ανα- 
καλύψη αύτήν. Τών Γυναικών ή άκαπνος πυοΐτις, ή φοβερά μάλιστα έπιφέρουσα 
αποτελέσματα είναι 7j................. γλώσσα των.

__ Γυναίκες ή δέν έχουν τδν νοΰν τους είς τίποτε .... ή τδν έχουν αλλού. 
— Ό δίς άγαπήσας, δέν ηγάπησεν.

ΤΡΑΓΟΎΔΙΑ ΤΗ2 ΑΓΑΠΗΣ

MIA X A Ρ I

"Οταν ή λύπη ή πολλή, τδ λογικό Μου πάρη,
Χρυσό μου αγγελούδι,

’Άν μ’ άγαπας άληθινά, Σοΰ τδ ζητώ γιά χάρι, 
σιμά μου τής άγάπης Μας νά Τάλλης τδ τραγούδι. . . .

Τότε, ’σάν άπδ λήθαργο βαρύ, θέ νά ξυπνήσω,
Χουσό Μου αγγελούδι !

καί τδ φτωχό μου λογικό θέ νά γυοίση πίσω, 
σιμά μου τής άγάπης Μας άν ψάλλης τδ τραγούδι! !
(1896) ΜΥΡΤΟΣ

__ Δέν είναι σπάνιον διά μίαν γυναίκα, όπόταν πραγματοποιεί τδν ιδανικόν 
της έοωτα μεθ’ ενός ανθρώπου, νά τδν άρχίζη μέ άλλον.

— 'Η ξωη αποτελεί μίαν μεγάλην σιδηροδρομικήν γραμμήν, ής οί κυριώτεροι 
σταθμοί είναι ή γίννηοις, δ γάμος καί ό θάνατος.

__ Κατά τήν αύτήν σκέψιν : Τδ διαζύγιον είναι διασταύρωσις, ήτις αποβλέ
πει είς τοπικά συμφέροντα.

— Καί ακόμη περαιτέρω — πάντοτε μέ τήν ιδίαν σειράν τής κρίσεως.—ΤΙ 
Χηρεία είναι σταθμός, είς δν πλέο, σταματώσι μόνον τά τραίνα τοΰ γλεντιοΰ.

Γ 1 A

Γιά σένα γέρνει απαλά 
Κι ’ απλώνεται μέ χάρι 
Είς τούρανοΰ τήν αγκαλιά 
Τ ’ δλόχρυσο φεγγάρι.

Γιά σάν’, αγάπη μου γέλα 
Τ’ άγέρι στά πλατάνια
Γιά σένα ακτινοβολα
Τδ άστοο στά ούράνια.

ΣΕΝΑ

Γιά σέν αφοδ στην αμμουδιά 
Τδ κάθε κΰμ ’ απλώνει
Γιά σένα μέσα στά κλαδιά 
Γλυκολαλεΐ τ’ αηδόνι.

Γιά σένα ’πίσ’ απ’ τδ βουνό 
Τδ φεγγαράκι βγαίνει
Γιά σένα κλαίω καί πονώ, 
Μικρή μου χαϊδεμένη.

• »
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— Ύπό τίνος συζύγου έκρατήθη τελευταΐον ακριβής στατιστική τών φιλημά
των, ατινα άντήλλαξε μέ τήν σύζυγόν του εις εικοσαετές χρονικόν διάστημα. 
Κατά τάς σημειώσεις του, τό πρώτον έτος έσημείωσε 37,000 φιλήματα, δηλαδή 
πλέον τών 100 τήν ημέραν. Τόν δεύτερον χρόνον τά ήμίση. Τόν τρίτον δέκα 
τήν ημέραν. Τον τέταρτον πέντε. Τόν πέμπτοι’ χρόνον δυο. (Τό Λ τήν πρωίαν 
και τό άλλο τήν έσπέοαν). Μετά τό πέμπτον έτος μόνον εις τάς εκτάκτους περι
στάσεις, και μετά τό δέηατον, οντε εκ καθ όλοκληοίαν.

— Εις δλον τόν κόσμον, όπου υπάρχει καοοία καί αίσθημα, ή τιμή και ό 
έρως είναι αδελφωμένοι.

— Ύπάρχουσι πολλά δηλητήρια διά τόν έρωτα, ή στρυχνίνη του όμως βε
βαίως είναι ό Γάμος.

— Αί μητέρες δύνανται νά συντελέσωσιν εις τήν σωτηρίαν τοΰ κόσμου όσον 
καί οί ιεροκήρυκες.

— Τί σκληρόν, άχαρι και ταπεινόν ένταΰτω: Νά αίσθάνιονται δύο καρδίαι, 
οτι έπλάσθησαν δι' αλλήλας. νά θέλουν αί Φυχαί των νά ένωθώσιν έν ευδαιμονία 
καί μακαριότητι, καί νά παρεμβαίνη, έμποδίζουσα, ή ξηρά, ή πλήρης προλήψεων 
καί πεζότητος άρνησις τών γονέων. . . .

ΥΠΝΟΣ ΕΛΑΦΡΟΣ

ΚΟΡΗΣ ΨΥΧΗ

VMOAOril, δτι 
την μεγίστην πα
ρηγοριάν εις τούς 
πόνους μου, εις τάς 
θλίψεις μου, εις τούς 
παροξυσμούς τής 
μανίας τής άναλΰ- 
βεως, εύρίσκω έν τή 
άναγνώσει, τήν μό
νην ίσως. Μετά τήν 
τετάρτην ή πέμ- 
πτην σελίδα τά νεύ
ρα, ώς διά μαγείας 
άρχίζουσι καταστε- 
λόμενα, μία δέ γλυ- 
κύθυμος γαλήνη δια
χύνεται καθ ’ δλον 
τό σώμα μου. Νέαι 
παραστάσεις άπο- 
διώκουσι τάς άλγει- 
νάς σκέψεις, συμ- 
πνίγουσι τήν iclee 
fixe.

Παραδόξω: δμω:
δσον άλγεινότεραι είναι αί σκέψεις μου, δσον ισχυρότερος δ πόνος μου, 
τόσον εχω άνάγκην σοβαρωτέρου βιβλίου.

Μού έ'τυχε—μή γ’ελάσετε—νά διέλθω έν σχετική ηρεμία τάς πρώτας
στιγμάς τής άπωλείας γυναικός, ήν ύπερηγάπων, έν τή άναγνώσει λι- 
θογραφημένης αναλυτικής γεωμετρίας !

Ύπάρχουσιν δμως καί στιγμαί, τοσοΰτον παραφόρως άλγειναί, δ 
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ερεθισμός των νεύρων τόσον Ισχυρός, ή προσήλωσις είς την άλγούσαν 
ιδέαν τόσον παραληρητική, ώστε πάσα απόπειρα πρός άνάγνωσιν καθί
σταται απολύτως ματαία.

Αοπλος προ τού πάθους σου καταλαμβάνεσαι ύπο της τρομεράς προ- 
αισθήσεως, δτι παραφρονείς.

Είς μίαν τοιαύτην στιγμήν προ ήμερων εύρισκόμενος και άγνοών τί 
νά κάμω, έξαντλήσας δλα τά μέσα διά νά κοιμ.ηθώ, ήνοιξα έν κιβώτιον 
έν ω διατηρώ διαφόρους άναμνήσεις.

Νευρικός, ώς ήμην, άνετίναξα δύο ή τρεις φακέλλους καί πακέτα και 
ερριψα τό βλέμμα μου είς τόν βυθόν αυτού, ένθα οί οφθαλμοί μου συνάν
τησαν δύο πακέτα όμού δεδεμένα.

Τό έν έξ αυτών έφερε τήν έπιγραφήν : 'Αναμνήσεις Βιέννης 1883, 
τό έτερον 'Αναμνήσεις Βιέννης 1888.

Τά πακέτα αυτά είχον ν’ άνοίξω τουλάχιστον πρό τριετίας, δι ’ δ κα'ι 
η έλπις μήπως αί παλαιαί αύται άναμνήσεις άπασχολήσωσι προς στιγ
μήν τόν νούν μου μέ ώθησε νά τά άνοίξω.

Άλλ’ ένώ έλυον τόν συγκρατούντα άμφότερα ιμάντα, μία φωτογρα
φία έπεσεν έπί τού έδάφους.

Τήν άνήγειρα.
Ή είκών παρίστα κόρην.
Μέλαινα κόμη ούλόθριξ, μεγάλοι οφθαλμοί μέ κατάμαυρην κόρην, μέ 

κυανϊζον το λεύκωμα, ωχρόν τό πρόσωπον, στόμα ευρέως ύπανοιγόμενον 
έν γέλωτι έπί παλλεύκων όδόντων καί ό κορμός, κορμός κόρης, ψευδώς 
ισχνής, μέ μικρά κοκκαλάκια, περιενδεδυμένος δι ’ άρκετής σαρκός.

Άνέλαβον τήν εικόνα έκ τού έδάφους καί προσεπάθησα ν ’ άναμνησθώ.

** *

Διάβολε ! — ειπον κατ ’ έμαυτόν !
Ή Γκάμ.πυ !
Πώ ! Πώ 1 χρόνια πού πέρασαν !
15, αν άγαπάτε !
Τήν είχα γνωρίσει έτσι τυχαίως.
Μίαν ημέραν έπλέομεν έπί ένός τών μικρών άτμοπλοίων τού Δουνά- 

βεως πρός τι περίχωρον τής Βιέννης.
Ό Ίωαννίτης καί έγώ.
Ό καϋμένος ό Ίωαννίτης, ό κουνιάδος τού καλού μου φίλου τηλε- 

γραφητού Κ.

Μία τών εύγενεστέρων καρδιών, μία τών άγνοτέρων ψυχών έξ όσων 
έγνώρισά ποτέ.

Άπέθανε σχεδόν είς τάς άγκάλας μου.
Έπλέομεν λοιπόν.
Έγώ διατηρών είσέτι τήν θορυβώδη ευθυμίαν μου, ήτις άπέπτη 

πλέον διά παντός, αυτός βασανιζόμενος άπό τόν λάρυγγά του.
Είς μίαν άποβάθραν είσήλθον δύο κυρίαι. Ή μία ύψηλή, μέ πλου- 

σίαν σάρκωσιν, μέ έκτάκτου κάλλους κεφαλήν, ή άλλη πολύ νεωτέρα, 
όμοια πρός τήν εικόνα, ήν σάς περιέγραψα.

Ή προσέλευσις τών δύο τούτων κυριών μάς έκαμε νά καθίσωμεν 
καλλίτερα, νά διακόψωμεν τήν συνομιλίαν μ.ας, νά στρέψωμεν τήν προ
σοχήν μας δλην πρός αύτάς.

Ό Ίωαννίτης μετ ’ ολίγον έστράφη προς με και οεικνυων μ.ε τούς 
ώραιοτάτους όδόντας του, τάς ώχράς έκ 
είπε :

— Γιά νά περάσουμε τήν ώρα πρέπει 
Ποιάν προτιμάς ;

-— Μού είναι άδιάφορον !
— Όχι, πές μου 
Εϊδον τό βλέμμα

του, τού πόνου παρειάς του μοί 

νά τές κάνουμε λίγο κόρτε.

ιυ τό όποιον έστρέφετο πρός τήν μεγαλητέραν κυ
ρίαν, έγνωριζον τά γούστα, του, τα όποια ησαν πάντοτε υπέρ της πλή
ρους σαρκώσεως καί άδιαφορών άλλως τε πράγματι απήντησα :

— Μά ! την μικράν.
— Καλά ! Περίλαβέ την. Έγώ τήν μεστωμένην !
Ημείς όμιλούσαμεν ελληνικά.
Αύται σλαυϊκήν τινα διάλεκτον.
Ήθίλησα νά έννοήσω είς ποιαν φυλήν άνηκων, φυσικώς και η προ

σοχή αυτών έστράφη, ώς πρός τό αύτο καί δι ’ ημάς.
Μετά τά πρώτα βλέμματα, ό Ίωαννίτης παρετήρησεν, ότι ή με- 

στωμένη δεν είχε πού νά στήριξή το ποοι της και αμέσως εγερθεις τή 
προσέφερε μίαν καρέκλαν.

Ή κυρία έχαιρέτισεν έπιχαρίτως.
Έγώ άντελήφθην, ότι ό ήλιος πρέπει νά τάς έπήραζε καί 

μένος πρός τήν δευτέραν έπρότεινα ν ’ άλλάξωσι θέσιν.
Ή πρότασίς μου άπερρίφθη, άλλ’ οί οφθαλμ.οι τής κόρης 

βαθμόν εύγνωμ.οσύνης άρκούντως ένθαρρυντικόν.
ΕΙτα έζτΑθε σιγή, [MX· πχύλχ αρκούντως στενόχωρος.
Άλλ ’ ή έκτακτος καί λίαν αξιέπαινος φιλομάθεια τού 

θέλοντος καί καλά νά μάθη το όνομα και τού τελευταίου χωρίου 
τον Δούναβιν, διέλυσε τήν ψυχρότητα καί έπεφερε το ιοιαιτερον 
είδος τής γνωριμίας, τής γνωριμίας τών ταΐςειάενόντων, 
τήν ιδιότητα ν ’ άντιπροσωπεύη πολυχρόνιον φιλίαν.

Έγνωρίσθημεν.
Άμφότεραι ήσαν Πολωνίδες.

ΙωΑΝΝΟΥ ΑρΣΕΝΗ «ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ»

άποτεινό-

επροοωσαν

11
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Ή πρεσβυτέρα, δ,τι είχε φθάσει έκ Μόσχας διά νά διέλθη ήμέρας 
τινάς έν Βιέννη.

Ή νεωτέρα ήτο κόρη ορφανή, φίλης παλαιάς τής πρώτης. Διέμενε δ’ έν 
Βιέννη παρά τινι οικογένεια, σπουδάζουσα είς τό Ώδεϊον άπαγγελίαν.

Έξήλθομεν όμοϋ είς Κάλιμβεργ.
Έδειπνήσαμεν δμοϋ, άποχωριζόμενοι δ’ έν Βιέννη, έλάβομεν τήν ύπό- 

σχεσιν νά κάμωμεν όμοϋ ριετά τών κυριών τούτων μερικάς έκορομάς εις 
τά πέριξ.

** *
Παρήλθεν είς μ.ήν.
Ή κυρία έκ Μόσχας άνεχώρησεν.
Ό Ίωαννίτης έπέστρεψεν είς ’Αθήνας.
Έγώ έξηκολούθουν βλέπων τήν Γκάμπυ.
Τήν άνέμενον κάθε πρωί έπί τής προκυμαίας τοϋ Βή μεταβαίνουσαν 

είς τό Ώδεϊον καί τό άπόγευμα είς τήν αυτήν θέσιν τήν παρελάμ-βανα 
καί έκάμνομεν μικρούς περιπάτους.

Τήν συνεπάθησα πολύ τήν Γκάμπυ, δέν πιστεύω νά την ήγάπησα.
Αυτή μέ ήγάπησε μέ δλην τήν δύναμιν τής μυστηριώδους καί ποιη

τικής ψυχής τών σλαύων.
Έν τούτοις έν ω πρό μηνός έγνωριζόμεθα, ουδέποτε τή ειχον είπεϊ 

μίαν λέζιν ερωτικήν, αύτή ουδέποτε μοί είχε θλίψει τήν χεϊρά μου.
Είς τούς περιπάτους μας ώμιλούσαμεν περί θεάτρου, περί δραμάτων, 

αύτή μοί άπήγγελλε θαυμάσια Πολωνικά τραγούδια, έγώ τή άνέλυον 
τήν ’Αντιγόνην τοϋ Σοφοκλέους ή τήν Ήλεκτραν.

’Ολίγον κατ ’ ολίγον οί περίπατοί μας κατέστησαν μακρυνότεροι καί 
ένα σάββατον βράδυ τήν στιγμήν τοϋ άποχωρισμοϋ μοί λέγει ή Γκάμπυ·.

— Μίαν καλήν εϊδησιν έχω νά σοϋ δώσω. Αΰριον ή συγγενική οικο
γένεια παρά τή οποία μένω μεταβαίνει είς τό Μπροϋκ διά δύο ήμέρας. 
Θά μείνω μόνη, ολομόναχη. Έλα νά προγευματίσης μαζύ μου καί 
έπειτα πηγαίνομεν είς τήν έξοχήν.

Έδέχθην μετά χαράς.
Έν τούτοις δλον τό βράδυ ήμην νευρικός. Τήν νύκτα δέν ήδυνήθην 

νά κοιμηθώ.
Όταν έφθασεν ή ώρα διά νά μεταβώ είς τήν οικίαν της έδίσταζα.
Σχεδόν έφοβούμην.

*
* *

Μετέβην δμως.
Ή Γκάμπυ μ’ άνέμενεν είς τό παράθυρου.
Είσήλθον.
ΤΗτο πολύ ώραία ή Γκάμπυ τήν ήμέραν έκείνην. Άπό ιδιαιτέραν 

κοκκεταρίαν έφοροϋσε τήν στολήν τών Πολωνίδων γυναικών.
Τά κατάμαυρα μαλλιά της, οί οφθαλμοί της, άντετίθεντο πρός τά 

φαιδρά χρώματα τοϋ φορέματος της.
Τό πρόγευμα ύπήρξεν εύθυμότατον.

Έπλησίασα πρός τήν Γκάμπυ καί έναγκαλιζόμενος τήν κεφαλήν της :
— Γκάμπυ—σ’ άγαπώ τή είπον.
Καί έκείνη :
— Πολύ, πολύ I Κόλια μου !
— Μέχρι θυσίας ;
— Καί πέραν αύτής I

** *
Χωρίς κανέν έρύθημα, χωρίς καμμίαν μετάνοιαν, χωρίς κανένα φόβον 

διά τό μέλλον ή Γκάμπυ έσιαζε τά μαλλιά της είς τόν καθρέπτην καί 
εϊτα στρεφομένη πρός με μέ μελαγχολικώτατον μειδίαμα καί φιλοϋσά 
με είς τό μέτωπον :

— “Ακούσε, Κόλια ! Φύγε τώρα καί μή ξανάλθης ποτέ ! Σ’ άγαπώ, 
σοϋ τό απέδειξα! Άλλ’ ή εύτυχία μας έδώ πρέπει νά λήξη. Είσαι 
ξένος, θά φύγης μίαν ήμέραν καί έγώ έχω καθήκοντα προς τά μικρά 
μου άδέλφια. Θά έπιστρέψω στήν Κρακοβίαν, δπου θ’ άρραβωνισθώ.

Φύγε!»
Τήν έκύτταξα καλά, ήγέρθην, τήν έφίλησα καί έφυγα.
“Εκτοτε οσάκις έπαναβλέπω τήν εικόνα της σκέπτομαι :
— Μ ’ ήγάπα άρά γε ή Γκάμπυ;

(Malos 1897) Ν. I. ΣΠΑΝΔΩΝΗΣ

AKTUB.O G-E-A-E

ΓΙΑΤΙ;
Ποια νάσαι εσύ που μου μιλεΐς κρυμμένη 
έκεϊθε δπου δέν ζή ψυχή καμμία, 
γιατί ή μορφή σου μου εινε πάντα ξένη 
κι’ όμως σιμά μου ζής, σκληρή καρδία ;
Γιατί πικρή βαρεία μελαγχολία 
σαν τδ μολύβι μές τδ νοΰ βαραίνει, 
γιατί μοϋ σβύεται κάθε μιά ευτυχία 
καί τονειοό μου περαστδ διαβαίνει ;

ΛΣ3Α U Ε C3- Κ X

ΝΕΚΡΟ ΦΙΛΙ
Μέσα στά χόρτα μιαν αυγή είχε μονάχο ανθίση 

ένα γιουλάκι πρόσκαιρο, μικρό'
ήταν τ' άγέοι όλόψυχοο .... καί πριν ακόμη ζήση 

έπεσε έκεϊ νεκρό.
Στά χείλη μου γιά μιά βραδεία είχε γιά σένα άνθιση 

ένα φιλί βγαλμένο απ’ τήν ψυχή'
την κεφαλή σου έγύρισες . . . καί πριν ακόμη ζήση 

έσβύσθη το φιλί.
(Εκ τον Ιταλικόν, Ζάκνν&ος 1897] ΚΩΣΤΑΣ Ν. ΚΑΙΡΟΦΥΛΑΣ
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Η ΒΑΤΡΑΧΟΜΥΟΜΑΧΙΑ

ΙΝΑΙ τοΐς πάσι γνωστή ή ύπδ τδ δνομα τοϋτο φερο- 
μένη μικρά (έκ 294 στίχων μόνον άποτελουμένη) κω
μική μονωδία, ή θέμα έχουσα τδν δήθεν πόλεμον τών 
βατράχων καί τών μυών, οΰ δέν ώκνησαν νά μετάσχωσι 
καί αυτοί οί Θεοί. ’Αφορμή αύτής παρίσταται δ ήγε- 
μών τών μυών Ψυχάρπαξ, δστις μόλις διασωθείς άπό 
της επικινδυνότατης καταδιώξεως αΐλούρου,προσήγγισεν

εις γειτονικήν λίμνην, δπως δροσισθή καί έν ταύτώ κορέση την δίψαν αύτοϋ 
διά τών διαυγών αύτης ύδάτων, καί δ ήγεμών τών βατράχων Φυσιγνάθων, 
δστις, ίδών αύτόν, ήδυνήθη δι ’ έπιτηδείων θωπευτικών προσρήσεων νά 
παρασύρη αύτόν εις τά ένδότερα τής έπικοατείας αύτοϋ, δπερ, ώς ήν 
επόμενον, προύκάλεσε τήν έξαφάνισιν αύτοϋ έκ τοϋ κόσμου τών ζώντων. 
’Αλλά τοϋτο παρήγαγε σφοδρόν μεταξύ τών μυών καί τών βατράχων 
πόλεμον, διανοηθέντων τών μυών νά έκδικήσωσι τδν θάνατον 
λημένου αύτών ήγεμόνος. Τοϋ πολέμου δέ τούτου μετέχουσιν έξ ο 
έν δλη αύτών τή πανοπλία οί ’Ολύμπιοι θεοί, ένδιαφερόμενοι δ μέν ύπέρ 
τών μυών, δ δέ ύπέρ τών βατράχων, πλην τής ΓΙαλλάδος, 
άμφότερα τά διαμαχόμενα στρατόπεδα, διότι κατ’ 
άφορμάς μίσους

τήν έξαφάνισιν αύτοϋ έκ τοϋ κόσμου 
γε σφοδρόν μεταξύ τών μυών καί τ

τοϋ πεφι- 
ούρανοϋ 

X « \

έχθαιρούσης 
άμφοτέρων είχε δικαίας 

Ένθεν μέν οί βάτραχοι έκώλυον αύτήν νά ύπνώση έν 
ησυχία καί άνέσει διά τών άδιαλείπτων αύτών κοασμάτων, ένθεν δέ οί 
μϋς δέν έπαύοντο καταβροχθίζοντες τάς έν τοΐς άδύτοις παρεχομένας 
αύτή προσφοράς, άποτολμήσαντες οί θρασείς νά διαβρώσωσι καί αύτόν 
τόν ύπό τών θείων αύτής χειρών άριστοτεχνηθέντα πέπλον. Καί ολίγου 
μέν δεϊν οί βάτραχοι έγίνοντο θύματα τών φοβερών όδόντων τών άντι- 
πάλων αύτών, καίπερ ύποστηριζόμενοι ένθέρμως ύπδ τοϋ πατρός άνδρών 

ε, δτε παρεσχέθη αύτοΐς άνέλπιστος έπικουρία, πολύ τής τοϋ 
έρα, ή έπικουρία σώματος δλου μεγάλου στρατιωτικού καρ- 

είς φυγήν τούς μϋς καί έσωσε τούς κινδυνεύοντας 
. ίκους τής λίμνης.

δ θέμα άπλούστα 
αύτό δ ποιητής. Τδ ΰφος 
δέ στίχοι αύτοϋ ρέουσι στιλ 
άντιθέσεως θέματος 

γλώσσαν, προκαλεϊται 
Έκρίθη δέ δικαίως,

τε θεών 
Διδς ίσχυρ 
κίνων, δπερ ετρεψεν 
αυτών άντιπάλους κατοί

Καί είναι μέν 
ματεύεται 
ώραϊον, οί 
έπιτηδείας 
ηρωικήν 
γελαστική 
κωμικήι 
νεωτέρι

φυγήν τούς μϋς

>ν, άλλ’ εύφυώς καί κομψώς πραγ- 
οιηματιδίου είναι εΰογκον •·~; 

■■"·'. Έκ δέ τής 
πρδς ύψηλήν καί 

παιγνιώδης 
οϋτο της

,ιήσεως πολλφ πρεπωδέστερον καί εύφροσυνώτερον η τδ τών 
νεωτερων παιγνιογράφων ποιητών, δποΐοι δ περιώνυμος Γάλλος ScaiTOn

ου και

-»

πνοι και οιαυγεις. 
εύτελοϋς καί μικρού 
εύφρόσυνος έντύπωσις 
νομίζομεν, τδ είδος τ<

και
ηρωϊκο-
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καί άλλοι μεταγενέστεροι, καθ ’ δ τδ παιγνιώδες συνίσταται άντιθέ— 
τως εις τήν άπόδοσιν εύτελοϋς καί χυδαίας γλώσσης είς τούς Θεούς καί 
τούς ήρωας.

Καί τδ μέν θέμα πασιφανώς προκύπτει έκ τοϋ ποιήματος, διασω- 
θέντος εύτυχώς δλοσχεροϋς. Άλλά τις δ συγγραφεύς τής Βατραχομυο- 
μαχίας; Κατά τδν παρόντα αιώνα ήμφισβητήθη άν ύπήρξεν όντως ποτέ 
ποιητής τις τυολδς άποστηθίζων τάς χιλιάδας έκείνας τών στίχων τής 
Ίλιάδος καί τής ’Οδύσσειας καί "Ομηρος λεγόμενος. [Ιολλοί κριτικοί 
τούλάχιστον νεώτεροι, ών προεξάρχει δ κλεινός Ούόλφιος, ύπεστήριξαν 
πρό ικανών ένιαυτών, ούχί ’ίσως παντάπασιν άπεικότως, δτι τά δύο ταϋτα 
είς τόν Όμηρον κοινώς άνέκαθεν άποδιδόμενα έπη είναι σύνθεμα στίχων 
άνευ ποιητικής ένότητος, άνευ ταύτότητος δοξασιών καί άνευ συγγρα
φικής άρμονίας, έντεΰθεν δέ συνεπέραναν, δτι είναι πλειόνων τοϋ ενός 
συγγραφέων προϊόν. Άλλά καί άν βεβαιότατον ήναι, δτι έργον άλη- 
θώς τοϋ αύτοϋ άοιδοϋ ύπήρξαν άμφότερα τά θεσπέσια ταϋτα έπη, αύτοϋ 
έργον είναι καί ή Βατραχομαχία, ώς άλλοτε κοινώς ένομίζετο ; Ό 'Ηρό
δοτος, βιογραφήσας έν έκτάσει τον πρώτον ποιητήν, ούτινος πολλοί νεώ- 
τεροι άμφισβητοϋσι καί αύτήν τήν ΰπαρξιν, άποδίδει ώρισμένως την Βα- 
τραχομυομαχίαν εις αύτόν. Άλλ ’ δ χαριέστατος καί πολυμαθέστατος 
ιστορικός άναφέρει έστιν δτε μετά θετικότητος γεγονότα, ά ή ιστορική 
κριτική άπεκήρυξεν ώς ψευδή, στηριχθεΐσα είς άλλας συγχρόνους άξιο— 

♦ πιστούς μαρτυρίας καί είς περισωθέντα μνημεία. Ό Ήρόοοτος, πρώτος
σύγγραμμα ιστορικόν παρασκευάσας, έν παντελεΐ έλλείψει οίουδήποτε 
βοηθήματος, έπόυ.ενον ήν νά πλανηθή περί πολλά, δσον καί άν ένεπνέετο 
ύπό τής πρδς τήν άλήθειαν λατρείας, (δπερ άλλως άμφισβητοϋσι πολλοί, 
καί μάλιστα δ περί τής ’Ηροδότου κακοηθείας ίδιον βιβλίον γράψας, είτε 
δ Πλούταρχος είναι οΰτος, είτε άλλος τις). Όθεν καί ή περί Βατραχυο- 
μαχίας διαβεβαίωσις αύτοϋ δέν δύναται νά βαρύνη μεγάλως είς την 
πλάστιγγα τής κριτικής. "Αλλως, τό σπουδαιότερον, άμφισβητεΐται καί 
αύτή ή πατρότης τής ’Ομηρικής βιογραφίας, πολλών διατεινομένων, δτι 
δέν συνεγράφη αΰτη ύπδ τοϋ πατρός τής ιστορίας. Οί ύπερασπισταί τής 
γνώμης, δτι οί βάτραχοι καί οί μϋς ύμνήθησαν ώσαύτως ύπο τοϋ πανη- 
γυριστοϋ τοϋ Άγαμέμνονος καί τοϋ Όδυσσέως, προβάλλουσι τδ έπιχεί- 
ρημα, δτι δ Σταγειρίτης άναφέρει έν τινι περικοπή τών συγγραμμάτων 
αύτοϋ, δτι τά έπ ’ όνόματι τοϋ ’Ομήρου φερόμενα δύο άλλα ποιήματα 
(ή μικρά Ίλιάς καί τά Κυπριακά) δέν έγράφησαν ύπ ’ αύτοϋ, ώφειλεν, 
άν τήν αύτήν είχε περί Βατραχομυομαχίας δόξαν, νάποκηρύξη καί ταύ
την ώς νόθον. Άλλ’ έν πρώτοις καί τοϋ Άριστοτέλους ή γνώμη δέν 
έχει έν πάσι τανύν, ώς άλλοτε, τδ Πυθαγόρειον κύρος «αύτος έ'φα», 
καί, το σπουδαιότερον, δέν έ’πεται, δτι ή άποσιώπησις τής συγκατατά- 

» ξεως τής Βατραχομυομαχίας υ-εταξύ τών ψευδώς είς τόν Όμηρον άποοι-
οομένων, έμφαίνει τήν περί τοϋ έναντίου πεποίθησιν τοϋ φιλοσόφου, ίσως 
μάλιστα έπίτηδες άπεσιώπησε, διότι έπεκράτει γενικώς ή έναντία γνώμη. 
Έξ άλλου δύο τών μετά Χριστόν άκμασάντων αρχαίων βιογράφων καί
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λογιών, δ Πλούταρχος καί δ Σουΐδας, άναφέρουσι τό ποίημα είς τόν 
ΙΙίγρητα, τόν γνωστόν ηγεμόνα του Καρικού στόλου, οστις έξεστράτευ- 
σεν ύπό τόν Ξέρξην κατά τής 'Ελλάδος μετά τής ιστορικής αύτοϋ άδελ- 
φής ’Αρτεμίσιας, ;τής έπιδειξαμένης μεγάλην έπιτηδειότητα και φρόνη- 
σιν κατά την έν Σαλαμΐνι ναυμαχίαν βασιλίσσης τής Καρίας. Καί ίσως 
μέν είναι εσφαλμένη και ή πληροφορία αυτών. Βέβαιον δμως φαίνεται 
καί έκ τής έν γένει υφής του δλου παιγνιώδους ήρωϊκοκωμικοϋ ποιήμα
τος καί έκ του περιεχομένου καί τών έννοιών αύτοϋ, δτι εχει χαρακτήρα 
παρωδίας τών ηθών καί τής γλώσσης τών ηρώων καί τών θεών τής 
Ίλιάδος, παρωδίας άθώας μέν καί έλαφράς, άλλά λεπτής, σκωπτικής 
καί πεφροντισμένης. Διά τούτο ή νεωτέρα κριτική εύλογώτερον έκρινε 
νά άναγάγη αύτό είς χρόνους πολύ μεταγενεστέρους τών ένθουσιωδών 
και εύπιστων έκείνων χρόνων τού συγγραφέως η τών συγγραφέων τών 
μεγάλων 'Ομηρικών έπών.

Έν ’Α&ηναΐξ ry 20 Απριλίου 1897 ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν. ΦΛΟΓΑΙΤΗΣ

ΑΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΙ ΕΝΟΣ ΓΑΜΒΡΟΥ
( ΚΩΜΙΚΟΣ ΜΟΝΟΛΟΓΟΣ )

ΙΧΕ ξανθά μαλλιά καί όγδοήντα χιλιάδες προίκα 
δλοστρόγγυλαις. Έπήγαινε είς τά καλλίτερα σαλό- 
νια μέ τήν θείαν της, ήτις ήτο σεβασμία καί σεβα
σμίων διαστάσεων.Αυτή λοιπόν ή θεία, που νά μή 
βασκαθή, προ 15 τούλάχιστον έτών είχεν εορτάσει 
την πεντηκονταετηρίδα τών γενεθλίων της, ήτο δέ 
πλέον σίγουρο, δτι έντός ολίγου θά άπεχαιρέτα τήν

γήν αύτήν, τήν δποίαν τόσον είχε κουράσει μέ τάς 92 όκάδας τού σεβα
σμίου όγκου της καί θά έπέτα έλαφρά.............ώς χελιδών είς τήν βα
σιλείαν τών Ούρανών. ’Επειδή δμως δ παράς της ήτο τριπλάσιος άπό 
τά χρονάκια της, (ξεύρετε βέβαια πολλαπλασιασμό ; αί ; τρεις φοραϊς 
85, μόνον), καί έπειδή θά τά άφινε δλα είς τήν άνεψιάν της, αί ! κατα
λαμβάνετε, έπήρα φωτιά, δπως θά έπερνε δ καθένας άπό σάς. Τήν 
ήγάπησα λοιπόν ’στά γιομάτα, όχι τή &εία ! αύτό δά μοϋ έ'λειπε, 
καλέ, τή νέα ή δποία μέ εΐλκυσε, μέ ξετρέλλανε μέ τά θέλγητρά της, 
καί δλως διόλου μεταξύ μας, .... μέ τά ... . λιανά της. Καί μέσα 
σέ δλα αύτά καί άλλη εύτυχία δέν είχα, ούτε πενθερόν . . . ούτε πεν- 
θεράν. At! τί θά έκάμνετε σεις, έάν εισθε είς τή θέσι μου παρακαλώ ! 
Τρεμούλιασμα τής φωνής .... λιγωμένα μάτια .... στεναγμοί . . . . 
σάς άγαπώ .... σάς λατρεύω .... κ.λ.π. Τό αύτό λοιπόν έκαμα 
καί έγώ στρατηγικώτατα . . . καί μολονότι έφοβούμην μήπως δέν άν- 
ταποκριθή είς τό αίσθημά μου, έν τούτοις ή δεσποινίς κατήγετο καί 
αυτή άπό τήν περίφημον έκείνην πλευράν τού Άδάμ, ή δποία δσον καί 

&ν μεταφυτευθή είς έτερόφυλλον σώμα, δέν παύει νά ζητή τάς πρώτας 
της συντρόφους- έν τούτοις κατά τήν συνήθειαν ήρχισε... λίγο... λίγο...

__ Καλέ νά τό πιστεύσω, καί άν μέ γελρίς, καί &ν ζητης νά μέ έκ- 
θέσης, τότε έγώ τί θά γείνω- συλλογίσου, δτι θά πάργ,ς είς τό λαιμό σου 
ένα κορίτσι, δπου ήρχισε νά αισθάνεται κάτι τι ή καρδιά του γιά σένα !...

Καί ουτω τήν νέαν, έφερον είς τά δίχτυά μου. Νά σάς είπώ δμως : 
Δέν είχε καί άδικο : διότι τό ύποκείμενόν μου δέν εινε έντελώς εύκατα- 
φρόνητον, έκτος έάν εχετε καμμίαν άντίρρησιν, Δεσποσύναι μου τρυφε- 
ραί. Δέν σάς λέγω πώς είμαι Ερμής τού Πραξιτέλους, άλλά... τρώγομαι 
δπως δήποτε- κάμνω ζωήν τακτικήν, είξεύρω ιππασίαν, ποδήλατον, 
παίζω Maus, χορεύω ώς χοροδιδάσκαλος, τραγουδώ ολίγον. . . .

— “Αν μ’ αγαπούσες λίγο πού τόσο σ’ άγαπώ..................... περιφέρο
μαι είς τήν δενδροστοιχίαν μέ τό μονόκλ μου, τέλος δέ, ώς βλέπετε, εχω 
δλα τά προτερήματα διά νά έλκύσω πολύφερνον νύμφην. Το μονον κα
κόν μου εΐνε, δτι είμαι ολίγον . . . άφηρημένος.

’Επί τέλους ή Φιφή, (ουτω έλέγετο έπί τό χαϊδευτικώτερον ή κόρη), 
έρριπτεν έπάνω μου τά έμπρηστικά έκεϊνα βλέμματά της, άτινα ηνα- 
πταν πυρκαϊάν έντός μου, μεταβάλλονται. τό έσωτερικόν μου είς φούρνον 
πεπυρωμένον.

Είς τήν έρωτικήν αύτήν συμφωνίαν, ή θεία κρατούτε τό μπάσο ! 
ήυ.ην τό όνειρόν της, έ'λεγεν αιωνίως, δτι έγώ γεννήθηκα διά την άνε- 
ψιάν της καί ή άνεψιά της δι ’ έμέ...............

Σάς άοίνω νά φαντασθήτε τήν θέσιν μου, έκολυμβούσα είς πέλα
γος . . . εύδαιμονίας. “Ηρχισα λοιπόν τά σύρτα-φέρτα, τάς επισκέψεις 
δήλα-δή, μέ έδέχοντο δέ κάθε ημέραν, ένδιαφερόμεναι περί τής λατρευ
τής των ύγείας μου, καί έκτος τών έπισκεψεων, εστελλα τακτικα ραβα
σάκια, καί ποιήματα, άντίγραφα έννοεϊτε κανενός ποιητού ! Μπά ! έγω 
δέν καταδέχομαι νά είμαι ποιητής, έγώ θέλω νά βρίσκω έτοιμα τά 
ώραΐα πράμματα πού μάρέσουν- τότε, έάν δέν τούς είχαμε άνάγκη, εις 
τί θά έχρησίμευον παρακαλώ οί ποιηταί ; Οί ποιηται εινε ένα ειόος κη
πουρών, πού καλλιεργούν τριαντάφυλλα γιά ταΐς ξέναις μυταις και γιά 
τή δική μου- άλλως τε αυτή ή τρέλλα δέν μού ήλθεν άκομα, νά τάξει— 
δεύω μέ άερόστατα καί άδειανό στομάχι...................

Είχα πλέον καταντήσει έκεϊ μέσα τό enfant gate- με έφώναζε 
Παπαρρηγόπουλο ή μία, Σολωμό, ή άλλη, Παράσχο ή άπ’ έδώ, Βα- 
λαωρίτη ή άπ ’ έκεϊ- ήμην λοιπόν αναγκασμένος νά μιλώ αιωνίως, γιά 
αηδόνια, γιά παγώνια, γιά τό γαλάζιο ούρανό, γιά το έλαφρο συνε- 
φάκι, γιά τό χλωμόφεγγο φεγγαράκι καί γιά τή ροοοδάκτυλο αυγούλα.

Έπροσδιωρίσθη τέλος ή ημέρα τών γάμων μας, πέρνω το φύσημά μου 
λοιπόν στά μαγαζιά διά δώρα τής νύμφης, καί μέ ευγλωττίαν Δημοσθένους, 
μέ ρεκλάμαν τής μεγάλης προίκας, καί μέ συνάλλαγμα το δποϊον έ'ληγε 
κατά τάς πρώτας ημέρας τού μηνός τού μέλιτος, κατορθώνω και πέρνω 
σκολάρικια, βραχιόλια, δακτύλιδια, κατενθουσιασμένος δέ... φθάνω στής 
μνηστής μου. *0 ένθουσιασμός των δέν περιγράφεται. ’Αριστουργήματα, ή

ί
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μία άπ ’ έδώ, έξοχα ή άλλη άπό κεϊ, εξαίσια, πριγκηπικά, ή άπ ’ έδώ. 
Καλέ μού θάμβωσαν τά μάτια μέ τη λάμψι τους ή άπό κεϊ . . . καί 
έγώ . . . Μά, τά δικά σου μάτια σκορπούν ποιο πολύ λάμψι άγάπη μου !

Έφθασε τέλος ή ήμερα τοϋ γάμου' ήμερα, πού τήν συλλογίζομαι 
και μέ πιάνει . . . συνάχι μέ ίνφλουένζα . . . Σάς είπα θαρρώ πώς εί
μαι ολίγον άφηρημένος, αί ! . . . Βάζω τό φράκο μου, τήν άσπρη μου 
γραβάτα, τά άσπρα μου γάντια, περνώ άμαξα και πάντοτε μέ φοβερό 
καρδιοχτύπι, μήπως άργησα κατά τήν συνήθειά μου, καταφθάνω στό λε
πτό εις τής μνηστής μου. Μπαίνω. . . Ό γάμος ητο νά γείνη τήν Κυ
ριακή καί έγώ παρουσιάζομαι, πότε παρακαλώ. . . τήν Δευτέρα I Βρίσκω 
τό σπήτι άνάστατο, τήν Φιφή μέ μέτωπο συννεφιασμένο σ&ν μαύρος ουρα
νός πριν βρέξη, καί έγώ . . . μένω βουβός καί άκίνητος—Tableau ! Θέλω 
νά φύγω, τά ποδιά μου δμως ησαν έκεϊ καρφωμένα, καί έκύτταζα μέ 
βλέμμα ήλίθιο, δταν έξαφνα εισβάλλει ή θεία, κόκκινη σ&ν άστακός βρα
σμένος, έτοιμη νά τής έ'λθγι άποπληξία ! "Ω! μανία! έμούγκριζε, πη
δούσε, ώρύετο, καί πρός στιγμήν έφαντάσθην, δτι εύρισκόμην είς τούς 
’Ολυμπιακούς άγώνας.

— Νά μάς κάμης τέτοια προσβολή, τέτοιο ρεζιλίκι, νά ντυθή ή 
νύφη, μέ τό πέπλον της, μέ τά άνθη τής λεμονιάς, καί νά μείνη είς 
τά κρύα τοϋ λουτρού ! τί φρίκη ! τί άναίδεια ! . . .

Καί μήπως δέν είχαν καί δίκαιο. . .
Φαντασθήτε τόσος κόσμος νά περιμένη το γαμπρό. . . έμένα. . . καί 

ό γαμπρός νά λείπγ). . . άλλά ποιος βαστοϋσε πλέον τό στόμα τής θείας.
— Καί τολμόρς νά ξαναπατήσης ε’ις τό σπήτι, υστέρα άπό τέτοια 

προσβολή, άγύρτη, λοιμοκοντόρε, Ζουλοϋ ! . . .
Ά μά καί έγώ έπί τέλους δέν έκρατήθηκα πλέον και έθύμωσα, καί 

βρίζω τήν θεία πολύ άσχημα ! τήν είπα φώκια καί ούτε ένθυμοϋμαι τί άλλο!
Καί τότε έ'γεινε χαλασμός κόσμου' έφυσοϋσε σ&ν άληθινή φώκια, 

έδάγκανε τά χέρια της, έμούγκριζε, έφώναζε καί τέλος κατά γενικήν 
συνήθειαν τών γυναικών, έλυποθύμησεν. Ή Φιφή έτριβε μέ ξύδι τά 
μηνίγγια της, καί έγώ τής έδάγκωνα τό δάχτυλο διά νά συνέλθη.

Τέλος, ζαλ ισμένος, έλεεινός, δπως ήμουν, σκύβω νά τήν σηκώσω γιά νά 
τή βάλλω έπάνω στό κρεββάτι της άλλά ξεγλυστρώ . . . καί πάρτονε 
κάτω, τόν υποφαινόμενο, μέ το μπουγαδοκόφινο πού είχα στά χέρια μου 
καί τό δποϊον ή γλυκεία Φιφή ώνόμαζε θεία της.

Ή σκηνή δέν περιγράφεταΓ είδα καί άπόεΐδα πλέον, δτι δέν ήτο καμμιά 
έλπίς μέσα σ ’ έκεϊνο το σπίτι, άνάμεσα σέ δαο γυναίκες μέ νεύρα !... Ση- 
κόνομαι κακήν καζ.ώς, χωρίς νά συλλογισθώ κανένα, ούτε νά ξαναγυρίσω 
νά δώ τήν Αρραβωνιαστικιά μου, καί τό κόβω λάσπη· καί άπό τότε πλέον 
έβαλλα δρκο καί σταυρό νά μην σκεφθώ γιά παντρειά, έκτος. . . &ν καμ- 
μΐά . . . άπό σάς . . . τάς ώραίας άναγνωστρίας τής?«Ποικίλης Στοάς» 
μέ γουστάρη . . . τώρα . . . πού έμαθε τί άξίζω. Ευκόλως εΐμπορεϊ νά 
πληροφορηθή τήν διεύθυνσίν μου, και &ς μέ ζητήση γιά γαμπρό ! . . .

( Μίμησή) ΑΝΝΑ Ν. ΣΕΡΟΥΪΟΥ
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I. Αί ακτίνες X (W. Rontgen).

Ρ Ε Ν Τ Γ Ε Ν
( Ο άναχαλνιρας την νεαν φωτογραφίαν /

jEiTH δύο δέν πα- 

ρήλθον άφ ’ ής έμανθάνο- 
μεν μετ ’ έκπλήξεως δτι δ 
Γερμανός φυσικός Ront- 
gen άνεκάλυπτεν άκτϊ- 
νας οι ’ ών φωτογραφοϋν- 
ται άντικείμενα διά μέσου 
σκιερών σωμάτων, ώς οιά 
μέσου ξύλων, βιβλίων καί 
τών τοιούτων άρκετοϋ 
μάλιστα πάχους. Γρά- 
φομεν δέ μετ ’ έκπλήξεως 
διότι τοιοϋτο ζήτημα δέν 
είχε τεθή έπί τοϋ τάπη- 
τος έκ τών προτέρων. 
Έάν λ. χ. αυριον μάθω- 
μεν δτι εύρέθη τό τηλέ- 
φωτον, όργανον δι ’ οΰ 
νά βλέπωμεν έξ ’Αθη
νών τον έν Πάτραις άν- 
ταποκριτήν ημών, ή δτι 
κατωρθώθη ή διεύθυνσις 
τοϋ άεροστάτου έναντίον 
σφοδρού άνέμου, τά τοι- 
αϋτα ουδόλως θέλουσιν έκ-

πλήξη ημάς, διότι έχουσι τεθή πρός λύσιν, θεωρητικώς δ ’ εινε κατορθωτά. 
Άλλ’ ή φωτογραφία διά σκιερών σωμάτων, ή φωτογράφησις τοϋ

Σ. Δ. Π. Σ. Κοάμοΰντες τό ’Εθνικόν Ήιιερολόγιον διά πιότοτά- 
της προσωπογραφίας τοϋ περίφημου εφευρέτου τών Ακτινών X, άιίμέ- 
νως δημοόιεύομεν καί ώραϊον άρθρον περί της άνακαλύι^εως τοϋ 
έξόχου άνδρόςζ εύγενώς άταλέν διά τήν « ΙΙοικίλην Στοάν » ύπό 
τοϋ διακεκριμένου φυόικοϋ κ. Κ. ΜαΖτέζου, καθηγητοϋ της Φνΰι- 
κης έν τμ άχολμ τών Ει/ελπίδων καί Διευθυντοϋ τοϋ Μετεωρολογι
κού Τμήματος τοϋ Άότεροόκοπείου. Λί μέχρι όήμερον έφαρμογαι ·τής 
μεγάλης ταύτης μεθόδου είόίν απειράριθμοι, ούχί μόνον άποδάάαι

I
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ανθρωπίνου σκελετού, έξέπληξεν έπαναλαμβάνομεν καί πρώτον τόν επι
στήμονα τόν εύνοηθέντα ύπό της Τύχης, διότι ή ανακάλυψες τών ακτι
νών X οφείλεται έν μέρει εις την ίδιότροπον ταύτην θεάν.

Καί όντως ό Καθηγητής της Βυρτζβούργης καλύψας σωλήνα Croo- 
kes (ή Hittorf), έν ω διαβιβάζονται έκκενώσεις μεγάλης συσκευής 
Rhumkorff διά μελανός χαρτονιού, ούτως ώστε τό κυανοπράσινον φώς 
το έν τώ σωληνι έκ της έκκενώσεως προερχόμενον νά άποκρύπτεται, 
παρετήρησεν δτι μικροί κρύσταλλοι πλατινοκυανιούχου βαρύου τοποθε
τημένοι έγγύς της συσκευής ε’λαμπον έν τώ σκότει (έφθόριζον) άρκούν- 
τως, καί δτι δ φθορισμός παρατηρεϊται άκόμη καί είς άπόστασιν δύο μέ
τρων άπο τού σωλήνος. Πλην δέ τοϋ πλατινοκυανιούχου βαρύου καί έτερα 
σώματα φθορίζουσιν ώς αί ενώσεις τοϋ άσβεστίου, τοϋ φωσφόρου, ή υελος 
τοϋ ουρανίου, ή κοινή υελος κλπ.

Τοϋτο μόνον οφείλεται είς την Τύχην, άλλά καί τοϋτο ητο άρκετόν 
δι ’ έρευνητην καί παρατηρητήν οίος δ ROntgen. Ούτος έσκέφθη δτι 
είχεν ένώπιόν του νέον παράγοντα, έπείσθη δ’ δτι πηγάζει έκ τοϋ σω
ληνος τοϋ Crookes καί τών δμοίων, διαπερών ευκόλως τον μέλανα 
χάρτην. Πρόχειρα πειράματα έ'δειξαν δτι αί ακτίνες αύται, άς έκάλεσε 
προς άντιοιαστολην τών λοιπών άκτϊνας X (άγνώστου φύσεως), παρά- 
γουσι τόν φθορισμόν τών κρυστάλλων, άφ ’ οΰ πρώτον διαπεράσωσι βι- 
βλίον έκ 1000 σελίδων, διπλοϋν παίγνιον ούίστ, άπλα φύλλα κασσιτέ
ρου, παχέα τεμάχια ξύλου καί άλλα. Ήχθη δέ είς τό συμπέρασμα 
δτι ή διαπερατότης τών διαφόρων σωμάτων ύπό τών άκτίνων τούτων 
έλαττοϋται γενικώς αύξανομένης της πυκνότητος αυτών. Ώς έκ τούτου, 
έάν διέλθωσιν αί ακτίνες αύται διά τοϋ άνθρωπίνου σώματος, θά διαπε- 
ράσωσιν άνευ μεγάλης άπωλείας τάς σάρκας καί τά ύγρά, άλλ’ έλάχι- 
στον τά όστά, άτινα ώς πυκνότερα καί ώς φθορίζοντα διά τών άκτίνων 
X εινε σκιερά- θά ίδωμεν άρα έπί διαφράγματος ήλειμένου διά μικρών 
κρυστάλλων πλατινοκυανιούχου βαρύου καί τών δμοίων την σκιάν τοϋ 
σκελετού της χειρός.

Γενικώς λοιπόν δλα τά σώματα (πλην τών φθοριζόντων διά τών X) 
εύκολώτερον διαπερώνται ύπο τών άκτίνων τούτων η τοϋ κοινού φωτός, 

εύεργετικαί είς τόν Ιατρικόν επιστημονικόν κόσμον, άλλά καί είς 
πάντα άνθρωπον. Τελευταϊον ώς γνωστόν αί Ακτίνες τοϋ σοφού Γερ
μανού ’Ρέντγεν, κατιάρθωσαν ν’ άνακαλύι^ωσι καί πλαστογραφίαν. Εις 
άνθρωπος σνλληφθείς έπί παρανομώ έξαόκήσει τού ιατρικού έπαγ- 
γέλματος, προσεποιήθη, ότι ητο διπλωματούχος ’Αμερικανικού Πανε
πιστημίου καί παρουσίασε μάλιστα καί δίπλωμα, τούτο δμως έξή- 
γειρε τήν περιέργειαν τού δικαστού. Ούτος έζήτησε τήν γνώμην τών 
είδημόνιον, οί'τινες καί ΰπέβαλλον είς έξέταόιν τό δίπλωμα διά της 
σΰριγγος τού Κροΰκς. Ή ϋποδληθεϊσα τώ δικαστή έκθεσις έλεγεν, 
δτι διεκρίνετο καλώς όνομα προϋπάρχον έν τώ διπλιδματι, δπερ 
έπιτηδείως έξαλειφθέν, έδωκεν είς τόν ψευδοϊατρόν τήν ευκαιρίαν νά 
γοάί'η τό ίδιον όνομά του καί δι’ αύτοϋ νά εξαπατά τόν άπλοΰν κόσμον.

Ή Αποκάλυψης αύτη διά τών Άκτίνων τού ενδόξου καθηγητού 
'Ρέντγεν, κρατεί σήμερον εις άναστάτωσιν τόν Ιατρικόν κόσμον.
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άλλ’ ούτως ώστε αύξανομένης της πυκνότητος τοϋ μέσου νά έλαττώται 
ή διαπερατότης.

’Επειδή δέ ή διαπερατότης τών σωμάτων διά τών X δέν εινε άπόλυ- 
τος, άλλ ’ ύπάρχει πάντοτε άπορρόφησίς τις ύπό τών μέσων, ή ισχύς τών 
έξερχομένων άκτίνων έλαττοϋται αύξανομένου τοϋ πάχους τοϋ σώματος.

Ίδιαν σημασίαν κέκτηται ύπό πολλάς έπόψεις, ώς αυτός δ Rontgen 
γράφει, δτι αί φωτογραφικά! πλάκες έδείχθησαν ευαίσθητοι είς τάς άκτϊ
νας X. Διότι έπ ’ αυτών δυνάμεθα νά άποτυπώσωμεν την σκιάν πολλών 
άντικειμένων άοράτων ήμϊν άπ’ευθείας, καί νά έξετάσωμεν αΰτην λε
πτομερώς, ού μην άλλά καί νά έκτελέσωμεν μετρήσεις ήτοι νά σπουδά- 
σωμεν έπιστημονικώς τάς ιδιότητας τών άκτίνων τούτων. Τάς πλάκας 
ταύτας φυλάττομεν έγκεκλεισμένας έντός ξύλινης θήκης η περιβεβλημέ- 
νας διά μέλανος χάρτου, δπως μη έπιδράση έπ ’ αυτών τό κοινόν φώς η 
τό κυανοπράσινον έκ τοϋ σωληνος Crookes προερχόμενον.

Τό νέον φώς άναχωροϋν έκ τών παρειών τοϋ σωληνος, κυρίως τοϋ μέ
ρους δπου αί καθοδικαί άκτϊνες προσκρούουσι την έσωτερικην παρειάν 
τοϋ σωληνος, διέρχεται διά κενού χώρου, μεταδίδεται εν&νγράμμως, δεν 
δεικνύει κανονικήν άυάκλαβιν, δεν δεικνύει διά&λασιν, οΰόέ πόλω- 
βιν, ονδεμίαν αρα τών ιδιοτήτων τού κοινού φωτός, πλήν τής εύ&υ- 
γράμμου μεταδόβεως, κέκτηται αϊβ&ητώς. Εινε άληθές δτι άκόμη και 
σήμερον αμφισβητείται ή παντελής έλλειψις τών προηγουμένων ιδιο
τήτων. ’Εν τούτοις δ κ. Gouy εδειξεν δτι &ν ύπάρχη διάθλασις, ό δεί
κτης διαθλάσεως διαφέρει τής μονάδος όλιγώτερον τοϋ ’/’οοοοο- Έτεροι 
άνεκοίνωσαν πειράματα έν οίς έμφαίνεται ή πόλωσις, ή διάθλασις καί 
περίθλασις τών X. Όπως ποτ’ &ν ή αί άκτϊνες αύται ή άπολύτως στε
ρούνται τής ικανότητες νά άνακλώνται κανονικώς, νά διαθλώνται, νά 
πολώνται, νά περιθλώνται, ή κέκτηνται τήν ικανότητα ταύτην είς έλά- 
χιστόν βαθμόν. Τά δύο ταϋτα δέν εινε ισοδύναμα, ώς θά ίδωμεν κατω
τέρω, άπ ’ έναντίας ή διαφορά εινε ουσιώδης.

Αί άκτϊνες X, ώς καί αΐ κοιναί, δέν έκτρέπονται ύπό μαγνητών, έν ώ 
αί έντός τοϋ σωλήνος γεννώμεναι, αί καθοοικαί καλούμεναι, έκτρέπον- 
ται. Τό τοιοϋτον άποτελεϊ θεμελιώδη διαφοράν μεταξύ τών δύο ειδών 
άκτίνων. Εινε άληθές δτι δ κ. De Metz κατώρθωσε νά φωτογραφήση 
διά μέσου διαφραγμάτων (έκ φύλλου πλατίνης, άργυλίου και χαρτονιού) 
σώματα δυσπερατά, έντός σωλήνος κενού οηλ. οιά τών καθοοικών ακτι
νών, άλλ’ώς όρθώς παρατηρεί δ Poincare, διά τής προσπτώσεως έπί 
τοϋ διαφράγματος, αί καθοδικαί άκτϊνες μετατρέπονται είς άκτϊνας X, 
μεθ ’ δ ανται διαπερώσι τά σκιερά τώ κοινώ φωτί αντικείμενα.

Τέλος αί X κέκτηνται καί τήν περίεργον ιδιότητα νά έκκενώσι τά 
ήλεκτρισμένα σώματα' ή ίδιότης δμως αύτη άνήκει καί είς τάς ύπεριώ- 
δεις άκτϊνας είς μικρότερον βαθμόν.

II. Τό μέλαν φώς.
Ένεκα τής άνακαλύψεως τοϋ Rontgen δ Γουσταϋος Le Bon ήναγ-
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κάσθη νά άνακοινώση τή 15 Ίχνουαρίου 1896 τη Γαλ. Άκαδημίρι τάς 
διετείς έρεύνας αύτοϋ, εί και άτελεϊς έτι, έπί τής φωτογραφίας διά [ζέσου 
τών σκιερών σωμάτων, διά τον κοινού φωτός. Ιδού τά πειράματα τοϋ 
Le Bon. Εντός φωτογραφικού πλαισίου εισάγει εύχίσθητον πλάκα, ,
ύπεράνω δέ ταύτης φωτογραφικόν δοκίμιον, και εις έπαφήν μετ ’ αύτοϋ 
πλάκα σιδηράν καλύπτουσαν έξ δλοκλήρου την έμπροσθίαν όψιν τοϋ 
πλαισίου. ’Εκθέτει την πλάκα, ούτω κεκρυμμένην, είς τό φώς λαμπτή- 
ρος πετρελαίου έπί τρεις ώρας, μεθ ’ δ άναπτύσσει ένεργητικώς μέχρις ού 
αΰτη άποβή έντελώς μέλαινα καί λαμβάνει άποτύπωμα τοϋ δοκιμίου 
ωχρόν άλλά καθαρόν.

Έάν δέ πριν άρχίση τό πείραμ,α τεθή όπισθεν της εύαισθήτου πλα
κάς φύλλον μολύβοινον καί κατακλιθώσι τά άκρα αύτοϋ ούτως ώστε νά 
καλύπτωσιν έλαφρώς τάς πλευράς της σιδηράς πλακάς, ή ευαίσθητος 
πλαζ καί τό δοκίμιον εύρίσκονται ούτως έγκεκλεισμένα έν θήκη μεταλ
λική. Μετά δέ τρίωρον έ'κθεσιν είς τό φώς τοϋ πετρελαίου, λαμβάνει 
άναπτύσσων εικόνα καθαρωτάτην.

Ό Le Bon έκάλεσε την άκτινοβολίαν άγνωστου φύσεως, ήτις διαπερά 
τά σκιερά σώματα μιλάν φως, διότι εινε αόρατος είς τον όφ&αλμόν (I)

Τά πειράματα τοϋ Le Bon έπανελήφθησαν έπιτυχώς ύπό τινων πει
ραματιστών καί ιδίως τοϋ Murat, κατορθώσαντος νά φωτογράφηση 
σκελετόν ιχθύος.

’Εντούτοις δ μέν Niewenglowski έπανέλαβε τό άνω πείραμα έν ♦
τώ σκότει, άνευ πηγής φωτός, εύρε δέ το αύτό έζαγόμενον, δπερ δει
κνύει, ότι τοϋτο όφείλεται είς τήν άπο&ηκεν&εΐβαν ενέργειαν υπό τοΰ 
δοκιμίου, ήτις μετεδό&η είς τήν εύαίβδητον πλάκα. Οί δέ άδελφοί 
Lumiere διατείνονται, δτι τό μέλαν φως είνε λευκόν φώς (κοινόν), 
έπί το είρωνικώτερον, πρός άποκλεισμον τοϋ δποίου δέν έληφθησαν αί 
δέουσαι προφυλάξεις. Διότι ούτοι δέν κατόρθωσαν νά λάβωσι φωτογρα
φίαν τινά διά της μεθόδου τοϋ Le Bon.

Ώστε αύτή ή ΰπαρξις τοϋ μελανός φωτός ήμφισβητήθη. Έν τούτοις 
δ d’Arsonval έδειξεν δτι τά πειράματα τοϋ Le Bon πάντοτε έπι- 
τυγχάνουσιν, δταν μεταξύ τοϋ φωτός καί της φωτογραφικής πλακάς 
παρεντεθη ύελίνη πλάξ δυναμένη νά παράσχη άκτϊνας έκ φωσφορή- 
σεως. ’Αποδίδει λοιπόν τό μέλαν φώς είς έκ φωσφορήσεως άκτϊνας, τάς 
ύπό τοϋΈρ. Becquerel έρευνηθείσας, περί ών τελευταίως άσχολούμεθα.

III. Ούρανιακαι όκτϊνες.
Ό Niewenglowski άνεγνώρισεν, δτι τό φωσφορίζον θειοϋχον άσβέ- 

στιον τοϋ έμπορίου εκπέμπει άκτϊνας διαπερώσας τά σκιερά σώυ.ατα. Έκ 
τούτου λαβών άφορμην δ Έρ. Becquerel εύρεν δτι ή ίδιότης αΰτη είνε 
■κοινή καί είς άλλα φθορίζοντα σώματα, καί ιδίως είς τά άλατα τοϋ ού- '
ρανίου, ών ή φωσφόρησις διαρκεΐ έλάχιβτον χρόνον.

Ό Becquerel έτυλιξε πλάκα εΰαίσθητον διά δύο φύλλων μέλανος 
χάρτου, παχυτάτου, ώστε ή πλάξ νά μην άλλοιώται, έάν έκτεθη οΰτω
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κεκαλυμμένη έφ’δλόκληρον ήμέραν είς τόν ήλιον. Μεθ ’ δ έπί τοϋ χάρ
του εθηκε μεταλλικόν τεμάχιον (νόμισμα κλπ.), καί άνωθεν τούτου 
διάφραγμα ήλειμένον διά κρυστάλλων θειϊκοϋ καλιοουρανυλίου καί έξέ- 
θηκε ταϋτα είς τόν ήλιον έπί πολλάς ώρας. Μετά άνάπτυξιν δέ τής 
πλακάς έλαβε τήν σκιάν τοϋ μεταλλικού τεμαχίου, ήτοι κατόρθωσε 
φωτογραφίας διά μέσου τοϋ άδιαφανοϋς χάρτου.

Τό περίεργον δ’ εινε δτι καί έν τώ τελείω σκότει παράγονται τά αύτά 
άποτελέσματα. Τό φαινόμενον άρα τοϋτο δέν όφείλεται εις φωτεινάς 
άκτινοβολίας έκπεμπομένας διά φωσφορήσεως, καθότι μετά 1 /)00 τοϋ 
δευτερολέπτου αί άκτινοβολίαι αύται άποβαίνουσιν άσθενέσταται.

Εινε άρα άκτινοβολίαι άόρατοι διδόμεναι διά φωσφορήσεως καί διαρ 
κοϋσαι χρόνον άπείρως μείζονα τών φωτεινών άκτίνων, τών άποδιδομέ- 
νων ύπό τών σωμάτων τούτων. Ό Becquerel άνεγνώρισεν, δτι τά 
άλατα τοϋ ούρανίου τηρούμενα έν τώ σκότει, είτε έν κιβωτίω έκ 
τονίου, είτε έν μολυβδίνω τοιούτω, έζακολουθοϋσιν έπί μήνας τήν έκ- 
πομπήν τοιούτων άκτίνων. Τάς άκτϊνας ταύτας έκάλεσεν δ Becquerel 
ούρανιακάς.

Αύται έ'χουσι την ιδιότητα νά έκκενώσι τά ηλεκτρισμένα σώματα 
(δπως καί αί X καί αί ύπεριώδεις).

Έπίσης άνακλώνται κανονικός, άπορροφώνται πλειότερον τών X 
άλλ ’ όλιγώτερον τών κοινών, διαθλώνται άλλ ’ δ δείκτης διαθλάσεως 
εινε μικρός, τέλος πολοϋνται, παρουσιάζουσιν άρα τάς ιδιότητας τοϋ κοι
νού φωτός είς μικρόν βαθμόν τάς πλείστας.

IV. Θεωρία τον κοννοϋ φωτός.
Ζητήσωμεν ήδη τήν έξήγησιν τών νέων άκτίνων. Πρό τούτου δμως 

πρέπει νά ίδωμεν πώς φανταζόμεθα τό κοινόν φώς.
Γνωστόν δτι έάν έπί τής έπιφανείας ήρεμοϋντος ΰδατος ρίψωμεν λίθον, 

είς δ μέρος ούτος έπεσε σχηματίζεται κατά πρώτον κοίλωμα ήτοι τά 
ύγρά μόρια φέρονται πρός τά κάτω, μεθ ’ δ ανέρχονται είς τήν προτέραν 
αύτών θέσιν, ύπερβαίνουσιν αύτήν σχηματίζοντα εξόγκωμα ύψους ίσου πρός 
τό βάθος τοϋ κοιλώματος, μετά ταϋτα τό έξόγκωμα έξαφανίζεται κατ’ 
ολίγον άντικαθιστάαενον ύπό κοιλώματος καί οΰτω καθεξής έπ ’ άρκετόν 
χρόνον. Λέγομεν δέ τότε δτι τά ύγρά μόρια πάλλονται, καί ή κίνησις 
αυτών αΰτη καλείται παλμική. Ή κίνησις αΰτη μεταδίδεται πέ- 
ριξ τοϋ σημείου έξ ίσου- έάν δέ θεωρήσωμεν τήν ύγράν έπιφάνειαν εις 
τινα στιγμήν, βλέπομεν κοιλώματα καί ύψώματα διαδεχόμενα άλληλα 
εις ϊσας άποστάσεις. Τότε λέγομεν δτι ή έπιφάνεια εινε κυματοειδής, 
την οε άπόστασιν μεταξύ δύο διαδοχικών κοιλωμάτων ή δύο διαδοχικών 
ύψωμάτων καλοϋμεν μήκος τον κύματος.

Ή κίνησις τών διαφόρων ύγρών μορίων, ώς βλέπομεν, γίνεται καθέ- 
τως τή έπιφανείιγ δηλ. καθέτως καί τή διευθύνσει τής μεταδόσεως τής 
κινησεως, καλείται δέ διά τοϋτο έγκαρβία κίνηβις.

Εάν ήοη θεωρήσω σώμα ηχούν έν άπεριορίστω άτμοσφαίρα, αΰτη
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πάλλεται δηλ. χωρίζεται είς κύματα ήτοι επιφάνειας, έφ ’ ών τά άέρια 
μόρια εύρίσκονται εις δμοίαν παλμικήν κίνησιν. ’Ενταύθα δμως τά άέρια 
μόρια κινούνται κατά την διεύθυνσιν της μεταδόσεως τοϋ ήχου, διά τοϋτο 
λέγομεν την κίνησιν επιμήκη.

“Ηδη δεχόμεθα δτι τά μεταξύ τών άστρων διαστήματα ώς και τούς 
φυσικούς πόρους τών σωμάτων πληροί δλη τις μη σταθμητή, καλούμενη 
αιθήρ, καί είς τούς μετασχηματισμούς καί την παλμικήν κίνησιν τοϋ αί- 
θέρος τούτου άποδίδουσι την γένεσιν καί μετάδοσιν τοϋ ηλεκτρισμού, τοϋ 
φωτός, της θερμότητος καί της χημικής ένεργείας.

Ώστε τό φώς οφείλεται είς κυμάνσεις τοϋ ύποθετικοϋ μέσου τοϋ αί- 
θέρος. Ώς δέ τά πειράματα δεικνύουσιν αί κυμάνσεις αΰται εινε Εγκάρ
διοι, ώς αί κυμάνσεις τών μορίων της έλευθέρας έπιφανείας τοϋ ΰδατος. 
Διακρίνομεν άρα καί έδώ μήκος κύματος, δπερ δμως εινε έλάχιστον. 
Όταν τό μήκος τοϋτο εινε μεϊζον τών 620 έκατομμυριοστών τοϋ χιλιο
στομέτρου, την παλμικήν ταύτην κίνησιν τοϋ αίθέρος αίσθανόμεθα ώς 
θερμότητα έξ άκτινοβολίας. Όταν τό μήκος περιλαμβάνεται μεταξύ 
620 καί 423 έκατομμυριοστών τοϋ χιλιοστομέτρου, αίσθανόμεθα την 
κράδανσιν ώς φώς έρυθροϋν έως ίοειδές, τέλος διά μήκος μικρότερον τών 
423 μέχρι τινός ορίου έχομεν χημικά άποτελέσματα, δέν γίνονται δμως 
αί τοιαϋται άκτϊνες δραταί. Δυνατόν δέ ή κράδανσις νά εινε σύνθετος έκ 
διαφόρων άπλών, δτε έχομεν σύνθετον χρώμα η λευκόν φώς. Έάν θέλω- 
μεν νά χωρίσωμέν τό χρώμα τοϋτο είς τά άπλά συστατικά αυτού, διαβι- 
βάζομεν τοϋτο διά πρίσματος καί λέγομεν δτι άναλύομεν αυτό.

Ή άνάλυσις δ ’ αΰτη στηρίζεται έπί της ίδιότητος ήν έχει τό φώς νά 
θλάται δταν έκ τίνος μέσου είσέλθη είς άλλο διαφόρου πυκνότητος και 
έπί της άνίσου θλαστότητος τών διαφόρων άπλών χρωμάτων. Όσον δέ 
ή θλάσις εινε μείζων, τόσον ποσότης τις, ην καλοϋμεν δείκτην δια&λά- 
βεως τής δεντέρας ονβίας βχετικώς προς τήν πρώτην, εινε μείζων.

Έπειδή δέ τά διάφορα χρώματα άνίσως θλώνται ύπό της αύτής ου
σίας, ύπάρχει σχέσις τις μεταξύ τοϋ δείκτου διαθλάσεως καί τοϋ μήκους 
τοϋ κύματος. 'Απλή παρατήρησις πείθει ημάς, δτι δσον τό μήκος τοϋ 
κύματος έλαττοϋται ήτοι δταν μεταβαίνομεν έκ τών θερμαντικών άκτί- 
νων είς τάς φωτεινάς καί έκεϊθεν είς τάς ύπεριώδεις, τόσον ό δείκτης 
διαθλάσεως αυξάνει.

Εντούτοις άπό τοϋ 1862 άνεκαλύφθη περίεργος ίδιότης ήν κέκτην- 
ται σώματά τινα (φουξίνη), νά μη θλώσι κανονικώς τάς διαφόρους κυ- 
μάνσεις, άλλά μερικάς κυμάνσεις μήκους μικρού νά θλώσι όλιγώτερον ή 
άλλας μείζονος μήκους, λ. χ. είς το φάσμα δπερ διά μέσον αύτών λαμ- 
βάνομεν έχομεν πρώτον τό κυανοϋν καί ειτα τό έρυθρόν. Ή τοιαύτη 
ίδιότης άποτελεΐ τό φαινόμενον τής άκανονίβτον δια&λάβεως. Ό 
Helmholtz έδωκεν έξήγησιν τοϋ φαινομένου τούτου ικανοποιητικήν 
έξ ής έξάγεται σχέσις μεταξύ τοϋ μήκους τοϋ κύματος άφ ’ ένός καί 
τοϋ δείκτου διαθλάσεως άφ ’ έτέρου, ήτις σχέσις εινε σύμφωνος πρός τά 
πράγματα.
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V. Θεωρία τών νέων άκτίνων.
Ό Rontgen, έν τή πρώτη άνακοινώσει αυτού, μετ ’ αυτόν δέ καί 

έτεροι φυσικοί, έπρότεινε νά άποδοθώσιν αί άκτϊνες X είς έπιμήκη παλ
μικήν κίνησιν τοϋ αίθέρος.

Τό τοιοϋτον δμως δέν εινε παραδεκτόν. Διότι ώς εϊδομεν δ ήχος οφεί
λεται είς έπιμήκη κίνησιν τών μορίων τοϋ άέρος, έντούτοις, ώς γνωστόν, 
άνακλάται κανονικώς καί διαθλάται· ή έπιμήκης άρα κίνησις δέν άπο- 
κλείει τήν διάθλασιν καί τήν άνάκλασιν. Καί ή έπιμήκης λοιπόν κίνη- 
σις τοϋ αίθέρος, άν ύπάρχη, θά πάσχη κανονικήν άνάκλασιν καί διάθλασιν.

Έτεροι φυσικοί έδέχθησαν δτι αί X εινε έγκάρσιοι δονήσεις, ώς καί 
αί άλλαι, μέ τήν διαφοράν δτι τό μήκος τοϋ κύματος διά τάς άκτϊνας 
ταύτας εινε έλάχιστον. Διότι ή σχέσις, ή μεταξύ τοϋ μήκους τοϋ κύμα
τος καί τοϋ δείκτου διαθλάσεως τεθεϊσα ύπό τοϋ Helmholtz, δεικνύει 
δτι τοϋ μήκους βντος έλαχίστου δ δείκτης ίσοϋται σχεδόν τή μονάδι, δηλ. 
ή διάθλασις εινε έλαχίστη. Επίσης καί ή άνάκλασις, ή περίθλασις καί 
ή πόλωσις θά ώσιν έλάχισται.

Έδειξα δέ θεωρητικώς ’ δτι τοϋ μήκους κύματος όντος έλαχίστου, τά 
σώματα διαπερώνται εύκόλως ύπό τών άκτίνων, εινε άρα οιαφανέστερα 
διά τάς άκτϊνας ταύτας ή τάς κοινάς. Τέλος δτι δ δείκτης διαθλάσεως, 
ών πολύ πλησίον τής μονάδος δι * δλα τά σώματα, μεταβάλλεται άπό 
σώματος είς σώμα μετά τής πυκνότητος. Πρός έπαλήθευσιν τοϋ τελευ
ταίου τούτου νόμου δέν έξετελέσθησαν φυσικώς άκόμη πειράματα.

Βλέπομεν λοιπόν δτι τοεαϋται άκτϊνες μήκους κύματος έλαχίστου δηλ. 
ύπερ-ύπεριώδεις εινε αί ούρανιακαί άκτϊνες, τοιαϋται οέ θά ησαν καί αί 
X, άν τελικώς άπεδεικνύετο δτι αύται πάσχωσι διάθλασιν, άνάκλασιν, 
περίθλασιν καί πόλωσιν έστω καί έλαχίστην.

Έπειδή δμως τό πείραμα τείνει νά δείξη, δτι δ δείκτης διαθλάσεως 
τών X εινε Ι'βος ακριβώς τή μονάδι, ήτοι δτι ουδόλως διαθλώνται, αΰ
ται δέν δύνανται νά ληφθώσιν ώς ύπερ-ύπεριώδεις. Πού άρα οέον νά 
άποδοθώσιν ;

Επανερχόμενος έπί τοϋ ζητήματος τούτου άνεκοίνωσα την 22αν ’Ιου
νίου είς -ήν Γαλ. ’Ακαδημίαν τά έξης. Ότι έν τή περιπτώσει ταύτη αί 
X πρέπει νά θεωρηθώσιν ώς κίνηβις μήκους κύματος ί'βον ακριβώς τώ 
μηδενϊ. Τότε διάθλασις δέν ύπάρχει καθόλου, ούτε άνάκλασις κανονική, 
ούτε περίθλασις, ούτε πόλωσις. ’Απέδειξα δ ’ δτι έν τή περιπτώσει ταύτη 
η απορρόφησις ύπό τών σωμάτων εινε άπείρως μικρά ήτοι δτι τά σώ
ματα εινε άπείρως διαπερατά, πολύ πλειότερον η ύπο τών ούρανιακών 
ακτινών τοϋ Becquerel, δπερ εινε άληθές πράγματι. Επίσης έδειξα 
τον γνωστόν πειραματικόν νόμον δτι ή άπορρόφησις τών άκτίνων αυξά
νει μετά τής πυκνότητος. Αί άκτϊνες αΰται, μήκους κύματος άκριβώς 
μηοενικοϋ, δύνανται νά κληθώσιν δρικαι ακτίνες.

1 Όρα Comptes Rendus del’Academie des Sciences. 18 Mai 1896.
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"Ωστε, ώς βλέπομεν, αί μέν άκτϊνες Becquerel είνε κινήσεις τοϋ 
α,’ιθέρος εγκάρσιοι μήκους κύματος ελάχιστου, αί δέ X ή ώς δμοιαι των 
τοϋ Becquerel δύνανται νά θεωρηθώσι μήκους άπείρως μικροτέρου, η 

ώς &Ρζκαί· Κ. ΜΑΛΤΕΖΟΣ
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ΜΙΑ ΜΙΚΡΟΥΛΑ

ΤΙΣ πέντε τό πρωί που γύριζα στό σπίτι 
μου, δταν περνούσα άπό την οδόν Σόλωνος, 
σταματούσα μιά στιγμή άπό κάτω άπονα 
φωτισμένο παράθυρο. Μού εϊχε κάμη παρά
ξενη εντύπωση άπό την πρώτη φορά πού τό 
είδα φωτισμένο αύτο το παράθυρο. Τέτοια 
ώρα πάντα όλος δ δρόμος εϊτανε σκοτεινός, 
τά σπίτια γύρω κατάκλειστα,άλλα μεγάλα, 
άλλα μικρά, άλλα θεόρατα, μαρμαρένια, 
κι άλλα μικρουλάκια μέ μικρά παραθυρά
κια, κολλητά, τδνα κοντά στ’ άλλο. Τά 
φανάρια του γκαζιού αφιναν ενα τρεμου-

λιασμένο φώς κομματιαστό εδώ κ’ έκεϊ, κι δ βορριάς, δ φοβερός νυχτε
ρινός βορριάς της ’Αθήνας, βογκοϋσε, σφύριζε μέ τό λεπτό του κρυερό
εκείνο σφύριγμα. Πέρα φάνταζε μέσα στη νυχτερινή ηρεμία τό Δημοτικό 
Νοσοκομείο καταφωτισμένο άπ ’ άπάνω ώς κάτω, καί τά δέντρα τοϋ 
περιβολιού του οσα φαίνουνταν άπάνω άπ ’ τό ψηλό του τοίχο ξέφυλλα, 
γυμνά, άπλοναν τούς σκελετούς τών κλαδιών τους περιχυμένους κι αυτούς 
άπό τις άναλαυ.πές πού περνούσαν τά τζάμια τού Νοσοκομείου. Άπό 
μακριά φαίνουνταν φεύγοντας βιαστικός δ ίσκιος κανενός διαβάτη, τυλιγ
μένου στό επανωφόρι του, άκούουνταν άλάργα το σφύριγμα κανένας άστυ-
φύλακα. Καί μόνος δ βορριάς κυρίαρχος τών δρόμων άφινε το μούγκρισμά 
του δλοϋθε, σήκωνε τή σκόνη τοϋ δρόμου, παράδερνε μέ τ’ άνοιχτά 
παραθυοόφυλλα, έκανε νά τρίζη θλιβερά ή παλιά σιδερένια επιγραφή 
ένός έκεϊ μπακάλικου κρεμασμένη άπάνω άπό τή πόρτα του, έμπαινε 
δρμητικός μέσα στις άνοιχτές αυλόπορτες, καί άνοιγόκλειε συχνά τά 
φύλλα τους υ. ’ ένα κρότο άδιάκοπο, μ'ενα φοβερό τραντάρισμα, χτυ

Ιί^ΑΝΝΟΥ ΑΡΣΕΝΗ « ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ »
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ποϋσε τις θεόρατες φτεροϋγές του μέ θηριώδη μανία άπάνω στούς ψηλού; 

τοίχους τών σπιτιών.
Μ ’ άνεβασμένο τό γιακά τοϋ παλτού μου, μέ τό τσιγάρο κολλημένο 

στό στόμα, μέ τά χέρια μου στις τσέπες, το μπαστούνι μου παραμά- 
σχαλα, τή ρεμ.πούπλικα χωμένη βαθειά στό κεφάλι μου, στεκόμουνα 
κάμποσο άπό κάτω άπ ’ το φωτισμένο έκεϊνο παράθυρο κάθε πρωί. Γιατί; 
ΙΙώς μοϋ συνέβαινε αύτό; Δέν ήξερα καλά καλά κι έγώ. Ειταν ένα 
παραθυράκι μικρό, τετράγωνο, τά τζάμια του κοινά, μικρά, άφιναν πρός 
τό δρόμο ένα βαθύ κόκκινο χρώμα. Ό ένας μπερντές του, φτωχικός, τών 
τριάντα λεπτών μπερντές, ειταν πεσμένος ίσος πρός τά κάτω, ό άλλος 
ειταν παραμερισμένος, μέ μιά φαρδειά κορδέλλα μπλε πρός τά κάτω. 
Άπό κεϊ μέσα, δταν περνούσα προς την άλλη άκρη τοϋ δρόμου, και 
τεντονόμουνα πρός τ ’ άπάνω πατώντας στις άκρες τών παπουτσιών μου, 
έβλεπα μόλις μιά σκιά κεφαλιού, πού κινούνταν, καί σάν ύψωνα άκόμα 
πρός τ’άπάνω τό κεφάλι μου, ξάνοιγα ένα μικρό κεφάλι κόρης μέ μπερ- 
δεμμένα μαλλιά, ένα ’ίσκιο μάλλον, δπως τδβλεπα, χωρίς νά ξεκαθα
ρίζω τά χαρακτηριστικά του—τίποτε άλλο. Κάποτε, δταν τό μούγκρι- 
σμα τού βορριά έπαυε γιά μιά στιγμή καί γίνουνταν μιά άπό τις νεκρι
κές εκείνες ήσυχίες πού έχουν οί διακοπές αυτές τού άνέμου, άκούουνταν 
άπό μέσ’ άπ ’ τό παράθυρο ένας γοργός θόρυβος ραπτομηχανής μέ τό 
γλυκό της έκεϊνο ήχο, πού άφίνει μέσα στη νύχτα ό τρόχος της, δταν 

τόν γυρίζη πεταχτά τό άπαλό χέρι έργατικής κόρης.
Καί παράξενα τήν ώρα αύτή ένω γύριζα άηδιασμένος άπό τή ζωή, 

άπό τή δουλειά μου, άπό τόν έαυτό μου, άπο τόν κόσμο δλον, είτε άγρι- 
πνισμένος στό μπακαρά, είτε άγρυπνισμένος μπροστά στο γραφείο μου, 
είτε κουρασμένος άπό τό φλιτράρισμα κοντά στό πλευρό καμιάς όμορ
φης, είτε ευτυχισμένος άπό καμιά έπιτυχία τής ημέρας, πότε χαρούμε
νος άπο τις έλπίδες τής νιότης, πότε λυπημένος άπό τις θλίψε; τής ίδιας, 
πάντα κουρασμένος άπό τή μποεμική ζωή, άπο τή ζωή έδώ κ ’ έκεϊ, 
άπό τή ζωή ποϋ θέλει σέ μιά βραδιά κάποτε νά άπολαύση δλες τις ηδο
νές, δλες τις γλύκες, άπό τή άταχτη ζωή ποϋ ποτίζεται κανείς κάποτε 
γιά υ.ιά νύχτα μ’ δλες τις πίκρες καί τά φαρμάκια της, άπό τή ζωή 
άκόιζα χωρίς κανένα σκοπό, άπό τή ζωή τήν άχαρη, χωρίς καμιά έλ
πίδα, χωρίς κανένα πόθο, άπό τή ζωή, ποϋ άξαφνα βλέπη κανείς τόν 
έαυτό του έρημο, ξένο, μ’ ένα φοβερό άδειανό μέσα στήν καρδιά του 
άνάιζεσα στον κόσυ.0 τών συναδέλφων του, στον κόσμο τών ορόμων, στον 
κόσμο τοϋ θεάτρου, τοϋ σαλονιού, τοϋ μπαρ, τοϋ πατσά, τών καφέ-κον-

►

μαζί της, μαζί μέ μιά κόρη πού δέν τήν 

ό πολύ τόν 
φαίνουνταν 
όμως ένω 

, ci 
αύτό

ού έργάζουνταν ! Κι

σέρ—καί παράξενα ένω γύριζα τόσο άργά, μέ · 
χασιά ώς τά χείλη, μέσα στό φοβερό πρωινό κρύ 
άποκάτω άπ ’ τό οωτισμ.ένο 
άπό μέσ ’ άπ ’ τά γυαλιά του 
νυχτέρι !

Γιά νάμουνα έρωτεμμένος
ήξερα καλά, καλά, μέ μιά μοδίστρα έκεϊ, δέ κολάκευε αύ 
έαυτό μου* γιά νά τό έκανα άπό περιέργεια αύτό, δέ μοϋ 
τόσο περίεργο τό πραμμα- ένα κορίτσι πο~ 
χάζευα μέσα στό βορριά κάθε πρωί, έπίμονες σκέψες μοϋ έρχουνταν 
αύτές κάθε μέρα, οί ίδιες κάθε πρωί σάν περνούσα άπό κάτω άπ ’ 
τό παράθυρο. Γιατί έργάζεται τόσο πολύ ; “Εχει τόση φτώχεια, ώστε 
νά μή τής φθάνη ή μέρα γιά δουλειά καί νά άγρυπνή καί τή νύχτα ; 
Θά ειταν νά το λυπηθή κανείς το καημένο τό κορίτσι. Κ’ ένφ μιά συμ
πάθεια άρχιζε νά σκορπίζεται μέσα μου γιά τήν άκούραστη νυχτερινή 
αύτη έργασία, δ νοϋς μου φέρουνταν πολύ μακριά ακόμη, προσπαθούσε 
νά ξεκαθαρίσει τήν άπλή αύτή ιστορία ένός φτωχοκόριτσου, τά ταπεινά 
μυστικά ποϋ μπορούσε νά κρύβε) μέσα του τό κεφαλάκι έκεϊνο μέ τ’ άνα- 
κατεμμένα μαλλιά, τό μικρό έκεϊνο στήθος βαθειά άποκάτω άπό το 
φτωχικό ύφασμα τοϋ κορσάζ της. Όλη αύτή ή άγρυπνία τής κόρης 
μπορούσε νά φανέρωνε τήν ίδια θλιβερή ιστορία τής φτωχολογιάς τής 
Αθήνας. Μιά κόρη τοϋ λαού έκεϊ, μιά μικρούλα μάρτυς τής ζωής μέ 

τά βάσανα καί τούς άγώνάς της. Μέσα σ’ έκεϊνο τό δωμάτιο ποϋ 

ίσως άρρωστιάρη; φτωχός πατέρας,
, κανένα άδελφάκι ποϋ θά μάθαινε γράμματα, 
ίποτε. ποϋ θά ειταν μικρός ύπαλληλάκος άκόμα 

ς άλλος άοερφός άεργος, σουλατσαριστής, με- 
κουτσαβάκης, άνθρωπος τής νύχτας, τών χαρτιών, 

.ϋκος τών κομμάτων. "Α άκόμα μπορούσε νά μήν 
ην άθλιότη. “Ισως ή ιστορία τοϋ φτωχοζ.ό- 

πιό άπλή, πιο θλιβερή. Νά μήν ύπήρχε οΰτε 
οΰτε αδερφός. Ισως νά ειταν ορφανή, χωρίς κα- 
κανένα συγγενή. Το πολύ καμιά θεία, κανείς 

. Καί είτε έτσι, είτε αλλιώς, πάντα τό θύμα, 
ό, τό ύποχρεωμένο νά δουλεύη νύχτα, μέρα, 

70 δικό του, είτε καί τών άλλων μαζί, μέ 
τά νυχτερινά αύτά βάσανά της, μπορούσε 

τήν άηδία καί τήν συ- 
ιο στεκόμουνα σά χαζός 

έκεϊνο παραθυράκι, ποϋ μόλις φαίνουνταν 
ένα κεφάλι ένος φτωχοκόριτσου, ποϋ έκανε

γ

ούς άγώνάς 
αγρυπνούσε αύτή, θά κοίτουνταν ίσως άρρωστιάρη 
παραλυμένη γριά μητέρα 
ποϋ δέ θά 
σέ κανένα 
θυσυ.ένος, 
τών καυγάδων 
ειταν τίπο 
ριτσου αύτ 
πα ..
νένα
παπί. 
ειταν 
νά κεροίζη τό 
τόση κούραση.

μάθαινε ίσως 
μαγαζί, κανένα 
άγριος,

, τραμπ 
τε άπ ’ αύτη 
ού νά ειταν 

έρας, οΰτε υ.άννα, 
προστάτη, χωρίς 

ποϋ; γέρος, πολύ γέρος 
■ό φτωχοκόριτσο αύτ 

-λ ψωυ.ί είτε ο 
'Ακόμα δλα
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νά είχαν πιό γλυκύτερη άφορμή, ένα κάποιο ειδύλλιο. Τό μικρό έκεΐνο 
κεφαλάκι υιέ τά μπερδεμ.μένα μαλλιά μπορούσε όλες τις νυχτερινές αυ
τές ώρες νά σκέφτουνταν ένώ δούλευαν τά μικρά χεράκια, γλυκύτερα 
πράγματα, ή καρδιά αύτή νά χτυπούσε μέ γλυκές ελπίδες. Κάποια 
άγάπη θά βαυκάλιζε άπαλά την άγρυπνία της, κάποιος έρωτας θά γλύ
καινε ίσως τούς κόπους της. "Ισως μέ την πολλή αύτή δουλειά θά ήθελε 
νά κερδίση μιάν ώρα άρχήτερα τό χρήμα πού θά την έκανε εΰτυχισριένη, 
θά τη ζευγάρωνε μέ κανένα νιό ποΰ θά την ξετρέλλανε καμμιά μέρα 
σάν τόν άπάντησε κάπου, στό δρόμο κατά τύχη άπλώς, στόν περίπατο 
έκεϊ στά πεύκα τοϋ Ζαππείου σάν έκανε κανένα περίπατο μέσα στη λια
κάδα γαλανής ημέρας, σέ κάποιο φιλικό της σπίτι φτωχικό σάν τό δικό 
της. Κι άγάλι ’ άγάλια μέσα στά άπλά αυτά μαντεύματά μου, μέσα 
στό ξετύλιγμα πού έπαιρναν τά πράγματα κ’ οί σκέψες μου, ένώ χά
ζευα μέσα στό κρύο τοϋ δρόμου, τό μικρό έκεΐνο κοκκινοφωτισμένο παρα
θυράκι μεγάλονε μπροστά μου ξαφνικά καί έπαιρνε την ύπερβολική 
έκείνη όψη πού παίρνουν καί τά τιποτένια πράμματα της ζωής, όταν δ 
νοϋς ιιας τά βασανίζη, δταν ή σκέψη μας θέλη νά μπη ολάκερη μέσα 
τους καί ζητά νά τ ’ άναλύση, νά τά ξεψαχνίση.

"Αλλοτε πάλι κάποια άόριστη άνησυχία μέ έπιανε ένώ τά μάτια μου 
είταν κολλημένα στό φωτισμένο τζάμι. Τί θ’ άπογίνη αύτη ή κόρη, τί 
της φυλάει ή μοϊρά της, ή ζωή, δ κόσμος ; Ή ευτυχία θά στέψη τά 
όνειρά της, τούς πόθους της, θά ζήση ευτυχισμένα, θά ικανοποιηθούν 
οί άγώνές της, τά ξενύχτια της ; Θά δη κάποτε υστέρα άπό πολλά, άπό 
λίγα χρόνια νά προβάλλη μιά ημέρα καλή, ποϋ γιά τόν έρχομό της 
χτυπά τόσο γλυκά, τόσο συγκινητικά ή καρδιά τών φτωχών αυτών κο- 
ριτσιών, γιατί αύτή ή καλή, ή άγια ημέρα τά άσφαλίζει στή ζωή, 
τούς άνοίγει ένα σπιτάκι δικό τους, καταδικό τους, μιά φωλίτσα φτω
χική έρωτα καί νοικοκυροσύνης, τούς δίνει ένα σύζυγο, ένα προστάτη, 
έ'να πατέρα γιά τά παιδιά τους, τά παιδιά ποϋ βυζαίνουν, τά παιδιά 
ποϋ μεγαλόνουν μέ το αίμά τους, τά παιοιά ποϋ πρέπει νά βγοϋν καλοί 
εργάτες, καλοί δουλευτάδες γιά το καλό τοϋ σπιτιού, γιά την ευτυχία 
καί τήν προίκα τών κοριτσιών τους, γιά τή δική τους εύτυχία άργό- 
τερα ; Τί νά τής φυλάη ή μοϊρά της, τί νά τής κρύβη ή ζωή στό μέλ
λον ; Κάποια στενοχώρια μού βάρυνε τά στήθη σάν έρχουνταν στό 
νοϋμου λογισμοί άλλοιώτικοι άπ ’ αυτούς. Μήπως ή τύχη τής έχη γραμ
μένη κι αύτής διαφορετική ζωή ; Μήπως ή άθωότη, ποϋ δούλευε έκεϊ 
τόσο κουραστικά γιά τό ψωμί, γιά τήν προίκα, γιά τήν εύτυχία, έμελλε 
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νά πέση πολύ χαμηλά- νά γίνη μιά δυστυχισμένη άκόμα στον κόσμο ; 
Καί υ.ήπως χρειάζεται πολύ γι αύτά τά φτωχά πλάσματα νά παρα
στρατήσουν ! Καθώς εινε άφελή, καθώς εινε μαργιόλικα, καθώς εινε μι- 
κροπόνηοα, καθώς έρχονται καί νοιώθουν τή ζωή φυσικώτερα, άμεσώ- 
τερα άπό τά άλλα κορίτσια τής κοινωνίας, δ κίνδυνος γι αύτά εινε με- 
γαλήτερος. Μιά οικογένεια τοϋ λαού νοικιάζει ταχτικά ένα, ή δυό δω
μάτια τοϋ σπιτιού της στόν φοιτητή, στον ύπάλληλο, στόν βιοπαλαι
στή. σ’ άνθρώπους ποϋ δέν έχουν ποτισθή άπο οικογενειακό άρωμα, 
σ’ άνθρώπους τής άνοιχτής καθ ’ ολα ζωής, σ’ άνθρώπους μέ χονδρή 
καρδιά, δπως έχουν χονδρά χέρια. Καί ή οικογένεια έρχεται κάθε μέρα 
σέ στενή σχέση μέ τούς κάθε λογής κοινωνικούς αύτούς διαβόλους, ή 
κόρη δέ χωρίζεται άπ ’ αύτούς παρά άπό μιά ξύλινη πόρτα, ποϋ έχει 
ένα μόνο σιδερένιο μικρό σύρτη, καί ή κόρη σκουπίζει τό δωμάτιο αύτό, 
καί πλένει τά άσπρόρρουχα τοϋ νοικάρη της, καί γρήγορα γεμίζει ή 
παρθενική ψυχή της άπό τό ξάτμισμα έκεΐνο π ’ άφίνει ένός τέτοιου άν- 
θρώπου ή κατοικία, κ’ ή κόρη σέ πολύ ή λίγο χρόνο δέν εινε κόρη πιά, 
κ’ ένώ δέν εινε κόρη πιά, ή άνοιχτή ζωή τήν άρπάζει εύκολα, ή κοι
νωνία άχόρταγη πάντα τήν σέρνει στό άτέλειωτο πανηγύρι τής ηδονής 
της, στήν άτέλειωτη κόλαση τής έλεύθερης, τής άνοιχτής, τής βασα
νισμένης ζωής.

Ζωηρή συγκίνηση, άνατριχίλα κρύα μ’ έπιανε τότε, δέν ήθελα πιά 
νά βλέπω τό κεφαλάκι έκεΐνο μέ τ ’ άνακατεμμένα μαλλιά, δέν ήθελα 
ν ’ ακούω τό γοργό έκεΐνο ήχο τής ραπτομηχανής. Μού φαίνουνταν πώς 
χάνουνταν μπροστά μου έκείνη τή στιγμή ή παρθενική αύτή ζωή, καί 
μή έχοντας τή δύναμη νά έμποδίσω τό κακό αύτό, έφευγα μέ βήμα 
γλήγοοο, μέ σκυμμένο κεφάλι, ένώ δ βορριάς αύξάνοντας τήν δρμή του 
μπροστά του, φαίνουνταν σά νά ζητούσε νά μ * άναποδογυρίση, νά μέ 
σπρώξη πρός τά πίσω, νά μ’ άφήση κολλημένο άκόμα έκεϊ στό δρόμο, 
κάτω άπ ’ το κοκκινοφωτισμένο παράθυρο, σά νά μού έλεε, δτι τό καθή
κον μου ειταν νά μείνω πολύ άκόμα έκεϊ, νά υπερασπίσω μιά άδυναμία 
άπροστάτευτη. . .

* 
* *

ΙΙέρασαν μέρες. Ένα μεσημέρι πού έβγαινα άπό τό σπίτι μου περ
νούσα άπο τήν δδόν Σόλωνος. Άποκάτω άπό τό μικρό σπιτάκι τής μι
κρούλας κόρη: μέ ξάφνισε μιά κηδεία. Τό λείψανο μόλις έβγαινε άπο τό 
σπίτι έκείνη τή στιγμή. Μιά κηδεία φτωχική, άσήμαντη, άπό τις κη-
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δεϊες έκεϊνες που δυο τρεις άπαντά κάνεις στην ’Αθήνα στούς δρόμους το 
χειμώνα. Στάθηκα στό πεζοδρόμιο κ’ έβγαλα τό καπέλλο μου. Πόσο 
συγκινήθηκα όταν μέσα στό μικρό εκείνο άσπρο φέρετρο, ένα φέρετρο 
ούτε πολύ φτωχικό, ούτε πολύ πλούσιο, ειταν ξαπλωμένη ή μικρή κόρη, 
κάτασπρα ντυμένη, μ’ένα στεφάνι στό κεφάλι, ή κόρη που την έβλεπα 
νά δουλεύη στη μηχανή της κάθε νύχτα μέ τά ίδια εκείνα χαρακτηρι
στικά, πού σηκονόμουνα στ'ις άκρες τών παπουτσιών μου γιά νά τά 
βλέπω. Ό θάνατός της θά ειταν σύντομος, γιατί δέν είχε άλλάξη πολύ. 
Τό πρόσωπο είχε τό βαθουλό εκείνο λάκκο πού έχουν τά μάγουλα, τά 
μάτια τών νεκρών, άλλά τά μαλλιά της τά μπερδεμμένα, γύρω στό 
πρόσωπο πού δέν είχεν άλλάξη, μου ε”διναν την εικόνα ζωντανή της κό
ρης πού έβλεπα νά δουλεύη. Φαίνουνταν πώς είχε κουραστή άπό τόν 
πολύ κόπο καί κοιμούνταν μιά στιγμή γιά νά ξυπνήση πάλι, γιά νά 
ξαναρχίση τη δουλειά της, τό ράψιμό της πού θά την έκανε ευτυχισμένη !

Ή κηδεία ειταν πολύ φτωχική" λίγα πρόσωπα, άντρες, γυναί
κες τού λαού, της γειτονιάς έκεϊ κοντά, άνθρωπάκια. Καμμιά άπό τις 
γυναίκες, κανείς άπό τούς άντρας δέ φαίνουνταν περισσότερο λυπημένος 
άπό τούς άλλους. Ειταν βροχερή χειμωνιάτικη μέρα, ό ουρανός πολύ 
χαμηλός, φορτωμένος μαύρα σύγνεφα" ή βροχή είχε πάψη καί δέ φαί
νουνταν πώς θ’ άργούσε νά ξαναρχίση. Ό δρόμος λασπωμένος, τά πεζο
δρόμια ύγρά, οί τοίχοι, τά παράθυρα, τά μπαλκόνια τών σπιτιών μου- 
σκεμμένα. Δυό τρία αμάξια άκολουθούσαν πίσω, μέ τη νεκροφόρο 
έμπρός, ποτισμένα ύγρασία και αύτά, καί τ’άλογα, κ ’ οί αμαξάδες οί 
τυλιγμένοι στά μακριά ξεβαμμένα μπλέ παλτά τους. Ή κηδεία περνών
τας δλονέν τούς δρόμους άφινε ένα άνάμιχτο θόρυβο σιγαλό, μόλις άκου- 
στό, σά νά περνούσαν μυΐγες, παρά άνθρωποι. Τό ψάλσημο έμπρός τών 
παππάδων ξάφνιζεν γιά μιά στιγμή τη νεκρική αύτη ησυχία, ένα χρε- 
μ.έτισμα τών άλογων έκανε νά γυρίζουν πίσω τά κεφάλια τους οσοι ειταν 
πιό κοντά, στ ’ αμάξια, καί νά κοιτάζουν γύρω τους μιά στιγμή μέ άνοιχτά 
μάτια πού δέν έλεγαν τίποτε, τσαλαβουτώντας πάντα μέσα στη λάσπη.

Χωρίς νά καταλάβω άκολούθησα κομμάτι την κηδεία αυτή ξαφνι- 
σμένος, σαστισμένος μέ κάποια θλίψη στήν καρδιά. Δυό γυναικούλες ένώ 
περπατούσαν μιλούσαν σιγά, κρατώντας μέ τ’άριστερό χέρι τους τ’άνα- 
σηκωμένο φουστάνι τους καί άνεβοκατεβάζοντας τό δεξί τους. “Ακόυσα 
τή μία νά λέη :

— Τής βρήκαν τής καημένης εκατό δραχμές" έκανε οικονομίες τό 
κακόμοιρο, έσπαζε στή δουλειά. “Ισια ίσια τά έξοδα τής κηδείας της..
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Ή άλλη άναστενάζοντας κομμάτι, είπε ;
— Είχε πολλά έξοδα βλέπεις" ό πατέρας της άρρωστιάρης, παραλυ- 

υ.ένος τόσο καιρό. Δέ πέθαινε αύτός κάνε, πού βρέθηκε νά πάη αύτό τό 
κακόμοιρο... Τόρα θά τόν πάνε στό Πτωχοκομεϊο, έτσι σάν πώς άκουσα...

Όταν ή κηδεία έφθασε στήν οδόν ’Ακαδημίας στάθηκα, έρριξα μιά 
ματιά άκόμα στό κάτασπρο εκείνο φέρετρο πού ειταν ξαπλωμένη τόσο 
απαλά ή μικρούλα κόρη καί τράβηξα στή δουλειά μου.

Μιά κηδεία παραπάνω τήν ημέρα νά δή κανείς τί σημαίνει ! Μ ’ αύτη 
τή σκέψη θέλησα νά διώξω άπό τήν καρδιά μου τή θλιβερή συγκίνηση 
πού μ’ είχε πιάση μπροστά στό ξαφνικό αύτό θάνατο τής μικρής κόρης. 
’Αλλά δέ τό κατάφερα. Είχα κάποια νευρική ταραχή· καρφωμένος έμενε 
στό νοϋ μου αυτός ό άνέλπιστος θάνατος. Πέθανε, έ, καί τί ; προσπα
θούσα νά ψιθυρίσω... Μήπως αύριο, μεθαύριο, έγώ, δλοι, οί φίλοι μου, οί 
γνωστοί μου, οί άγνωστοί μου, όλος δ κόσμος αύτός πού γυρίζει αυτή 
τή στιγμή στούς δρόμους, ή όμορφη εκείνη δουλίτσα πού ξεσκονίζει έκεϊ 
άπάνω στό μπαλκόνι αύτό τό πλούσιο ταπί, δ παραλής αύτος χρηματι
στής πού περν^ μπροστά μου τόρα μέσα στο κουπέ του, ή χαριτωμένη 
έκείνη γυναικούλα πού σηκώνει τό μαύρο φόρεμά της κι άφίνει νά φαίνε
ται τό άσπρο μεσοφόρι της καί τά λεπτά μποττινάκια της, πού τρέχει 
έτσι καμαρωτή καί γρήγορα νά πέση ποιος ξέρει σέ ποιά άγαπημένη της 
άγκαλιά, τό όμορφο αύτό παιδί πού τρέχει τόσο μεθυστικά άπάνω στό 
ποδήλατό του, ή μαθήτρια έκεϊ μέ τό μακρί παλτό της πού πηγαίνει 
στό ’Αρσάκειο, οί φοιτηταί αύτοί πού άνεβαίνουν στό Πανεπιστήμιο, οί 
ύπάλληλοι πού εργάζονται έκεϊ κάτω στό 'Υπουργείο τών Οικονομικών, 
οί άνθρωποι αύτοί πού μέ χαιρετούν καί τούς χαιρετώ τόρα στο δρόμο, 
δέν θά πεθάνουν όλοι, δέ θά πεθάνομε όλοι ; Τί φυσικώτερο άπο το θά
νατο ενός άτόμου ;

Ή έπίμονη δμως ιδέα τού ξαφνικού αύτού θανάτου δέ μ ’ άφινε εύ
κολα. Μιά κόρη έκεϊ, μιά κόρη δυστυχισμένη, μιά κόρη πού βασανί- 
ζουνταν τόσο γιά τό ψωμί της, γιά τό μέλλον της, γιά τήν ευτυχία 
της! Κι άφού ειταν νά πεθάνη χωρίς ν’ άπολαύση τή ζωή, γιατί νά 
βασανιστή τόσο ; Τί άπόμεινε άπό τις μακρινές έκεϊνες άγρυπνίες της, 
άπό τό πολύωρο σκύψηυ.ό της άπάνω στή ραπτομηχανή της, άπό τή 
μεγάλη της κούραση, άπό τά όνειρά της, άπό τούς πόθους της, άπό 
τις έλπίδες της, άπό τούς σκοπούς της : Τίποτε λοιπόν δέν άπομένει άπό 
τούς κόπους μας ; Κι άκόμα τί άπόμεινε άπό τήν άθωότη αύτή, άπό 
την ευγενη καροια αυτή, απο την τιμιοτη, απο την προτίμηση της να

I
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ξενύχτη γιά ένα κομμάτι ψωμί, άπο τοϋ νά ροφ^ε τη τσοκολάτα της 
έκείνη τη στιγμή, καί νά κοιμάται αναπαυμένα υστέρα άπό δλάκερης 
νύχτας γλέντι, καί νά άπολαμβάνη τόν ύπνο καί την ήδονη χωρίς κα
μιά έννοια, χωρίς καμιά σκουτοϋρα, ευτυχισμένη, μιά κόρη άπό τις 
πολλές άλλες κι’ αύτή; Τίποτε, τίποτε! Καί δέν είταν μιά άδικία δ 
άσκοπος αύτός θάνατος, δ θάνατος χωρίς κανένα λόγο τής κόρης αυτής 
ποϋ πρό τοϋ νά έγγίση στά χείλη της τό ποτήρι τής γλύκας τής ζωής, 
έσβυσε; Κι άφοϋ ειταν νά σβύση, γιατί νά βασανιστή τόσο πολύ, καί 
νά έλπίση τόσο γλυκά, καί νά ζήση τόσο λίγο κατόπι ;

Πίκρα βαθειά ένιωθα, μιά άπό τις λύπες έκεϊνες ποϋ μάς έρχονται 
πολλές φορές άπό τιποτένια άφορμή, άπό πράμματα καί πρόσωπα ποϋ 
εινε ξένα γιά μάς, μιά άπό τις θλίψες έκεϊνες ποϋ έχουν πιό γενική τήν 
άφορμή, ποϋ δέ μάς τις δίνη τό έγώ μας, άλλ ’ ή κοινωνία δλάκερη, 
αύτή ή ζωή μέ τά παράξενα φαινόμενά της.

Αύτό τό γιατί άνέβαινε πάντα θλιβερό στά χείλη μου σ’ όλο τό δρόμο 
μου, ώς τή στιγμή ποϋ πήγα στό γραφεϊό μου. Οί συνάδελφοί μου ήσυ
χοι έγραφαν γρήγορα, γρήγορα. Κάθησα μπροστά στό τραπέζι μου. Τό 
χαρτί κ’ ή δημοσιογραφική πέννα μου, όπως κάθε μέρα, μέ περίμενε. 
Δέν είχα προφτάση νά καθήσω κι δ στοιχειοθέτης έφτασε άνυπόμονος :

— Ύλη ! Έχετε γράψη τίποτε ;
Καί άρχισα νά γράφω κι έγώ γρήγορα, γρήγορα, όπως οί συνάδελφοί 

μου. Σέ δυό λεπτά δέ σκεπτόμουνα τίποτε άλλο άπό τή δουλειά μου. 
Ό στοιχειοθέτης γύρευε ύλη νά κάμη τή δουλειά του' νά κερδίση αύ
τός τις 4-5 δραχμές τής ημέρας του* νά δώση ψωμί στή φαμελιά του- 
νά πιή τό κρασί του τά χαράμματα. Ύλη νά γεμίσουν οί στήλες τής 
έφημερίδας, νά βγή αύτή τό πρωί, νά ικανοποιηθούν τά γούστα τοϋ 
κοινού- νά κερδίση τό πρακτορείο, νά κερδίσουν οί μικροί ποϋ πωλοϋν 
τά φύλλα, νά κερδίση τό λογιστήριο τής έφημερίδας, νά κερδίση δ διευ
θυντής, οΐ συντάκται, οί λογισταί. Ύλη ! ’Εμπρός, δουλειά. Τί κι άν 
πεθαίνη σήμερα δ ένας καί αύριο δ άλλος ; Ή ζωή τραβ^ τή στράτα 
της. Κ ’ ή ζωή μέ συνεπήρε στό καθημερινό δρόμο της, δπως παίρνη 
μαζί της κάθε μέρα εκατομμύρια άτομα. Τί κι άν πεθαίνουν κορίτσια, 
ποϋ δέ πρόφτασαν νά ζήσουν άκόμα, τί κι άν πεθαίνουν γέροι έκατο- 
χρονήτες, ποϋ παράζησαν ; Τί κι άν πεθαίνη κανείς δυστυχισμένος, τί 
κι άν πεθαίνη ευτυχισμένος ; Η ζωή εινε Ζωή πάντα καί τραβά αδιά
φορη τό δρόμο της, ώς δτου νά πεθάνη, νά λείψη κι αύτή.

(Ιούλιος 1897) ΜΠΟΕΜ

Είχε νυχτώσει' πικραμένος 

Σέ μιά τοΰ Παραδείσου άκρη 
Ο ποώτος άνθρωπος γυρμένος 
Εσοόγγιζε τδ πρώτο δάκρυ 
Ποΰ μέσ’ άπ’ τήν αθώα καροια του 
Ράντιζε άχνδ τά βλέφαρά του.

Είχε προβάλλει τδ φεγγάρι 
Πασίχαρο καί μαγεμένο.
Κάθε δεντρί, κάθε κλωνάρι 
Ξεχώριζεν άργυρωμένο
Κ’ ή νύχτα έκείνη σάν ημέρα 
Σκόρπιζε φώς πέρα καί πέρα.

Είχεν ή λίμνη τά νερά της 
Βαθειά μαργαριτοσπαρμένα, 
Ή νύχτα σκόρπαε τή χαρά της 
Μέσα στά δάση τά παρθένα 
Στ ’ άνήσκιοτα, τά πλέρια δάση 
Ποΰ τάχεν άργυροσκεπάσει.

Ταηδόνι τώχαν απατήσει 
Τά ξέφωτα περίγυρά του
Κι’ ένα τραγοΰδ’ είχ ’ αρχινήσει 
Μέ τή γλυκύτερη λαλιά του' 
Τί μουσική ! λές καί τή φύσα, 
Μιάν άομονία είχ ’ αναστήσει !

Kt’ ολα' τά δέντοα, τά λουλούδια, 
Τάγριοπούλι, τδ λιοντάρι, 
Σκουλήκια, ταπεινά μαμούδια,

"Ένα τραγούδι είχανε πάρει 
Κι’ έψελνε τέτοιο μεγαλείο
Κάθε ζωή, κάθε στοιχείο '.

Π Εύ'α έκάθοταν γυρμένη 
Σ ’ έν’ άνθοστόλιστο κλινάρι 
Άνάμαλλη καί ξαναμμένη.
Πόση ομορφιά καί πόση χάρη 
Πέρναν τά ρόδα καί τά κρίνα 

Άπδ τά κάλλη της έκεΐνα '.

Καί τδ ρυάκι σταματούσε 
Στδ πλάγι της τδ πέρασμά του 
Κι’ έοωτεμένο τήν κρατούσε 
Μέσ’ στά σμαοάγδινα νερά του 
Κι’ έκλαιε φεύγοντας καί πάλι 
Μακρυά άπδ τέτοια θεία κάλλη.

Κειχεν ή Εύ'α πόθον ξένο
Στά φλογερά της στήθη νοιώσει, 
Τδ οόδο τδ μισανοιγμένο 
Τριγύρω ή ομορφάδα ή τόση, 

"Ολα τής λέγαν μέ μιά γλώσσα 
Τόσα κουιοά τραγούδια, τόσα. . .

Στής φλέβες της θερμό τδ αίμα 
Έβραζ’, έχόχλαζεν άκόμα,
Φιοτιές σκορπούσε άπδ τδ βλέμμα, 
Στεγνδ είχε τδ μικρό της στόμα. 
Κ’ ή ομορφιά της είχε πάρει 
Τρίδιπλη λάμψη άπ’ τδ φεγγάρι!

Τί νύχτα ! κλαϊς Άδάμ άκόμα 
Μέσ’ στά πυκνόδεντρα κρυμμένος :

"Εχεις παράπονο στδ στόμα, 
Είσαι βουβός κι’ άπελπισμένος, 
Δύστυχε, θά σέ θανατώση 
'Π μοναξιά ποϋ σέχει ζώσει !
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Κάποια φωνή έκεϊ σιμά του 
Φαρμακερή φιονή, τοΰ βάνει
Τά λόγια αύτά μέσ' στήν καρδιά του 
Καϊ τοέμει ό μαύρος μήν πεθάνει 
Καϊ μέ λαχτάρα ποΰ σπαράζει 
Τά δέντρα, Εύα, Εύα, κράζει.

Μόλις έπρόβαλε μπροστά του 
Όρθόστηθη, πανώοηα, ’ίδια 

θάμπωσεν άγρια ή ματιά του. 
Τοϋ τοέμουνε τά κατακλείδια 
Καϊ σάν τρελλός ζητάει τά φρένα 
Στά χείλη της τά διψασμένα !

Ψηλά τό καθαρό φεγγάρι 
Σύννεφ’ ολόμαυρο σκεπάζει 
Κλαίει μαραμένο τό χορτάρι, 
Τό τριαντάφυλλο χλωμιάζεΓ 

Πίταν τό φίλημα τό πρώτο 
Φαρμακερό στάθώα, χνώτο !

Σκούζει τάγρημι στη μονιά του 
Καϊ τό λιοντάρι αγριεμένο 
Τήν τρομερή ρίχνει ματιά του 
Στό ποόβατο τό δειλιασμένο
Κι’ ένας αητός, βαθειά, στά ύψη 

’Έν ’ άλλο άγρια είχε συντρίψει!

Κι’ άπ ’ τήν ημέρα έκείνη, μόνος 
Τόν κόσμο αύτόν νά κυβεονάη 
Γεννήθηκε τρανός, ό Πόνος,
Καϊ τίποτε δέν αγοοικάει,
Κ’ ή πλάση μέρα νύχτα κλαίει
Τό ιοίλημά σας που τήν καίει !

Μ. Α. ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ

ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΝΔΡΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΛΟΓΑΙΤΗΣ

(Λϋγονβτος 1897}

Η ΜΟΝΑΧΗ

JOIS τών μικρών τό δέ
μας, άλλ ’ ούχί μικρών καί 
τόν νοϋν, τούς όποιους άνέ- 
καθεν παράγει δ τόπος· 
σύνοφρυ έχων τόμέτωπον, 
γρυπήν τήν ρίνα, και όζεις 
παρά τήν μυωπίαν τούς 
οφθαλμούς- παρά τήν μέ- 
λαιναν ώσε'ι νεανίου κό
μην τρέφων πώγωνα, ένω 
αί έπιπολάζουσαι λευκαΐ 
τρίχες έμφαίνουσι τήν έκ 
πέντε δεκαετηρίδων ωρι
μότητα- φέρων διακεχυ- 
μένην έπ'ι τοϋ προσώπου 
ποιάν τινα ωχρότητα, ήτις 
δέν λείπει σχεδόν ποτέ άπό 
τών άνδρών, τούς όποιους 
περισπά ιδέα τις, κατα
τρύχει αίσθημά τι, άπα- 
σχολεϊσύστημά τι καί οϊτι- 
νες δαπανώσι μέ τό έλαιον

τής λυχνίας των καί τό έλαιον τής ζωής των : εινε ό Θεόδωροί Φλογαΐτης.
Παρά τό μειδίαμα, δι ’ ού θεωρεί εαυτόν ύπόχρεων νά ύποοεχηται 

όσους θηρεύουσι τήν φιλίαν του ή έπιζητοϋσι τήν συναναστροφήν του, είνε 
μελαγχολικός καί αυστηρός τό ήθος, ώς ήτο μελαγχολικός καί σύννεφο: 
ό ούρανός, δν είδε κατά τήν πρώτην νεότητά του, ιός ήσαν αύστηραί αί 
ήμέραι, άς διήνυσεν έν Ναυπλίω, ότε άλλεπάλληλοι έζυφαίνοντο αι
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συνωμοσίαι, παοεσκευάζετο δέ μετά τηλικαύτης έμμονής ή έπανάστασις 
κατά της πρώτης δυναστείας της χώρας.

Δέν ειχεν είσέτι ένηλικιωθή, δτε ήγωνίζετο μέ τό δπλον άφ ’ ενός 
καί μέ τόν κάλαμον άφ ’ ετέρου άπό τών στηλών τοϋ «Συνταγματικού 
Έλληνος», οστις διηρμήνευε κατά τό 1862 τάς άρχάς της έπαναστάσεως 
κατά της διαφθοράς τού πολιτεύματος της μαστιζούσης τότε τόν τόπον.

Μετά την άποκατάστασιν της τάξεως, μη θέλων νά μετάσχη τών 
δημοσίων λειτουργημάτων, άτινα διεμερίζοντο μετ’ άλληλων πολλοί 
τών ϊσχυσάντων τή ύστεραία της έκθρονίσεως τού άνακτος, έπεδόθη είς 
την δικηγορίαν, την όποιαν κρίνουσι μάλιστα συνάδουσαν πρός τούς 
εύγενεϊς πόθους οί άνδρες είς ών τά γενναία στήθη ϊσταται άπό φύσεως 
πολύ ύψηλά ή καρδία. Έξασκών τό δικηγορικόν επάγγελμα παρά τοΐς 
δικαστηρίοις Χαλκίδος, προσείλκυσε τάχιστα πολλην πελατείαν, ένώ διά 
τών καθ ’ έκάστην άφιλοκερδών καί πολυμόχθων πρός αυτήν ύπηρεσιών 
έκτάτο μετ ’ ού πολύ άξιόλογον δύναμιν παρά τω λαώ της επαρχίας 
αυτού δπερ ήτο οΰχί εύκαταφρόνητον άντισήκωμα τών έκ τής δικηγο
ρίας μικρών σχετικώς κερδών. Ή ευτελής άλλως άμ,οιβή καί δ έν μικροϊς 
βίος εινε δ άπαραίτητος κλήρος πάντων όσοι ιδίως έν μικραϊς πόλεσιν 
δπου οί πάντες σχετίζονται πρός άλλήλους, δικηγορούντες καί πολι- 
τεύουσιν ή πολιτεύοντες καί δικηγορούσιν. Ύπό τοιαύτας συνθήκας καί 
τό δικηγορεϊν καί το τά πολιτικά πράττειν έκπίπτουσι τής περιωπής 
των. Ό δέ Φλογαΐτης, μη στέργων, φαίνεται, έν τω προσώπω αύτού 
νά πάσχα) ή δικηγορία χάριν τής πολιτικής καί νά άδικήται καί νά εύτε- 
λίζηται αυτή χάριν εκείνης, άπεχώρησε λεληθότως τοϋ δικανικοϋ βήμα
τος, "να άφιερωθή άπερίσπαστος καί άμέριστος είς τό πολιτικόν έργον, 
πρός δ ήσθάνετο άπροσμάχητον κλίσιν, πρός δ έφερεν αύτον έρως άνίκητος.

’Αποκατασταθείς ένωρίτατα έν Άθήναις, έπεδίωξε τήν ύφηγεσίαν 
τού συνταγματικού δικαίου έν τω έθνικώ Πανεπιστήμιο), ούχί άφορών 
είς τήν καθηγεσίαν καί τάς έκ ταύτης βιωτικάς άνέσεις, άφού προετί- 
θετο νά έζακολουθήση πολιτευόμενος, άλλά διότι αύτη θά ήτοίμαζεν αύτώ 
βήμα, άπό τής ακαδημαϊκής περιωπής τού όποιου ήδύνατο νά μεταδώση 
τάς άποκεντρωτικάς άρχάς του, ών τήν έπικράτησιν ύπελάμβανεν έκτοτε 
ώς τό μόνον μέσον σωτηρίας τής χώρας άπό τής έπιδρομής διοικητικού 
φατριασμού όλεθριωτάτου.

Έν τούτοις δ θάνατος έκένου έν τω ΙΙανεπιστημίω μίαν έδραν καί ή 
πολιτική έκένου έτέραν. Καί δτε δέ κατέλιπε τό ΙΙανεπιστήμιον δ Σαρί- 
πολος, δ Φλογαΐτης ήρωτήθη ύπο τών μελών τής Νομικής Σχολής άν 
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έδέχετο τήν έδραν τοϋ συνταγματικού δικαίου, καί δτε έτη τινά μετά 
τούτο προσεφέρετο αύτώ ύπό τών τότε προϊσταμένων τής έκπαιδεύσεως 
ή έδρα τοϋ διοικητικού δικαίου, άπό τοϋ θανάτου τοϋ Κοκκίνου χηρεύουσα, 
αυτός άπεκρίνετο πρός άμφοτέρας ταύτας τάς ύπουργικάς προσφοράς άπο- 
φατικώς, μή στέργων ν ’ άνταλλαξη τό άξίωμα τοϋ βουλευτού πρός οίαν- 
δήποτε έμμισθον θέσιν.

Έμελλεν δμως νά έλθη ποτέ στιγμή καθ’ ήν διδαχθείς ύπό τής άστα- 
θείας τών έκλογέων δτι τό βήμα τοϋ βουλευτηρίου εινε τό πάντων τών 
βηυ.άτων ήκιστα σταθερόν, έπόθησε τό βήμα τοϋ Πανεπιστημίου, άφ ’ ού δι
δάσκων πολιτικόν δίκαιον ήδύνατο νά ύπηρετήση τάς άρχάς του, καίτοι ίσως 
όλιγώτεοον τελεσφόρως. Ή σκέψις τω έπήλθε βραδέως, διότι άλλαι άξιώ- 
σεις είχον έν τω μεταξύ γεννηθή καί αύτος τότε άπεκλείετο τοΰνυμφώνος.

Άλλά καί άποκρούων τήν καθηγεσίαν, δέν ώλιγώρει τών ύποχρεώσεων 
τού έπιστήυ.ονος. Πρέπει δέ νά δμολογηθή καί Ιδίως ύπ ’ έκείνων, οίτινες 
διατελούσιν έν τω Πανεπιστήμιο), δτι ύπάρχουσιν επιστήμονες καί έκτός 
αυτού καί μάλιστα δχι άδόκιμοι, ώς τοϋτο φανερόν γίγνεται καί διά τοϋ 
Φλογαΐτου πλήν άλλων. Πρό είκοσι περίπου έτών έδημοσίευσε τό περί 
συνταγματικού δικαίου γνωστόν πόνημά του, δπερ δ Olzendorf ώνό- 
μαζε τό άριστον τών περί συγκριτικού συνταγματικού δικαίου έγχειρι- 
δίων καί δπερ, ουτω σπουδαϊον τυγχάνον, έλυπεϊτο ουτος δτι έμελλε νά 
περικλεισθή έντός τών στενών ορίων τών είδότων τήν έλληνικήν γλώσ
σαν. Τό σύγγραμμα τοϋτο έξετιμήθη καί άλλαχού καί δή έντός άκα- 
δημαϊκών περιβόλων τής Δύσεως, δπου άνεκηρύττετο δμ.ότιμος τών έν 
αΰτοΐς έδρευόντων σοφών.

Έν τή συγγραφή ταύτη δ Φλογαΐτης έγνω νά συνδυάση συμμέτρως 
καί καταλλήλως τάς άπαιτήσεις θεωρίας καί πράξεως έν τή έπιστημο- 
νική έργασία. Πρακτικώς μάλιστα τελειότερου συμπληροϋται το μνη- 
μονευθέν σύγγραμμά του διά τοϋ έπέχοντος τόπον σχεδόν συστήματος 
πλήρους διοικητικού δικαίου συγγράμματος του, δπερ έπέγραψεν δδηγον 
τών δημοσίων λειτουργών λίαν μετριοφρόνως, διότι ήδύνατο άνευ ύπερ- 
βολής νά φέρη έπιστημονικώτερον τίτλον. Έρρήθη ποτέ δτι καί γραμ.- 
μάριον πρακτικού πνεύματος άξίζει πλέον ή χίλια θεωρητικού. Τό λόγιον 
προήχθη βεβαίως έκ πλάνης τών προσηλωθέντων ύπερμέτρως είς τάς 
προόδους τών πρακτικών λεγομένων έπιστημών. Ή θεωρία άνευ πρα- 
ξεως δέν έχει άσφαλές τό βήμα, πράξις δέ άνευ θεωρίας εινε τυφλόν τι. 
Πρέπει τις νά έχη καί τόν φανόν, δταν έχη τήν βακτηρίαν.

Ό θεσμός τής ύφηγεσίας, διά τοϋ προσωρινού κανονισμού είσαχθείς είς
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τό Πανεπιστήμιου, άπέβη ούκ ολίγον ωφέλιμος, διότι έκ τών έπειτα 
διαπρεψάντων ώς καθηγητών έν τη νομική ιδίως σχολή καί ώς διδασκά
λων τών νόμων οί πλεϊστοι ώς ύφηγηταί τό πρώτον έδίδαξαν. Ού μόνον 
δέ διά τούτων τιμάται ό ύφηγητικός θεσμός άλλά καί δι ’ άλλων ούχ 
ήττον έπιλέκτων αύτοϋ μελών, οίον ύπήρξεν δ Φλογαΐτης, άδιάφορον 
ότι ταϋτα ουδέποτε παρά τήν ώμολογημένην αυτών ικανότητα έ'λαβον 
τό καθηγητικόν χρίσμα ένεκα λόγων πρός τήν έπιστήμην δλως άσχετων.

Καί έν τούτοις ποσάκις δέν έκακίσθη τό περί της ύφηγεσίας κρατούν 
τανϋν σύστημα καί πόσαι άπόπειραι δέν έγένοντο πρός τελεσφορωτέραν 
δήθεν μεταβολήν αύτοϋ ! Καί ίσως μέν έπί κρειττόνων βάσεων άνακαι- 
νιζόμενος ό θεσμός ήδύνατο άγλαωτέρους νά άποφέρη καρπούς, τις όμως θά 
ήγγυδίτο δτι ή πολιτική πράξις τής χώρας, ή τοσούτον δεινή άποδειχθεϊσα 
περί τήν τέχνην τοϋ κατασοφιστεύεσθαι νόμους καί θέσμια, ή ουτω πρόθυμος 
καταντήσασα είς τό νά συμπνίγη παν αγαθόν, ήθελεν άποκνήση νά νο- 
θεύση οίονδήποτε και αύτό τό κράτιστον περί ύφηγητών σύστημα ; "Αλ
λως δέ ώς έχει τανϋν ή ύφηγεσΐα, πού αύτής δρόίται τό πρός πρός τούς 
ικανούς κώλυμα ; Ή πόθεν αύτής οί άνίκανοι δύνανται ν ’ άρυσθώσι δύ- 
ναμιν ; Εκείνοι μέν άφομοιοϋνται πρός τήν πρόοδον τής έπιστήμης άσχο- 
λούμενοι, ούτοι δέ βαθμηδόν έκκρούονται άδυνατοϋντες πρός τούς πρώ
τους νά οιαγωνισθώσι.

Ή πολιτική ύποψηφιότης του προετάθη πολλάκις άπό τής νεωτά- 
της αύτοϋ ηλικίας είς τούς συνεπαρχιώτας αύτοϋ εκλογείς άλλ ’ ή κάλπη 
άπεφαίνετο έκάστοτε όχι. Καί ό Φλογαΐτης έμενεν έκάστοτε έκτος τής 
Βουλής. Ήτο άρά γε τούτο σφάλμα τών Χαλκιδέων ή σφάλμα τών 
κομματικών κυβερνήσεων καί τοϋ άθεμίτου τρόπου, καθ ’ δν διεξήγον καί 
διεζάγουσιν έτι τάς έκλογάς ; Πρός τό έρώτημα άς άποκριθή τό άκόλου- 
θον γεγονός. Εί καί ήλλασσε συναγωνιστάς έκάστοτε, διότι οΰτοι άπό 
άνθυπουργικών ύποψηφίων μετεβάλλοντο είς ύπουργικούς καί άπό κυβερ
νητικών έγίνοντο έναντίοι τοϋ ύπουργείου, άλλασσουσών τών κυβερνή
σεων, ό Φλογαΐτης ήρχετο πάντοτε έκ τών γενικών αποτελεσμάτων 
πρώτος έπιλαχών, έπιτυγχάνων έκάστοτε πρώτος έν οίς δήμοις ένηργεΐτο 
άνοθεύτως ή έκλογή.

Ήδύνατο νά τύχη κυβερνητικής ύποψηφιότητος καί τοιαύτη προση- 
νέχθη αύτώ πολλάκις καί παρ ’ άλλων μέν ύπουργών καί ύπό τοϋ Βούλ
γαρη, άλλ’ ούδέποτε έστερξε νά προεξοφλήση τά πολιτικά του φρονή- 
μπτα ή νά δώση ψευδή περί τούτων ύπόσχεσιν καί προετίμησε νά βλέπη 
εαυτόν άποκλειόμενον τοϋ κοινοβουλίου, κατατριβομένην δέ τήν έπιρ- 

ροήν αύτοϋ έκ τών άλλεπαλλήλων καί διαδοχικών άποτυχιών. Ό βου
λευτής ούδέποτε πρέπει νά δεσμεύηται δι ’ ύποσχέσεων προς τάς Κυβερ
νήσεις, διότι ουτω ματαιοϋται δ σκοπος τοϋ συνταγματικού πολιτεύ
ματος, καθ ’ δ οί βουλευταί τυγχάνουσιν έλεγκταί τής εκτελεστικής εξου
σίας, δέν ύπάρχει δέ άληθινός έλεγχος, δσάκις αν ουτοι προπωλώσιν αντί 
πινακίου φακής μετά τής συνειδήσεως καί την ψήφόν των. Τοϋτο οιότι 
τό έφρόνει καί διότι τό έξέφραζε πρός τούς καλοϋντας αύτόν εις έκλογι- 
κήν συνεννόησιν κυβερνήτας, ήρκει ν ’ άποκλείη τον Φλογαΐτην τών κυ
βερνητικών συνδυασμών καί τοϋ βουλευτικού αξιώματος.

Τοιαύτη ήτο ή γνώμη καί αί άρχαί του, δι ’ άς, ώς έρρήθη ποτέ ευ- 
φυώς πάνυ, δ Βούλγαρης τόν συνεχάρη, άλλά καί τον. . . άπέκλεισε 
τής Βουλής. ’Ενταύθα ήδύνατο τις νά προσθέση. . . πρός τιμήν μέν αύ
τοϋ, ούχί δέ καί έκείνου.

’Εν έτει 1879 έπέτυχε τό πρώτον δ Φλογαΐτης καί διά μεγάλης 
μάλιστα πλειονοψηφίας έν ταϊς βουλευτικαις έκλογαϊς Χαλκίδος παρά 
τά εκλογικά όργια τά διαπραχθέντα έν τοΐς άγροτικοΐς δήμοις ύπέρ τών 
τότε ύποψηφίων τής κυβερνήσεως.

Είσελθών είς τήν Βουλήν, έκηρύχθη ύπέρ τών άκρων οικονομιών, ών 
ήτο ένθερμος θιασώτης άνέκαθεν. Και εκυμάτισε τότε εν τώ Βουλευτη- 
ρίω τής σώφρονος φειδοϋς ή σημαία ύψωθεϊσα ύπό τούτου άπο κοινού 
μετά τοϋ Τρικούπη, άπαρνηθέντος έπειτα έαυτόν. Ό Φλογαΐτης προ 
τής εισόδου του είς τό κοινοβούλιον συνίστα δι ’ άλλεπαλλήλων άρθρων 
τήν μονοετή θητείαν καί τήν άντικατάστασιν τής δεκάτης διά τοϋ φό
ρου τών άροτριώντων κτηνών. Έν τή ύπερμαχήσει τών ιδεών τούτων 
έσχεν δμογνώμονα τον Τρικουπην, απο τοϋ οποίου όμως εκείνος επολι- 
τεύθη κεχωρισμένως, ούοεποτε εν τώ κοινοβούλιο ταχθείς εις κόμμα.

Ή Βουλή αυτή έπέρανε τόν βίον πολύ πρό τοϋ νομίμου χρόνου καί 
οί πολϊται έκλήθησαν καί αύθις έπί τάς κάλπας. Διά οε τής νέας ταυ- 

γάς κυβέρνησις 
καίπερ διατελών π: 
ψήφισεν . ............--
νομίμως 
δποίων 
Τρικουπικής μερίδος.

της έτυμηγορίας τοϋ λαού τής Χαλκίοος ανεοεικνύετο και πάλιν αντι
πρόσωπος παρά τά φρικώδη έκλογικά όργια, τά δποία τελούνται συνή
θως παρά τό στενόν τοϋ Εύρίπου, ιδίως δσάκις ή διεξάγουσα τάς έκλο- 

εινε κομματική. Κατά τάς έξελέγξεις τών έκλογών, 
ίλιτικος εχθρός τής κυβερνήσεως Κουμουνδούρου, συνε 

όυ.ως μετά τών φίλων τοϋ ύπουργείου άγωνιζομενων νά σωσωσι 
έκλελεγμένους δμόφρονάς τινας βουλευτάς, τής έκλογής τών 

έπεδιώκετο ή άκύρωσις ύπό τής πανσθενους τότε καταστάσης 
’Αλλά καί ούτως οί φίλοι τοϋ Τρικούπη έξελεζαν
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αύτον μέλος τής έπί τοϋ προϋπολογισμού επιτροπής, ύφ’ής δμοθύμως ώνο- 
μάζετο και εισηγητής, μη διορισάσης της τότε μειονοψηφίας τοεούτον.

Άλλ ’ ό Φλογαΐτης, ενάντιος τοϋ έκ Μεσσήνης πολιτευτού, οΰτινος 
την οικονομικήν πολιτικήν έθεώρει έπιζήμιον, έζανέστη δρεμύς κατά 
τοϋ προϋπολογισμού τού Τρικούπη, δστις ητο άντιθέτως προς άλλον 
προηγούμενον προϋπολογισμόν τοϋ ίδιου πολλω πολυτελέστερος καί αυ
τού τού ύπό τού μη φειδωλού Κουμουνδούρου συνταχθέντος τοιούτου. Διά 
πολυφύλλου έκθέσεως κατεδείκνυε τό βάραθρον πρός δ έφερόμεθα, προϊ- 
δών καί προειπών την έπικειμένην χρεωκοπίαν, καί συγχρόνως ύπεδεί- 
κνυε μέσα σωτηρίας, άναπτύσσων ολόκληρον σύστημα δικαστικής, διοι
κητικής, οικονομικής καί στρατιωτικής άναδιοργανώσεως. Τό σύστημα 
τούτο δέν έξετυλίσσετο τότε τό πρώτον ένώπιον της Βουλής. Ύπέρ αυ
τού καί προγενεστέρως είχε συνηγορήσει έν αύτή καί πραγματείας άλ- 
λεπαλλήλους είχε γράψει πρό τούτου έκτος αύτής. Υπέβαλε μάλιστα 
καί νομοσχέδια σχετικά, άτινα όμως έμειναν άσυζήτητα.

Καί συνέπραξε μέν έκτοτε μετά τής άντιπολιτεύσεως, άντικείμενος 
όμως εύσθενώς έκάστοτε κατά τών άντιδραστικών μέτρων της. Τουναν
τίον ύπεστήριζε τήν Κυβέρνησιν, είσάγουσαν τόν νόμον περί μονιμότητας 
καί προσόντων τών ύπαλλήλων, δστις καί δύναται νά θεωρηθή μέχρι 
τινός εργον τής πρωτοβουλίας τοϋ Φλογαΐτου, διότι άνευ τών άνενδότων 
αυτού άπο τοϋ βουλευτικού βήματος παραστάσεων, άνευ τού δημοσιο
γραφικού άγώνος δν είχε τότε ύποκινήσει και τών ιδιαιτέρων παροτρύν
σεων αυτού πρός τούς βουλευτάς, ίσως έματαιούτο ή ψήφισές του. Καί 
τοϋτο μέν έκ. τών ύστέρων κρινόμενον ήδύνατο νά μή είνε ατύχημα, 
άφοϋ ή ψηφίσασα κυβέρνησις έσκέφθη νά άσφαλίση διά βίου τούς φίλους 
αυτής άσχέτως τής ικανότητάς των· τό νομαθέτημα όμως κατ’ άρχήν 
εινε έκ τών έν εΰνομουμένη πολιτεία άπαραιτήτων. Ουδέ δύναται όντως 
εύνομουμένη νά λογισθή πολιτεία ή μή άσφαλίζουσα τήν εισαγωγήν καί 
διατήρησιν τής ίκανότητος είς τήν δημοσίαν ύπηρεσίαν, τήν μέν εισαγω
γήν αυτής, άποκλειομένης τής καθ ’ ιεραρχίαν προαγωγής, διότι μόνη ή 
τοϋ χρόνου πάροδος άνευ μαθήσεως καί νοϋ άναβιβάζει πολλάκις τήν 
άνικανότητα είς τά ΰπατα άξιώματα, τήν δέ διατήρησιν, μή έπιτρεπο- 
μένου τώ ύπουργώ ν ’ άπολύη άνευ αίτιας δεδικαιολογημένης ύπό πει
θαρχικού πολυμελούς συμβουλίου.

Κατά τάς έκλογάς τού 1885 άπεκλείετο δι * ολίγων ψήφων μεθ’ 
άπαντος τοϋ συνδυασμού του αντιπολιτευόμενος ών χάρις είς τά έν Χαλ
κιάς διαποαττόμενα έκλογικά οργιά. Διότι ή Χαλκίς ένεκα τής αύ-

τής Χαλκίδος έπεκυρώθη, διότι ύπέρ ένός 
διεφέρετο ή τότε κυβερνητική τής Βουλής

πρωθυπουργός έδήλωσεν αύτώ διά κοινού

θαιρεσίας καί τοϋ τυραννικού άστοργων τινών τέκνων αυτής ειχεν άνα- 
δειχθή έπί μακρόν κοιτίς έκλογικών άτασθαλιών. Τοϋτο τούλάχιστον μαρ
τυρούσε τά τεύχη τών πρακτικών τής βουλής. ’Επεμβάσεις, καλπονοθευ- 
σεις, κατακύρωσες τών ψήφων ύπέρ τού τελευταίου υπερθεματιστού, 
τοιούτος ήτο δ ισολογισμός τών έκλογικών περιόδων καί ταύτα άπό τής 
μεταπολιτεύσεως, διότι κατά τήν πρώτην βασιλείαν ούδ’ ήτο δυνατόν 
καί νά φαντασθή τις νά έκτεθή άνθυπουργικός, οιότι δ Όθων διώριζε 
τότε τούς βουλευτάς, καθώς διώριζε καί τούς γερουσιαστάς, θέλων ύπο- 
τεταγμένα τά νομ.οθετικά σώματα. Άλλ ’ ένω ηκυρώθησαν τότε πολλαι 
ύπό τής βουλής έκλογαί, ή 
τών έπιτυχόντων βουλευτών 
πλειονοψηφία.

’Επειδή έν τούτοις δ τότε 
φίλου, δτι έλυπεϊτο μέν σφόδρα, μή δυνάμενος ν’ άκυρώση τήν έκλογήν, 
προεθυμεϊτο δμως νά προσενέγκη αύτώ ύψηλόν τι μετά τό τοϋ ύπουρ- 
γού άξίωμα, έδέχθη κατά προτίμησιν τήν έν τώ ύπουργείω τής παιδείας 
γενικήν γραμματείαν ύπό τον όρον νά είσακουσθώσιν αί πρός βελτίωσιν 
τής έκπαιδεύσεως γνώμαί του αί άναπτυχθεϊσαι ποτέ καί έν τή Βουλή. 
Ό Φλογαΐτης είχε μέχρι τότε πολλάς άπακρούσει θέσεις, άλλ ’ ή πεποί- 

θησις 
διότι 
στων ...
γνωστού δν 
τούς ύπουργούς των, 
έπεισεν αύτόν νά γίνη γενικός γραμματεύς έπί γενική έκπλήξει !

Κατωρθώθη δέ άληθώς τή είσηγήσει αύτοϋ νά έκδοθή διάταγμα περί 
μονιμότητας τών καθηγητών καί τών διδασκάλων, τής βουλής περι
σπωμένης τότε ύπό άλλων άσχολιών, έτερον περί πρακτικών έξετάσεων 
πρός διορισμόν καθηγητών καί έτερον περί τοποθετήσεως τούτων μέχρι 
τής 5 Αύγούστου έκαστου έπους. Άν τά διατάγματα ταύτα διετηρούντο 
έν ίσχύϊ, ή έκπαίδευσις θά ήτο βεβαίως πλειότερον προηγμένη· άλλ’ άτυ- 
χώς τό διάδοχον ύπουργεϊον, παρατημένου ήδη τού Φλογαΐτου τήν γραμ
ματείαν, άνεκάλεσεν έκ τούτων τά πλεϊστα. 
καί μόνον 
έκλογικής 
ύπουργείου 
μένος νά γίνη διεκπεραίωσή:

Ιωαννογ Λρςενη «ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ»

δτι ή πολιτική βαρύτης, ήν ειχεν ήδη άποκτήσει ώς βουλευτής, 
έν τή βουλή ή θέσις του ήτο πολλω σημαντικωτέρα τής τών πλεί- 
τού ύπουργείου μελών, δπερ άλλως δέν λέγεται ένταύθα ώς τίτλος, 

--ης τοϋ μέτρου καθ’ δ οί έκάστοτε πρωθυπουργοί έκλέγουσι 
θά συνετέλει είς έπικράτησιν τών γνωμών αύτοϋ,

Καί ήτο τοϋτο τό πρώτον 
όημόσιον αύτοϋ λειτούργημα. Δέκα πρότερον έτη κατόπιν 

άποτυχίας είχε προσενεχθή αύτώ ή γενική γραμματεία τοϋ 
τής δικαιοσύνης, τήν δποίαν όμως άπεποιήθη άποτροπιαζό- 

τών κομματικών άπαιτήσεων, καί δή νά

13



ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ 195

περιέλθη εις την κωμικήν άνάγκην νά θεραπεύση τάς άπαιτήσεις τών 
επαρχιακών αύτοϋ άντιπάλων. Έκτοτε τά δημόσια λειτουργήματα κατέ- 
πεσον μεγάλως έν τή κοινή συνειδήσει, σήμερον δέ καί αΰται αί γενικαί 
γραμματεϊαι τών ύπουργείων, αί ίσοδυναμοϋσαι προς τδ άλλαχοϋ άξίωμα 
τοϋ ύφυπουργοϋ, προσφερόμεναι εις πρόσωπα άνεξάρτητα καί αυτοτελή, 
εις σοβαρά καί σπουδαία πρόσωπα μή άπεκδυθέντα τόν πρός έαυτά 
σεβασμόν, άποκρούονται, ουδέ τολμάταε κάν μάλιστα ή προσφορά αύτών 
είς τοιαϋτα.

Κατά τάς έκλογάς τοϋ 1887 άπέστη οίκειοθελώς τοϋ άγώνος. Έν 
ετει δέ 1890 έξελέγετο βουλευτής Εύβοιας άποτυχόντος τοϋ ύπουργικοϋ 
συνδυασμού παρά πάσας τάς καταπληκτικάς έπεμ.βάσεις καί τούς απο
κλεισμούς έν τοις πλείστοις τών Χαλκιδικών δήμων. Τής Κυβερνήσεως 
τότε προΐστατο δ καί μέχρις έσχάτων κυβερνήσας τήν χώραν. Ό Φλο
γαίτης έκρινεν όλεθρίαν τήν έπάνοδον τοϋ Τρικούπη εις τά πράγματα καί 
τούτω τω λόγω ήτο διατεθειμένος νά ύποστηρίξη τήν Κυβέρνησιν. Έν 
τούτοις ύπέρ οΰδενδς σχεδόν τών κυβερνητικών νομοσχεδίων έψήφισε, θεω
ρών αύτά βλαπτικότατα εις τδ συμφέρον τής πολιτείας. Προέβαλε δέ καί 
αύθις έν τή βουλή τάς άποκεντρωτικάς άρχάς του καί ύπερεμάχησεν 
αυτών διά τών άγορεύσεων αυτού περί διαφόρων νομοσχεδίων.

Ό Φλογαΐτης, άν δέν διακρίνουσιν αυτόν έξοχα έξωτερικά προτερή
ματα ρήτορος, τά έσωτερικά όμως λεγάμενα κατέχει είς όχι μικρόν 
βαθμόν. Και άλλως δέ ώς γνωστόν έν τοΐς κοινοβουλίοις ή πομπώδης ρητο
ρική ύπεχώρησε πρό τής πρακτικής καί έπιστημονικής άγορεύσεως. Καί 
ώς κοινώς λέγεται, τό κοινοβούλιον κατέλυσε τήν ρητορικήν. Κατά τήν 
τελευταίαν βουλευτίαν αυτού είσήχθη ύπό τών βουλευτών τής πλειονο
ψηφίας κατηγορητήριον κατά τού πρώην πρωθυπουργού. Ή παραπομπή 
είς δίκην άρχηγοϋ ισχυρού κόμματος εινε σπάνιον γεγονός έν τή ιστορία 
τών έθνών ιδίως έκείνων, άτινα διοικούνται έκ περιτροπής ύπό δύο μόνον 
κομμάτων. Ύπό τής άνακριτικής έπιτροπής, ήν τά δύο κόμμ.ατα τοϋ 
κοινοβουλίου έξέλεξαν ίσαρίθμως, ό Φλογαΐτης άνεδείχθη πρόεδρος παμ- 
ψηφεί. Ή έκλογή αΰτη ένεϊχεν δλον τό μέτρον τής περί αυτού κρατούσης 
παρά τοΐς άντιπροσώποις τοϋ έθνους ιδέας. Άτυχώο ή Κυβέρνησις άφοϋ 
ύπεκίνησε τήν κατηγορίαν, φυγομ.αχοϋσα έπειτα έκ λόγων οΰς δέν 
έρευνώμεν ένταύθα, άπέφυγε νά υιοθετήση καί έληγεν ούτω γελοίως ή 
ιλαροτραγωδία έκείνη, ήτις διεδραματίζετο έπί τοσούτους μήνας είς 
βάρος πάντοτε τοϋ εύπιστου κοινού ύπό τόν τίτλον «τό κατηγορητήριον 
τοϋ Τρικούπηή.

Κατά τόν έντός τοϋ βουλευτηρίου βίον αύτοϋ, βραχύν σχετικώς, 
διότι δ Φλογαΐτης εινε έκ τών πολιτευτών, οΐτινες τδ πλεΐστον τοϋ 
πολιτικού βίου των διανύουσιν έξω τοϋ περιβόλου τούτου, ούδένα ποτέ 
έψήφισε προϋπολογισμόν. Τούς ύπό τών Κυβερνήσεων ύποβαλλομένους έκά- 
στοτε έχαιρέπζε διά τής μελαίνης ψήφου, πάντας ώκοδομ-ημένους έπί 
άστοργου σπατάλης. Μάλιστα δέ εϊκοσιν δλα ετη, πριν αΰτη κηρυχθή 
έπισήμως ύπό τοϋ πρωτεργάτου της, προεμ.ηνύετο ύπ ’ έκείνου, εΐσηγου- 
μένου προϋπολογισμού, ή χρεωκοπία τού δημοσίου θησαυρού. Άλλά ποιος 
νά τδν άκούση ; Ό άσωτος υιός τού Μεσολογγίου καί τδ πανίσχυρου 
κόμμα του, δπερ έβλεπε διά μόνων τών οφθαλμών τοϋ μεγάλου άυϋρ'ος 
όβτις προΐβτατο τότε τής χώρας καί δπερ έφαντάζετο εκατομμύρια 
δεξιά, εκατομμύρια άριβτερά, έκατομμύρια πάντοθεν ;

Συνεβούλευσέ τις τών φίλων αύτώ ποτέ νά γίνη κομματικώτερος. 
Άλλ’ήτο τοϋτο τρόπος τοϋλέγειν, διότι δ Φλογαΐτης ούδέ τδ παράπαν 
ύπήρξε κομματικός. Τοϋτο άκριβώς τυγχάνει τοϋ άνδρδς τδ γνώρισμα, 
είς ο οφείλονται καί αί έκλογικαί του άποτυχίαι καί τδ δτι ούδέποτε 
έγένετο υπουργός. Παρετηρήθη δέ είς αύτδν τοϋτο καί ύφ ’ απάντων 
τών άρχηγών τών κομμάτων, οΐτινες έπεζήτησαν κατά καιρούς τήν 
πολιτικήν φιλίαν του.

Μετά τήν κατά τδ 1880 κοινοβουλευτικήν πτώσιν τοϋ ύπουργείου 
Τρικούπη καί τδν σχηματισμόν κυβ-ρνήσεως Κουμουνδούρου, καί οί δύο 
άρχηγοί τών τότε ΐσχυόντων μεγάλων κομμάτων, ύπέδειξαν εις αύτόν, 
δτι άνεξαρτήτως πολιτευόμενος ύφίστατο καιρίαν ζημίαν, ένώ άν μετε- 
πείθετο κομματικώς νά πολιτευθή, ήρκει κομματική ένεργδς πολιτεία 
μηνών μόνον τινών, ϊνα άσφαλίση τήν μετοχήν αύτοϋ εις τδ ύπουργεϊον. 
Άλλ’ άμφότεροι ήκουσαν παρ’ αύτοϋ δτι έπ ’ ούδενί λόγω άνταλλάσσει 
τήν συνείδησιν άντί ύπουργικοϋ χαρτοφυλακίου. Άνήρ άρχών, φρονημά
των, ηθικών πεποιθήσεων, τάς όποιας δι ’ οίονδήποτε συμφέρον δέν στέρ- 
γει νά θυσιάση' άνήρ ύποτάσσων καί πόθους καί φιλοδοξίαν είς ηθικούς 
κανόνας οΰς ούδέποτε στέργει νά παραβή. Τά φρονήματά του, αί πε
ποιθήσεις του οΰτε συστέλλονται οΰτε διαστέλλονται ώς τοσούτων άλ- 

ίλων πολιτικών άναλόγως τών περιστάσεων. Ό χαρακτήρ του δέν εινε 
ελαστικός. Δέν εινε πρακτικός άνθρωπος ώς λέγουσιν οί συμφεροντολόγοι 
τών φατριών, εινε θεωρητικός, ίδεολόγος ! Αί πολίτικα! άρχαί του, άν 
μ.ή εινε έκ γρανίτου, δέν εινε έξ εύμαλάκτου κηρού. Διά τοϋτο δέν έφθα- 
σεν ύπεράνω τής βουλευτίας, καίτοι ύπέρ αύτήν δέν ύπάρχει καθ’ ημάς 
ανώτερα βαθμ,ίς έν τή πολιτειακή κλίμακι. Το αληθινόν άτύχηυ.α εινε
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δτι ένεκα τούτου κατώρθωσεν ουδέ βουλευτής νά έκλέγηται πάντοτε, 
δπερ δέν εινε βέβαια ή άρίστη τών συστάσεων διά τούς εκλογείς της 
επαρχίας αύτοϋ.

Καί πώς ήδύνατο τοιαύτας έχων πεποιθήσεις νά καταστή ισχυρός έν 
τή πολίτικη, άφού τό μικρόβιον τοϋ κόμματος είχε προσβάλει ολόκληρον 
τό πολιτειακόν σώρια, άφοϋ ήτο μονάς, κηρύττουσα τήν βουλευτικήν 
άνεξαρτησίαν έν μέσω άνταγωνιζομενων κομμάτων, άφοϋ έπάλαιεν εις 
κατά συντεταγμένων στρατών έχθρικώς μέν πρός άλλήλους διακειμέ- 
νων, έχόντων δμως κοινήν τήν θρησκείαν τοϋ κόμματος, πρεσβευόντων 
έναμίλλως τό δόγμα αύτοϋ ; Καί δμως ένέμεινε καί έμμένει κρατών τήν 
σημαίαν του καί άντιπαλαίων έν όνόματι αύτής κατά πάντων. Φιλοδο
ξίαν έ'χει ταύτην καί μόνην νά ϊδη έφαρμοζομένας τάς άρχάς του, τήν 
άποκέντρωσιν έν τή διοικήσει, τήν νομοθετικήν έξόντωσιν τής συναλ
λαγής. “Αν θά ύψωθή ό ίδιος είς τά πολιτικά άξιώματα, ολίγον τον 
μέλει. ’Αρκεί αί άρχαί του νά ύψωθώσι. Δυστυχώς δμως έν Έλλάδι, 
πεποιθήσεις καί γνώμαι τοιαϋται εινε βαρύ φορτίον έμποδίζον τήν πολι
τικήν ένίσχυσιν τοϋ άτόμου. Ευτυχώς αί άρχαί τού Φλογαΐτου κατακτώσιν 
οπαδούς όσημέραι. Γάλλος βουλευτής δημοσιεύσας πρότινος μελέτην περί 
άποκεντρωτικοϋ συστήματος, δι ’ ού καί μόνου νομίζει δτι δύναται νά 
σωθή ή Γαλλία, έπικαλεϊται ύπέρ τής γνώμης του μεταξύ διαπρεπών 
συγγραφέων τής Δύσεως καί τον Έλληνα πολιτειολόγον. Καί έν τού- 
τοις οί συμπολϊταί του Χαλκιδεις ώλιγούρησαν πολλάκις τής τιμής τοϋ 
ν ’ άντιπροσωπεύωνται ύπ ’ αύτοϋ.

Πρός τά παράσημα πολλήν ήσθάνετο άπ’ άρχής άπέχθειαν. Ότε 
πρό είκοσι περίπου έτών δ τότε πρεσβευτής τής ’Ιταλίας ηύχαρίστει τόν 
άνδρα έπί τή ομιλία αύτοϋ κατά τό πολιτικόν μνημόσυνον τοϋ πρώτου 
βασιλέως τής ’Ιταλίας, καί ύπεδήλου είς τούτον δτι ό παρά τόν Τίβεριν 
κύριός του προύτίθετο νά άπονείμη αύτώ παράσημον έκ τών άνωτάτων, 
δ Φλογαίτης παρεκάλεσεν εύγενώς αύτόν νά προλαβη τό πράγμα, διότι 
δέν έπεθύμει νά εύρεθή είς τήν δυσάρεστον άνάγκην ν ’ άρνηθή τήν βα
σιλικήν ευαρέσκειαν ξένου μάλιστα άνακτος καί δή φίλης καί αδελφής 
χώρας. Τό άνέκδοτον τοϋτο καθ’ έαυτό δηλοι δτι δ Φλογαίτης άνήκει 
είς τούς έπιλέκτους τής χώρας τούς μή στέργοντας ποικίλα χρώματα 
ταινιών καί μαρμαρυγήν πολυτίμων μετάλλων έπί τών στηθών των. 
Τά άνδρικά στήθη παρίστανται άνδρικώτερα ύπό τόν άπλοϋν μέλανα 
έπενδύτην, οστις άπό εκατόν καί πλέον έτών εινε έπίσημος στολή τών 
συνηγόρων τών άνθρωπίνων δικαιωμάτων, τών σκαπανέων τής έπιστή- 

μης, τών άντιπροσώπων τοϋ λαού, τών γερουσιαστών, τών μεγάλων 
τριβούνων. Τά παράσημα άλλως ύπό κομματικών ιδίως άπονεμόμενα 
ύπουργών θεωρεί δεινόν παράγοντα προσηλυτισμού καί έξαχρειώσεως, 
δίκτυον σαγηνεύσεως θιασωτών τής αυθαιρεσίας τού ήγεμόνος, έπικίν- 
δυνον μέσον έξωνήσεως τών βουλευτικών συνειδήσεων, τρόπον ίκανο- 
ποιήσεως φατριαστικών ύπηρεσιών, δέλεαρ χαρακτήρων κενοδόξων καί 
άσθενών. Μήπως βραβεύεται δι ’ αύτών ή άρετή ; μήπως άμείβονται 
δι ’ αύτών αί έκδουλεύσεις πρός τήν πατρίδα ; ’Αληθές βραβειον έναρέτου 
μέν καί γενναίου άγωνιστού ή έθνική ευγνωμοσύνη, μεγαλόφρονος δέ καί 
έπιδεξίου πολιτικού έπαθλον ή δμόθυμος τών πολιτών έκτίμησις, τό 
κοινόν σέβας, άληθής άμοιβή τών άνδραγαθούντων, τών προαγόντων 
τήν έπιστήμην, τών εύεργετούντων τήν ανθρωπότητα, στέφανος έκ 
δάφνης καί άκόμη όλιγώτερον κλάδος έλαίας έν άνάγκη τό πρυτανεΐον 
έφ ’ δρου ζωής, δ άνδριάς μετά θάνατον- ούχί αί ταινίαι καί οί σταυροί 
τών αυλών καί τών Κυβερνήσεων, οΰς φέρουσι καί παλατίων ιπποκόμοι 
καί πρεσβειών θεράποντες καί θυρωροί τραπεζιτικών οίκων. Έν χώρα 
μόλις άρτι έξελθούση μακραίωνος καί βαρυτάτης δουλείας πολλώ άμει— 
νον έφράσσετο ή θύρα είς πάν δ,τι ύποτρέφει τήν φαυλότητα ή ύπο- 
θάλπει άδυναμίας.

Ούδέν είδος νομικών γνώσεων τυγχάνει αύτώ άλλότριον, ούδέν άντι- 
κείμενον νομικής ή πολιτικής έπιστήμης κεϊται έκτος τοϋ κύκλου τής 
είδημοσύνης αύτού. Σύνταγμα, διοίκησις, δικαστήρια, στρατιωτική νο
μοθεσία, οικονομικά, έκλογικός νόμος, πανεπιστημιακός οργανισμός, ού- 
σιαστικον δίκαιον, περί πάντων τούτων έχει έτοίμην τήν γνώμην καί 
τήν γνώμην του ούδείς άπαξιοϊ τών περί ταύτα άσχολουμένων. Έχει 
άλλως συγγράψει έργα περί σχεδόν πάντων τών άνωτέρω, έκδώσει δέ 
μετά τής σχετικής νομολογίας καί πολλών έρμηνευτικών σημειώσεων- 
πάντας τούς δικαστικούς νόμους, δπερ άπήτει χαλκεντέρου άντοχήν καί 
φιλοπονίαν, ή δέ συγγραφική αύτού γονιμότης άποτελεϊ άληθώς έξαί- 
ρεσιν ούχί λίαν συνήθη έν τόπω έν ω ή πνευματική έσοδεία εινε κατ’ 
έ'τος τά μάλιστα πενιχρά. Καί τούτο ένώ άφ ’ ενός εινε πλεονέκτημα 
εινε άμα καί μειονέκτημα τού έργου του έξεταζομένου είς τά καθ ’ έ’καστα 
αύτού μέρη. Ή πολυμερής τού άνδρός δράσις ήλάττωσεν έν τισι κατ’ 
άνάγκην τήν έπιστημονικήν βαθύτητα- διότι οΐα άπέβη ήδη ή έπιστήμη, 
ή είς πάντας αύτής τούς κλάδους εύδοκίμησις εινε ανέφικτος καί μόνον 
έν τή έξειδικεύσει καί τώ καταμερισμώ κεϊται τό μυστήριον τού έπι- 
στημονικού τελείου. Ό Φλογαίτης άπό φύσεως καί χαρακτήρος καί

ι
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παιδεύσεως ητο κεκλημένος έπι τάς πολιτικάς έπιστήμας, έν αις έξόχως 
ήδύνατο νά διακριθή ώς και έν τή ένεργφ πολίτικη, τά κοινά πράτ- 
των, νά έξυπηρετήση τά εθνικά συμφέροντα. Άλλά δικηγορία, συλ
λογών νομοθετικών εκδόσεις—εινε δέ αί αύτοϋ άρισται τών ύπαρχουσών 
παρ’ ήμϊν—νομικού λεξικού και πολιτικής δικονομίας συγγραφαΐ είσίν 
έργα, άτινα, εΐ καί καθ’ έαυτά μαρτυροϋσι πολυμάθειαν, δέν δύνανται 
ή νά θεωρηθώσιν έπιζήμιοι παρεκκλίσεις έν τφ έπιστημονικώ βίω άνδρών, 
οίος ό Φλογαΐτης. Πλήν άτυχώς τοιαϋται τινές ίδέαι καί άντιλήψεις 
είνε άκατανόητοι δλως καί ξέναι παρ’ ήμϊν, φαίνεται δέ δτι ή έλλειψίς 
των δέν άφήκεν άνεπηρέαστον καί τόν ήμέτερον πολιτειολόγον.

Ότε ή ιδέα τοϋ άνεξαρτήτου έκλογικοϋ κέντρου προκύψασα έν μέσω 
έγίνετο άσπασίως δεκτή ύπό τοϋ κοινού, οί δημιουργοί καί άνάδοχοί του 
άπέβλεψαν εύθύς πρός αύτόν ώς πρός τόν άνδρα δστις ήδύνατο ν ’ άναπε- 
τάση άπό τής πρώτης λαϊκής αιθούσης τών ’Αθηνών έπαξίως τήν ση
μαίαν τής πολιτικής ανεξαρτησίας. Καί πράγματι άπετάθησαν πρός τόν 
Φλογαΐτην, ΐνα άπό τοΰ νεοτεύκτου βήματος τούτου κηρύξη τάς έγνω- 
σμένας άρχάς του και άνέλαβεν οΰτος νά όμιλήση έν όνόματι τής έπι- 
τροπής τοϋ Κέντρου καί διερμηνεύση τά έλαύνοντα ταύτην καινά φρο
νήματα, διδάσκων καί ύποστηρίζων τάς άρχάς τής δι ’ άποκεντρωτικών 
νομοθετημάτων έξαφανίσεως τής συναλλαγής ένώπιον τοϋ συρρέοντος 
έκεϊ άθρόου λαού. Έδέχθη μάλιστα καί τήν ύπό τοϋ Κέντρου προσενε- 
χθεϊσαν βουλευτικήν ύποψηφιότητα έν τή ’Αττική, πρό τής οποίας έγ- 
κατέλιπε τήν ιδιαιτέραν αύτοϋ έπαρχίαν, έλπίζων έντεΰθεν προσφορω- 
τέραν τήν ύπέρ τής κατισχύσεως τούτων ένέργεκκν του. Ώμίλησεν άρα 
έν όνόματι καί τοϋ Κέντρου καί εαυτού έπαναλαβών δ,τι πλειστάκις καί 
έν τή Βουλή καί διά συγγραμμάτων ειχεν ύποστηρίξει δτι δηλαδή τό 
Σύνταγμα έρείδεται έπί τής άρχής καθ’ήν ή έκτελεστική έξουσία λογο
δοτεί ένώπιον τής Βουλής. "Οθεν όπως ή νομοθεσία έπιφέρη τά προσή
κοντα άποτελέσματα, πρέπει ή Βουλή ένώπιον τής οποίας οφείλει έκείνη 
εύθύνας νά ή αδελέαστος, διότι άλλως άνατρέπονται έν τή ούσία αύτών 
αί συνταγματικαί βάσεις. Καί εινε άδύνατον νά ώσιν οί βουλευταί άδε- 
λέαστοι, δπου ή έκτελεστική έξουσία δύναται νά δελεάζη διά παροχών 
τούς βουλευτάς καί τούς έκλογεϊς. "Οπου τοϋτο συμβαίνει ή κυβέρνησις 
άποξενοϋται τών κυβερνητικών έργων, ή διοίκησις μεταβάλλεται είς 
ταπεινήν θεραπαινίδα τών άξιώσεων καί τών συμφερόντων τών ύπουρ- 
γικών βουλευτών, ούτοι δέ ύποτάσσουσι τό βουλευτικόν καθήκον είς τάς 
αξιώσεις τής Κυβερνήσεως. Έκ τούτου δ’ επέρχεται δτι φατριάζει 
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σκανδαλωδώς ή διοίκησις καί μεροληπτεί ή δικαιοσύνη, δτι πολλαπλα- 
σιάζονται τά αδικήματα, δτι καταπίπτουσιν αί εισπράξεις καί τό χεί- 
ριστον δτι ψηφίζονται νόμοι έλαττωματικοί, άτελεϊς, πολλάκις δέ καί 
έντελώο σκανδαλώδεις, ψηφίζονται προϋπολογισμοί έπιβαρύνοντες τόν 
τόπον δι ’ έπαχθών δαπανών, έκ τών όποιων, ώς ήδη έν Ελλάδι, έπέρ- 
χεται πολλάκις ή κατάπτυστος χρεωκοπία.

Συμπέρασμα δέ τοϋ έν τώ κέντρω κηρύγματος του, ώς καί τοσούτων 
άλλων ομιλιών αύτοϋ προηγουμένων έν τή Βουλή ή έκτος αύτής, ήτο 
δτι, δπως έπικρατήση γνήσιος συνταγματικός βίος καί έν Ελλάδι, άπη- 
τεϊτο σύμφωνος πρός τό πολίτευμα νομοθεσία, προασπίζουσα τελεσφόρως 
τά συνταγματικά δικαιώματα τών πολιτών καί άσφαλίζουσα τήν νόμιμον 
συνταγματικήν διοίκησιν διά τής έξαφανίσεως τής συναλλαγής.

Δέν πταίει άρα τό σύνταγμα, τό όποϊον αίτιώνται τοσοϋτον αύτοχει- 
ροτόνητοι πολιτειολόγοι. Δύναται μέν καί τοϋτο νά ή πλημμελές περί 
δευτερευούσας τινάς διατάξεις αύτοϋ, άλλά δέν χρήζει διά τοϋτο καί 
μετατροπής ριζικής, άφοϋ μάλιστα καί τάς έλλείψεις αύτοϋ ήδύνατο νά 
θεραπεύση ή δι ’ άποκεντρωτικών νομοθετημάτων χειραφέτησις έκλογέων 
καί βουλευτών. Οΰτω φρονεί καί ό Φλογαίτης, ούτινος ή γνώμη προκει- 
μένου περί τοϋ καταστατικού νόμου τής πολιτείας έ'δει πάντως ούχί 
όλιγώρως νά άκουσθή. Διότι δπου καθιεροϋνται μέν όιά τοϋ συνταγμα
τικού χάρτου τό ύπεύθυνον τών άρχόντων, ή ένώπιον τών νόμων ίσότης, 
ή έλευθερία τοϋ προσώπου, τής θρησκευτικής συνειδήσεως, τοϋ πολιτικού 
φρονήματος, άλλ ’ ή νομοθεσία δέν παρέχει τήν δέουσαν άσφάλειαν είς 
αύτά, έπέρχεται οΐα κατάστασις καί ύπό τά τυραννικά ή ολιγαρχικά 
πολιτεύματα.

Τί ώφελεϊ ή καθιέρωσες τής άτομικής έλευθερίας έν τώ συνταγματικφ 
χάρτη, δταν κακόβουλοι άνακριταί ή εισαγγελείς κακότροποι δύνανται 
έν όνόματι τών νόμων νά παραβιάζωσιν αύτήν άτιμωρητεί; Τί σημαίνει 
ή εύθύνη τών ύπουργών, δταν ούτοι διά τής είς χεϊρας αύτών ισχύος 
άναδεικνύονται άνώτεροι τής εύθύνης, δεσμεύοντες τούς δικαστάς πρό 
τών όποιων ώφειλον τών ύπ ’ αύτών πεπραγμένων εύθύνας ; Τις ή χρεία 
συζητήσεως τοϋ προϋπολογισμού καί τών συναφών φορολογικών νόμων, 
άφοϋ ή συζήτησις είνε εικονική, τής σιωπής τών βουληφόρων ώς καί τής 
ψήφου των προησφαλισμένης τή κυβερνήσει διά τής μαγείας τών παρο
χών ; Ελευθεριάζει μέν άρα έπαρκώς τό πολίτευμα, άλλά χάρις είς 
άνελεύθερον καί τυραννικωτάτην νομοθεσίαν ή κεντρική έξουσία δύναται 
νά μηδενίζη τά έξ αύτοϋ άγαθά.

4
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ΓΙρός εισαγωγήν άναμορφωτικής τοιαύτης νομοθεσίας άπαιτεϊται ισχυρά 
καί έπιβάλλουσα κοινή γνώμη, ήτις ελειπε κατά τά τριάκοντα καί 
πλέον έ'τη τά διαρρεύσαντα άπό της νέας συνταγματικής περιόδου της 
χώρας καί την οποίαν δ Φλογαίτης έπειράτο σαλευομένην ετι τότε νά 
έπιρρώση.

Ή ετυμηγορία της ’Αττικής κάλπης καί περί πάντων τών συναγω
νιστών τοϋ Φλογαίτου καί περί αύτοϋ ητο- όχι. Πλεϊσται δαως τών 
επαρχιακών εφημερίδων κατηρτισαν εκτοτε έν ταϊς έ'δραις αύτών καί 
περί αύτάς συνδέσμους άποσκοποϋντας είς την ύποστήριξιν τών άρχών 
της άποκεντρώσεως ύπό την επίτιμον προεδρείαν εκείνου. Τηλικαύτη 
άλλως εινε ή δύναμις της άληθείας, ώστε καί αύτοί οί συναλλακτικώ- 
τατα πολιτευθέντες καί έξωθήσαντες την χώραν διά της κομματικής 
αύτών πολιτείας κατά κρημνών, ήναγκάσθησαν έκπεσόντες της άρχής, 
νά έπικαλεσθώσι την άποκέντρωσιν και την έξαφάνισιν της συναλλαγής. 
Ό τύπος λησμονών δσα έξήμεσεν άλλοτε κατ ’ αύτών προσποιείται ένίοτε 
ότι πιστεύει είς την καλήν πίστιν των καί επικαλείται την αύθεντίαν της 
γνώμης των ύπέρ τών αποκεντρωτικών άρχών, ένώ αύται παρά τών 
νεοφώτιστων δύνανται νά προσδοκώσιν δτι πρός έπικράτησιν αύτών αί 
ΐδέαι τοϋ Ναζωραίου άπό τών Λευιτών τοϋ Κορανίου.

Καί νϋν ήδύνατό τις εύλόγως νά ερώτηση πώς δ έκ Χαλκίδος πολι- 
τευτης έκ τών πρώτων κατ’ άρχάς ρητόρων καί ύποψηφίων τοϋ άνεξαρ- 
τήτου πολιτικού κέντρου, εΐτα δέ καί πρόεδρος αύτοϋ, δέν συνεκράτησεν 
έν αύτφ την ζωήν ην έπέδειξε κατά την πρώτην έμφάνισίν του, πώς δέν 
προήγαγε τό γόητρον καί την δύναμιν σωματείου κατορθώσαντος έν 
βραχυτάτω χρόνω νά έξεγείρη παρά μεγάλη μερίδι τοϋ λαοϋ της ’Ατ
τικής ένθουσιασμόν τηλικοϋτον ύπέρ τών άποκεντρωτικών άρχών, άλλά 
τό άφηκε νά οβεσθή καί νά έκλίπη έν μέσω τών άγκαλών του ; Οί αύ- 
στηρότεροι τών κριτών δέν ώκνησαν νά άποδώσωσι τοϋτο εις ε”λλειψιν 
παρ ’ αύτώ χαρισμάτων διοικητικότητος καί άρχικης έπιβολής. “Ισως τό 
ζήτημα δέν εινε άξιον νά άπασχολήση ήμάς σπουδαίως. Διότι τό ασύ
στατον τών πολιτικών ημών ηθών έξησθένησε τό άνεξάρτητον κέντρον 
άμα τή έπαύριον τής 16 η; ’Απριλίου διά τής άδιαφορίας καί τής άπο- 
δράσεως πλείστων τών οπαδών του, οΐτινες εσπευσαν νά έπανακάμψωσι 
τή έπιούση τής ήττης εις τήν κομματικήν μάνδραν των, ένώ οί άπομεί- 
ναντες έν αύτώ πιστοί ήσαν έκ τών προθύμων μέν τό πνεύμα, κενών δέ 
τό θυλάκιον δράσις δέ γενναία ήτο πάντως άδύνατος μετά συναγωνι
στών, οΐτινες συνερχόμενοι ειχον πρό παντός νά άσχοληθώσι περί τοϋ διά 

τίνων οικονομικών έφευρέσεων καί συνδυασμών θά κατωρθοϋτο νά διευκο- 
λυνθή ή άπότισις ένοικίων καθυστερούντων ! Καί έν τούτοις δέν δύναται τις 
νά μή θλιβή άμέτρως δταν άναλογίζηται δτι έπιτυχής διοργάνωσις τοϋ ανε
ξαρτήτου κέντρου καί εύδοκίμησις αύτοϋ διά τής διαφωτίσεως τής κοινής 
γνώμης καί τής παρασκευής καί διαπλάσεως τών έκλογέων χρηστοτέρων 
καί έλευθερωτέρων πολλάς ήδύνατο νά παράσχη ύπηρεσίας είς τόπον πολι- 
τικώς άνερμ-άτιστον, πιθανώς δέ διά τής φρονήσεως τής συντηρητικότητος 
καί τής φιλοπατρίας αύτοϋ νά πράξη δτι ούτε ή Βουλή κομματίζουσα 
άσυγγνώστως ούτε ό τύπος άμελέτητος έντελώς έ'πραξαν ΐνα προληφθώσιν 
ολισθήματα, ών τά έπακόλουθα θρηνοϋμεν πάντες νϋν άνεπανορθώτως.

Ό έπισκοπών τόν πολιτικόν βίον καί τά προσωπικά χαρίσματα τοϋ 
άνδρός διαπορεϊ μετά δυσφορίας δτι τοσαύτη άρτιότης μαθήσεως καί 
άρχών καθαρότης καί ήθικοϋ φρονήματος σταθερότης καί έπιβολή άνέ- 
δειξαν μέν άτομικώς έν τή έκτιμήσει ύγιαινουσών συνειδήσεων τόν κά
τοχον αύτών, άλλά δέν ισχυσαν νά τόν έπιβάλωσι καί νά τόν άναδεί- 
ξωσιν έν τή ένεργώ πολιτική έπ ’ άγαθώ τής πολιτείας. Προήλθεν άρά 
γε τοϋτο έκ τοϋ δτι δ άνεξάρτητος πολιτευτής δέν φέρει έν έαυτώ τά 
πρακτικά καί οργανωτικά έκεϊνα στοιχεία τά όποια εινε απαραίτητα 
δπως ό ιεροφάντης ιδέας τινός δυνηθή νά δώση είς αύτήν πρακτικήν ύπό- 
στασιν, δεσπόζων προσώπων καί πραγμάτων, συμπηγνύων μερίδα όμο- 
φρόνων καί έλκύων ύπό τήν σημαίαν αύτής ένθουσιώντας οπαδούς ; “Η 
ύπήρζεν άποτέλεσμα τής μέχρι τοϋδε πολιτειακής ήμών καταστάσεως 
εύνοούσης μόνον τούς όργανωτάς κομμάτων προσωπικών, παντάπασι δέ 
άνεπιτηδείας εις τό νά εύνοήση άπλώς τους ευγενεϊς κηρυκας αοια- 
φθόρων ήθικοπολιτικών άρχών ; Έν έκατέρα περιπτωσει ουοεμια αμ
φιβολία δτι ή μέχρι τοϋδε τουλάχιστον άποτυχία τοϋ κ. Φλογαίτου έν 
τή πρακτική πολιτική οφείλεται έπί τιμή αυτού εις τον άκαμπτον χα
ρακτήρα του, τό δέ άτρεπτον καί άτεγκτον αυτού καί έν μέσω τών 
άποτυχιών καί ή θρησκευτική προσήλωσις είς άρχάς έντιμους έπί θυσία 
τής προσωπικής φιλοδοξίας, δπως κοινώς έννοεϊται αΰτη παρά τών 
δρώντων έπί τής πολιτικής σκηνής, έξαίρει τό ηθικόν άνάστημα τοϋ έκ 
Χαλκίδος πολιτευτοϋ. "Αν δέ δέν ήσφάλισεν εις αύτόν κοινοβουλευτικήν 
ηγεσίαν, πάντως όμως η στάσις του αυτή τω προσεπορισε την ',ωηραν 
συμπάθειαν τοϋ άπό περιωπής κριτοϋ διαβλέποντος έν αύτώ χαρακτήρα 
έν χρόνοις καθ’ οΰς ή σπάνις τούτου καί τοϋ ήθους ή ύγρότης είχε θεω- 
ρηθή τό μάλιστα άπαραίτητον έφόδιον πρό; κτήσιν πολιτικής ουνάμεως 
καί ίκανοποίησιν προσωπικών ορέξεων καί πόθων,
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Ό Φλογαίτης άπέτυχε πάντωο έν β-έρει, διότι ήτο χαρακτήρ καί 
ήθέλησεν έπί πάση θυσίεκ νά υ-είνη τοιοϋτος. Μέχρι τοϋδε άπέμεινε |Λ0— 
νον κήρυξ άρχών, υ.ή στέρξας νά προσχώρηση είς τούς επιτηδείους, ουδέ 
νά έννοήση καί υ.ετέλθη τάς μεθόδους αυτών. Οί έμ,πειρικοί της πολίτι
κης δύνανται νά τόν ψέγωσιν έπί τούτω, άλλ’ ό φιλόσοφος της πολίτι
κης δέν δύναται νά μή απότιση αύτώ ειλικρινή φόρον έκτιμ.ήσεως καί 
νά μή όμολογήση ότι ένίοτε ή άποτυχία αξίζει νά γεραίρηται πλειό- 
τερον πολλών έπιτυχιών.

(’Ιουΐ'ον 1897) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΑΛΛΙΣΓΓΕΡΗΣ

Ο ΔΕΣΜΩΤΗΣ

£1ερω νά ψάξω καί νά βρω 
διαμάντια καί ζαφείρια χίλια 
κι’ απ’ τοΰ γιαλοΰ τδ θησαυρό 
μαργαριτάρια καί κογχύλια.

Κ’ έτσι τεχνόπλεκτα, δετά
με λούλουδα μαζή κι’ αστέρια
νά τά φορής καμαρωτά
’ς τδ μέτωπό σου καί ’ς τά χέρια.

Ξέρω 'ς τδ διάβα σου 'μπροστά 
ρόδα καί κρίνους νά μαδήσω, 
ξέρω μέ λόγια ταιριαστά 
τή ‘/άρι σου νά τραγουδήσω.

£ί

Ξέρω δταν σύ μέ τυραννής
νά σέ κυττώ καί νά σωπαίνω, 
ξέρω νά κλαίγω όταν πονής, 
ξέρω όταν κλαίγης νά πεθαίνω.

Σεπτέμβριος 1897 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΕΜΗΣ
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ΦΩΣ ΚΑΙ ΣΚΟΤΟΣ

Η ΑΓΩΝ1ΩΣΑ ΑΜΑΡΤΙΑ

ΟΥΣ αιθέρας καί τόν ζόφον.
Τούς δύο (ανεξερεύνητους τούτους πόλους της σφαίρας τοϋ 

ιδανικού, συνενώνει τό μυστήριον πρό τών χειρών της.
Καί κρατεί την σμικρογραφίαν τοϋ σύμπαντος.
Καί ατενίζει μικροσκοπικόν τόν ουρανόν τών άπορρητων.

. . . Την άβυσσον καί τούς χρυσούς αιώνας διορώσα παρά το άντρον 
τών Στυγίων σκιών, λησμονεί τόν Γαλαξίαν καί τούς ημιθέους, καί, ώς 
άποσβεσθέν της “Ιριδος τόξον, βυθίζει τό βλέμμα καί την διάνοιαν εις 
τόν θνητόν κόσμον, καί αναζητεί τό σκοτεινόν αίνιγμα τοϋ βίου, την 
ακατάληπτου της γηραιάς γης προφητείαν, τόν χρησμόν τοϋ σιγηλού 
τούτου κευθμώνος, ένθα νομίζει δτι είναι τεθαμμένον καί τό σκήπτρου 
τοϋ ουρανίου πεπρωμένου.

Είς τά βάθη της άγνώστου Δύσεως, ην διορ^ διά τοϋ φακού τούτου, 
έξαποστέλλει, ώς στονόεντα έπη, τούς οίκτρούς τών άναμνήσεων όδυρ- 
μούς, τόν ελεγειακόν κλαυθμόν, καί τόν λυρισμόν δυσθρηνήτου πένθους, 
άπομνημονεύματα γήινου ουρανού, καί ουρανίας γης' νεκρικά δώρα προς 
τό πνεύμα της λήθης.

Σώμα θνητόν· πλαστουργία πηλού νενοθευμένου- χρυσή είκών, άπό- 
βλητος της πινακοθήκης τών ζώντων, άντικατοπτρίζει διά της σκυθρω
πής ΰλης την άθανασίαν, άναδυομένην έν τώ μελανώ κύματι στυγνής 
Άχερουσίας, καί μεταμορφουμένην είς κακότεχνου κατασκεύασμα ενός 
σφαιρικού όγκου.

Ό πόθος δμως, ό / ρησμολόγος ούτος μάντις τών Ήλυσίων καί τοϋ 
Ταρτάρου, μαγνητίζει τό έντάφιον ειδώλου, διαθερμαίνει τό κρυερόν καί 
τρομώδες λείψανου, τό εμψυχώνει, καί περικλείει έν αύτώ τον "Αδην καί 
την μακαριότητα.

Τούς αιθέρας καί τόν ζόφον.

Παρά τόν βράχον, την έδραν ταύτην της άσκητευούσης αμαρτίας, 
αί κλαυθμώδεις τανύονται χορδαί, δι ’ ών συγκοινωνεί μέ τά φάσματα, 
άτινα τό εύρύ χάσμα της ήνεωγμένης καί άποκαλυπτομένης γης προσ

φέρει, ώς κοϋφα προμαντεύματα τοϋ βαθυτάτου έρέβους, δπερ άπαυδ^ 

ή μετάνοια νά έρευνήση.
’Εν τώ σκιερώ σπηλαίω, ή νύμφη της πλάνης μεταμορφούταε είς σε

μνήν Νηρηίδα, ποθούσαν τά καθαρτήρια τού ΓΙυριφλεγέθοντος νάματα, 
ν’ άκούση ροχθίζοντα, δπως βαπτισθή έν τώ βοώντι θανάτω, ώς άνό- 
σιος μάρτυς. ’Ονειροπολεί ή άνυμέναιος μήτηρ είς τά έγκατα τής άβύσ- 
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σου, τον σκόπελον, ένθα θά πήξη τό έρημητήριον τής τετραυματισμένης 
ψυχής, καί αναμένει τήν δαδα τών Ευμενιδών, δπως άνεύρη έν τή σκο- 
τί% τοϋ τρομώδους πόντου, τό έρημον τοϋ πόνου κοιμητήριον.

Γλυκύ ψυχαγώγημα μαρανθείσης νεότητος μεταρσιοϊ έν τώ ζόφω τήν 
πάσχουσαν αμαρτίαν αξιοδάκρυτος καί πολυπενθής όμως αΰτη, προσ- 
κολλάται ακόμη έπί αΰχμηράς γής, καί ύφίσταται μαγικήν άφύπνισιν 
πρό τοϋ λειψάνου, καί αναγεννά τά έσβεσμένα όνειρα τής οίχομένης παρ
θενίας, καί έπιζητεΐ έν τή είκόνι τοϋ Άδου τήν ίσχυράν άποκάλυψιν 
παρηγόρων ήμερων, ών τδν ορίζοντα, τοϋ κοσμικού βίου αί άναμνήσεις, 
νά ώσιν άνίσχυροι δπως άμαυρώσωσι.

* * *

Νεκρά ή έρημος, έν πενθίμω άγρώτητι, φιλοξενεί τής κοινωνίας τδ 
ναυάγιον. Σιγή άπλοϋται πέριξ· καί ή Άρτεμις αΰτη, πλήρης ζωής έτι, 
άνευ φαρέτρας καί βελών, άλλ’ έν αποναρκώσει καί τρόμω, καταφρο
νούσα τοϋ σώματος τδ κάλλος, δι ’ ού έξηγόραζε τδν κόσμον, δέν συνήλ- 
θεν έτι έκ τών δηλητηριωόών άναθυμιάσεων τής άπεράντου τρυφής, 
καί προσπαθεί ν ’ άποδιώξη τά μυστήρια, τά έπι τής λεπτοφυούς έπιδερ- 
μίδος άποτυπούμενα, ύφ ’ ήν άνακαλύπτονται τά έλκη καί ή σηπεδών.

. . . Καί είς τάς δύο κόγχας τοϋ λειψάνου, νομίζει τις δτι έναπετέ- 
Οησαν τής θρησκείας τά δμματα, καί καυτηριάζουσι διά τών βλεμμάτων 
των τής άνομίας τά άδηφάγα στήθη. Είσδύουσιν είς τά άχανή βάθη 
μεμολυσμένης σαρκός, άνερευνώντα τί έγκρύπτει ή πλαστική τής γής 
μεγαλειότης.

Στήθη φρίσσοντα άλλοτε ύπδ τδν άσπασμόν τοϋ ήγεμόνος ή τοϋ έπι
σκόπου, τοϋ δικαστοϋ ή τοϋ κακούργου’ έφ ’ ών προσεκολλήθη τδ στόμα 
τοϋ ποιητοϋ ή τοϋ χειρώνακτος, τοϋ καλλιτέχνου ή τοϋ πλουσίου, εμφα
νίζονται πρό τοϋ άναλγήτου κριτηρίου, ενός οστού* καί κρατούσα τοϋτο 
ή αμαρτία, παρακαλεϊ, δπως τή φωτογραφήση τά ένδότατα τοϋ στήθους 
της, καί ιδη έάν άπέθανεν δ άνθρωπος.

. . . Συμβολική διεφθαρμένου, καταχθονίου, καταπεπτωκότος κόσμου, 
λησμονήσαντος τής λάγνου ΰλης τήν πάλην.

** *

Τήν φιλαυτίαν καί τόν τύφον έχει θάψη πλέον ή άθυυ.ία. Τής ηδονής 
τήν μέθην καί τήν άπόλαυσιν, έχει έξαντλήση δ κόρος.

Το ώραϊον μέλλει ν’ άποθάνη.
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Καί ή καλλονή αΰτη, ειρον φιλοτέχνημα καί κοϋφον πλέον, θά καταρ-
I 9 !S ~ρεύση εν σποοω.
Τής πανδήμου ’Αφροδίτης τδ θυμίαμα δέν τήν ένθουσι^ ήδη, καί, 

άπαρνουυ.ενη τον βωμόν, ένθα εθυσιασε τα γοητευματα και τους πόθους, 
άποψυχραίνει τά χείλη τών διηνεκών άσπασμών.

’Ανίκανος πλέον πρός δόξαν, γαληνιαίους θριάμβους, καί τιμάς, γνω- 
ρίζουσα μόνον τής μετάνοιας τδν άκάνθινον στέφανον, άποδιώκει τάς 
οπτασίας τής έγκοσμίου μεταφυσικής, σκορπιζούσης τά πτερόεντα έπη 
τών αίνων, καί προσδοκ^ τούς κόλπους ενός άγιου μνηστήρος, άύλου 
πλέον, φασματώδους, άγγελικου.

* « *

Άθλια ματαιότης ! Ποιητικαί έμπνεύσεις καί παραμυθία ψυχική ένό- 
μιζον δτι σέ λικνίζωσιν έτι, καί ύψηλή φαντασία, δτι έμελλε νά δια- 
σώση έν τώ άγώνι καί τώ σάλω το λάφυρον τής τύχης. Ουαι εις την 
λιποψυχούσαν συνείδησιν καί τήν ευτολμίαν. Αποοιωκει εξόριστον την 
άριστοτεχνίαν τής σαρκος και τά εγκόσμια θέλγητρά της, αφού τά 
σφράγιση δι ’ αίματος βορβορώδους. Καί άπόβλητα τά φάσματα, τά διά 
τής ΰλης έξυφασυ.ένα είς τόν νυμφώνα τδν πολύφιλον, διαμορφοϋσιν είς 
μυθολογίαν τδ δράμα τδ πολύκροτον τοϋ βίου, καί το άσμα τών κοσμι
κών χαρίτων, έν άγριοι μεταμορφοϋται μελωδία.

Όλβιότης έν τή αισχύνη κατασυντρίβει τούς θησαυρούς της, καί 
συνθάπτει τά θρύμματά των μετά τών ξηρανθέντων τοϋ έαρος στεφάνων.

Γαληνιαια μυσταγωγία τών άδήλων τής ειμαρμένης νόμων, σταματά 
τήν κοινωνίαν κατακτώσαν. Νεαρά τής ζωής ηδονή άπόλλυται είς κό
σμον παρελθόντα, καί ώς σκιά ήδη πέριξ τοϋ τάφου, αναζητεί είς αίω- 
νίαν νύκτα, τοϋ Άδου τδ αυστηρόν πνεύμα.

Κατήφεια βαρύνει τήν νενεκρωμενην ευμελειαν, aat οίκτος πλέον, ανευ 
βλασφημίας καί άρών, συγκρατεΐ έρημήτιοα τήν ’Αμαζόνα, μακράν τής 
κινδυνώδους έλευθερίας. Μία παραμυθία βαυκαλ,ιζει την φαντασίαν, και 
τδ ευφρόσυνου τής έλπίδος βλέμμα έλεεϊ το άπορφανισθεν κάλλος, εις ο 
δέν άντήχησεν ούδ ’ εύπρόσδεκτός ποτέ τόνος τής γλυκείας μητρικής φωνής.

:·ι %

— Χρυσέ ήλιε ! Δάνεισαν μοι τήν όιραιοτεραν σου ακτίνα, ϊνα φω
τίσω τήν ψυχήν μου τήν άγωνιώσαν, καί καταθέσω την άλγοϋσαν μου 
καρδίαν, ώς σφάγιον έπί τοϋ βήματος τούτου τών νέων μου οιωνών.
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Μεθύσκουσα ή τάλαινα ελπίς ύπό τών άναθυμιάσεων της ταπεινής 
ταύτης θυσίας, ας άτενίση πρώτην φοράν τόν γλαυκόν ουρανόν, άνευ τών 
νεφελών πλέον, ένθα κυλιέται ή αιώνια θεωρία τοϋ αγνώστου μου Θεού.

Και σύ πολυφίλητου λείψανον ! έάν τό στήθος μου άπεδίωξε την 
σεανήν σου θέαν, ήδη, διά τών καυμάτων του επιζητεί ταύτην έλεή— 
μονα, όπως έν τή τέφρα του, μή άποσβεσθή δ τερπνός μου πόθος, δστις 
ένθουσι^ πρό της θείας σου σιγής.

Καύματα άπαίσια* σφραγίδες της σαρκικής μου βίβλου, ας διαρρα- 
γώσιν ήδη πρό σοϋ, δπως άνοίξωσιν δδόν είς τούς χειμάρρους, ών αδυ
νατώ πλέον νά συγκρατήσω την δρμήν.

Τοϋ αναθέματος δ δεσμός διαλύεται ήδη έν τή αποχαιρετιστήριο» άρα, 
καί αναψυχή βαλσαμώδης έν τη δεήσει της σωφροσύνης έπί σεβάσμιας 
γης, μοί άναπτερώνει, έπί πνοής πανσιλύπου αύρας, τά λείψανα
της άδιαφθόρου ήβης, τά αγνά ταϋτα νυμφεια, άτινα διεφύλαζα διά σέ, 
τυμβόχωστος οΐκησις.

Παρθένος τών έσχατων έρώτων, ήν ή γοητεία σου, τάφε, ήχμαλώ- 
τισεν ήδη, έχω ένα παλμόν έπιθανατίου καρδίας, άγνόν, διά ν’άνταπο- 
κριθώ είς τοϋ παραδείσου σου τάς συγκινήσεις.

Τοϋ παραδείσου ! δστις, φεϋ ! δέν προωρίσθη δι ’ έμέ !
Τοϋ παραδείσου ! τής μεμακρυσμένης ποιήσεως, τής μουσουργίας τών 

αιθέριων πλασμάτων, τής εποποιίας τών αγγέλων, ού τό όνομα έγνώρισε 
τής έρημου ή θυγάτηρ, προσενεγκοϋσα έν συντριβή τών δακρύων τάς νε- 
κρικάς σπονδάς.

Ή οδύνη, μήτηρ ένος μυστηρίου καί ένός θνητοϋ, έγέννησε καί έμέ- 
τήν άπώλεσα, καί ήδη άνευρίσκω ταύτην ενταύθα.

Ω κεφαλή άγια- είκών τοϋ ουρανίου θόλου, πνεϋμα τών σεπτών μου 
έρειπίων, έ'αίσιον σύμβολον τών νέων μου ονείρων, σέ λατρεύω. Καί, 
οίμοι ! άν ασθενής ήχώ τής θελκτικής μου ιστορίας, σοί διαταράξη τήν 
γαλήνην, πείσθητι είς τής καρδίας μου τήν διάχυσιν, καί δέχθητι τό 
δάκρυ τής αμαρτίας, τόν στεναγμόν τοϋτον τών σβεννυμένων μου οφθαλ
μών, τήν σταγόνα ταύτην τής βροχής, είς ήν έκσπα τοϋ στήθους 
μου ή θύελλα.

Οίμοι τάλαινα ! Δέν ύπάρχει μικρός χώρος είς τάς έρημους σου κού- 
πτας, καί τούς μυστηριώδεις σου κόλπους, και δι ’ έν πενιχρόν λείψανον 
τοϋ γήινου μυστικισμοϋ ;

Κεφαλή άγια ! Ευφρόσυνου τοϋ ολέθρου μου καταφύγιου ! ποθώ νά 
πανηγυρίσω πλέον έν τή μνήμη τών νεκρών σου, έν τή αιώνια τών άπορ- 
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ρητών σου έορτή, μίαν χαρμονήν, καί νά ψάλλω παρά τήν τελετήν τής 
άγιωσύνης σου τήν έπφδόν, ήν μοί οιεφύλαζε τοϋ πένθους μου ή αρμονία.

. . . Έλεος ! Ό Θεός σου κατέρχεται έπί τής γής, διότι τδν αισθά
νομαι έν τή καρδίιγ μου.

. . . Έάν οί έγκόσμιοι θεσμοί καί τό δυσμενές πεπρωμένου μοί ήρνή- 
θησαν γωνίαν τινα τής οικουμένης, τά ήλύσια δμως, άτινα έγκρύπτεις, 
δέν θά άρνηθώσι τής τρεμούσης ψυχής μου τδν άσπασμόν.

Μ ’ έμίσησαν αί ήμέραι καί δ ήλι,ός των’ άλλ ’ αί άκτΐνές του θά ώσιν 
ώραιότεραι έπί τοϋ τάφου μου, δν θά μοί οωρήσης.

Κατεμέτρησεν ή κοινωνία τάς άστάτους μου έπιθυμίας, ας μοί έχο- 
ρήγησε, και παρηκολούθησε τήν πάλην, είς ήν μέ έ'ρριψε, άλλά μέ έγκα- 
τέλειψεν ήδη είς τδν άγώνα, δν καταβάλλω διά νά άναζήσω. Μέ έδη— 
λητηρίασε, καί μοί ήρνήθη τόν ύπνον τής άθωότητος.

Καί ήδη, θελκτικέ άγγελε τής φιλοσόφου μου μελαγχολίας, δός μοι, 
ώς ουράνιον βάλσαμον, ωχρόν φέγγος, έν τή έπικηδείω μου αγρυπνία, 
καί άφες με ν’ άκούσω τήν έρημίτιδα φωνήν μου, άπηχοϋσαν έν τω 
χορώ άγιων τεθνεώτων.

Κρύψε με ύπό τδ παραπέτασμα τής αίωνιότητος, καί πήξον τόν σταυ
ρόν, τόν άχώριστον σύντροφόν σου, έπί τών λίθων, οΐτινες θά μέ καλύ- 
ψωσι. Τών λίθων, τών όστών τούτων τής γής, οΐτινες θά προσοεχθώσιν 
ένα έτι σκελετόν.

Τότε, οί έπιζώντες, δι’εκείνου, δστις θά δμοιάζη ιστόν ναυαγήσαντος 
πλοίου, θά κατανοήσωσι τήν λύσιν τής κοινωνικής δραματουργίας.

Κατακλίνω έπί σοϋ τήν βεβαρυμένην κεφαλήν μου, ιερά κεφαλή, καί 
ονειρεύομαι τήν ψυχήν μου μεταφερομένην είς νέφος τής άπωτάτης δύ- 
σεως, δπως άναγνωρίση τοϋτο ώς πατρίδα καί τάφον, καί θαυμάζω σε, 
ώς κοινωνδν τών συμφορών μου, άς έγέννησεν δ κρύφιος μου μαρασμός, 
καί σέ θεωρώ ώς προμήνυμα τής ποθεινής μου πτήσεως προς τάς πρώ- 
τας άρμονίας τοϋ ούρανοϋ.

Μοί φαίνεσαι ήλιος τοϋ νέου μου κόσμου, σύ μάρτυς τών δακρύων 
καί τής στοναχής.

“Ω, δός μοι τήν ειρήνην πολυλάτρευτον πνεϋμα !
Πνεϋμα τών αιθέρων καί τοϋ ζόφου.

** &

“Αδηλος σωρός. Τιτάν, μεταμορφωθείς πρό τοϋ Φοίβου είς παιδίσκην.
Ιωαννου Λρςενη «ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ» 14
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Ήώς αιωνίου έρωτος, περιτρέχουσα την γην έπί χρυσού άρματος, καί 
αίφνης άνευ λάμψεως παρερριμμένη ώς κίβδηλος χρυσός εις σπηλαιώδη 
κιβωτόν. 'Εστία πυρός μανιακού, πυρποληθεϊσα ύπο τών φλογών της.

Οίκτρά τοϋ σώματος ευπρέπεια. ’Ακαλλώπιστος κόμη άπλοϋται 
νεκρά έπί τοϋ τράχηλου. Ό Ζέφυρος δέν την θωπεύει πλέον. Στιλπνή 
μαλθακότης.

Καί είχε πλασθή άπό μύρα άνθέων,άπό ζύμ.ην, δι ’ ής γνωρίζουσιν αϊ 
Έλικωνιάδες νά πλάττωσι τά μαρμαρώδη ινδάλματα των. "Αγαλμα 
ένθέου σμίλης, έθισθέν είς γονυκλινείς προσκυνητάς, καί άναπνέον τά 
άρώματα ποιητικών άνθώνων.

Τό μετά χιονώδους λευκότητος συγκεκραμένον ερύθημα, μετεβάλλετο 
είς φλόγας έν ταϊς ήδονικαΐς τοϋ πάθους παραφοραϊς, καί ή φρικίασις 
τών ύπερερεθισμένων αισθήσεων, εις τάς άθεμίτους συμμίξεις, έδημιούρ- 
γει τήν μωράν γοητείαν είς τήν άτρόμ.ητον τής άπολαύσεως λάτριν.

Ήγεμονίς χθονίων λογισμών έν σκληρά ΰπεροψίιγ, διά βεβακχευμένων 
φθόγγων καινάς είς τούς χιμ.αιροφόρους μνηστήρας έφιλοτέχνει εύχάς, καί 
έν ώ ήδύνατο νά δμιλήσηποτε ώς άρετή, έφαίνετο μεϊραξ, καί άπεδίωκε 
τόν ενα δαίμονα, δπως έπανέλθη μετ’ όλίγον ούτος μετ’ άλλων.

Πανταχοϋ άπατη έν τή άκολάστω φιλαυτία, καί έπερχόμεναι αί 
καταιγίδες έγκατέλιπον πάλιν τήν ναυαγόν των, δπως ζωογοννηθή αύτη 
είς θερμοτέραν άγκάλην, καί μεταβληθή εις νέον παίγνιον, είς νέον είλωτα.

** *

— Καί ήδη ; Ή έν πολλαΐς άμαρτίαις περιπεσοϋσα, τούς όλολυγ- 
μ.ούς καί τάς μεμολυσμένας πνοάς τοϋ ψυχρού μου φθινοπώρου, έν μαλ- 
θακαϊς κατέκαυσα δεήσεσιν είς τόν θειον τοϋ Προμηθέως αιθέρα, καί οΐ- 
κτίρμονα τών άπαραμυθήτων μου τραυμάτων, τόν άνεξίλαστον άγγελον 
κατέφθασα, ύπέρ τήν έπισωρευθεϊσαν τών αιώνων σοφίαν.

Άνεϋρον τόν ιδεώδη τής θρησκείας τύπον, δν δ χρόνος παρουσιάζει, 
δπως ή άνθρωπότης του ή πάσχουσα μή λησμονήση τήν αιωνιότητα.

’Εάν ή άμαρτία έφερε τήν ψυχήν μου μακράν τοϋ Θεού, ήδη δ σταυ
ρός έκόμισε ταύτην πρό σοϋ, κεφαλή άγια, μαντεϊόν μου προσφιλές.

Μέ ώδήγησε πρό σοϋ, τοϋ έσταυρωμένου σου τό άστρον, καί ήδη σέ 
γνωρίζω άγωνιώσαν, καί σέ θαυμάζω συγκινουμένην.

Αίωρουμένη ύπό τής πονηράς τύχης, παρασυρθείσα ύπο τοϋ κύματος 
τής άπιστίας, έ'ρμαιον ολέθριου άνταρσίας, έρρίφθην προ σοϋ, σιγηλέ 
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μου νυμφίε' καί, έάν δ βωμός τοϋ ούρανοϋ σου, δύναται άπαξ έ'τι νά 
δεχθή θυσίαν έγκοσμίου ύλης, δέχθητί με δλοκαύτωμα. Σοί έμπιστεύο- 
μαι πλέον τήν ψυχήν μου ταλαιπωρουμένην, καί θλιβομένην έν άλγει.

Τήν ψυχήν !
"Ω, ύπάρχει αυτή, δι ’ ήν μέ διαθερμαίνει τοϋ Δαυίδ τό δάκρυ, καί 

ή μοιραία στιγμ.ή, ήτις μέ ήνωσε μέ τό προσκύνημα τοϋ λειψάνου σου, 
άναπτερώνει ταύτην έν τώ τελευταίω μου στοχασμώ, έν τή έσχάτη 
μου τέρψει.

. . . Ίκέτις πλέον, θά πληρώσω διά δακρύων, τής άθανασίας μου 
τήν λάρνακα ταύτην, καί έκεϊ έν τή άπαραβιάστω κολυμβήθριγ θά βα- 
πτίσω έν τώ νάματι τής μετάνοιας, τήν ψυχήν.

Τήν ψυχήν !
Τόν άρραβώνα ζητεί πλέον ή προσευχή μου άπό τήν προστάτιδα δψιν 

σου, δπως διά τής πτέρυγες ενός διακόνου τοϋ φωτεινού στερεώματος τοϋ 
ούρανοϋ σου, καταφθάση τόν Θεόν, δν μοί ύπόσχεται τής σιωπής σου ή 
ευγλωττία.

Οί άνθώνες τοϋ κόσμου έμαράνθησαν δι’έμέ, καί διά τών τελευταίων 
κρίνων καί χρυσανθέμων περιέστεψεν ή δειλαία άμαρτία τήν κρυεράν 
παστάδα, έρημον, άφιλον, έπικεκηρυγμένην, άτιμον.

”Ω, βοήθησαν με νά λησμονήσω τόν γήϊνον τούτον μου τάφον, καί δός 
μοι άντ’ αύτού μίαν πτυχήν τής λευκής σου νεφέλης, ήτις μοί έσκίαζε 
τούς οφθαλμούς, δπότε ήτένιζον τούς άστέρας καί τό λυκόφως.

Σύγγνωθι, τοϋ άπειρου άγνόν φώς.
Έάν ή άμαρτία μέ άπεκάλεσε Μαγδαληυήν, ή μετάνοια δμως, λη

σμονεί τό δώρον τούτο τό θλιβερόν τής γής, καί φωνεϊ περιλύπως: έλεος.

*% *

Δός μοι θειε μ.υσταγωγέ, δ,τι εΰριρς αντάξιον άγωνιώσης αμαρτωλού.
Τούς αιθέρας ή τόν ζόφον.

** ·:·· 

— Ουρανέ ! Έκ τών θησαυρών τών μυστηριωδών σου συμ.παθειών, 
σύ, προσφιλές τέρμα τής πλάνης, ήτις μοί άπεκοίμιζε τήν νεότητα, δός 
μοι νέαν ζωήν, διά ν’ άσπασθώ τόν θάνατον, τό οιαζύγιον τοϋτο τής 
γήο, τής ένοχου είς τό άνόσιον γήρας μου.

Δεχθητι έν βαθύ μυστήριον, είς τό σκότος άπωλεσθέν τοϋ χρόνου.
Αθυμος έν κατανύξει, μακράν τής στρεβλού φιλοσοφίας τής φρενα-

I
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πάτης, περιαλγώς κλαυθμηρίζουσα ή ψυχή μου, τήν ειλικρινή έρ[ΛΎΐ— 
νείαν τής ταπεινώσεως σοί αποστέλλει, ώ Ουρανέ τών προτέρων βλα
σφημιών !

Στασιώδης διαμάχη τής παράφρονος φαντασίας, πυρετός πυρπολη
τής ματαίας καλλονής, καταπαύει ήδη τήν αόρατον τοϋ νοός άκολασίαν.

Οί λυρικοί παροξυσμοί, δέν διαστρέφουσι πλέον τό πνεύμα έν άφρόνω 
άλαζονείιγ.

Έτάφη ή γόησσα βαρβαρότης.
Τά ήρωματισμένα ίχνη τών ποδών μου, τάς σφραγίδας ταύτας τών 

άποπλανήσεων διά τούς ενόχους θριάμβους, έξήλειψε τό φάσμα τών άνα- 
μνήσεων.

Καί νυν, έγερθήτε θύελλαι καί συναρπάσατε τήν μνήμην, τό βάρος 
τοϋτο τών συμ,φορών μου, διά νά λησμονήσω τό ώραΐον βεβηλούμενον είς 
τάς εναγείς καί πολυωδύνους νύκτας· νά λησμονήσω τούς ασπασμούς τών 
πενιχρών ηρώων, δι ’ ών έγνώρισα τόν "Αδην, τοϋ επιγείου κλαυθμώνος 
έγώ ή Βασίλισσα.

Ούρανέ ! έξαπόστειλόν με πλέον, ή ένα κεραυνόν, ή τό πνεύμα τών 
οπτασιών τοϋ Ίώβ, καί δέχθητι τόν ορκον μου.

Ποθώ νά ύπνώσω έν ειρήνη.
Μήν έπανέλθης πλέον άλγηδών γαλήνιον θέλω τό μέτωπον.
Θά μυηθώ τήν ποίησιν τής μάγου μεσημβρίας, καί έν τή άνερμηνεύτω 

συμπάθεια τής μεθυστικής της ηδονής, θά έπιτύχω τήν άτελεύτητον 
άγαλλίασιν.

. . . Προσφιλής θέα ! Αγία κεφαλή ! Ένθουσιώ πρό τών όμ.μάτων 
σου, καί τό βλέμμα σου τό άκτινοβόλον μοι ύπόσχεται καί μ’ ενθαρ
ρύνει είς τοϋ εξαγνισμού τό τίμιον βήμα.

Πικρά φρενοπληξία δέν δεσμεύει πλέον τήν άχειραγώγητον ψυχήν 
μου, καί ή διαμάχη τοϋ λογικού καί τής οδύνης αφανίζει τής άβρας 
καλλιέπειας, τά πρόσκαιρα ταϋτα κοσμήματα τής άνθρωπίνης έν
δειας, πρό τής φιλοσοφικής άναλύσεως τοϋ νέου μου νυμφώνος.

"Ώ μοι τής βαθυτάτης μου άγνοιας 1
Τής μοίρας τά απόρρητα, άτινα μέ συνεκράτουν ονειροπολούσαν, 

άναμένουσαν, έλπίζουσαν έν τή καυστήρα τοϋ κόσμου στρωμνή, έν 
σπασμώδει αγωνία, οιέγνωσα νϋν έν τώ θεσπεσίω φωτί τοϋ έ’αρος 
τών μακαρισμών.

Ούρανέ ! Δός μοι πτέρυγας. Ούρανέ τών προσδοκιών ! δπως άνακα- 
λύψω τάς ποικίλας τών έκτάσεών σου ιεραρχίας, καί περιφρονήσω τόν 
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κατεζοφωμένον βίον τοϋ σκοτεινού χάους, καί λατρεύσω τήν λαμπρότητά 

σου τήν άνέσπερον.
* *

— Σύμβολον καί όνειρον ή ζωή.
Ώς τδ άνθος στρέφει δπως ϊδη τόν ήλιον, οΰτω καί ή έν εύρύθμω 

αναπνοή προσευχομένη μου καρδία, πάλλουσα έν ίερόρ άρμονία, στρέφεται 
πρός τήν άθανασίαν.

Βαρυαλγής αγωνιώ. Τά δδοιπόρα πτηνά μ’ έκλαμβάνουσιν ώς ψυ

χρόν άγαλμα.
Τάλαινα καλλονή ! Φάρε τοϋ πλανωμένου έγκοσμίου πόθου ! Φώτισον 

έπ ’ όλίγον έτι τήν γήν τής έξορίας μου, μέχρις δτου σβεσθής υπο ταύ
την, παρά τό αιματώδες σάβανον τών στυγνών μου άπομνημονευμά- 
των, καί αί παγεραί τής λήθης ήμέραι, καλύψωσι διά τής χιόνος των 
τής κρυσταλλώδους τάς άναμνήσεις τής άμαρτίας.

Τοιαϋτα έντάφια λευκάνθεμα σοί οιεφυλαξεν η ειμαρμένη.
Καλλονή ! ΙΙροδότρια τής ψυχής, ήτις νϋν στένουσα αναζητεί το κατα- 

φύγιον είς τούς αιθέρας καί τόν ζόφον.......

Τούς αιθέρας καί τόν ζόφον ! Η.

ΨΑΡΟΠΟΥΛΑ
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JON φαύλοις χρόνοι; έπί γής £ιφθεις ύπό τής Μοίρας 
κ’ έν μέσω κοινωνίας ζών παντός γενναίου στείρας 
αισθήματος, τοΰ υλισμού φορώ τό προσωπεϊον' 
να πτύση τις εις τ’ άγια μή θέλων τών άγιων, 
τών πρώτων οί χριστιανοί ώς έπραττον αιώνων, 
μακράν βέβηλων οφθαλμών' τήν πίστιν μου φυλάττιο' 
ύφαίστειον, ύπό πυκνών καλύπτομαι χιόνων, 
πλήν κινδυνεύει νά σβεσθή τό πΰρ τών πάγων κάτω. 

’Ώ ναι'· πρό τής νεότητος κατέλαβε με γήρας, 
Άλλά τούς τελευταίους μου έφύλαςα σπινθήρας, 
πυράν ν’ ανάψω δι’ αυτών, έκ νέου νά φωτήσω 
πάσας τάς εΰγενεϊς μορφάς δσ’ έχουσι λαμπρύνη 
τόν Έλικών’, άλλ’ έπεσαν έν τή φρικτή άβυσσοι 
τής λήθης' και ή πρόθεσις μ’ έθέρμανεν έκείνη. 
Είς δσας ές άσχολιών πεζών καί άχαρίτων 
ύπέκλεπτα στιγμάς, αυτών τά έπη άνελίττων, 
τοΰ Καρασούτσα τούς παλμούς ευρισκ’ άνακλωμένους 
είς στίχους άρχαιοπρεπεϊς καί ώς λελαξευμένους’ 
οί στίχοι μοί έφαίνοντο βαθεΐς τοΰ Ζ αμπελιού, 
τών Βυζαντίων γλαφυροί, καί μ’ ήρεσκεν ό Λάκων. 
Πλήν πρό παντός έν’ άοιδόν μετά παλμοΰ μυχίου 
άπήντων, κ’ ύπό τών επών αυτού είλκόμην άκων’ 
άγνωστος μ’ ήτον ολως, πλήν άγαπητός μεγάλως 
άπό τοΰ πρώτου άσματος ευθύς έγένετό μοΓ

Σ. Δ. Π. Σ. Τό ώραϊον τοϋτο εργον τοϋ πολυδακρίτου ποιητοϋ, 
άψιΐ’οωιιένον είς τόν έν Σύρω έγκριτον ιατρόν καί όυιιπαθέότατον 
λάτριν τών Μουόών κ. Ν. Μύρωνα, δημοόιεύομεν πλήρες έκ χειρο
γράφου τοϋ μελωδικωτάτου έκείνου ΤοαγουδιότοΟ της ζωής, δπερ 
παρέδωκε πρός στολισμόν τοϋ παρόντος τόμον της «Ποικίλης Στοάς» 
ό άτυχης πατήρ καί διακεκριμένος Λμών φίλος κ. Μελέαγ'ρος Αθα
νασίου συνταγματάρχης, έκτιμών πολυτίμως τό ήμέτερον έργον. Τοϋ 
ποιήματος τούτου έδημοόιεύθη ατελές δλως μικρόν άπόόπαόμα είς 
τό ήμερολόγιον Σκόκου τοΰ έτους 1893.
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ή ήλικία μ’ εί'λκυεν, ή έμπνευσις, τό κάλλος 
τών στίχων, καί τό εύ'φωνον δνομ αυτοΰ ακόμη" 
ομοίως ώνομάζετο μ’ έλευθερία δστις 

’Απόλλωνος καί ’Αθήνας ύπήρξεν έρμογλύφος. 
Νεώτατος, έφαίνετο δσον ολίγοι γνώστης 
πώς στίχοι γράφοντ’ εΰγενεϊς καί οχ’ εις δχλου ύφος... 
Δέν κατακρίνω τοΰ λαού τήν γλώσσαν, αλλ εις στίχους 
άν έχω γέλωτα βραχύν τοΰ Λασκαράτου εύρη, 
άνέγνων δμως πάντοτε μέ οφθαλμούς ήσύχους 
δημώδεις στίχους θλίψεως, καί άν άκόμη εύροι 
ήσαν καθώς τοΰ Μαρκορα ή έμπλεοι ακτινών 
ώς τοΰ Παράσχου κ’ υψηλοί' αλλά, νομίζω, έπη, 
εις γέλωτα κινοΰντ’ άεί, ουδέποτε εις θρήνον, 
ποιήματα νά λέγωνται άληθινα δέν πρεπει.

Είδα τό πρώτον άσμ’ αΰτοΰ δεκοκταέτους έτι, 
—Παρνάσσιον άνθύλλιον — έν τή καλή Εντέρπΐ), 

ήτις ήν κήπος τών Μουσών.... !Α τά ιοραΐα έτη ! 
Ό ψάλτης τότ’ έφαίνετο' νΰν ή σιγά ή έ’ρπει. 
Δέν ένομίζοντ’ όνειδος τά δώρα τών Χαρίτων 
κιθάρας τόν ήλέκτριζαν. ούχί εμπορευμάτων' 
ούοέ τό δνομ’ άοιίδς αισχύνη τότε ήτον, 
κ’ ευγένεια ή έλλειψις γενναίων φρονημάτων. 
Θέμα τοΰ άσματος δέν ήν κτηνώδης μόνον έρως, 
κ’ έδύνασ’, δδυνώμενος, νά κλαίης έλευθέρως. 
Δέν είχαν δ'λως άνδρωθή οί “Ελληνες ακόμη 
καί ήσαν παϊδες' μέ παιδος καοδίαν, δχι πνεύμα. 
Τοΰ βωμολόχου κριτικού ήν άγνωστος ή γνώμη : 
δ Κλόψτοκ καί δ Βάτελος, ή Μεσσιάς κ' έν γεύμα, 
δτ’ είναι ίσα' έπειδή δέν είχαν τότε φθείρη 
τόσον τόν νοΰν αί ήδοναί τοΰ κριτικού έκείνου, 
ώστε παν μέγα κ’ εΰγενές αίσχρώς νά διασύρη 
καί δίπτων βέλη πάρθια κατα τοΰ Λαμαρτίνου, 
νά έξυμνή τόν Βιλλαράν. Δέν ήθελαν νά ζώσιν 
έπ’ άρτω μόνω" τής ζωής μέ Παρνασσού τήν τόσην 
πεζότητ’ άνθη 'έστεφαν. Κ’ είς τής σχολής τάς ώρας 
τήν Μούσαν επιστήμονας λατρεύοντας έώοας. 
Εγραφ’ έν μέσ’ ό 'Ραγκαβής ψύχρας διπλωματίας, 
δέν έγραφεν, έλάςευε τόν ΤΙλονν τον Διονύσου' 
υιός Ασκληπιού, νοσών κ εις αΟην δυστυχίας 
ό Βαλαβάνης έκρουε κιθάραν παραδείσου. 
Ασκληπιάδου ποιητοϋ ήν έμπνευσις έκείνη, 
ήν ό Σαλτέλης έγραφεν έν τή έσχάτη κλίνη" 
τους στίχους έσχεδίαζε τού Πλάνητος έν ωαις

<
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ό Βερναρδάχης Μετρικής. Έν ταύταις ταΐς άθώαις 
τής Μούσης άπολαύσεσι να έντρυφα πας μύστης 
τής Θέμιδος έδύνατο χωρίς να χινδυνεύη 
αύτδν να σκώπτη, ώς έμέ, ό πρώτος ξυλοσχίστης 
ό έχων σκότ’ είς τήν ψυχήν καί είς τον νουν ερέβη.

*Α, τήν ώραίαν εποχήν ένεθυμήθην, άρτι 
έπανιδών ποιήματα ετέρων χρόνων μύρον 
ούτως έπανευρίσκομεν έν κεκλησμένω χάρτη, 
έφ ’ ού χειρ φίλη έγραψε, μ’ ένθύμισιν ονείρων 
διαλυθέντων, θραυσθεισών ελπίδων, και ασμάτων 
μολπήν σβεσθέντων πρδ πολλοΰ.—ΤΑ τά ωραία έτη ! 
ά τήν αγίαν εποχήν αγίων αισθημάτων ! 
Δέν ήμην τότ’ έν τή ζωή- διά παντός είθ’ έτι 
εις τό μηδέν νά έμενον, αγέννητος νά ήμην, 
καί είς τήν φαύλην γενεάν τήν νυν νά μήν ανήκων... 
πλήν δέν ανήκω είς αύτήν- ετέρων χρόνων μνήμην 
έχω, καί εις τι αίσθημα αόριστον ύπείκων 
φαντάζομ’ δτι έζησα εις έποχήν έτέραν 
πολύ τής νυν, μάλλον αγνήν καί ποιητικωτέραν. 
Τήν τύχην μάλιστ’ αγνοών του ποιητοΰ μου πάντη 

(ουδέ οί έρωτώμενοι τών τότ’ έγίνωσκόν τι), 
έπίστευα δτι αυτόν είχε καλύψει μνήμα 
κ’ έλεγα δτι τήν ψυχήν έγώ έκείνου εΐχον' 
φευ, φαντασιοπληξιών παρέσυρέ με κύμα, 
και λύρας κρούσματ’ άηδοϋς παρέβαλλα πρός ήχον 
φόρμιγγος θείας, λησμονών ό'τι αί δόξ’ έκεϊναι 
περί μετεμψυχώσεως φαντασιώδεις είναι.

Νά μάθω τί άπέγεινεν ό ποιητής ό νέος 
πολλάκις προσεπάθησα- πλήν πάντοτε ματαίως.

Αίφνης είς άσμ’ αντήχησαν ήγιασμένοι θρήνοι' 
Πατήρ διά τόν θάνατον έμύρετο γλυκείας 
κόρης' καί λίθους ή φωνή αύτοϋ θά συνεκίνει, 
άλλ’ όχι καί τάς «ΰχενείς έλληνικάς καρδίας. 

”Αν είς έτέραν έποχήν ήκούετ’, δτε λίθος 
δέν ήτον έν τοϊς στέρνοις, πλήν καρδί’ αγνή έκτύπει, 
θ’ άντήχ’ είς πάσας τάς ψυχάς αυτ' ή μολπή' κ’ εύήθως 
ή κακοβούλως άκριτος κριτής ποτέ νά εϊπη 
δέν θά έτόλμα εύφυείς βλακείας, καί πορφύραν 
νά βάψη γελωτοποιού μέ τό φοινίσσον αίμα 
καρδίας πατρικής...—’Αλλά τις έκρουσε τήν λύραν ; 
Τό στέμμα τό άκάνθινον μέ τών Μουσών τό στέμμα 
εις τίνος πάλιν κεφαλήν μαρτυρικήν ήνώθη ;
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—Εις τού άγνωστου φίλου μου οστις Μουσών θεράπων, 
παΐς έτ’, ήν έξοχος, άλλά έπαύσατ’ ώς ήνδρώθη. 
Έν μέσω τών κοινωνικών έσίγησε λαιλάπων' 
κατέλιπε τήν ποίησιν' ποιήσεως μεγάλης 
έμενεν δμως ποιητής, τούς πάσχοντας συντρέχων' 
τόν Έλικών’ άνεύρισκεν, έντός θερμής άγκάλης 
δυάδα τέκνων έν στοργή πεφιλημένην έχων. .. 
Πατήρ καί τέκνα ! θέαμα σεπτόν δέν ειν’ έξ ίσου 
άλλο ούδέν έπί τής γής κ’ έντός τού Παραδείσου' 
πρό τούτου καί ό έσχατος κακούργος θα έκράτει 
τήν χειρ’, άλλ’ οχ’ ή Πρόνοια ποσώς ή ύπερτάτη. 
Διότι τόν’έπί μακρόν εύδαιμονούντα βλέπον 
τό θειον δέν άνέχεται, πλήν κατ’^έκείνου τρέπον 
φαρμαχωμένον όϊστόν εις τήν καρδίαν βάλλει' 
καί πώποτ’, οίμοι, τού σκοπού τό βέλος δέν έσφάλη ! 
Ούτως ηύδόκησ’ ό Θεός' μ’ εν τέκνον ό αρχαίος 
νά μείνη ψάλτης... Τ’ ονομα εύλογητόν τού Πλάστου I 
τόσον νά πλήττ’ ε’ν' άξιος^μόνος αύτός βαθέως ! —

Ό σιωπήσας άοιδός, άπό τού άνεκφράστου 
άλγους άνέλαβ’, έκρουσε τήν έγκαταλειφθεϊσαν 
κινύραν, καί θεσπέσιοι αύτής οί τόνοι ήσαν.

Παράδοξον' τό άσμ’ αύτού άντήχησε τό πρώτον 
πρό χρόνων μ’ άλλης φόρμιγγος θρηνώδη άμα κρότον, 
ήν έκρουεν άτέχνως πως πλήν μ’ αίσθημα πατήρ τις 
ού μόρσιμος άφήρπασε τήν θυγατέρα σύρτις' 
δέν θά έπήλθεν είς τόν νούν τού ψάλτου τότ’ έφήβου, 
ό’τι νά λάβη έμελλε τήν λύραν αύθις, χάρμα 
μέγ’ άπολέσας τής ζωής αύτού, αφού τού Φοίβου 
φωτίση μύρια δεινά φοράς μυρίας τ' άρμα.

Σύ ούτος είσ’ δ άοιδός! καί σού μ’ έκατεκήλει, 
έφήβου έτ’, ή ποίησις άρρενωπός κι’ αίμύλη.

Ούδέ ή θλίψις μου μικρά υπήρχε κ’ ή οδύνη 
οπότε μετ’ ένιαυτούς έκ νέου εμελώδεις 
(καί μαρανθέντες, πάντοτε μυροβολούσ’ οί κρίνοι! ) 
καί τόνοι τής κινύρας σου έξήρχοντο θρηνώδεις' 
οπότε τής Δανάης σου τ ’ άκτινοβόλον δμμα 
έκλείσθη, καί ούράνιον άκτϊνα τάφου χώμα 
έσβεσ’. ‘Έν έτος έκτοτε παρήλθε. Τόσον χρόνον 
έσίγων ύπό τήν πληθύν τών τής καρδίας πόνων. 
Διότι μ’ άπεστέρησεν ό θάνατος άλύπως 
τόσων πεφιλημένων μοι, βαλών άλλεπαλλήλως' 
μίαν φιλτάτην ΰπαρξιν κατέρριπτε πας κτύπος, 



ΣΤΟΑ 219
218 ΠΟΙΚΙΛΗ

καί είς μου ένεπήγνυτο είς τήν καρδίαν ήλος.
Ζών καί μη ζών έκ τών πολλών έσίγων άλγηδόνων 
σιγήν τής γλώσσης αλλ’ ούχί σιγήν καί τών δακρύων. 
Αλλ’ όμως δέν έθρήνησα δια νεκρούς υ.ου μόνον 
ύπδ το σκότος τών νυκτών εις γήν κοιμητηρίων. 
Είς τοϋτο τδ μνημόσυνον, δπερ δέν έτελεϊτο 
μ’ ώνιον κ’ έρρινον φωνήν, ούδ’ έν χειροποίητοι 
ναω, αλλ’ έν βωμώ αγνής καρδίας και άδολου' 
εις ταύτας τας δεήσεις μου ύπέρ τοϋ κόσμου όλου 
ή κόρη μέρος έσχατον δέν ειχεν, ήτις ζώσα 
ήν χάρμα σου, καί Μοϋσά σου άποθανοΰσα ήδη. 
"Αν δέ θανάτιον σιγήν έσίγησεν ή γλώσσα, 
τδ τραΰμά σου πώς μ’ έθλιψεν, ή Πρόνοια έχ’ Ιδη.

’Εκείνην έλυπήθησαν πολλοί βεβαίως άλλοι, 
καί θά έδάκρυσαν πολλοί ϊδόντες έσβεσμένα 
διά παντδς τοϋ σώματος καί τής ψυχής τά κάλλη, 
άφοϋ πολλάκις μ' δμματα όρώσι δακρυσμένα 
καί μητραλοίου λείψανον. Άλλά προσκαίρως μόνον.

Πολλάκις άγανάκτησιν κ’ εις τήν καρδίαν πόνον 
ήσθάνθην άπερίγραπτον τούς έπιστρεφομένους 
ίδών μέ μειδιάματα άπδ κηδείας ξένους .... 
ά, δχι ξένους, άδελφούς καί φίλους τοΰ θανόντος. 
βέβηλοι I μόλις πρδ μικροϋ μέ τάφου κρύον χώμα 
έν’ άνθρωπον σκεπάσαντες — άσημον πράγμα όντως I — 
ειν’ έ’τοιμ’ εις τδν γέλωτα καί πρόθυμ’ είς τδ σκώμμα!

Άλλά τοιαύτη δυστυχώς καρδία δέν μ’ έδόθη, 
καί δέν ήξεύρω ν’ άγαπώ καί θλίβωμ’ έφημέρως' 
έπίπλαστος ειν’ ή χαρά, οί γέλωτές μου νόθοι, 
καί γεηρδς ούδέποτε τί είν’ ήσθάνθην έρως. 
Ανέραστος καί άφιλος εις χρόνους οΐχομένους 
έν πνεύμ.ατι παλινοστώ, καί ζώ είς άναμνήσεις 
μέ τήν διττώς μητέρα μου, μ’ έκεϊνον δν τοΰ γένους 
μεγαλειότης έστεφε καί τής ψυχής έπίσης, 
καί μ’ άλλους προσφιλείς νεκρούς' έν τή χορεία τούτων 
κ’ ή κόρ’ είν’, ήτις άρετών καί κάλλους είχε πλοΰτον, 
ή προσφιλής Δανάη σου' δι' ήν σιγήν θανάτου 
έτήρησα, φοβούμενος τό άλγος τοϋ προσφάτου 
μ.ή έπιτείνω τραύματος. — Καϊ νϋν σοί γράφ', όχ ’ ΐνα 
κοινήν παραμυθίαν σοι προσφέρ’ ! Ό έσβεσμένος 
νά δώση δύναται τινα λύχνος ποτέ άκτϊνα. 
καί ί'αμ’ άλλου τραύματος δ τετραυματισμένος ;
Ούδέ τί είδος έννοώ παραμυθίας είναι 

νά λέγω εις τδν στέρησιν πενθοϋντα τέκνου : Κλϊνε 
τήν κεφαλήν' λησμόνησον τοΰ τέκνου σου τδν φόνον' 
καί τδν ιοονέα δι' έπών εύλόγει εύγνωμόνων ! — 
Ούδέ μικράν άσέβειαν νομίζω νά τολμήσω 
είς ΰφος πατσιάδειον λαλοϋν νά παραστήσω 
πλάσμ’ άληθώς ούράνιον' καθώς τις είχε πράξη 
είς τήν πληγήν σου βάλσαμον θελήσας νά ένστάξη.

Τούς στίχους τούτους τούς πεζούς νϋν γράφ’ οπότε μέλλω 
τήν άμουσόν μου βάρβιτον διά παντδς ν’ αφήσω- 
τδ ύστατον νά μυρωθή μέ τ δ'νομα σου θέλω, 
καί τής πρδς σέ άγάπης μου δπόταν τελευτήσω 
ούτοι μικοδν μνημόσυνον νά ήναι τής μεγάλης.

Μή τ' άτεχνά μου, Ποιητά, ψελλίσματ’ αποβάλης' 
δέν είναι άνθη Παρνασσοϋ, κλάδ’ είναι κυπαρίσσου 
ους έκ τοϋ τάφου έλαβα τής κόρης τής αγνής σου' 
διότ’ οί θρήνοι άσματα καί Παρνασσός οί τάφοι 
νά μ’ ήν’ ύπδ τής τύχης μου τής άπηνοΰς έγράφη.

Μέ άλγος είς τούς οφθαλμούς καί άλγ’ είς τήν καρδίαν, 
αίυ,άσσων καί άπηυδηκώς μετά φρικώδη πάλην, 
έρχομαι πρός σε, ΙΙοιητά, μέ τόλμην καί δειλίαν 
είς φιλικήν διά παντδς ν' άναπαυθώ άγκάλην.
Κ’ εικόνα σου ζητών, άν καί ή άγνωστός σου μένει 
έν μέση τή καρδία μου μορφή κεχαραγμένη, 
ένώ σοι τδ πανύστατον άσμ’ αποστελλ’ ή λύρα, 
άπδ τών τής καρδίας μου έπεύχομαι άδυτων : 
’Εάν δ Μύρων μείρεται νά μύρεται, ή Μοίρα 
εϊη τοϋ Φαίδωνος φαιδρά καί έμπλεος χαρίτων !

( 14 Νοεμβρίου 1890 ) f ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΕΛΕΑΓΡΟΣ
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TO ΞΕΣΤΟΥΠΩΜA

Ο νά νυστάζη τις χωρίς νά ήμ,πορή νά κοιμηθη 
είναι βάσανος, την όποιαν καλώς γνωρίζουν κατά 
τά θερινά καύματα οί ’Αθηναίοι. "Αν δοκιμάση 
ν ’ άναγνώση, στερείται μετ ’ ολίγον της ίχανό- 
τητος νά κράτη τούς οφθαλμούς ανοικτούς, άλλ ’ 
ευθύς άμα σβύση τό κηρίον, τόν αναγκάζει νά 
τούς άνοιξη καί πάλιν ή άνικανότης νά κοιμ,ηθή.

Ή τοιαύτη μεταξύ νυσταγμού καί αϋπνίας πάλη καί τά άλλεπάλληλα 
άψίματα καί σβυσίματα τοϋ κηρίου παρατείνονται πολλάκις μέχρι της 
πρωίας, ή της έξαντλήσεως της θήκης τών πυρείων. Ούδεμίαν γνωρίζω 
κατάστασιν όδυνηροτέραν τής νυσταλέας ταύτης αγρυπνίας, αν τύχη 
μάλιστα νά έπιδεινώσωσι ταύτην δαγκάματα σκνιπών καί κωνώπων. Είς 
ταϋτα προστίθενται πολλάκις καί τά κέντρα τής συνειδήσεως, κατά τάς 
τοιαύτας πρό πάντων ώρας έλεγχούσης ημάς, δι ’ δσα ετυχε νά πράξωμεν 
κατά τό διάστημα τοϋ βίου μας άνόητα ή κακά έργα. Τό τελευταϊον 
τοϋτο έκλινα νά ύποθέσω ιδιαιτέραν μου ψυχοπάθειαν, μέχρις ού έτυχε 
ν ’ άνεύρω είς τήν Φιλοσοφίαν τοϋ'Αΰννειϋήτον τοϋ Έδ. Χάρτμαν ακριβή 
τοϋ ίκανώς, ώς φαίνεται, συνήθους τούτου φαινομένου περιγραφήν. Το 
κυρίως χαρακτηρίζον τήν ψυχικήν ταύτην διάθεσιν είναι δτι βλέπομεν τά 
πράγματα ώς διά μεγεθυντικού φακού, θεωροϋντες άξια νά ζυγισθώσιν 
τήν πλάστιγγα τής τελευταίας κρίσεως παραπτώματα, είς τά όποια θά 
ήρκεϊτο δ παπάς νά έπιβάλη ώς έπιτίμιον είκοσι μετάνοιες καί τριήμερον 
αποχήν άπό οίνου καί ελαίου, ώς έκανόνισε τήν έξής ίδικήν μου αμαρτίαν.

Ό ήλιος έμεσουράνει κάθετος έπί τής κεφαλής, ένώ άνηρχόμην 
μετά όμ.ηλίκου δωδεκαετούς συμμαθητοϋ μου τόν άνήφορον, τόν άγοντα 
είς γείτονα τής Έρμουπόλεως έξοχην καλουμένην ΙΙισκοπιό, ή σχολαστι- 
κώς Έπισκοπεϊον. Ώς πάντες γνωρίζουσι τά βουνά τής Σύρου είναι γυ
μνότερα τοϋ Άδάμ, τό χόρτον είναι τελείως άγνωστον καί ή βλάστησις 
περιορίζεται είς ψωριώσας τινάς τό φθινόπωρον φρασκομηλέας καί ήλιο- 
καείς κατά τό θέρος άκάνθας.

Είς άπόστασιν ολίγων βημάτων προηγείτο ημών κατάξηρος κ’ έκεΐ— 

εις

νος ψωραλέος όνος, σύρων έπιπόνως βαρέλαν ΰδατος, τοποθετημένην έπί 
είδους δίτροχου χειραμάξης ύπό τήν όδηγίαν γραίας χωρικής. Τό πρόσω- 
πον αύτής δέν έβλέπαμεν, άλλά μ.όνην τήν ράχιν, ήτις τοσοϋτον είχε 
κυρτωθή ύπό τό βάρος τών έτών καί τών μόχθων, ώστε έσχημάτιζεν 

ορθήν σχεδόν μέ τά σκέλη της γωνίαν.
Τόν όνον, τήν βαρέλαν καί τήν γραίαν είχαμεν ακολουθήσει μηχανι

κώς, άπό τήν παρά τούς πρόποδας τοϋ λόφου βρύσιν μέχρι τής έγγιζούσης 
κορυφής αύτοϋ, άσθμαίνοντες και άφωνοι έκ τής ζέστης καί τοϋ καμά
του. Ό πυρακτωμένος κονιορτός έκαιεν ώς θερμ.ή στάκτη τάς πτέρνας 
τών ποδών μας, ένώ έτύφλωνε τούς όφθαλμ.ούς μας τών λευκών βράχων 
ή άκτινοβολία. Παντός είδους μ.ϋγαι έβόμβουν περί τήν κεφαλήν μας καί 
αί άκρίοες έπερίμεναν σχεδόν νά τάς πατήσωμεν, διά νά τιναχθώσι δι ’ 
ενός πηδήματος είς μακράν άπόστασιν, άνοίγουσαι ώς ριπίδιον τά κόκ

κινα ή γαλανά των πτερά.
Ή γοαϊα έσυρε πάντοτε τό καπίστρι, ώς νά ήθελε νά βοηθήση τήν 

έπίπονον πρόβασιν τοϋ άσθμαίνοντος ύποζυγίου της· οί κακώς προσηρμο- 
σμένοι τροχοί έτριζαν πενθίμως καί τό έπ ’ αύτών βαρέλιον έξηκολούθει 
νά ταλαντεύεται πρός δεξιάν καί άριστεράν ώς μεθυσμένος βρακάς.

Κατ’ έκείνην τήν στιγμ-ήν ό μεσημβρινός δαίμων μού ένεφύσησεν ιδέαν, 

ήτις μ’ έκαμε νά γελάσω.
— «Γιαννακό, έψιθύρισα είς τό ώτίον τοϋ συντρόφου μου, δεικνύων διά 

τοϋ δακτύλου τό έκ στουπίου πώμα τής βαρέλας, «δέν θά ήτο νόστιμον 

ν ’ άνοίξωμεν τήν βρύσιν ; »
Ή ιδέα μου τόσον τοϋ ήρεσε, ώστε τόν έκαμεν άμέσως νά λησμονήση 

τήν κούρασίν του- έπλησίασεν έπί τής άκρας τών ποδών είς τό βαρέλι, 
έθεσε τήν χεϊρα έπί τοϋ ύγροϋ σώματος, έστράφη τότε νά μέ κυττάξη, 
έξέφραξε μετά ένθαρρυντικόν νεϋμά μου τήν όπήν καί τό νερόν έξεχύθη 
ώς κρυστάλλινος κρουνος έπί τής κονιορτώδους ατραπού.

Περιττόν νά εϊπω ότι εύθύς μετά τό πραξικόπημα εύρέθη καί πάλιν 
πλησίον μου δ Γιαννακός, ή δτι οί τέσσαοες πόδες μας ήσαν έτοιμοι εις 
φυγήν. Κατεσκοπεύαμεν τήν γραίαν, ήτις δμως δέν έστράφη, διά τόν 

λόγον οτι ήτο βαρύκοος ή δυστυχής.
Έφ ’ δσον έξηκολούθει ή χύσις, τό βήμα τοϋ όνου άπέβαινε ταχύτε- 

ρον το κενωθέν βαρέλι αντί νά βαρυταλαντεύεται ώς μεθυσμένος, έχό- 
ρευεν εύθύμως κατά τάς ανωμαλίας τής δδοϋ μεταξύ τών δύο τροχών, 
οΐτινες άνακουφισθέντες κ ’ έκεϊνοι άπό τό ύπερβολικόν βάρος έ'παυσαν νά 
τρίζωσιν άπαισίως. Μετ’ολίγον άντί νά σύρεται ό όνος ύπό τής γραίας,
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ήρχισε νά σύρη έκεϊνος την γραίαν. Τοϋτο ητο τόσον άσύνηθες, ώστε 
την έκαμε νά ύποπτεύση οτι κάτι έκτακτον είχε συμβή. Έσταμάτησε, 
άφήκε τό κάρον νά προχωρήση έν η δύο βήματα και είδε την άφρακτον 
τρύπαν, έκ της όποιας άπέσταζαν αί τελευταϊαι ρανίδες τοϋ τόσον έπι- 
πόνως μετακομισθέντος ύγροϋ. Τότε μόνον έστρεψε την κεφαλήν καί μας 
είδεν καί εϊδομεν καί ήμεϊς τό πρόσωπόν της. Ώμοίαζεν έκατοντοϋτις, 
κάτισχνος, ξηρά καί μαύρη ώς μούμια της Αΐγύπτου. Έπεριμέναμεν 
φωνάς, ύβρεις, κατάρας η καί πετροβόλημα. Ούδέ λέξιν όμως μας εϊπεν, 
άλλ ’ ήρκέσθη νά στενάξη- αδύνατον όμως είναι νά λησμονήσω τό άφω- 
νον παράπονον τοϋ βλέμματος αύτης, δταν έπέρασεν έμπροσθεν μας 
έπιστρέφουσα νά μεταγεμίση τό βαρέλι της εις την μακράν άπέχουσαν 
βρύσιν. Τον Γιαννακόν έτυχε νά έπανίδω είς την Αίγυπτον μετά είκοσιν 
δλα έτη καί ούδ’ έκεϊνος τό είχε λησμονήσει.

Έν ’^&ήναί? τή 13Ώ Σεπτεμβρίου 1897

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΕΫΛΑΝΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Δ. ΡΟΪΔΗΣ

ΝΕΑΝΙΑΙ ΤΗΣ ΚΕΫΛΑΝΗΣ

Λαϊ^α X α ν ο υ μ

Γιά μιά στιγμή δλαις ή

ΝΑ χρόνο, ένα δυστυχισμένο χρόνο, χρόνο 
ολόκληρο, μεγάλο, άτελείωτο, ζη μέσα 
σ ’ τό χαρέμι τοϋ Χαφούς-έφέντη, τοϋ γέ- 
ροντος Χότζα, εις τόν όποιον την έχάρισαν. 
Ό Χότζας την έβλεπε σάν κάτι περιττό. 
Έγεινε φθισική.

"Αν λάμπουν πολύ τά μάτια της καί 
φωτίζουν μέ αλλόκοτη λάμψι το χλωμό 
πρόσωπό της, άχ λάμπουν γιατί συλλογί
ζεται ένα άλλο χρόνο χαρούμενο, εύτυ- 
χισμένο, ποϋ έζησε μέσα στό Σουλτανικό 
σεράγι.
εΰμορφαις τοϋ σεραγιοϋ έσβυσαν, καί τοϋ

Σουλτάνου τοϋ πολυχρονεμένου τά μάτια, άπάνω της καρφώνουνταν μέ 
άγάπη.

Κ* έκείνη, ποϋ την έφεραν άπ ’ τη μακρυνη πατρίδα της, άκριβαγορα- 
σμένη, καί την έμαθαν νά παίζη τό τσιβοϋρι καί νά χορεύη μέ ντέφια, 
γιά νά τη χαρίσουν στό Σουλτάνο . . . έκείνη τόν αγάπησε. Μέ άγάπη 
άληθινή, άγάπη, άπ ’ έκείνη την αιώνια άγάπη, ποϋ μόνον γεννιέται 
στης γυναίκας τά στήθη, ζή μαζύ της καί δέν πεθαίνει μαζύ της.

Δέν τόν άγάπησε γιατί ήταν Σουλτάνος- άχ οχι. ΙΙολλαίς φοραις 
παρεκάλεσε τον ’Αλλάχ, μέ μέσον τοϋ προφήτου, νά έτοιμάση μιά ξε
χασμένη άκρη γής καί νά ζήση έκεϊ μέ τόν αγαπημένο της.

Μά σ’ αύτόν τόν εύτυχισμένο χρόνο, δέν έγεινε μητέρα καί έπρεπε 
νά φύγη.

ΙΊοϋ νά ξεχωρίση ό Σουλτάνος τήν αληθινή άγάπη άπ ’ τή ψεύτικη!! 
Ή ψεύτικη ξέρει τεχνάσματα πολλά- ένω ή άληθινή, καταλαβαίνει 
τήν άξια της καί κρατεί αξιοπρέπεια.

Τόν έβλεπε γιά ύστερνή φορά καί δέν έτόλμησε μιά λέξι νά τοϋ ’πή.
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"Αχ νά ιόν παρακαλέση ν’ άλλάξη γνώμη, νά την άφίση (όπως τόσαις 
άλλαις) νά ζήση μέ τη γλυκειά άνάμνησί του.

"Ay δέν είπε τίποτε1 δέν είχε τό δικαίωμα καί βρέθηκε στό χαρέμι 
τοϋ Χαφούς-έφέντη. Ή άλλαις χανούμ τη ρωτούσαν γιά τά μεγαλεία 
τοϋ σεραγιοϋ καί γιά τά καλά φαγιά. Μά έκείνη τίποτε δέν ήξευρε. 
“Ηξευρε [/.όνο, δτι στό σεράγι τόν έβλεπε κ’ ένω δεν τόν βλέπει.

Ή άλλαις χανούμ, την έπήραν γιά ’περήφανη καί άρχισαν νά της 
δείχνουν έχθρα.

Ό Χαφούς-έφέντης, δέν καταλάβαινε τίποτε' γιατί δπως ή Λαϊκά 
χανούμ, δέν έλεγε τίποτε γιά την άγάπη της, στον άγαπημένο της, 
έτσι τώρα δέν 'έλεγε καί στό Χότζα τίποτε, γιά τη περιφρόνησί της.

“Ελυωσε δυ.ως καί έφτυνε αίμα' μιά σκλάβα της είπε: πώς ζέρει έναν 
Άράπη, ποϋ μπορεί νά τή διαβάβη καί νά την κάμη καλά.

’Εκείνη έχαμογέλασε καί φύλαξε τη δεκάτη πέμπτη Ραμαζάνι, την 
ήμερα ποϋ περνιγ δ Σουλτάνος γιά νά προσκύνηση στό τζαμί τοϋ Τόπ- 
καποϋ καί είπε στή σκλάβα :

— Πάμε σήμερα στον Άράπη ;
Ή σκλάβα έφόρεσε τό τσαρτσάφ καί ήκολούθησε τήν Λαϊκά χανούμ.
Στρατιώται δεξιά καί στρατιώται αριστερά καί πλήθος αμέτρητο, 

πλημμυροϋσεν τό δρόμο.
— Χανούμ έφέντη. Άλλη μέρα νά έβγουμε* καμμιά χανούμ στο 

δρόμο δέν φαίνεται.
Μά ή Λαϊκά έτρεχε καί έξαφνα πέρασαν τά αμάξια τής βαλιδά Σουλ

τάνας, μέ δλαις τής χανούμ τοϋ σεραγιοϋ' κατόπι στρατός πολύς. Ή 
Λαϊκά άνοιξε τά μάτια της τά πρασινογάλανα και είδε τόν άγαπημένο 
της. Τό πρόσωπό της έβάθηκε μέ αίμα καί ήταν τόσω ευτυχισμένη, 
τόσω χαρούμενη, ποϋ έτρεχε σάν τρελλή καί έξαφνα ένα αμάξι ποϋ 
έτρεχε σάν άστραπή, τήν έρριψε κάτω καί οί τροχοί του οί σκληροί, 
πέρασαν έπάνω άπό τό απαλό κορμί της.

Καί ήταν τόσω ευτυχισμένη, τόσω χαρούμενη, ποϋ τόν ξαναεϊδε, 
ώστε δέν ένοιωσε τόν πόνο, καί μόνο τήν άνεκλάλητη χαρά φανέρωνε 
το πρόσωπό της.

Τον ξαναεϊδε ! !
Άχ ήλθε δ θάνατος σέ στιγμή ευτυχισμένη. Τόν ξαναεϊδε ! ! τά μά

τια της ήταν πειά περιττά. Ή καρδιά της ένοιωσε παλμό ευτυχίας' 
καλά έκαμε καί σταμάτησε.

Τόσο πολύ έπονοϋσε μέ τήν παρουσία τοϋ γέροντος Χότζα ! !

Όσω έτριζαν τά κόκκαλά της κάτω άπό τόν τροχό, τά χείλη της 

έψιθύριζαν :
— Νά μή μάς αγαπούν τό καταλαβαίνω' μά νά μάς ρίχνουν έτσι 

άλύπητα σέ ξένη άγκαλιά, αύτό εινε τρομερό I ! Μά έγώ τόν ξαναεϊδα.
Άχ τήν πληγή τήν άθεράπευτη ποϋ τής άνοιξε δ τροχός τής τύχης, 

τώρα τήν ένάρκωσε καί τήν έγλυκοκοίμισεν δ τροχός τής άμάξης.

Δέν τήν έκλαψε κανείς.
Δέν εινε άξια λύπης μιά εύμορφιά μαραμένη' ένα κορμί άρρωστημένο.
Ό νάνος τοϋ Χότζα, Μεχμέτ έφέντης, είπε μέ τήν λεπτήν γυναικεϊαν 

φωνήν του καί έθώπευσε τήν μακράν καστανήν γενειάδα του.
— Καλά έκαμε καί πέθανε. . . Αυτός ητο δ επικήδειος της.
Ό νάνος διόλου δέν τήν ήγάπα, γιατί ποτέ τά χείλη της δέν έγέ- 

λασαν εις τάς ευφυολογίας του. Ό νάνος ήγάπα μόνον έκείνας ποϋ ξεκαρ- 

δίζουνταν στά γέλοια.
Βλέπετε κάθε άνθρωπος έχει τό ιδανικόν του, είς τό δποϊον άμα 

πλησιάση κάνεις άλλος, τόν άγαπά.
Έι· Κωνιιταντιτοί'πόλει ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΓΓΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
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ΠΑΛΗΑ ΙΣΤΟΡΙΑ I

1
Βροντούσε άπδ φωναίς ή κάμερά της 

Κ ’ έν αδιάκοπο γελοίο έκεϊ άγροικουσα 
Πώδειχνε πόσο ήτο άλαφρή ή καρδιά της 
Κι’ όμως έγώ τυφλά τήν αγαπούσα.

Νά μή διακόψω τήν τοελλή χαρά της 
Νά υ.’ άνοίξουν ’ς τή Ούρα δέν κτυποΰσα, 
Θυμόμουνα τδν άπιστο έρωτα της 
Και τδ Θεό, τδν κόσμο έβλαστημοΰσα.

Μόλις γιά λίγο έπάψανε τά γελοία 
Έκτύπησα ’ς τή θύοα τδ κεφάλι 
Καί τδ μαντίλι μου έκαμα κουρέλια.

3
Έλα νά γύρω αγάλι τδ κεφάλι
’Σ τδ στήθος τδ θερμό ποΰ μέ φλογίζει 
Καί κρύψε με άφ’ τή μαύρη άνεμοζάλη 
Ποΰ σά θεριό τριγύρω μου μουγκρίζει.

Τή μέση σου νά σφίξω άγάλι γάλι 
"Οπου ’ς τδ κάθε άγκάλιασμά μου τρίζει 
Καί τή φτωχή καρδιά ν ’ ακούσω πάλι 
Σά σφαμένο πουλί νά σπαρταρίζη.

Κι’ όταν τδ στόμα σμίξη μέ τδ στόμα 
Κ’ είμαστε τόσο δυνατά δεμένοι
Ποΰ δυδ κορμιά νά φαίνουνται ένα σώμα,

Μέσ’ απδ κάθε στεναγμό ποΰ βγαίνει 
Κι’ άπδ κάθε φιλί νά χύσω άκόμα 
Σταλιά σταλιά τδ αϊμα ποΰ μοΰ μένει.

( Λΰχουιίτος 1897 )
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΡΤΖΩΚΗΣ

Στενάζοντας τήν ακόυσα ν’ άνοιξη 
Κ ’ ήλθε γυρτή σιμά μου αγάλι γάλι 
Τοΰ γελοίου της τά δάκρυα νά μου δείξη.

2
Τήν προσωπίδα βάλε, αγνή παρθένα, 
Κ' έλα μ’ έμέ νά τρέξουμε ενωμένοι 
Νά γευθοΰνε τά στήθη τά θλιμμένα 
Τήν ηδονή μέσ’ ’ς τδ κρασί κρυμμένη.

Μέ πρόσωπο, μέ χείλη φλογισμένα 
’Ας χωρέσουμε μέσα αγκαλιασμένοι 
"Οπου ξεσπα άπδ σώματα άφρισμένα 
"Ο,τι βαστα τήν άπειρη οικουμένη.

Μέσ’ ’ς τήν τοελλή χαοά μαζί μου τρέςε, 
"Ανοιξε ’ς τά φιλιά κ’ έσϋ τδ στόμα 
Και μ’ ίδρωτα ηδονής τδ σώμα βρέξε.

Μέσ’ ’ς τοΰ ματιού τδ φώς ποΰ αγάλι σβένει 
Και 'ς τοΰ προσώπου τδ χλωμό τδ χρώμα 
Τήν αρετή χαιρέτα ποΰ πεθαίνει.

I

ι

ΜΕΦΙΣΤΟΦΙΛΗΣ
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Η ΕΚώΙΚΗΣΙΣ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΥ...

Ο δεΐπνον είχε τελειώσει- ή κρεμαστή 
λυχνία τής τραπεζαρίας μέ τον πράσι
νον αύτής άνταυγαστήρα έρριπτε τό φώς 
της έπί της λευκής οθόνης της τραπέζης, 
έφ ’ ής εκειντο άκόμη αί παροψίδες, τά 
ποτήρια καί μία στρογγύλη φιάλη γε
μάτη έ'ως τό μέσον οίνου εκλεκτού λευ
κού, ήτις έστιλβεν αστραποβολούσα, ώς 
νά περιείχε τοπάζια. Καί τό φώς τραχύ 
καί έντονον έφώτιζε τάς μορφάς τών 
τριών συνδαιτυμόνων, ένώ άφηνε τήν ορο
φήν καί τούς τοίχους βεβυθισμένους είς 
θαμβόν σκιόφως.

Ό ’Επαμεινώνδας, νεανίας κομψός καί 
ευειδής, έκαθάριζεν άκόμη βραδέως καί τε- 

χνικώς μέ τό μαχαίριον έν πορτοκάλλιον, τό όποιον τού είχε προσφέρει 
ή θεία του ή κυρία ’Ασπασία, ισχνή γεροντοκόρη, τρέφουσα ιδιαιτέραν 
στοργήν πρός τόν τελευταϊον υιόν τής άδελφής της. Άντικρύ τού νέου 
έκάθητο ό οικοδεσπότης θεϊός του, ό γηραιός ιατρός Χρύσανθος, μέ τό 
βραχύ ψαρόν του γένειον καί τούς σπινθηροβολούντας ύπό τάς διόπτρας
οφθαλμούς του. Ό μικρός μετάξινος θύσσανος τού νυκτικού του σκούφου
έταλαντεύετο δσάκις ό ιατρός άνεκινεϊτο έπί τής εύρυχώρου έδρας του 
διά νά λάβη τήν άναπαυτικωτέραν μ.ετά τό δεϊπνον στάσιν καί αί 
τολύπαι τού καπνού, δν άπεμύζα άπό την ήλεκτρόστομον καπνοσύ
ριγγά του, έξήρχοντο άδραί άπό τό στόμα του.

Ό λόγος ήτο περί τών άνεξηγήτων φαινομένων, άτινα παρουσιάζουσι 
τά τελευταία ύπνωτιστικά καί πνευματιστικά πειράματα. Ή συζήτη- 
σις, ήτις είχεν άρχίσει άπό τά μισά τού δείπνου, προκληθεϊσα έκ τής 
εΐδήσεως μεταμεσημβρινής έφημερίδος, άναφερομένης είς άνάλογα πειρά-

τό τέλος
τού πεισματώδους 

πρός 
κρατήση

ματα γινόμενα έν κύκλω έπιστημόνων, έξηκολούθει πεισματώδης, παρά 
τάς προσπάθειας καί πρός δυσαρέσκειαν τής κυρίας ’Ασπασίας, ήτις 
έπανειλημμένως άπεπειράθη νά σύρη έπιτηδείως τήν συνδιάλεξιν είς 
θέματα όμαλώτερα. Καί τούτο διότι ή άγαθή γεροντοκόρη έγίνωσκεν 
δτι ή συνεννόησις μεταξύ τού θείου καί τού άνεψιού ήτο δυσχερής. Ό 
’Επαμεινώνδας, τελειόφοιτος τής ιατρικής, έμπεποτισμένος άπό τάς νεω- 
τέρας ύλιστικάς θεωρίας, έχαρακώνετο άνένδοτος έντος τών πεποιθήσεων 
τού πλέον άκλονήτου ύλισμού. Ό γέρων ιατρός, χωρίς νά εινε τυφλός 
όπαδός τών πνευματιστικών άρχών, έτήρει στάσιν έπιφυλακτικην άπέ- 
ναντι τών καταπληκτικών φαινομένων τών νεωτέρων ψυχικών μελετών 
καί δέν παρεδέχετο μέν άνενδοιάστως τά συμπεράσματα καί τάς έξηγή- 
σεις τών μυσταγωγών αύτών, άνωμολόγει δμως προθύμως, ότι ή ανθρώπινη 
γνώσις εύρίσκετο ένώπιον άπεράντου κόσμου άγνώστου καί άοράτου, όστις 
έπεφύλασσεν έν τώ μέλλοντι μεγάλας έκπλήξεις εις τήν έπιστήμην.

Καί ή κυρία ’Ασπασία προέβλεπεν δτι ή παράτασις τής συζητήσεως 
καί αί άντιρρήσεις τού Επαμεινώνδα θά έξώργιζον είς τό τέλος τόν όξύ- 
θυμον ιατρόν, δστις, δπως συνέβη καί άλλοτε, καί έκ 
χαρακτήρας του καί έκ τής φυσικής άντιζηλίας τών πρεσβυτέρων 
τήν έλευθεριάζουσαν ερμητικότητα τών νέων, ήτο ικανός νά 
τήν μήνίν του έπί πολλάς ήμέρας.

Διά μιας έκ τίνος παρατηρήσεως τού νεαρού τελειόφοιτου 
έξήφθη. Έστήριξε τό βλέμμα τών ζωηρών μικρών οφθαλμών 
αύτού καί μέ φωνήν τραχεϊαν :

— Ή έπιστήμη ! άνέκραξε- κολοκύθια 1 . . . Μιλφς κ’ έσύ γιά έπι- 
στήμη, πού δέν έπάτησες άκόμη το κατώφλι της. Αί, σού λέγω λοιπον 
έγώ, κύριε, πού παιδεύομαι πενήντα χρόνια μέ τήν έπιστήμη, πώς αύτή 
εινε χίμαιρα- εινε χάος" δσω προχωρώ, τόσον περισσότερον νοιώθω πώς 
είμαι άμαθής. "Έν οιδα δτι ούδέν οιδα- καλά τό είπε καί ό Σωκράτης. 
Ή έπιστημονική άλήθεια ! . . . μάλιστα ! τώρα μάς ύποχρέωσες ! Μά 
πρώτα άπ ’ δλα τί εινε ή άλήθεια; ’Εκείνος ό Πιλάτος, κακό χρόνον 
νάχη, δέν έστεκότουν ν’ άκούση άπό τό στόμα τού Χριστού τί εινε ή 
άλήθεια, διά νά τό μάθη καί ό κόσμος, οπού βασανίζεται τώρα τόσους 
αιώνας ! . . . Παρά άφού τόν ήρώτησε τί έστι άλήθεια, έσηκώθηκε 
κ’έφυγε ό ξεχασμένος, χωρίς νά περιμένη τήν άπάντησιν, δπως τό παρε- 
τήρησε πολύ σωστά καί ό Βολταϊρος, είς τό Φιλοσοφικόν του Λεξικόν !...

Καί άφού έρρόφησε ήδυπαθώς τήν καπνοσύριγγά του, έξηκολούθησεν 
άπαθέστερον :

ό γέρων 
του έπ ’
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— Ή επιστημονική άλήθεια της σήμερον εινε ή επιστημονική πλάνη 
της αΰριον. ’Επιστημονική άλήθεια πρό τοϋ Κοπερνίκου ήτο δτι ή γη 
μένει ακίνητος. Πάν ο,τι ύπάρχει έν τη φύσει . . . οί φυσικοί νόμοι, 
κάθησαι καί μού κοπανάς ! . . . Μά την γνωρίζεις έσύ την φύσιν ; γνω
ρίζει κανείς ποια εινε τά όριά της καί οί νόμοι της ; Διότι έ'τυχε νά 
μάθη ένα δύο ό Νεύτων καί δ Μόρς η δ Φούλτων έκ συμπτώσεως, γνω- 
ρίζομεν τάχα όλους τούς νόμους καί τά μυστήρια τής φύσεως όπου διέ- 
πουν τόν κόσμον τόν ορατόν καί τόν άόρατον ;

Ό ’Επαμεινώνδας έμειδία.
— Γελ^ς ; έπανέλαβεν έτι μάλλον πεισμωμένος δ ιατρός· έν τή σοφία 

σου δέν άναγνωρίζεις ότι ύπάρχει πέριξ ημών, έντός μας ίσως, κόσμος 
άόρατος, βαθύς, μυστηριώδης, τοϋ δποίου τούς νόμους δέν δύναται νά 
έξιχνιάση τό άνθρώπινον πνεϋμα άν δέν άποκτήση ύπερτέραν τελειό
τητα. Καί τότε πώς εξηγείς μέ τούς ύπάρχοντας φυσικούς νόμους τά 
φαινόμενα έκεϊνα τά παράδοξα, τ’ άκατάληπτα, τά συμβαίνοντα είς 
κάθε άνθρωπον, μίαν τουλάχιστον φοράν είς τήν ζωήν του ;

— Σάν ποια ; ήρώτησε δυσπίστως δ νέος.
— Νά, σάν αύτό ποϋ θά σοϋ διηγηθώ τώρα, είπεν δ ιατρός.
Καί ένώ ή κυρία ’Ασπασία άπέσυρε τά πινάκια άπό τής τραπέζης, 

χωρίς νά προσέχη εις τούς λόγους τοϋ άδελφοϋ της, τοϋ δποίου τήν 
διήγησιν, ώς φαίνεται, δέν ήκουε διά πρώτην φοράν, δ Χρύσανθος, άφοϋ 
έπλήρωσε μέχρι τοϋ μέσου τό ποτήριόν του οίνου καί κατεσκεύασεν 
έτερον χονδρόν σιγάρον, τό δποϊον προσήρμοσεν είς τό στόμιον τής καπνο
σύριγγάς του, ήρχισε την διήγησιν.

* * *

«Τό πράγμα συνέβη ε’ις τήν πατρίδα μας, θά ήνε καμμιά σαραν
ταριά χρόνια. ’Αλλά καί εκατόν χρόνια άκόμη άν ζήσω, θά τό ενθυ
μούμαι’ τόσον ζωντανήν έντύπωσιν άφησεν είς τήν μνήμην μου.

Έζη τότε είς τό νησί μας ένας κάποιος φοβερός τοκογλύφος. Νικο- 
λάκη τόν έλεγαν, άλλά ήτο γνωστός μέ τό όνομα ΙΊνίχτης, ποϋ τοϋ 
είχαν βγάλει. Πλέον ανάποδος άνθρωπος άπό αυτόν δέν έστάθη είς τόν 
κόσμον πλεονέκτης, άναίσθητος, σκληροκάρδιος. Μέ κάθε είδους αδικίαν, 
μέ κλοπήν, μέ άπάτην είχε σχηματίσει καλήν περιουσίαν. Έδάνειζε 
μόνον καί μόνον διά νά έχη τήν εύχαρίστησιν νά τυραννή τούς πτωχούς 
δανειστάς του. ’Εκατόν στό ένα έπερνε- έγδυνε ταίς χήραις καί τά 
ορφανά, έψησε καρδιαίς δ άχρεϊος !

t

— Άπό τό Θεό νά τώβρης ! τοϋ έλεγαν μέ καϋμό οι αδικημένοι.
— Ό Θεός έχει πολλαίς άλλαις έγνοιαις καί δέν ανακατεύεται στά 

νιτερέσσα μας ! άπήντα μέ κυνισμόν δ άδιάντροπος.
ΤΗτο τό φόβητρον τής κοινωνίας σ’ ένα λόγο.
Ήτο κ’ ένας έμπορος τότε στόν τόπο μας, δ Κριθαράς· δλον τό 

έναντίον. Άνθρωπος σωστός, νοικοκύρης, φρόνιμος, άγαπημένος μέ όλους. 
Τίμιος δσω πέρνει καί ή δουλειαίς του έπήγαιναν καλά. Έξαφνα, δέν 
ξεύρω πώς, διά μίαν έγγύησιν, θαρρώ, ποϋ έδωσε καλή τή πίστει δ 
καϋμένος δ Κριθαρας, δ ΓΙνίχτης τόν έτύλιξε στά δίκτυά του. Μέ χαρά, 
σάν τόν ψαρά ποϋ πιάνει κανένα παχύ λαβράκι, τοϋ ρίχθηκε τότε δ 
άσυνείδητος καί μέ χίλια δύο άτιμα μέσα, μέ οίκαις, μέ δόλους, τον 
άφάνισε τόν άνθρωπον. Έπεσε στά ποδιά του δ δυστυχισμένος νά τόν 
άφήση, νά τοϋ δώση προθεσμία 1 . . ποϋ ν ’ άκούση τό σκυλί ! . . Τόν 
έκαμε νά χρεωκοπήση, νά χάση τή δουλειά του. Ένα σπιτάκι τών 
παιδιών του τοϋ έμενε μόνη περιουσία· τοϋ τό πήρε κ* έκεΐνο δ άσπλαγ- 
χνος ! Καί δ αυτός δ καλός άνθρωπος, δ εύπορος δποϋ έζοϋσε καλά καί 
τιμημένα έφθασε νά στερηθή καί τό ψωμί. Άδημόνησεν δ δυστυχής· 
έμαύρισε τό μάτι του άπό τήν άγανάκτησιν· τόν έπνιξε τό δίκηο του 
καί άπεφάσισε νά τόν έκδικηθή.

— Θά τόν σκοτώσω τόν άτιμον ! ειπεν.
Καί αυτός δποϋ δέν έκαμνε κακόν ούτε στή μυϊγα, τό έπήρε άπόφα- 

σιν νά γείνη φονιάς. Καί θά τόν έσκότωνε πραγματικώς· δταν κατά 
τύχην άρρώστησε βαρειά καί έπεσε στό κρεββάτι.

Είχα γυρίσει τότε έκείναις ταίς ήμέραις άπό τήν ’Ιταλία κ’ έκανα 
τό γιατρό δωρεάν, έως ν’ άποκτήσω πελατείαν. ’Επειδή ήμουν γείτονας, 
μ’ έκραξαν νά τόν ίδώ. Τόν ηύρα πολύ άσχημα. Είχε μία περιπνευμονία 
γερή. Έπροσπάθησα μέ κάθε τρόπον νά τόν γλυτώσω, άλλά τό κακόν 
έπροόδευσεν. Όταν έκατάλαβα δτι δέν ύπήρχε θεραπεία, τό άνεκοίνωσα 
κρυφά είς τούς δικούς του, νά φροντίσουν νά τόν προδιαθέσουν ν ’ άποθάνη 
ώσάν χριστιανός. Εκείνην τήν εποχήν οί άνθρωποι ήσαν περισσότερον 
θεοσεβείς άπό σήμερα, ποϋ ή νέα γενεά, ή δική σας, κοκορεύεται μέ 
τον ύλισμόν καί τήν απιστία· σ&ν νά ήταν, βλέπεις, κατόρθωμα νά 
εινε άπιστος κανένας ! Τοϋ τό είπαν άπ ’ έξω άπ ’ έξω" άλλά ποϋ 
ν ’ άκούση αυτός 1 . . Διά νά έξομολογηθή καί νά κοινωνήση έπρεπε νά 
συμφιλιωθή μέ τόν εχθρόν του, άφοϋ ή έχθρα του ήτο πασίγνωστος. 
Έπεσαν όλοι καί τόν έπαρακαλοϋσαν · έβαλαν καί τόν παπά τής ενο
ρίας νά του δμιλήση. Ήτον δ καϋμένος δ Παπά - Μιχάλης, όχι πολύ
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συγχωρήσω.
δός του δμως δ καλός πνευματικός τόν έμαλάκωσε. Έπειτα 
έκατάλαβε δτι είχε φθάσει στό τέλος του. Έπείσθη λοιπόν 
φέρουν νά συμφιλιωθή μαζί του πριν κοινωνήση. Ό Πνιχτής 

ν ’ άρνηθή. Έπειτα έπρόκειτο νά

πεπαιδευμένος, άλλά άγαθός και ενάρετος. "Ηρχισε νά τοϋ δμιλή χρι
στιανικά καί νά τόν συμβουλεύη, δτι πρέπει νά συγχωρώμεν τούς εχθρούς 
μας· άλλ’ δ ασθενής άπό τά πρώτα λόγια τόν διέκοψε :

— Δέσποτά μου, τοϋ εϊπεν δτι άλλο θέλεις, άλλά δι ’ αύτό μή χά- 
νης τά λόγια σου. "Οσω μοϋ μένει πνοή στά χείλη, εκείνον τόν κακούργο 
δέν θά τόν

Δός του 
καί δ ίδιος 
νά τοϋ τόν 
τί νά κάμη ; Δέν είχε καί τό θάρρος 
βγή άπό τή μέση ένας εχθρός του, δποϋ δέν θά ήμποροϋσε πλέον νά τόν 
βλάψη. Καί θέλοντας μή θέλοντας έπήγε είς τό σπήτι τοϋ άρρωστου.

Έτυχε νά ήμαι παρών είς τήν σκηνήν, σκηνήν παράδοξον καί φοβε- 
ράν, τής δποίας έ'μειναν ζωηρά έντυπωμέναι είς τόν νοϋν μου δλαι αί 
λεπτομέρεια'..

ΤΗτο κατά τό δείλι, καί τό φώς τής ημέρας έμβαινε άμυδρόν άπό τά 
παράθυρα τοϋ δωματίου. Ό άρρωστος εξαπλωμένος είς τήν κλίνην του 
έπνεε τά λοίσθια. Είς τά χαρακτηριστικά τής μορφής του, ήλλοιωμένα 
άπό τήν προσέγγισιν τοϋ θανάτου, έφαίνετο καθαρά ή facies Ηίρρο- 
cratica, δπως έδιάβασες. Ό παπά-Μιχάλης, ασκεπής καί μέ τό πε
τραχήλι του, έκράτει είς τό χέρι τό άγιον δισκοπότηρου. 'Ολόγυρα είς 
τό κρεββάτι οί συγγενείς του κατηφεϊς καί δακρυσμένοι δέν έβγαζαν λέ
ξιν. Ό Πνιχτής, τόν δποΐον είχαν φέρει, 
φοβισμένος είς μίαν άκρην άλλά έπάνω 
καλός παρατηρητής θ ’ άνεκάλυπτεν ένα 
καί εύχαριστήσεως.

Τοϋ είπαν νά πλησιάση· καί μέ κάποιαν άμ.ηχανίαν καί συστολήν 
έπλησίασε πραγματικώς είς τό κρεββάτι. Άνεσήκωσαν τόν έτοιμοθάνα- 
τον είς τό προσκέφαλου, καί μόλις άνοιξε τά μάτιά του καί είδε καλά 
του εχθρόν του, ή έκφρασις τοϋ προσώπου του άλλαξε καί έγεινεν άγρια. 
Διεκόπη δ ρόγχος τής αγωνίας· τά μάτιά του άστραψαν, ώς νά τά 
έφώτισε έξαφνα φλόγα κρυφή τοϋ άλλου κόσμου καί μέ φωνήν δποϋ ένώ 
ήτον άσθενής έφαίνετο έντονος :

— Μωρέ, τοϋ εϊπεν, έσύ μέ έκατάστρεψες καί άπόφασιν είχα νά σέ 
σκοτώσω μέ τό χέρι μου. Μά δ Θεός δέν τό ήθέλησε καί τώρα μέ ση
κώνει. ’Αποθνήσκω δμως μέ μίαν έλπίδα, δτι τό αίμά σου ποϋ δέν ήυ.- 
πόρεσα νά τό πιώ ζωντανός, θά τό πιή μιάν ήμέραν δ τάφος μου !

έστέκετο ωσάν 
είς τήν χυδαίαν μορφήν του δ 
άόριστον μειδίαμα έμ.παιγμοϋ

δειλός, ώσάν
του ό

*
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Καί έπειτα άπό αύτήν τήν προσπάθειαν έπεσεν έξηντλημένος πάλιν 
έπάνω είς τό προσκέφαλου.

"Ολους μας είχε καταλάβει φρίκη. 'Ο Πνιχτής, ωχρός, έντροπιασμέ- 
νος, έψιθύρισε ένα: «Θεός σχωρέσει σε!» καί άπεσύρθη γρήγορα.

Οί τελευταίοι λόγοι τοϋ έπιθανάτου είνε άληθές δτι δέν άπέπνεον 
συντριβήν καί χριστιανικήν μετάνοιαν. Άλλ ’ δ άγαθός ίερεύς δέν έθεώ- 
ρησε τήν στιγμήν κατάλληλον νά οειξη αυστηρότητα και εχορηγησε με 
κατάνυξιν τήν αγίαν μετάδοσιν είς αύτόν, εύχόμενος νά τόν συγχώρηση 
δ πολυέλεος Θεός.

Ταραγμ.ένος καί έγώ δπως ήμουν έδωσα μ.ερικάς τελευταίας δοηγιας, 
έτσι διά τόν τύπον, πρός τούς οικείους του, διά ν ’ άνακουφισθή κάπως ή 
άγωνία τοϋ ψυχορραγοϋντος και έφυγα. Διότι ελπίς σωτήριας οεν υπήρχε 
καμμία.

Τώ δντι μετ’όλίγας ώρας δ Κριθαράές έξέπνευσεν.

** »

Είχαν περάσει άπό τότε οεζα ετΎ). Εγω είχα λϊ)σ[χονϊ)σει εντελώς 
τόν θάνατον τοϋ Κριθαρα καί τήν τελευταίαν φοβεράν σκηνήν μεταξύ 
αύτοϋ καί τοϋ έχθροϋ του. Άλλ’ αύτός δ άθλιος δέν είχε λησμονήσει τήν 
φϋσιν του. Έξηκολούθησε τό έργον του μέ καταχθόνιον δραστηριότητα’ 
έσώριαζε πλούτον έπί πλουτου και οσον περισσότερόν επλουτιζε, τοσον 
περισσότερον κακός έγίνετο. Είχε καταντήσει θηρίον άνήμερον· δέν 
ύπήρχεν άδικία δπου νά μη αποτολμοϋσε νά την πράξη- ψευδορκίας, 
δόλους, στρεψοδικίας, άτιμίας παντός ειοους, δλα τά έμεταχειριζετο με 
αναισχυντίαν δ αθεόφοβος. Άρπαξε τήν περιουσίαν χηρών καί ορφανών 
άνθρώπους νοικοκυραίους τούς έκαμε νά ζητιανεύουν. Ολόγυρά του 
έσκορποϋσε τήν φρίκην καί την καταστροφήν.

Μιά κατακραυγή γενική, μιά βοή άγανακτήσεως καί κατάρας έβγαι- 
νεν άπό τό στόμα δλης τής κοινωνίας εναντίον του. "Ολοι τοϋ ηύχοντο νά 
πάη άπό άδικον θάνατον. Επι τέλους όμως ηλθεν η σειρά του, οιοτι ο 
διάβολος, κατά τήν παροιμίαν, μεν αληθώς πολλά παπούτσια,
άλλά φέρει τούς υποχειρίους του έκεϊ δπου θέλει.

Εύρέθη τέλος πάντων κ’ ένας νά εκδίκηση τά τόσα θύματα τοϋ Πνι
χτή. ΤΗτον ένας πτωχός χωρικός, δποϋ δ φρικτος εκείνος τοκογλύφος είχε 
πνίξει κυριολεκτικώς. Τόν έκυνήγησε, του έπούλησε τά κτήματά του, 
τόν έφερε σέ τέτοια άπελπισιά, ώστε άπεφάσισε να τον ξεπαστρευση. 
Εύτυχώς αύτόν δέν τόν έπρόλαβεν δ Χάρος καί μίαν ήμέραν τοϋ εκαμε
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καρτέρι εις ένα εξοχικόν δρόμον, έκεϊ ποϋ ό Πνιχτής έπήγαινεν είς την 
έξοχήν, τοϋ έτράβηξε μιά καλή τουφεκιά καί τόν έ'ρριψε κάτω άπό τό 
μουλάρι νεκρόν.

Οί διαβάται τόν εύρηκαν ζεστόν άκόμη καί τόν ε'φεραν είς την πόλιν. 
*Ητον καλοκαίρι καί οί δικοί του, βιαζόμενοι νά λάβουν κατοχήν της 
μεγάλης σφικτοδεμένης περιουσίας του, τόν έκήδευσαν γρήγορα γρή
γορα. Τόν έδιάβασαν είς την εκκλησίαν της 'Αγίας Παρασκευής καί τόν 
άφισαν έκεϊ.

’Εκείνην την έποχήν ήμουν διωρισμένος έπαρχιακός ιατρός. Ή δικα
στική άρχή, ή όποια είχεν άρχίσει άμέσως τάς άνακρίσεις διά τό έγ
κλημα, μοϋ παρήγγειλε νά ένεργήσω την νεκροψίαν τοϋ πτώματος καί 
νά κάμω την έκθεσίν μου.

Παρέλαβα διά βοηθόν μου ενα νέον ιατρόν, καί ύπήγαμεν είς τόν 
ναόν της 'Αγίας Παρασκευής. Ή κηδεία είχε τελειώσει- μέσα είς την 
έκκλησίαν εύρίσκετο μόνον ό παπά - Μιχάλης, καί ένας έργάτης, νεκρο- 
θάπτης, οί όποιοι έμεναν διά τόν ένταφιασμόν.

Έπλησίασα είς τό φέρετρον, όποϋ εύρίσκετο είς τό μέσον τοϋ ναού 
έπάνω είς ενα τραπέζι καί έκύτταξα τό μελανιασμένον καί παραμορ- 
φωμένον πρόσωπον τοϋ νεκροϋ. Καί ένθυρ,ήθηκα τότε τόν δυστυχισμένον 
τόν Κριθαράν, άλλά μαζί μ ’ αυτόν ένθυμήθηκα καί τόσα άλλα θύματα 
τοϋ φοβερού Πνίχτη, όποϋ άποτελοϋσαν αίαν παρέλασιν άτελεύτητον.

Μέ την χυδαίαν άλλά πάντοτε κατανυκτικήν φιλοσοφίαν, την όποιαν 
αισθάνεται δ άνθρωπος πρό τοϋ θανάτου, έκίνησα την κεφαλήν ρ.ου μέ 
οίκτον καί είπα μέσα μου :

— Αί, κακομοίρη ρ.ου ! τώρα τί πέρνεις ριαζί σου άπό τόσα πλούτη 
ποϋ έθησαύρισες μέ τόσαις άδικίαις, έκεϊ ποϋ θά σέ βάλουν ; Καί πώς 
θ ’ άκούσης είς τό φοβερόν δικαστήριον τοϋ Θεού όποϋ πηγαίνεις τήν 
φοβεράν βοήν τοϋ άναθέματος όποϋ βγαίνει άπο χίλια στόρ.ατα έναν- 
τίον σου ;

Άλλά πρό παντός άλλου έπρεπε νά έκτελέσω τό καθήκον ρ.ου. 
Παρήγγειλα λοιπόν νά βγάλουν το πτώρ.α άπό τό φέρετρον, νά τό 
γδύσουν καί νά τό έξαπλώσουν γυρ.νό έπάνω είς ένα άλλο τραπέζι παρά- 
ρ.ερα. "Επειτα ήρχισα τήν έξέτασιν. Τό σώρ.α του, είς τό στήθος ιδίως, 
ήτο κόσκινον. Φαίνεται ότι τό τουφέκι ήτο γεμάτον ρ.έ κου.υ.άτια. "Ενα 
άπό αυτά τοϋ είχε περάσει τήν καρδιά, καί ό θάνατός του θά ήτον 
άκαριαΐος.

Ώστόσον ήρχισα μέ το μαχαίρι ν ’ άνοίγω τόν θώρακα διά νά παρα-
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τηρήσω καλλίτερα τήν διεύθυνσιν τών τραυμάτων. Ό παπά-Μιχάλης 
έστεκότουν σιμά μου κ’ έκύτταζε ρ.έ προσοχήν καί ρ.έ κάποιαν συγκίνη- 
σιν, διότι ήτον ή πρώτη φορά όποϋ έβλεπε νεκροτομήν. Κατά πώς δέ 
έγύρισα άνάσκελα τό σώρ.α νά παρατηρήσω άπό ποϋ είχε βγή ή σφαίρα 
τής θανατηφόρου πληγής, έχύθηκε διά ρ.ιάς αίμα μαυροκόκκινον πηκτόν, 
άνακατωρ.ένον μέ ύγρά άπό μέσα άπό τό κουφάρι του, έπάνω είς το τρα
πέζι καί άπεκεϊ έπεσε κάτω είς τό πλακοστρωρ-ένον έδαφος τοϋ ναού καί 
άπορροφήθη άπό ταίς μεταξύ τών πλακών χαραμάδες.

Έξαφνα άκούω μιάν φωνήν τρορ.αγρένην :
— Χριστέ καί Παναγία μου ! . .
Γυρίζω καί βλέπω τόν παπάν όποϋ έσταυροκοπεϊτο μέ όψιν σβυρ.ένην.
— Σέ καλό σου, παπά μου, τοϋ είπα- τί έπαθες ;
— Δέν βλέπεις, δέν βλέπεις ; είπε ρ,έ φωνήν κομμένην καί ρ.έ τό 

βλέμμα του στηλωμένον άπλανώς κάτω είς τό έδαφος, ρ.έ ρ.ιάν έκφρα- 
σιν τρόρ.ου. Αύτό εινε θαύμα !

Καί έσταυροκοπεϊτο άκαταπαύστως.
Δέν έννοοϋσα τίποτε άπ’όλα αυτά καί τοϋ έζήτησα έπανειληρ.ρ.ένως 

έξηγήσεις. Τέλος πάντων άφοϋ συνήλθεν ό παπάς, μοϋ άπήντησε :
— Μά δέν καταλαμβάνεις τί τρέχει, ιατρέ ; Δέν ένθυρ.εϊσαι τούς 

τελευταίους λόγους τοϋ συγχωρεμένου τοϋ Κριθαρά ; ήσουν παροιν καί ή 
εύγενεία σου είς τήν σκηνήν. «Αποθνήσκω ρ.έ τήν έλπίδα, τοϋ ειπεν, 
δτι τό αίμά σου θά τό πιή ό τάφος μου. »

— Αί, λοιπόν ;
— Λοιπόν νά, αύτοϋ ποϋ πατεϊς καί όποϋ έχύθησαν τά αί'ματα εινε 

θαμμένος ό Κριθαράς I
Καθώς γνωρίζεις έκείνην τήν έποχήν είς τήν Επτάνησον, δπως καί 

είς δλην τήν Ελλάδα έκτος τών πόλεων, οί νεκροί έθάπτοντο έντος τών 
ναών. Κάθε οικογένεια είχεν είς τόν ναόν τής ένορίας της τόν ιδιαίτερον 
τάφον της, τον όποιον ήτο ύποχρεωμένος νά γνωρίζη ό έφημέριος διά τάς 
κηδείας καί διά τά τρισάγια. Άνεσύροντο τέσσαρες πλίνθινοι πλάκες, 
άνεσκάπτετο τό έδαφος καί άπετίθετο έκεϊ ό νεκρός άνευ τοϋ φερέτρου. 
Διά τοϋτο καί ολίγον περαιτέρω είχον άφαιρεθή αί πλάκες καί άνοιχθή 
ό λάκκος δπου έμελλε νά ένταφιασθή το σώρ.α τοϋ Πνίχτη. Μόνον έν 
περιπτώσει δπου είχε ταφή προσφάτως μέλος τής αύτής οικογένειας εί? 
τον τάφον, ό νεκρός έθάπτετο έντός τοϋ περιβόλου τοϋ ναού.

Οί παρεστώτες έμειναν έρ.βρόντητοι όταν ήκουσαν τούς λόγους τοϋ 
ίερέως. Έγώ δέ, τό ομολογώ κατελήφθην άπό παράδοξον καί άνέκφρα-
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στον συγκίνησιν. Τό μαχαίρι τό ανατομικόν έμεινεν έπί πολλήν ώραν 
άργόν εις τό χέρι μου καί τά μάτια μου προσηλώθησαν άκουσίως εις τό 
αίματόβρεκτον έδαφος. Καί μολονότι ήτο ήμερα, μολονότι ήσαν τόσοι 
άνθρωποι παρόντες, ένόμισα δτι είδα όφθαλμοφανώς τό φάντασμα τοϋ 
Κριθαρα νά πεταχΟή άπό τό μ.νημεΐόν του και νά κυττάζη μέ τάς κενάς 
κόγχας τών ματιών του καί μέ μειδίαμα θριάμβου εις τό άσαρκον στόμα 
του το άπνουν σώμα τοϋ έχθροϋ του.

*
* *

Καί άφοϋ έσίγησεν έπί τινας στιγμάς ό ιατρός, έξηκολούθησεν άποτει- 
νόμενος πρός τόν άνεψιόν του :

— Καί τώρα πώς θά μοϋ έξηγήσης, σέ παρακαλώ, αύτό τό πράγμα; 
ΙΙώς συνέβη ώστε μετά δέκα έτη νά έκπληρωθή κατά γράμμα, μέ δλην 
τήν φρικώδη άκρίβειαν ή έπιθυμία καί ή πρόρρησις ενός έτοιμοθανάτου ; 
'Ορίστε έσύ, κύριε έπιστήμον, νά μάς δώσης τόν λόγον !

Ό ’Επαμεινώνδας, δστις ήθελε νά δείξη [Λεχρι τέλους ευστάθειαν 
άπαρασάλευτον είς τάς ιδέας του, έ'σεισε τήν κεφαλήν μετά μορφασμού 
άδιαφορίας καί άπήντησε :

— Σύμπτωσις I
Ό ιατρός, χωρίς τότε πλέον ν ’ άπχντήση, έρριψε λοξόν βλέμμα πλή

ρες οίκτου έπί τοϋ τελειόφοιτου, ήγέρθη άπό τής έδρας του καί έπλη- 
σίασε βραδέως εις τό παράθυρον. Ή σελήνη φωταυγής έσκόρπιζε τήν 
λάμψιν της καί έσχημάτιζε φανταστικάς σκιάς μέ τά άφυλλα δένδρα 
τοϋ κήπου. Έστήριξε τό βλέμμα του είς τό στερέωμα έπί άρκετάς στιγ- 
μάς άφωνος ό πρεσβύτης, έπειτα δέ στρεφόμενος καί ώσεί ν ’ άπετείνετο 
πρός άλλον τινά καί ούχί πρός τόν άνεψιόν του, έψιθύρισε τούς λόγους 
τοϋ Άμλέτου :

— Ύπάρχουσι πολλά πράγματα, Όράτιε, έν ούρανώ καί έπί γής, 
τά όποια εινε ύπέρτερα τής φιλοσοφίας σου.

'Λνγονατος 1897)
ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ ΑΝΝΙΝΟΣ

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΙΙΣ ΑΓΑΙΙΙ1Σ

Κοιμήσου ήσυχα φτωχή καρδιά μου 

βαθειά στά στήθη μου τά πονεμενα, 
κράτα στά φύλλα σου σφιχτά κλεισμένα 
τόσα δνείρατα έρωτικά.

Κι’ όταν σκορπίσουνε τη σκοτεινιά μου 
ξανθές και ξέπλεκες ήλιου αχτίδες 
χρυσές, θεότρελλες, γλυκιες ελπίδες 
ξύπνα και μίλα μου γλυκά, γλυκά. . . .

(1896)

Σ’ ΕΚΕΙΝΗ ΠΟΥ Μ' ΑΡΕΣΕΙ

Π.

ι>

ΤΙ μου δίνεις τώρα μιά ματιά Σου, μιά ! 
ή Οά μαρτυρήσω τά τρελλά σου ματια 
στά χρυσά γαλάζια τ’ ουρανού παλάτια
οση έχουν κάνει <ττ’ άστρα του ζημιά! 1 . . .

Και τδ δαγισμενο θόλο τ’ ούοανού ............
απ' το χθεσινό σουι μαγικό τραγούδι
και τδ σκοτου.ένο άδικα λουλούδι
άπ ’ τήν ώμορφιά Σου, τού φτωχού βουνού.

Στάσου νά ’δής, δλα Οά τά μαρτυρήσω
ή · φιλήσω.

(1896) ΤΙΜΟΣ
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ΕΘΥΜΩΣΕ

Εθύμωσε, γιατί στήν αγκαλιά της 
τής ’έκλεψα μέ τρόπο Sub φιλιά της' 
καί άπό τότε πια όταν πατήσω 
στό σπήτί της, μιά χάρι νά ζητήσω 
μου κάνει αντικάμαρα .... καϊ μένει 
στήν αγκαλιά μου μέσα κλειδωμένη.

ΜΩΨ

ΜΕ ΓΕΛΑΣΕ

— Βάζουμε γιάντες; — Βάζουμε'—- Τί στοίχημα θά βάλης, 
—Ξέρω κι’ έγώ; Νά βάζουμε άν θές ένα φιλί, 
—Καλά, άς είναι, δέχομαι, άλλά μήν άμφιβάλλης,

“Οτι θά χάσης, ώμορφη τρελλή.
&

Μέ ένα τριαντάφυλλο μέ γέλασε ώς τόσω
Καί δμως δέν τής έδωκα άκόμα τό φιλί,
Γιατί, όταν τό στοίχημα κυττάζω νά πληρώσω, 

Πρώτη έκείνη μέ φιλεΐ ! !
(1896) ΤΣΑΚΠΙΝΗΣ

ΒΡΟΧΗ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ

Στά γαλανά ματάκια Σου χθές ένα δάκρυ είδα 
καϊ μοΰ ραγίστηκε ή καρδιά μου άκριβή μου έλπίδα 
καϊ στεναγμός βαθύς βαθύς μοΰ ξέφυγε άπ’ τά χείλη.

Μά σάν σ’ έκύτταςα καλά γλυκειά μου άγάπη πάλι 
είπα : — Σέ τέτοια δροσερά καϊ άνθισμένα κάλλη 
είναι τό δάκρυ ωφέλιμο σάν τή βροχή τοΰ ’Απρίλη.

(1896}
ΛΥΡΑΡΗΣ

0 ΠΤΑΙΩΝ ΕΝ ΤΩ> ΕΡΩΤΙ

ΙΑ τών σπανιωτάτων απολαύσεων τοϋ δημο
σιογραφικού μου βίου, τοϋ έμ-πλέου τόσου κό
που, τόσης νευρικότητος, τόσων ματαίων 
ελπίδων καί τόσων απογοητεύσεων είναι καί 
αί έπιστολαί, άς λαμβάνω, παρ’ αγνώστων 
μοι, ώς έπί το πολύ προσώπων είτε έπί άρ
θρων μου καί μελετών μου είτε έπί διαφόρων 
κοινωνικών ζητημάτων, άτινα προκαλούμαι 
νά ύποκινήσω.

Αί έπιστολαί αύται προέρχονται παρά πο
λιτευόμενων, είτε παρ’ έπαρχιωτών η καί

ομογενών έν τώ έξωτερικώ μακρόθεν θεωμένων τά πράγματα.
Πολλαί έξ αύτών, τό δμολογώ δέν στερούνται ανιαρότητες διά τήν 

πολυλογίαν των ή διά τόν βίαιον τρόπον μεθ’ ού είναι γεγραμμέναι. 
Ώς έπί τό πλεΐστον όμως ή άνάγνωσις αύτών μέ τέρπει καί έν πολλοϊς 
μέ ώφελεϊ, διότι είς τόν δημοσιογράφον δέν συμβαίνει, δ,τι καί είς τόν 
ηθοποιόν. Τόν δεύτερον τόν χειροκροτείτε ή τόν άποδοκιμάζετε άναλόγως 
τής έντυπώσεως, ήν σάς κάμνει, άλλ ’ ήμάς μάς άναγινώσκετε καί 
επειτα απορρίπτετε τό άναγινωσκόμενον κρατούντες δι ’ ύμάς αυτούς 
τό άποτέλεσμα τής κρίσεώς σας. Πλήν δμως τών έπιστολών τούτων, 
τών άναγομένων, ώς έπί το πλεΐστον, εις την πολιτικήν και εις συναφή 
αύτή ζητήματα, λαμβάνω συχνότατα καί έπιστολάς παρά κυριών η 
δεσποινίδων, δι ’ ών είτε έπικρίνονται αί μελεται μου επι "κοινωνικών 
ζητημάτων είτε προκαλεΐται ή γνώμ.η μου έπ ’ αυτών.

’Οφείλω νά είπω τήν αλήθειαν.
Αί έπιστολαί αύται κινούσιν ιδιαιτέρως το ενδιαφέρον μ.ου. Ου μονον 

διότι έπί τών κοινωνικών ζητημάτων ή γνώμ.η τής γυναικός είναι αναμφι
σβήτητου κύρους, άλλά καί διότι έν τή έπιστολογραφία, τώ τόσον δυσ- 
κόλω τούτω είδει τής λογογραφίας, ή Έλληνίς ύπερτερεϊ τον Έλληνα.

Είναι άδύνατον νά σάς περιγράψω μέ πόσην χάριν, μέ πόσην χειρος
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ελαφρότητα, με πόσην λεπτήν ειρωνείαν, με πόσον αίσθημα αί πλεϊσται
των εζιστολίον τούτων γράφονται.

Ω ! έάν μοί έπετρέπετο νά έδημοσίευα τάς έπιστολάς ταύτας τί 
ώραϊον τομ,ίδιον θ’άπήρτιζα.

Αλλά πλην τοϋ καλλιτεχνικού των κάλλους πόσον μέ έγκαρδιώνουσιν
αι επιστολαι αυται, αί άλλοτε μέν γεγραμμέναι έπί χάρτου κοινού καί 
πλήρους μεθυστικών άρωμάτων καί πότε έπί μικρού τεμαχίου άποκεκο- 
μενου απο τετράόιον, και πόσον μέ έμπνέουσι.

** *

’Επανελθών έκ τού άνά την Κρήτην τόσον περιπετειώδους ταξειδίου 
μου εύρον έπί τού γραφείου μου έν μέσω πληθύος επιστολών καί μίαν, 
ης ο κομψός ιωόης φάκελλος, ό λεπτός της γραφής χαρακτήρ και τό 
εσβεσμένον άρωμα ίων, μοί έπρόδωσε την προέλευσιν.

Γυν αικεία επιστολή — εΐπον.
Άλλά τίνος ;
Ό χαρακτηρ μοί είναι άγνωστος.

Καί άποσφραγίσας αυτήν ερριψα τούς οφθαλμούς μου μηχανικώς είς 
την ύπογραφήν.

Αλλ υπογραφή οεν υπήρχε καί μόνον ουσδιαγνώστως καί νευρική 
συστροφή έφέρετο ή άγγλική λέξις :

Perhaps!
“Ισως.
Περίεργον ! — ειπον.
Καί άφηρημένος ήοξάμην άναγινώσκων αυτήν.
Οσον όμως έπροχώρουν, τόσον καί τό ενδιαφέρον μου έπετείνετο.

— Εδώ κάτι λέει ! — έσκέφθην.
Καί τήν άνέγνων καί τήν άνέγνων δ:ς καί τρις καί άπεφάσισα ν ’άπαν- 

τήσω είς αυτήν καί έπειδή ήγνόουν τήν διεύθυνσιν κατέφυγον είς τά: 
κομψά; καί φιλόξενους τής Ποικίλης Στοάς ιτελνας υ.ε τήν ελπίδα, οτι 
ίσως θ’ άναγνωσθώ καί παρά τής επιστολογράφου μου.

Ίοού πρώτον ή έπιστολη, ή καί θέτουσα τό θέμα :

«Μέ ήγάπηόε νέος τις πολύ καί είλικρινώς. Κατ’ Αρχάς δέν τόν 
ήγάπων έγώ, άλλ’ ειτα ήσθάνθην ισχυρήν πρός αυτόν κλίόιν, μετα- 
βληθεϊσαν ταχέως είς σφοδρόν έρωτα.

Ό έρως μας, Αμοιβαίος ήδη, ηύξάνετο όλοέν καί ή αύτή Αμφοτέ
ρωθεν έπεδεικνύετο ειλικρίνεια.

Αίφνης ήμέραν τινά ό νέος, δότις μέ ήγάπα μοί έγραψε μίαν επι
στολήν, έν μ μοι έλεγεν, δτι καίτοι μέ ήγάπα είσέτι σφοδρώς έπρο- 
τίμα ν’ Λποσυρθμ, διότι έμαθεν, έπείόθη (!) δτι έγώ άγαπώ άλλον.

Έξήτασα καλώς τόν εαυτόν μου, κατήλθον είς τά βάθη τής καρ
δίας μου — ούδένα ήγάπων ΐ

Τοΰ έγραψα δέν μοι άπήντηόε. Άπηλπίσθην καί τέλος ήμέραν τινά 
μία φίλη μου λέγει: ήξεύρεις καϋμένη τί τρέχει, ό X. δέν σέ Αγαπά 
πλέον διότι σύ χαριεντίζεσαι μέ τόν Φ.

Αύτό είναι Αληθές- κόρη μικρά καί ζωηρά, ώς ήμην χαριεντιζόμην 
μέ τινα κύριον, δότις μου επώλει αισθήματα άληθινά η ψευδή Αδιά- 
φορον. Άλλ’ αύτό δέν σημαίνει, δτι καί τόν ήγάπων!

Έν τούτοις —καί αύτό δέν τό περιμένετε βεβαίως — έμαθον δτι 
λάκαν είχ εν ή φάβα, καί δτι άλλη γυνή όυνεκράτει τόν φί
λον μακράν έμοϋ.

Τόρα σεις ό όποιος είσθε δημοσιογράφος καί ΐδατε καί πολλά καί 
Ακούσατε καί πολλά καί ίσως ίιόΟάνθητε καί πολλά Αν καί αυτό 
τό Αμφιβάλλω πολύ—πήτε μου τί φρονείτε έπί τοϋ ζητήματος τούτου.

Τίς τών δύο ημών πταίει πλειότερον, έγώ ή αύτός;
ΠρόΦυμορ

Ζ.

Δηλαδή δεσποινίς ή κυρία Ζ. μού θέτετε τό ζήτημα τίς των δύο, ο 
άνήρ η ή γυνή είναι μάλλον ένοχος γινόμενος προδότης έν τω έρωτι.

Δέν είναι αύτό ; "Η άκριβέστερον τίς τών δύο προδίδει ταχύτερου.
Θά σά; άπαντήσω, όπως ήμπορώ. Σάς παρατηρώ όμως αμέσως έξ 

άρχής ότι έν αύτή τή επιστολή σας ευρηται και η λυσις τού ζητήματος 

καί θά τό ίδήτε.
Ό έρως είναι ενιαίος καί όμως άν ερωτησητε τούς μεγίστου; τών ψυ- 

χολόγων, άν έρωτήσητε αύτήν την πείραν σας θά ιδήτε, οτι ο ανηρ άλ
λως άντιλαμβάνεται αύτόν καί η γυνή άλλως. Εξ αυτή; δε τής επι
στολής σας εξάγεται, ότι σεις άλλως άντιλαμβάνεσθε το αίσθημα τούτο 
καί δ νέος, δν ήγαπήσατε άλλως.

Άρχίζουσα αύτήν λέγετε ότι ; ή αύτή άμφοτερω&εν επεδεικνυετο 
ειλικρίνεια. Καί όλίγας γραμμάς κατωτέρω έξομολογεϊσθε, ότι εχαριεν- 
τίξεο^ε μέ τινα νέον, έτσι διά νά παίζητε !

Καί ή ιδέα αυτή δέν είναι μόνον ίδική σας, είναι καί όλων τών γυναικών. 
“Ερως καί χαριεντισμός, λατρεία άφ ’ ένός προς τον άγαπώμενον και ταυ- 
τοχρόνως παροχή άδειας πρός τον άδιάφορον έκφράσεως ερωτικών αισθημά
των, δύνανται νά συμβαδίσωσι καθ’ύμάς. Κατά τούς άνδρας όμως είναι 
ολως άντίθετα τά πράγματα ταύτα καί γρονθοκοπούνται μεταξύ των.

Ιωαννου Αρςενη «ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ» 16
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Γπό την έποψιν λοιπόν ταύτην οΰτε σείς έχετε άδικον, οΰτε αύτός. 
’Εσείς έπιστεύατε, δτι ήδύνασθε νά τόν αγαπάτε καί νά χαριεντίζεσθε 
μετ’ άλλου ταύτοχρόνως, αύτός έπίστευε τό εναντίον, αντίθετον περί 
έρωτος ιδέαν έχων. Αύτός μάλιστα έ'χει καί εν δίκαιον παραπάνω, διότι 
έν τώ έ'ρωτι ύπήρξε πιστός, καί μόνον δταν έβεβχιώθη περί της ένοχης 
σας έστράφη πρός άλλην.

Είναι άδύνατον δεσποινίς Ζ. νά έχωσι την αύτήν ιδέαν περί έ'ρωτος 
άνήρ καί γυνή, αφού τοσοϋτον άλλήλων διαφέρουσιν. Ή γυνή δν λεπτό
τερου, άουνατώτερον τοϋ άνδρός, έσυνείθισε νάτυγχάνη τών περιποιήσεων 
καί τής προστασίας αύτοϋ. ’Ελάχιστου μετέχουσα τοϋ ένεργοϋ βίου τοϋ 
άνδρός, ήναγκάσθη πρός άλλα νά στρέψη τήν φιλοδοξίαν της. Ό άνήρ 
έπιδεικνύεται διά τής ρώμης του, τοϋ νοϋ του, τής ένεργητικότητός του. 
Ή γυνή διά τοϋ κάλλους της, τής έξωτερικής της περιβολής. Ό άνήρ 
έ'χει δπλα τό ξίφος του, τόν χρωστήρα του, τόν κάλαμόν του, ή γυνή τήν 
κόμην της, τούς οφθαλμούς της, τό σώμα της, τήν ένδυμασίαν της. Ό 
άνήρ τέρπει δι ’ ενός έ'ργου του, ή γυνή διά τής χάριτος της. Πάσα παρα
βολή είναι άδύνατος. Θά ήτο τό αύτό, ώς νά έζητεΐτε νά παρομοιάσητε 
τεμάχιον σιδήρου πρός Ταναγραίαν κόρην. Τό εν είναι χρησιμώτερον, τό 
έτερον ώραιότερον. s

* *

Ό άνήρ άγαπά διότι αύτός δ ισχυρός, έχει άνάγκην νά γλυκάνη 
τόν τραχύν του βίον πρός δν λεπτότερου, άρωματικώτερου, νά θερμάνη 
τήν έκ τοϋ περί ύπάρξεως άγώνος άποσκληρωμένην καί άποστεουμένην 
καρδίαν του. Ή γυνή άγαπ^ διότι θέλει νά εύρη θαυμαστήν τοϋ κάλ
λους της, διότι χορταίνει οΰτω τήν φιλοδοξίαν της. Ώς βλέπετε δέν 
σάς ομιλώ περί τής φυσικής τών δύο γενών κλίσεως, διότι είσθε δεσποι
νίς καί διότι περί τούτου δέν πρόκειται νϋν.

Διά τόν άνδρα ό έρως είναι μία άνάγκη λοιπόν, διά τήν γυναίκα 
άπλοϋν passe-temps. Δι’δ καί φυσικώς δ μέν άνήρ είναι 0τα9ερώ- 
τερος έν τώ έ'ρωτι, ή δέ γυνή άβτα&εβτΐρα.

Ό άνήρ άγαπήσας θέλει νά διατηρήση δσον
\ , , , , ' \ , το αγαπαψ-ενον αντικειαενον, η γυνή κορεσα,σα. 

νά εύρη άλλον θαυμαστήν.
Τό λέγετε 

ήκούατε, δτι είσθε ώραία παρά τι
Καί αν μέ 

άλλους,

το δυνατόν πλειότερου
θέλειτήν φιλοδοξίαν της

X.μόνη σας έν τή έπκ
<υ 

άκούσητε, την αυτήν 
άλλους, ή φυσική φιλαρέσκειά σας

άλλ ’στολή σας. 
Φ.
έπιείκειαν

: σάς ώθει
θά έδεικνύα 
πρός τοϋτο.

και

Είπα τήν λέξιυ. Φιλαρέβκεια, αύτή είκονίζει, ώς άριστα τήν γυ
ναίκα, αύτό είναι τό fond πάσης γυναικός, είτε είναι Ούγγρίς, είτε 
είναι Αίθιοπίς, είτε είναι θαύμα ίδέσθαι, είτε είναι σύχαμα φτϋσσαι, 
είτε είναι δούκισσα, είτε είναι πλύστρα. Ή φιλαρέσκεια είναι έκείνη, 
ήτις σάς καθιστόε τόσον έπιθυμητάς καί ή φιλαρέσκεια είναι, ήτις σάς 
ρίπτει είς τάς άγκάλας τοϋ πρώτου ύπηρέτου. Σάς τό εϊπεν δ Ούγκό) 
είς τόν Ρούϋ-Βλάς του.

Τό αίσθημα τοϋτο είναι άκατανίκητον, είναι ώς ή φλόξ, ήτις σύρει 
τήν χρυσαλίδα, ώς τό ποτήριον τοϋ άψινθίου, τό δποΐον έσυρε τον 
Μυσσέ, ώς οί άδάμαντες, οϊτινες έκόλασαν τήν Μαργαρίταν.

Δι ’ αύτήν προδίδετε συχνάκις αύτήν τήν άξιοπρέπειάν σας καί οέν 
θά προδώσητε τόν έρωτα ;

* *
’Αλλ’ έπανέλθωμεν είς τόν X.
’Απορείτε διατί οΰτος ήθέλησε ν ’ άποσυρθή.
Άλλά τί ήθέλατε λοιπόν νά κάμη ;
Αύτός μέν δλόκληρον τήν ψυχήν του, δλόκληρον τήν καρδίαν του, 

σύμπαντα τόν νοϋν του είς ύμάς νά έχη άφιερωμένον.
Νά μή ζή είμή μόνον δι ’ ύμάς καί δι ’ ύμών.
Σείς δέ νά μερίζετε τήν προσοχήν σας μεταξύ αύτοϋ καί τοϋ Φ.
Νά έχετε καί διά τόν λατρεύοντά σας βλέμματα, άλλά νά μή στε- 

ρήτε καί μειδιαμάτων τόν άλλον.
Πολλάκις δέ ίσως έν ω θά είχετε θερμήν καί άσπαίρουσαν έ'τι τήν 

δεξιάν σας έκ τής γλυκυτάτης αύτοϋ έπιψαύσεως, θά τήν έλησμονεϊτε 
έν τή τοϋ Φ.

Αί ! δεσποινίς πόσον περιέργως, άλλά καί πόσον φυσικώς, άφοϋ είσθε 
γυνή, άντιλαμβάνεσθε τόν έρωτα.

Ήξεύρετε, έννοήσατέ ποτέ τί θά εΐπή έρως ;
Βεβαίως όχι.
Ακούσατε λοιπόν τί θά εΐπή έρως.
"Ερως είναι ή τελεία, ή άπόλυτος συνταύτησις, σύμπηξις, συγχώνευ- 

σις δύο ψυχών, δύο καρδιών, δύο πνευμάτων.
Ο είς έν τώ άλλω, δ είς διά τοϋ άλλου.

Θά μοϋ είπήτε, δτι αύτό άποτελεϊ μίαν παθολογικήν κατάστασιν. 
Πιθανόν.
Αλλά ούδέν μέγα, ύψηλόν, έ'ξοχον έν τώ κόσμω μή στηριζόμενον 

έπί παθολογικής καταστάσεως.
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Τό ζωον, δ άνθρωπος διά νά έξαρθή είς τάς σφαίρας τοϋ ύψηλ,οϋ καί 
τοϋ θείου άνάγκη νά πάσχη, νά οίστρηλατηται, νά έχη έν πυρετω 
τον νοϋν του.

Ήμπορεΐτε νά άντίληφθήτε ουτω τόν έρωτα ;
Άμφιβάλ/λω.
Διότι άν τόν άντΛαμ-βάνεσθε ουτω δέν θά ήδικήτε τόν φίλον σας.

** *

Άκούσατέ με δεσποινίς ή κυρία.
Έπράξατε έν έγκλημα μη δυνηθεϊσα ν ’ άνταποκριθητε είς τόν 

έρωτα τοϋ X.
Έπράξατε έν δεύτερον έγκλημα μη σχοϋσα τό θάρρος νά νικήσητε 

την φιλαρέσκειάν σας.
Δέν σάς άδικώ.
Τοιαύτη ή φύσις σας.
Προσέξατε δμως μη ζητησητε νά πράξητε τό αύτό έγκλημα καί έκ 

δευτέρου.
"Ισως σάς τύχει κανείς Monsieur De Camoi’S, δ ήρως τοϋ Φεγιέ, 

κανείς άπό έκείνους τούς άνδρας, ών ή καρδία είναι άπεξηραμένη καί 
οϊτινες δικαίως η άδίκως φρονοϋσιν, δτι ή γυνή είναι έ'να άνθος τό δποϊον 
οφείλει νά όσφραίνηταί τις, άλλά τό δποΐον δέν πρέπει νά κράτη έν τω 
δωματίω του έκ φόβου τοϋ ανθρακικού όξέως.

7oAioff 1897 ΝΙΚΟΛΑΟΣ I. ΣΠΑΝΔΩΝΗΣ
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Θλιμμένα πράγματα έκεντούσες στήν ποδιά
Γιά τδν στερνδ κι’ αιώνιο χωρισμό μας . . .
Σέ μιας κλαψάρικης—ποιδς ξέρει—ιτιάς κλαδιά
Κεντούσες τδν άπόκρυφο καημό μας.

Κοντά μας καί ή μαννοϋλά Σου, ή γρηά, σκυφτή, 
Μαυροντυμένη, άμίλητη, στή 9ύρα 
Καθώς χαμογελούσε, άξένοιαστη κι’ αυτή, 
Τού χωρισμ.οΰ μας έμοιαζε τή Μοίρα.

(1897) _ _____ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΟΡΦΥΡΑΣ

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

ΚΡΥΦΗ ΑΓΑΠΗ

Μέσ’ στά γλυκά ματάκια Σου, μέσ’ στά λευκά Σου κάλλη 
έξέχασα σιγά — σιγά κάθε άγάπη άλλη- 
καί τιόρα πού Σ’ άγάπησα τρελλαίνομαι ολοένα 
καί χάνομαι, καί σβΰνομαι μικρούλά Μου γιά Σένα.

&
"Αχ I Διάβασε ’ςτά μάτια μου, καί ’δες μέσ’ ’στήν ψυχή Μου, 
τδ μυστικό Μου έρωτα, τδν πόνο μου μικρή Μου 
καί γίνου ελπίδα ολόφωτη καί μιά στιγμή γιά μένα, 
πού τυραννούμαι, πού πονώ, πού χάνομαι γιά Σένα !

(1897) ________ ______ .% /

ΠΑΛΗΟ ΚΕΝΤΗΜΑ

Τα σκλαβωμένα σου έξεχείλιζαν μαλλιά, 
Φτωχοΰλά μου, απ’ τδ μαύρο Σου μαντήλι, 
Κ’ ή χειμωνιάτικη τά χαΐδευε αντηλιά 
Χλωμή, σάν άπ’ άρρωστου άχνά καντύλι.

Κ
Κάτω άπ’ τή μαραμμένη μας κληματαριά 

"Εγερνες, καί τδ χέρι σου έκεντούσε
Κ’ ήταν ή μόνη πεταλούδα άπ’ τδ βοριά 
Που έσώθη καί στδν ήλιο άκόμα έζούσε.

Εκείνοι

λέον όπου ήσαν
τούς οποίους έχάσαμεν, 

σκονται πλέον δπου ήσαν ποίν
— Ή ελπίς μελλούσης αίωνιότητος 

απελπισίας διότι δέν εϊμεθα αιώνιοι είς
— Οί πολιτικοί δμοιάζουσι προς τούς 

νους νά κάμουν λάσπην καί όταν υπάρχει ήλιος, 
ήλιον όταν υπάρχει λάσπη.

— Είς τδ τεσσαρακοστόν έτος τής ηλικίας αυτού

έάν αληθώς τους άγαπώμεν, δέν εύρί- 
άλλά παντού όπου εϋρισκόμεθα.

είς άλλον κόσμον προέρχεται έκ τής 
αυτόν τόν κόσμον.
καταβρέχοντας τάς οδούς, τούς δυναμέ- 

άλλ ’ αουνατούντας νά κάμουν

σοβαρός πολιτικός ανήρ
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τοσούτον περιφρονεϊ τούς ανθρώπους, ώστε δέν του μένει άλλο παρά νά αύτο- 
κτονήση ή νά τούς έκμεταλλευθή.

— Κρεϊττον το πάσχειν ή το άμαρτάνειν.
— 'Η ευμάθεια είναι ή ηλιακή άκτ'ις έν ή θάλλει ή αρετή.
— Φύλαττε τδν λόγον σου προς παιοίον όπως και προς τραπεζίτην.
— 'II αρίστη ποοπαρασκευή προς τδ καλώς φέρεσθαι είναι τδ όρθώς φρονεΐν.
— Σκοπός τής φύσεως είναι νά έχη ό άνθρωπος πολλά τέκνα, νά τά μοο- 

φώνη διά ν’ άποβώσι χρήσιμα, καί νά τ’ αγαπα διά νά είναι εύτυχή. Νά νυμ- 
φεύηταί τις νέος καί υγιής, νά έκλέγη, άδιάφορον μεταξύ ποιας κοινωνικής 
τάξεως, κόρην έντιμον καί ύγιά, νά τήν αγαπα έν όλη Ψυχή καί καοδία, νά 
την καταστήση σύντροφον ασφαλή καί μητέρα γόνιμον, νά έργάζηται διά τήν 
ανατροφήν τών τέκνων του, καί νά τοϊς αφίνη αποθνήσκουν τδ παράδειγμα του 
βίου του : ’Ιδού ή αλήθεια, τά λοιπά πλάνη, έγκλημα ή παραφροσύνη.

— Ό Λαδς είναι Βασιλεύς. Βασιλεύει, άλλά δέν κυβέρνα. "Οπως οί Θεοί τοΰ 
Ομήρου αύτδς αποδέχεται μόνον τήν κνίσσαν τών θυσιών και τδ ίερατεϊον απο

λαμβάνει όλα τά λοιπά.
— Είναι καθ ’ ολοκληρίαν άπηγορευμένον νά παριστάνη τις είς τδ Θέατρον 

τδν άνδρα ανώτερον τής γυναικός. Έκεϊ, έκ παραδόσεων άρχαιοτάτων, βασι
λεύει, δοα καί έπί τέλους θριαμβεύει ή γυνή· έκεϊ περιπαίζει καί έκδικεϊται τδ 
ϊσχυοδν φύλον, δπεο τή είναι τόσον άδικον, τόσον σκληρόν, τόσον βάρβαρον έν 
τή πραγματική ζωή· έκεϊ έχει πάντοτε δίκαιον. Τά θέλγητρα τής γυναικός έν 
τώ θεάτρω έχουσιν ακαταμάχητον δύναμιν, τά σφάλματά της συγχωρούνται πάν
τοτε, έκεϊ δέ οί άνδρες όμολογοϋσι τήν αδυναμίαν των, αναγνωρίζουσι, ανακα- 
λύπτουσι καί ύφίστανται τήν δύναμιν αύτών. "Ο,τι καλδν κάμωσι έπί τοΰ πε
δίου αύτοϋ οί άνδρες, έξ αιτίας τής γυναικδς τδ πράττουσιν ότι κακδν κάμνει 
αύτή, τδ ποάττει έξ αιτίας ήμών.

— Δέν χρησιμεύει καθόλου ιός σύζυγος γυνή, ής ή μία μόνη φιλοδοξία συνί- 
σταται είς τδ νά καταβάλλη πάσαν προσπάθειαν, όπως καταστήση έαυτήν όσον 
οίόν τε έλκυστικωτέραν είς πεντηκοντάδα δλόκληοον μελών τοΰ ανδρικού φύλου. 
'Ο άνήρ τούναντίον έχει άνάγκην μικράς άγαπητής γυναικούλας, πάσα σκέψις 
τής οποίας νά είναι αφιερωμένη είς αύτδν καί τδν οίκόν της. Εύδαίμων έκεϊνος, 
οστις θά ήδύνατο νά έξασφαλίση ύπέρ εαυτού τοιαύτην σύζυγον 1 Είς τήν στιγ
μήν τής άνάγκης θά ήτο ή καλητέρα του φίλη. 'Οτιδήποτε καί αν τού συνέ- 
βαινε, θά τήν εύρισκε πάντοτε ποόθυμον νά καταπραύνη τάς λύπας του, νά τδν 
ένισχύη είς τδν σκληρόν αγώνα τής ζωής.

— “Ακαρδος κόρη, δυσκολίας μεταβάλλεται είς καλήν σύζυγον, δυσκολώτε- 
ρον δέ ακόμη είς φιλόστοργον μητέρα. Έάν ύπήρξεν αδιάφορος διά τά παθήματα 
τών άλλων έν τώ παρελθόντι, δέν είναι φυσικόν είς ολίγον χρόνον νά εύρεθή μέ 
τήν καρδίαν ύπεοχειλίζουσαν αγάπης καί συμπάθειας. Μέριμνα διά τδν εαυτόν 
της πεοισσότερον ή όσον δι’ όλον τδν άλλον κόσμον, καί δέν δύναται, δέν τή 
έπιτοέπεται νά φροντίζη διά τήν ήσυχίαν καί τδ καλδν τών άλλων, μηδόλως 
σκεπτομένη, ότι ή φροντίς αϋτη τή έπιβάλλει οΐανδήποτε προσωπικήν θυσίαν.

— Αληθώς ημέρα τή ήμέρα καθιστάμεθα Λαδς αστείος. Τδ μόνον πνεύμα 

μας είναι νά κάμωμεν νά πιστεύσωσιν, ότι έχομεν τοιοΰτον, καθότι τού άληθούς 
πνεύματος, συμπεριφοράς καί έκτιμήσεως, δικαιοσύνης καί ευθυκρισίας, δέν ύφί— 
σταται ίχνος ούτε έν τοϊς ήθεσιν ήμών, ούτε έν ταϊς πράξεσιν ήμών, ούτε έν 
τοϊς νόμοις ήμών. ’Από τί ύποφέοομεν πλειότερον έν τώ ίδιωτικώ βίω ; ’Από 
τήν άπάτην. Τί διηγούμεθα μέ τήν μεγαλειτέραν έλαφρότητα, εύχαρίστησιν καί 
εύουίαν ; Τά οικογενειακά δυστυχήματα τών φίλων μας. Τί φοβούμεθα πεοισ- 
σότερον ; Νά μή διηγηθώσι τάς αύτάς ιστορίας είς βάρος μας . . .

— 'Ο ούρανός είναι τών ονείρων ό τάφος.
— 'Υπάρχουν μοιραίως άνόητοι, οΐτινες δέν πράττουσιν ανοησίας αύτοβού- 

λως, άλλ’ άναγκάζονται ύπό τής τύχης.
— Ή δίψα τού λιβανωτού δέν θεραπεύεται διά τού γάμου. Γυνή, ήτις κύ

ριον πόθον είχε νά κρατή όλους τούς άνδρας δούλους πρό τών ποδών της, δέν 
είναι καθόλου πιθανόν νά αρκεσθή μέ τήν αφοσίωσιν ενός καί μόνου. II οικο
γενειακή ζωή θά τής φαίνηται άνοστος καί άχαρις, πολύ δέ ένωρίς θά ένθυμηθή 
μετά πόθου τά περασμένα.Όλην έκείνην τήν ζωήν τήν σφριγηλήν, όπως τήν νομί
ζει, τήν θοουβώδη, τήν πολνάαχοίον. Καί έάν άκόμη είχε τήν θέλησιν, τής λείπει 
όαως άναντιόόήτως ή δύναμις ν’αποσυρθή τής σκηνής τού κόσμου, νά ήσυχάση.

— Δέν ύπάρχει ούτε μία γυνή, όσον έπιτηδεία, όσον ωραία, όσον αγαπημένη 
καί άν ήνε, ήτις νά δύναται νά δώση τό εκατοστόν τής συγκινήσεως, ήν δίδει 
είς έν λεπτόν είς τδν σύζυγον, οστις τήν έξέλεξε καί πρόκειται νά τή αποκα- 
λύΨη τόν έοωτά του. Τδ πνεύμα μας, ή καρδία μας, αί αισθήσεις μας, άπασαι 
αί δυνάμεις ήμών εΰοίσκουσιν έν τή ποώτη διαχύσει τής αγνοούσης αύτής ψυ
χής συνάμα δέ καί δειλής καί περιέογου, μίαν τόσον απόλυτον α’ίσθησ'.ν, ήτις 
καταστρέφει παν δ,τι δέν είναι αύτή. Τόσον υψηλά ϊσταται, ώστε ούδείς δύνα
ται νά τήν φθάση’ τόσον τελεία είναι, όίστε δέν μάς είναι έπιτετραμμένον πλέον 
νά τήν θαυμάσωμεν δευτέραν φοράν. Ό ανήρ οστις δέν τήν έγνώρισε καί ίσχυ- 
οίζεται ότι ήγάπησε είναι τρελλδς διά γελοία, καί έκεϊνος, οστις έν τώ γάμω, 
νομίζει ότι δύναται νά κάμη άνευ αύτής, είναι άξιολύπητο; δυστυχής.

— Οί άσθενούς χαρακτήρος άνθρωποι δέν δύνανταιϊνά είναι ειλικρινείς.
— ’Ακριβώς ή μεγάλη ηδονή τήν οποίαν αίσθανόμεθα περιαυτολογούντες 

έπρεπε νά μάς διεγειρη τήν υπόνοιαν τής ένοχλήσεως τήν οποίαν θά αίσθάνων- 
ται οί άλλοι οϊτινες μάς ακούωσιν.

— Ό Λαδς ϊσταται πάντοτε υψηλά, μόνον δ όχλος όργια.
— Από καταβολής κόσμου δ προορισμός τής γυναικός ύπήρξεν ό έρως, δ 

γάμος, δ σύζυγος, τδ τέκνον.
— Ουδείς πρέπει νά έπιζητή, ινα ή γυνή άπασχολήται έκτος τού οϊκου, έν 

τώ δποίω δύναται τωόντι νά ήνε ή βασίλισσα αύτού. Οί σύζυγοι δέν θά έχωσι 
συζύγους ουδέ τά τέκνα μητέρας. Έκαστος έν ό> έτάχθη έκεϊ καί μενέτω. II 
γυνή δέον νά έκπαιδεύηται καί νά μοοφούται άληθώς, διότι έχει ύψηλόν προο
ρισμόν την ανατροφήν χρηστών καί έναοέτων πολιτών. 'II γυνή δύναται νά 
δράση σπουδαίως καί άποτελεσματικώς έν τώ οί'κω' έξ αύτής έξαρτάται ή χρη- 
στότης εκάστης κοινωνίας. Μή λησμονείτε τό ώραϊον απόφθεγμα τού Μ. Να- 
πολεοντος, «Δώσε μου μητέοας καί άνεκαίνισα τήν κοινωνίαν».
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— Τά θεατρικά ’έργα δέν γράφονται μόνον διά τούς μεταβαίνοντας εϊς τό Θέα
τρον· γράφονται έπίσης καί κυρίως δι’ εκείνους, οϊτινες δέν έρχονται είς τό 
τό Θέατρον. Ό θεατής ενεργεί μόνον τήν επιτυχίαν, ό αναγνώστης δημιουργεί 
τήν φήμην.

— Αί αναμνήσεις εύτυχοΰς στιγμής είναι ογκώδης λίθος βαρύνιον τό στήθος.
— Κατά τής αναισχυντίας άδυνατοΰσι καί αυτοί οί θεοί ν’ άντιπαλαίσωσιν.
— Βραδύτερου πάσης τέχνης έκμανθάνει τις τήν επιστήμην τοΰ διαβλέπειν 

καθαρώς.
— Έν τώ Θεάτρω τό θέλγητρου είναι αναγκαιότερου τής αλήθειας. Ό οφθαλ

μός άφίεται είς τήν γοητείαν ωραίων προσώπων, τό ούς είς τό θέλγητρον 
ωραίας φωνής. Είναι ίδιάζον χαρακτηριστικόν τών συναθροίσεων πολλών άνθρώ
πων, ή δύναμις ήν ενασκεί έπ’ αύτών μία λέξις, μία χειρονομία, μία κραυγή. 
Διά νά συμπαρασύρη τις χίλια άτομα αρκεί νά τά συγκινήση- διά νά προσέλ
κυση έν πρέπει νά τό νικήση.

— Φίλος είναι δ,τι σπανιώτατα συναντά τις έν τώ βίω, φίλοι δ,τι άπαντες 
αφθόνως έχουσι.

— 'Η άνθρωπότης τά πάντα εύρεν έν άγριη καταστάσει, ζώα, καρπούς καί 
έοιοτα.

— Δύναται τις νά γείνη ζωγράφος, γλύπτης καί μουσικός ακόμη διά τής 
μελέτης, ουδέποτε δμως δραματικός συγγραφεύς. Έξ αρχής είναι τοιοΰτος, 
ό'πως είναι ξανθός ή μελαγχοοινός δίχως νά τό θέλη. Είναι ιδιοτροπία τής φύ- 
σειυς τό οώρον οφθαλμού, έχοντος την δύναμιν νά βλέπη κατά τρόπον τοιού- 
τον, δστις δέν είναι απολύτως τό άληθές καί δστις έν τούτοις φαίνεται ό μόνος 
άληθής δι’ έκείνους τούς οποίους θέλετε νά ϊδουν δ,τι έχετε ϊδει σείς. 'Ο άν
θρωπος δ κληθείς νά γράφη διά τό Θέατρον αποκαλύπτει τήν ιδιότητά του 
ταύτην σπανιώτατα, από τών πρώτων δοκιμών του, διά μίαν φάρσαν τοΰ σχο
λείου ή έν κωμικόν παίγνιον τών σαλονίων. Είναι ή έπιστήμη τής οπτικής καί 
τής σκιαγραφίας δι ’ ής κατορθοΰται ή σχεδιαγοάφησις προσώπου, χαοακτήρος, 
πάθους, ψυχικής ένεργείας, διά μιας γραμμής τοΰ χρωστήρος. Ή οφθαλμα
πάτη είναι τόσον έντελής, ώστε συχνότατα ό θεατής γενόμενος αναγνώστης τοΰ 
έργου καί έπιθυμών νά αίσθανθή μόνος τήν συγκίνησιν, ήτις τόν συνεκλόνισε 
μετά τοΰ άλλου πλήθους, οχι μόνον δέν έπανευρίσκει τήν συγκίνησιν ταύτην 
είς τό κείμενον, αλ,λ’ ούδέ τό μέρος, δπου ήσθανθη αύτήν δύναται ν ’ άνα- 
καλύψη. Μία λέξις, έν βλέμμα, μία χειρονομία, μία σιγή, μία καθαρώς ατμο
σφαιρική κατάστασις τόν είχον συγκρατήσει ύπό τό θέλγητρον τής σκηνής. 
Έκεϊ έγκειται ή μεγαλοφυία τοΰ έπαγγέλματος, έάν αί δύο αύται λέξεις δύ
νανται νά συνυπάρξωσιν. Δυνάμεθα νά παοαβάλλωμεν τό έργον τοΰ θέατρου έν σχέ- 
σει πρός τά λοιπά είδη τής φιλολογίας, μέ τήν ζωγραφικήν τών οροφών έν σχέσει 
πρός την ζωγραφικήν τών τοίχων ή τών αναλογίων. Δυστυχία είς τόν ζωγοάοον, 
έάν λησμονήση, ότι ή σύνίεσίς του θά φαίνηται έξ αποστάσεως, έκ τών κάτω 
πρός τά άνω, μέ τό φώς κάτωθεν αρχομένη ....

■—Πρέπει συχνά νά συλλογίζηταί τις τόν θάνατον, έάν θέλη νά έχη άκοιβές 
περίπου τό μέτοον τών τοΰ βίου.

— Έάν δέν ήτο τό γήρας, ό θάνατος θά ήτο άποτρόπαιος' αλλ’ αφ’ ού υπάρχει 

τό γήρας. . . .
— Τρέμει τις συλλογιζόμενος δτι θ’ άποθάνη. ’Έπρεπε νά τρέμη συλλογιζό- 

μενος ό'τι θά ζήση.
— Τό έπιδεικνύειν πνεύμα έπί θέματος οιον τό τού θανάτου δέν είναι πολύ 

δύσκολον δπόταν τις είναι υγιής. Το αντίθετον φρονοΰμεν, δτι τυγχάνει άξιον 

μεγαλειτέοου θαυμασμού.
— Κατά τινα γνώμην άριστοι τών συζύγιον είναι αί Γαλλίδες. Έν τούτοις 

άλλοι ποοσθέτουσιν είς ταύτας καί τάς Ισπανίδας καί ’Ιταλίδας. ’Αληθώς αί τών 
Λατινικών φύλων γυναίκες παρέχουσιν εϊς τό μέγα Λαχεϊον τοΰ Γάμου πολύ 
όλιγωτέρους κακούς αριθμούς ή αί Σκανδιναβαί, αί Άγγλοσαξωνίδες καί αί Γερ
μανίδες, καί έχουσι τό καλόν, ό'τι συμμερίζονται βαθύτατα τον διανοητικόν βίον 
τού συζύγου των καί τήν ένάσκησιν τοΰ έπαγγέλματος των.

— 'Η Άγγλΐς είναι οικονόμος ζηλοτύπως, έχομένη τών καθηκόντων της.— 
'Η Γεομανίς είναι οικοκυρά, ήτις δέν απομακρύνεται άπό το μαγειρεΐον ή διά 
νά πιάση βελόνα.— Ή Γυνή τών Λατινικών φύλων είναι καθ’ δλην τήν στμα- 
σίαν τής φοάσεως το ήμισυ τού συζύγου της.—Ίσως ή Γαλλίς νά έχη πλειοτέ- 
οαν γοητείαν, πλειοτέραν χάριν τών Γυναικών τών λοιπών Λατινικών φύλων, 
αιτία δέ τής ύπεοοχής της ταύτης είναι, ό’τι γινώσκει νά γαντόνηται καλλίτερα 
άπό τάς άδελφάς της τής Ισπανίας, καί νά καπελλόνηται ώραιότερα από τάς 
άδελφάς της τής ’Ιταλίας.

—“Οσοι άνθρωποι γεννώνται τήν άνοιξιν, έχουσι πολύ ΐσχυρότερον οργανισμόν 
άπό άλλους, οϊτινες γεννώνται είς άλλας τού έτους έποχάς.

— 'Ο γέλως προσιδιάζει μόνον είς τούς μοχθηρούς καί καταπνίγοντας παν εύ- 

γενές καί αρδενωπόν αίσθημα.
— Μόνον ή σιωπή πολλάκις αποδίδει μερικά μεγάλα καί εΰγενή αισθήματα 

τά όποια γεννώνται είς τήν ψυχήν τοΰ ανθρώπου.
— Διατί ή γάτες φωνάζουν στά κεραμίδια ; Πολλοί σοφοί, οϊτινες απώλεσαν 

από τάς φωνάς των τόν ύπνον των έδωκαν καταλλήλους εξηγήσεις. Έν τούτοις 
ούδείς δύναται ν ’ άποφανθή τί έκφράζουσιν αί φιοναί αύται. Είναι φωναι παρα
πόνου, έοωτος, ηδονής, παρακλήσεως, άπειλής, πόνου ; Ολων τούτων μετέχουν 
καί ούδενός. ‘Έν μόνον βέβαιον είναι, δτι γάτα ίρωτίνμίτη δύναται νά κράτηση 
άγρυπνον ολόκληρον συνοικίαν. Μολονότι δέ αί γαλαϊ κακοβούλως παραβάλλονται 
πρός τάς γυναίκας, αί τελευταία’, έχουσιν αντιθέτους τάσεις πρός τάς πρώτας. 
Διότι έάν γαλή έοωτευμένη έξυπνα ολόκληρον συνοικίαν, γυνή έρωτευμένη προ
σπαθεί πάντοτε νά τήν άποΛΟιμήβη.

— Εάν τις συλλάβη τήν παράδοξον ιδέαν ν αγαπήση Κινέζαν, αδύνατον νά 
έχη φωτογραφίαν της. Οί κάτοικοι τού Ουρανίου Κράτους, έν τή σοφία των. 
τελείως απαγορεύουσιν είς τό ώραϊον φύλον νά φωτογραφήται.

— Τό Εθνικόν φρόνημα δέν επικρατεί, ούδέ ανεγείρει τά ιστορικά έργα όταν 
έπίσης απολαυής οΐαςδήποτε ανατέλλη ή λάμψις ένώπιον τοΰ μετέχοντος είς 
τόν έρανον.

— Έν παντί σημείω τού κοινωνικού βίου τής Βιέννης, προβάλλει συμπαθής,
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γοητευτική, ειλικρινής καί απέριττος ή τρυφερά είκών τής γυναικός. Εις τήν 
πρωτεύουσαν αυτήν, τήν δικαίως έπικληθείσαν μητέραν τής γοητευτικωτέρας 
μελωδίας και τής ήδυπαθεστέρας των ορχήσεων, ένθα πληρούται ή καρδία αλη
θούς ήπιότητος καί αθώως διεγείρεται τδ πνεύμα, έν τή ατμόσφαιρα τής οποίας 
κυμαίνονται οί ένθεώτεροι των έπουρανίων ύμνων καί τά πραϋντικώτεοα των 
επιγείων βαυκαλισματων. Έν τώ οί'κω καί τή όδω, έν τώ έργαστηρίω καί τώ 
καταστήματι, συναντά τις διαρκώς τήν Βιενναίαν άσχολουμένην, άγωνιζομένην, 
τυρβάζουσαν, μοχθούσαν, πάντοτε φαίδραν, εΰ'χαριν, γλυκεϊαν, απροσποίητου, 
λευκήν, ροδαλήν, εύπλαστον, εϋσταλή, πράου καί αγαθήν, ευμενή καί φιλόφρονα- 
Έκτός των σχετικώς ευαρίθμων ευνοούμενων έκείνων τής τύχης, αιτινες έν 
πάση χώρφ διέρχονται τον αυτόν αδρανή καί έςαυτλητικόν, τρυφηλόν καί ανού
σιον, διασκεδαστικον καί πληκτικόν βίου, αί γυναίκες έογάζονται αεννάως έν 
Βιέννη από τής πρωίας μέχρι υυκτός, μετά σπανίων διαλειμμάτων άναπαύ- 
σεως ή μέτριας τίνος απολαύσεως. Καί έν τούτοις φαίνονται πασαι τοσούτον αύ- 
τάρκεις, τοσούτον εΰδαίμονες, ιός έάν έκάστη στιγμή τού βίου των συνωδεύετο 
καί ύπό μιας 'ηδονής ! Κατά πάσαν πρωίαν εν των τερπνοτέρων καί χαριεστέρων 
θεαμάτων έςελίσσεται έν ταϊς συνοικίαις τής Βιέννης. Έσμοί ζωηρών, αβρών 
καί φιλομειδών υεαυίδουυ, ών τό πρόσωπον ακτινοβολεί έκ καλλονής καί άγαθό- 
τητος, καί ή έσθής απαστράπτει έκ καθαριότητος, φιλοκάλως καί φιλαρέσκως 
έχουσαι διατεταγμένην τήν κόμην, καί φέρουσαι έπί βραχίονας κομψά κάνιστρα, 
διασχίζουσι τάς οδούς, μεταβαίνουσαι εις τά "έργα των, ή έκτελούσαι τάς ημε
ρήσιας αγοράς. Τινές τών τελευταίων είσί θεραπαινίδες, αλλ’ αί πλεΐσται τυγχά- 
νουσι κόραι οικογενειών, θαρραλέους καί μετριοφρόνως διεςάγουσαι πάσαν έςωτε- 
οικήν υπηρεσίαν, καί έκπληρούσαι προθύμους πριν τής εις τό έργόχειρον ή τό 
βιβλίου άφιερώσεους τήν προκαταρκτικήν άνά τά αρτοποιεία, τά όψοπωλεϊα, καί 
αυτά έτι τά ζυθοπωλεία εωθινήν έκείυηυ περιπολίαν. . . .

— Ύπάρχουσι περιστάσεις, καθ’ άς καί αυτά τά προσχήματα τής ψευδοαβρό- 
τητος δεν έπιτοέπονται.

— Τελευταίου έγένετο πολύς λόγος εις τον έπιστημονικόν κόσμου τής Ευρώπης 
περί τού επικινδύνου τού φιλήματος. Τό φίλημα αληθώς δύναται νά μέταδώση 
άπάσας τάς μολυσματικάς ασθένειας από προσώπου εις πρόσωπον. 'Ο σίελος περι
έχει έν αΰτώ τά έπικινδυνωδέστερα τών μικροβίων, άτινα διά τού φιλήματος 
μεταδίδονται από τού ενός ατόμου εις τό άλλο, πρός τούτο δε φαίνεται, ότι 
ύπάοχουσι παραδείγματα φθίσεως. μεταδοθείσης δι ενός φιλήματος εις τό πρό
σουπον. Έν τούτοις αδύνατον ό κόσμος νά ύποβληθή εις τήν άπαγόρευσιν ταύτην 
τών κυρίων ύγιεινολόγων. Τό φίλημα είναι κάτι περισσότερον από συνήθεια’ 
είναι ένστικτον καί ούδείς δεν δύναται νά τό αποφυγή. Άποτανθήτε λόγου χάριν 
εις δύο έραστάς. οί'τινες εύρίσκονται εις τόν έβδομον ουρανόν καί συστήσατε εις 
αυτούς νά μή φιληθούν, νά μή ενώσουν τήν ψυχήν τουν μέ τά χείλη. . . .

— Τό φίλημα προήλθεν έκ τής αρχαίας δοςασίας, ότι ή πνοή είναι ή ψυχή 
τού άνθοώπου. θύτου τό φίλημα καθίστατο ή μόνη άμεσος τών ψυχών συν- 
ταύτησις.

— Ό μωρός θά εύρη πάντοτε μωρότερον εαυτού, όστις νά τόν θαυμάζη.

Π A Λ I I I

Είχα καιρό πολύ νά τραγουδήσου 
είχα καιρό τόν πόνο μου νά ’πώ 
γιατ’ ήθελα κρυφό νά τό κρατήσου 
απ’ όλους, πώς ακόμη σ’ αγαπώ.

ΛΙά τώρα πού πληθύναν τά δεινά μου 
καί τό παράπονό μου έςεχείλισε, 
άφησα πιά τήν άμοιρη καρδιά μου 
κι’ αυτή, πικρά, πικρά, έξαναμίλησε ....

ΛΥΡΑΡΗΣ

— Ύπάρχουσι πατριουτισμοί, οί’τινες δεν νοούνται ή δι’ ανταλλαγμάτων άςιω- 
μάτουν καί πρωτοκαθεδρίας καί ών ή έκδήλωσις μόνον ένα έχει τρόπον, τήν έπί- 
δειςιν, αλλ' ύπάοχουσι καί πατριωτισμοί τούς όποιους ή άφανεία καί ή μετριο
φροσύνη αντί ν’ άποκρύψη καθιστά περιφανεστέρους.

— Τό άοχαιότατον ερωτικόν γράμμα τού κόσμου εύρίσκεται εις το Βρεττανικόν 
Μουσεϊον. Ό έρως έγεννήθη μέ τόν άνθρωπον. Τά έρουτικά ομους γράμματα 
ήργησαν πολύ νά τεθουσιν εις κυκλοφορίαν καί βεβαίως έν έκ τουν προύτουν έρου- 
τικών γραμμάτουν, τά όποια ύπηγόρευσε καρδία δειλού έρωτολήπτου είναι τό 
σωζόμενον έν τώ Βρεττανικώ Μουσείου. ‘Η έρουτική αύτη έπιστολή έγράφη έπί 
κεράμου πρό 3,500 ετών ύπό τίνος καλλιμόρφου Αιγυπτίου, νεανίου, ό'στις δεν έκ- 
δηλοί μόνον τά πλημμυρούντα τήν ψυχήν του αισθήματα, αλλά καί σπεύδει νά 
ζητήση τήν χείρα τής ουραίας Αιγύπτιας πριγκηπίσσης, ήτις έτρουσε τήν καρδίαν 
του. Άτυχώς ή άπάντησις τής πριγκηπίσσης δεν σώζεται, αλλ’ ή διατήρησις 
τής άπευθυνθείσης έπιστολής άποδεικνύει, ότι ό γάμος δεν έγένετο. Εκτός πλέον, 
έάν κατά τούς λαμπρούς τής αρχαιότητας χρόνους, αί σύζυγοι διετήρουν τάς 

έπιστολάς καί έκείνων οϋς έπειτα ένυμφεύοντο.
— Οί άναγνώσται τής «Ποικίλης Στοάς» έχουσιν εις τάς κατουτέρω γραμμάς 

άκοιβεστάτην σημείουσιν όλοιν τών επιθέτων μέ τά όποια ή φαντασία τών μυθι- 
στοριογράφων περιέβαλε τήν λέςιν φίλημα.— Ψυχρόν, θερμόν, παγετώδες, φλέ- 
γον, δροσερόν, έρωτικόν, άδιάφορον, βαλσαμουδες. ανθηρόν, εϋλογημένον.— Φί
λημα πάθους, άρωματουδες, βρεγμένον μέ δάκρυα, παρατεταμένον, απαλόν, ταχύ, 
άποπνέον μεθυστικά ποτά, ηδονικόν, ευλαβές, τρυφερόν, έγκάρδιον . . . Ειλι
κρινές, δροσερόν ώς ή προυια, άποπνέον πύρ. άγιον, σατανικόν, εύτυχές. πέν- 
θιμον, προσπεποιημένον. ήρεμον, ήχηρόν, ουράνιον, σπαρακτικόν, μοιραΐον. 
πυρετώδες, νευρικόν, άψυχον, βλακώδες, θωπευτικόν .... Και ακόμη. Άφροντι, 
ανήσυχον, πονετικόν, ζωογόνου, ένοχλητικόν, έντροπαλόν, σταθερόν, τρεμουλια- 
στόν, ηλέκτριζαν, έκστατικόν, βεβιασμένον, άπιστον, ναρκωτικόν, εγωιστικόν, 

αδελφικόν, μετριόορον, γλυκύ ....
— Οί αδύνατοι τον νούν δέν σκέπτονται ή ο,τι ποθούν, καί οι τήν ψυχήν πε- 

πωρωμένοι δέν βλέπουν ή ό',τι εύχονται.



ΠΟΙΚΙΛΗ

Η ΦΙΛΗΜΕΝΗ

Μή μέ παιδεύεις, μάνα μου καϋμένη, 
και μήν κυττϊς ό κόσμος τί Οά ’πή.

Άν ήμαι άπ’ τό Γιώργη φιλημένη, 
τά στέφανα Οά κρύψουν τή ντροπή.

Μη μέ παιδεύεις, άκου τό παιδί σου, 
γιατί, πριχου ή άνοιξη φανή, 
άλλη ντροπή Οά νοιώσης στήν ψυχή σου, 
ποϋ Οά ήνε από τούτη πειό τρανή.

Στήν εκκλησία Οά μέ ϊδης στολισμένη 
μέ ρούχα μυστικού πανηγυοιού, 
κ έκεϊ θά μέ φιλούνε ξαπλωμένη, 
όλα τά παλληκάρια τού χωριού.

ιω. π. π.


