
Γεώργιος Αθηνογενης

JIllA νά είραχ καλός ζωγράφος, γλύπτης, ποιητής, λογογράφος, 
χρειάζεται νά εΐάαι μιά φορά έξυπνος.

Λέγει ένας Αμερικανός άυγγραφεύς.
Διά νά είάαι όμως καλός τραπεζίτης, άνάγκη νά ειάαι πολλές φο

ρές έξυπνος.
Καί πάλιν νά ίδοϋμεν !
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Καί ό ’Αμερικανός συγγραφεΰς έχει άπείρως δίκαιον. Ό τραπεζί
της, δπως κατάντησε νϋν ή Τράπεζα δέν άρκεϊ νά είναι μόνον 
κάτοχος της έπιότήμης τών άριθμών, δέν άρκεϊ νά έσπούδαδεν είς 
έν Λϋκειον έμπορικόν ή νά γνωρίζμ καταδτιχογραφίαν.

Είναι άνάγκη νά γνωρίζμ τόδα άλλα πράγματα, ώστε καταντά νά 
είναι ό έγκυκλοπαιδικώτατος τών άνδρών.

Θέλετε μίαν μικράν άπαρίθμηδιν τοϋ τί πρέπει νά γνωρίζμ;
Πρέπει νά ηναι πολύγλωσσος. Νά γνωρίζμ τούλάχιδτον 'Αγγλικά, 

Γαλλικά καί Γερμανικά, τάς γλώσσας δηλονότι τών τριών μεγίστων 
τραπεζιτικών Αγορών.

Πρέπει νά είναι νομικός διά νά μή τφ διαφεύγωδιν αί μικραί 
τούλάχιδτον γνώσεις έν ταίς διαφοραΐς.

Πρέπει νά έχμ είδικάς γνώσεις περί χρυδοϋ καί Αργύρου.
Πρέπει νά έχμ είδικάς γνώόεις έπί τών οίκονομικών πάντων τών 

κρατών.
Πρέπει νά έχμ είδικάς γνιόδεις έπί τοϋ τρόπου τοϋ δυναλλάττε- 

δθαι αύτών.
Πρέπει νά γνωρίζμ κατά βάθος τόν καταρτισμόν τών χρηματιστη

ρίων τών πλείστων τούλάχιστον τών κρατών της Εύρώπης.
Πρέπει νά μή τφ διαφεύγμ ούδεμία λεπτομέρεια έπί τοϋ χρημα- 

τιστικοϋ βίου καί της χρηματιστικής κινήσεως τών σπουδαιοτέρων 
Αγορών.

Πρέπει νά είναι βαθύς γνώστης τής οικονομικής έπιδτήμης.
Πρέπει νά μή τφ διαφεύγμ ή παραμικροτέρα θεωρία περί πλού

του καί κινήσεως τοΰ πλούτου.
Πρέπει νά άναγινώσκμ, ώς οίόν τε πλείονας έφημερίδας.
Πρέπει νά εύρίδκηται είς έπικοινωνίαν μετά πολιτικών άνδρών. 
Πρέπει νά διατηρμ σχέσεις στενάς μετά μεγάλων προσώπων,ίδχυόντων. 
Μέ μίαν λέξιν πρέπει νά είναι:
Έγκυκλοπαιδικώτατος.
Καλός μαθηματικός.
Καλός διπλωμάτης.
’Ακούραστος άνθρωπος.
Φιλαναγνώστης είς τό έπακρον.
Τοιοϋτος πρέπει νά είναι ό τραπεζίτης τών νεωτέρων χρόνων, άλ

λως καταντα νά είναι Απλώς σαράφης.
** *

Παρ' ήμϊν, παρά τοΐς όποίοις τά πάντα είναι μεμετρημένα, παρά 
τοΐς όποίοις ούτε είδικότης δύναται νά ύπάρξμ, οΰτε τελεία κατ' 
έπάγγελμα μόρφωδις, φυσικώτατον είναι νά μή μορφοϋνται καί τοι- 
ούτου είδους τραπεζΐται.

Ευτυχώς, καί τό λέγομεν καυχώμενοι, έχομεν νά ύποδείξωμεν καί 
εξαιρέσεις καί μία αύτών, ή λαμπροτάτη ίσως είναι ό κ.

Γεώργιος Άθηνογένης.
Ό Ανήρ ούτος, ό αύτομόρφωτος καί αύτοχειροτόνητος καί Αλη

θώς self made man δύναται νά θειορηθμ, ώς μία σπουδαία έπιδημό- 
της μεταξύ τών ολίγων παρ' ήμϊν ειδικών άνδρών.

Γεννηθείς έν Σμύρνμ καί σπουδάσας Νομικά ενταύθα καί έν ΙΙα- 
ρισίοις, ήρξατο ένωρίτατα άφοδιούμενος είς είδικάς μελέτας δχετιζο- 
μένας πρός τήν οικονομικήν έπιότήμην.

Έν Παρισίοις δ’ έτι ών έφοίτα έν τμ Σχολμ τών Πολιτικών ’Επι
στημών καί διήκουε τακτικώς τά μαθήματα τών διαδήμων οικονομο
λόγων Ιππολύτου ΙΙαόύ, Γκαρνιέ, Βωδριλλάρ καί άλλων.

Οϋτω κατηρτιόμένος κατήλθεν είς Κωνσταντινούπολη» καί έζήτηδε 
νά είσέλθμ είς τόν τραπεζιτικόν κόσμον.

Τήν στιγμήν έκείνην τέσσαρες ανδρες:
Ό κ. Βλαστός, ό κ. Κορωνιός, ό κ. Σκουλούδης καί ό κ. Συγγρός 

ϊδρυον τήν Τράπεζαν τής Κωνσταντινουπόλεως, ήτις 
προώριδτο νά παίξη τόσον σπουδαΐον ρόλον παρά τφ χρηματιδτικφ 
κόσμω τής ομωνύμου πόλεως καί νά συντελέσμ καί ούκ όλίγον είς 
τήν τραπεζιτικήν άνάπτυξιν τής πόλεώς μας.

Ό κ. Σκουλούδης, είς δν ήτο συστημένος ό κ. Γ. Άθηνογένης, 
διέγνω Αμέσως έν αύτφ ένα ούρανοκαταίδατον βοηθόν καί τφ έπρό- 
τεινε νά είσέλθμ είς τήν νεοϊδρυθεϊσαν Τράπεζαν, ώς γραμματεύς.

Έκτοτε ό κ. Άθηνογένης συνεδέθη διά δτενωτάτης φιλίας μετά 
τοϋ κ. Σκουλούδη καί ειτα καί διά συγγενείας νυμφευθείς τήν Αδελ
φήν αύτοϋ, νϋν διαπρεπή δέσποιναν έν τμ παρ’ ήμϊν κοινωνία.

Ή δραδις τοϋ κ. Άθηνογένους παρά τμ Τραπέζμ τής Κωνσταν
τινουπόλεως ύπηρξεν έκ τών ίδχυροτάτων καί εύεργετικιοτάτων.

Αί πολυειδεϊς γνιόδεις του, ή τόσον έκτιμωμένιι καί παρ’ αύτοΐς 
τοΐς ξένοις είδικότης του, τό άκάματόν του, δυνετέλεδαν τά μέγιστα 
εις τήν πρόοδον τής Τραπέζης ταύτης, είς αύτόν δ' οφείλονται καί 
πλεϊότοι νεωτερισμοί περί τόν έσωτερικόν μηχανισμόν αύτής, τέως 
άγνωστοι έν Άνατολμ. *

Περί τό 1880 οί ίδρυταί καί μέτοχοι τής Τραπέζης ταύτης έθεώ- 
ρηόαν καλόν νά δυδτήσιοδιν ένταΰθα ύποκατάστημα αύτής καί όλί
γον κατ’ όλίγον νά μεταφέρωόιν καί τήν έδραν.

Τήν τόσον λεπτήν δέ καί δύσκολον ταύτην Αποστολήν Ανέθεσαν 
είς τόν κ. Γ. Άθήνογένην, έκτιμώντες καί τήν ικανότητα αύτοϋ καί 
τάς γνώσεις καί τήν πείραν καί τόν διοργανωτικόν νουν, ιδιαίτατα 
δέ τήν έκτακτον τιμιότητα.

Πράγματι ό κ. Γ. Άθηνογένης έλθών ένταΰθα καί μετ’ εκτάκτου 
δραστηριότατος έργαδθείς, έφερεν, εντός βραχυτάτου χρονικού διαστή
ματος τήν Τράπεζαν ταύτην είς τοιοΰτον σημεϊον, ώστε νά θεωρή- 
ται καί δικαίως, ώς έν τών πρώτων πιστωτικών καταστημάτων μας.

Ή δρασις δ’ ήν έσχεν καί ή έπιρροή τής Τραπέζης ταύτης έπί 
τών Οίκονομικών τοΰ Κράτους είναι Αρκούντως γνωδταί, άλλως τε. 
καί είς τοδοϋτον βραχείας σημειώσεις δέν εΐναι δυνατόν ν’ άνα- 
πτυχθώδι προδηκόντως.

Ούτως ήνθει ή Τράπεζα αύτη καϊ όλίγον κατ’ όλίγον ίιπαδαι αί 
έργαδίαι της όυνεκεντροϋντο ένταΰθα, όπόταν αίφνης έπήλθεν ή χρεο
κοπία τού Κράτους.
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ΊΙ Τράπεζα, ήτις εύρίόκετο άτενώτατα πρός αϋτό όυνδεδεμένη 
έθεώρηόε τόν προορισμόν της λήξαντα καί διαλυθεϊ<5α όυνεχωνεύθη 
μετά της Γενικής Εταιρίας τών Συναλλαγών καί ’Αξιών.

ΟΙ μέτοχοι της 'Εταιρίας ταϋτης φυόικώς παρεκάλεάαν τόν κ. 
Άθηνογένην ν' άναλάβμ τήν διεΰθυνάιν αύτής ένταΰθα, δπερ και 
έδέχθη ούτος, ούχί άνευ δυσκολιών καί διότι ούδεμίαν πλέον ανάγ
κην έχει νά έργάζηται καί διότι θά έπιθύμει άνετώτερον ν’ άφο>- 
σιοϋτο είς τάς προσφιλείς αύτω μελέτας.

*

Ό κ. Γεώργιος Άθηνογένης είναι έκ τών λογιωτέρων άνδρών μας, 
άνεξαρτήτως της ειδικότητάς του. "Η μάλλον διά νά είναι τις σαφέ
στερος, είναι έντριβέστατος περί τό φιλολογικόν καί Ιστορικόν μέρος 
τής είδικότητός του. Γενικώτερον έπιζητεΐται πάντοτε ή γνώμη αύ- 
τοϋ είς τά οικονομολογικά ζητήματα καί ή πολυειδής εμπειρία του 
άριότα χρησιμοποιείται, όόάκις παρίόταται άνάγκη.

’Εν Κωνόταντινουπόλει ών πλείστας λαμπρός μελέτας του εϊχεν 
άναγνώσει έν τω Φιλολογικοί Συλλόγω, ένταΰθα δέ συνειργάσθη είς 
τήν Οικονομικήν Έπιθεώρηόιν. Κυρίως ύπό τήν έποζτιν ταϋ- 
την ό κ. Γ. Άθηνογένης είναι έκ τών ολίγων έκείνων Αθηναίων, 
οΐτινες κατορθοΰόιν έν μέσοι τοϋ άπείρως πολυαόχόλου αυτών νά 
εΰρίσκωσι καί τόν καιρόν νά παρακολουθώσιν ούχί μόνον τάς προό
δους τής ιδιαιτέρως διαφερούάης αύτούς έπιότήμης, όλλά καί αϋ- 
τήν τήν φιλολογικήν κίνηόιν.

Ό κ. Γ. Άθηνογένης, άνήρ εύπροσήγορος, γλυκύς, θετικότα
τος, μέ σφιγκτήν λογικήν, μέ έντονον φράσιν, μέ πειστικόν ϋφος, 
διακρίνεται διά τήν σεμνότητα τοϋ ήθους αύτοΰ καί τάς ήθικοιτά- 
τας άρχάς του, αϊτινες πάντοτε δύνανται ν’ άποβώσι χρησιμώταται 
είς τό ήμέτερον Έθνος. Αδρότατος καί προόηνέστατος πρός πάν- 
τας, πεπροικισμένος δι’ όλης τής λάμφεως τής εύθύτητος καί τής 
άληθοϋς φιλοπατρίας, είναι Ανίκανος νά παραβιάσμ τό καθήκον του 
καί έπ’ έλάχιστον. Ώς άνθρωπος τοϋ κόσμου ό κ. Άθηνογένης έχει 
πολλήν αρχοντιάν, συνδυαόμένην μέ τήν θερμήν έκείνην Κωνσταν- 
τινουπολίτικην εύγένειαν, ευτυχή άνάμνηόιν τοϋ Φαναριώτικου βίου.

ί

Ο ΜΑΡΤΗΣ
(χρυσή κλωστή)

ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

Η Γ ΑΡΙΒΑΑΔΙΝ Η
Σέ είδα μές τά κόκκινα ξανθή μου
Νά τριγυρνας σαν Γαριβάλδης νικητής
Κι’ ακόνισα αμέσως τδ σπαθί μου
Κ’ είπα: «δουλειά θαΰρή κι’ ό ποιητής!» 
Γιατί υ.ιά λέξι περιμένω άπό τό στόμα σου
Γιά νάοθω νά ποοσκολληθώ ... ς τό σώμα σου.

ΣΤΗΝ ΣΗΜΑΙΑ ΤΗΣ
Στοΰ στήθους σου τό κάστρο είδα στημένη, 
ξανθή μου, μιά σημαία γαλανή, 
κι’ άπ’ τήν ψυχή μου σιγαλά νά βγαίνη 
άκούστηκεν απόκρυφη φωνή :

—Τι κάθεσαι καί βλέπεις σάν χαζός ;
Νά φρούριο νά πάρης, νά ’το, 
ή καβαλλάρης έμπα, ή πεζός, 
ή στή σημαία πέσε άπό κάτω.

Καί μούλεγες δέν δένεις χουσή κλωστή καί σύ. 
μήπως σέ δη του Μάοτη ό ήλιος καί σέ κάψη . . . 
καί σού’δωκα το χέοι κι' από κλωστή χρυσή 
μού έβανες βραχιόλι, ή φλόγα μή μ ανάψη !

Άχ '. ΊΙ φωτιά μέ 'βρήκε, γιατί άπ ’ τήν κλωστή Σου 
ςεπλέχθηκ άλυσσίδα . . . καί μ’ έδεσε μαζή Σου. . .

Τ . .

ΣΤΗΝ ΝΟΣΟΚΟΜΑ
'Έλα νά στάξης βάλσαμο καί στήν πληγή μου άκόμα 

ξανθή μου νοσοκόμα.
Τέτοια πληγή δέν έγεινε μέ Γκρα καί μέ Μαρτίνι
Δέν έγεινε στά Φάρσαλα μηδέ στον Δομοκο 
Δέν έγεινε στόν πόλεμον, άλλ’ έγεινε έν ειρήνη 

Μ’ ένα λογάκι Σου γλυκό.
(ΛΖάϊος 1897} Ο ΡΗΓΑΣ

ΣΕ ΜΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΑ
Άχ ! όχι, σύ δέν ήσουνα, κυρά, για νοσοκόμα 
μ’ αυτά τά δύω τά γλυκά τά μάτια σου τα μαύρα 

πού μονομιάς λιγώνουν ....
Άχ ! πληγωμένος 'βρίσκομαι άπάνω εϊς τό στρώμα, 
κι’ άντί νά μέ γιατρέψουνε, ρίχνουν φωτιά καί λαύρα 

καί μέ ξαναπληγώνουν.
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(Λπε&ανεν iv 'Α9ήναιρ τήν 14^ν Ιανουάριον 1896}

SdbOIAN περιφρόνηόιν αισθάνομαι πρός τήν ζωήν, 
λέγει ό Γκαϊτε, εις ένα άπό τά θαυμάσια εκείνα λυρικά του ποιή
ματα, δταν βλέπω τήν νεότητα ά π ο θ ν ή σ κ ο υ σ α ν.

"Ω αληθώς ποια περιφρόνησις διά τήν ζωήν ! ΙΙώς μΰθάνθην 
δλην την δύναμιν τοϋ άποφθέγματος, τοϋ μεγίστου άνδρός, μέσα 
εις τήν καρδίαν μου, βαθέως, μίαν παγερόν ήμέραν τοϋ χειμώνος, 
δταν έβλεπα τίιν νεότητα μέ τά πρώτα άνθη τής άμυγδαλής νά 
κατέρχεται εις τόν τάφον.
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Μοϋ έφαίνετο δτι έπλήόόετο αύτή αϋτη ή φύσις, δτι προόεβά- 
λετο ό μέγας “Αγνωστος τής ζωής καί τοϋ θανάτου, ό Κύριος των 
ψυχών καί τών σωμάτων.

Καί παρηκολούθουν, ενθυμούμαι, είς άπόστασιν, τήν θλιβερόν 
εκείνην συνοδίαν, στυγνός άπό λύπην καί άγανάκτησιν καί ιιάθα- 
νόμην φλογώδεις τούς οφθαλμούς, καί έρρίγουν μέχρις όστέων, 
άναλογιζόμενος τόν χαίνοντα έκεϊ, εις ολίγων βημάτων άπόσταάιν, 
όκαιόν τάφον.

Λοιπόν εΐνε άληθές, έλεγον;
Τό άνθος, τό πτηνόν, ό ήχος, τό χρώμα, — ή λεπτοτέρα έκδή- 

λωόις τοϋ άθυλλήπτου καί τοϋ ονειρώδους, τοΰ έκπάγλου καί τοϋ 
έφημέρου — δέν εΐνε τίποτε άλλο, παρά σύμβολα τής ζωής τής 
φευγαλέας καί άνεπιάτρέπτου, τής μαραινομένης, έξ άπίνης, νεό- 
τητος, τής σιωπιύσης, τής σβυνούσης, τής έξαφανιζομένης ;

Ή άμυγδαλή εκείνη τήν οποίαν βλέπιο μακράν νά διαγράφεται 
λευκή είς τόν ορίζοντα, φρίσσουάα είς τήν πνοήν τοϋ σφυρίζοντας 
άνέμου, καί άποχωριζομένη τών άνθέων τής παρθενίας της, δέν 
εΐνε τίποτε άλλο, παρά μία ώχρά είκών τής λευκοφορεμένης κόρης, 
τήν όποιαν νύμφην άνύμφευτον όυνοδεύουόι τώρα έκεϊ, είς τάς 
κλαιούσας κυπαρίσσους, καί τάς όδυρομένας ιτέας ; Λοιπόν εΐνε 
άληθές, έλεγον ;

Καί ό νοϋς μου, ένφ παρηκολούθουν μακρόθεν τήν κηδείαν εκεί
νην, άνέπλαττε τήν νεκράν, ώραίαν πάντοτε καί σεμνήν, άναδί- 
δουόαν δλον τό άρωμα τών δέκα εννέα έτών καί τόν ύμνον εκείνον 
τής ζωής καί τής νεότητος, ο/ι έξητμισμένον, άλλα μεθυστικόν, 
δχι άτονον, άλλα παναρμόνιον. Καί ή φαντασία έθερμαίνετο καί 
έξήπτετο καί συνεπλήρου τήν είκόνα καί ή ζώσα έκείνη άγνότης 
ολίγον κατ’ ολίγον έξιδανικεύετο καί έσκόρπα άντί εύωδίας, φώς, 
καί έμάγευε καί συνάρπαζε καί διελύετο έξαφνα,— ώ πικρά πλάνη! — 
ώς σκιά καί ό άνήσυχος οφθαλμός, μάτην τήν άνεζήτει καί έκαρ- 
φώνετο πλέον άκίνητος καί θολωμένος μακράν, πέραν, μέσω τών 
σταυρών καί τών μνημάτων .........................................................................

Τήν ώραν εκείνην οί συνοδϊται έπέότρεφον. Ή άμφιλύκη έταλαν- 
τεύετο έλαφρά όπισθεν τής Άκροπόλειος καί παγερός νύκτιος άνε
μος, άπό τού 'ΤμηττοΟ καί τής Πεντέλης άπέψυχε τά πάντα.

Ρίγος βαθύ μέ συνεκλόνισε.
'Η θέα τών έπιάτρεφόντιον, μέ κενός τάς χεΐρας, συνωδών, τών 

κυλιομένων αμαξών είς τήν λευκήν, ώς πλάξ τάφου, οδόν, μοϋ 
κατεξέσχιόε τήν καρδίαν.

Καί ποϋ εΐνε λοιπόν Λ νύμφη ;
"Ω ή νύμφη ! δέν άνήκει πλέον είς αύτούς.
Είς τήν χώραν τών νεκρών είσήλθεν, άμόλυντος καί πάναγνος — 

άγύριστος ταξειδεύτρια ! — καί τήν χώραν τών νεκρών θά στολίόμ 
διά τοΰ παρθενικοϋ της κάλλους.

Έβάδιζα πάντοτε.
Καί όταν μετ’ ολίγον εύρέθην πρό τοϋ νωποϋ μνήματός της.
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πόιϊα δέν μοΰ εϊπεν Λ έρημία έκείνη, ή αδιατάραχτος, ήτις τό 
κατέθλιβεν.

Τά δένδρα, πληάάόμενα ύπό τών ορμητικών ριπών τοΰ βορρά, 
έάτέναζον Οπ^ρακτικώς καί έκλαιον, ένω συγχρόνως ήρχετο μακρό- 
θεν είς πένθιμους κρωγμοΰς τό θρηνώδες άσμα της γλαυκός.

’Εδώ λοιπόν κατετέθη ;
’Εδώ Οά κοιμηθή διά παντός, μέ τό άγγελικόν μειδίαμα είς τά 

χείλη, μέ τά άνθη, της παρθενίας είς τήν κεφαλήν, μέ τήν λευκήν 
στολήν τοΰ γάμου, Λ ονειρώδης κόρη ;

Καί θά παραστέκει πλησίον της πάντοτε ή κυπάριάάος ;
Καί θά τήν σκιάζμ μέ τούς γυρτούς της κλώνους πάντοτε ή ιτέα;
Καί τό γνωμικόν τοΰ μεγάλου πλάστου τοΰ Φάουάτ, μοΰ έπανήρ- 

χετο πάλιν εις τήν μνήμην καί ήσθανόμην τήν περιφρόνηόιν εκεί
νην τοΰ μεγάλου άοφοΰ πρός τήν ζωήν, μέσα είς τά βάθη τής 
■ψυχής μου.

Καί μετά γαλήνης προάέβλεπον τούς σταυρούς γύρο) μου κοί 
ίίκουον παρηγόρως τάς μυστηριώδεις φωνάς τών δένδρων, καί δέν 
μέ άυνετέρασσε πλέον ή γλαύξ, ήτις έξηκολούθει πάντοτε τό αόμά της.

'II νύξ έπήρχετο βαρεία, άλλ’ ό νεόσκαπτος τάφος άπήάτραπτε 
κάτωθεν τοΰ λευκού στρώματος τών άνθέων του. Ό φυάών άνεμος 
άνετάρασσε τίι φθινοπωρινά του ρόδα καί άνήρπαζε τά χιονώδη 
πέταλα της άμυγδαλής καί άνερρίπιζε μίαν λευκοπόρφυρα ταινίαν 
είς τήν όποιαν χρυάόγραπτον έλαμπε, μέσα εις τό άκιωδώς πτερυ- 
γϊζον σκότος, τό όνομα :

Μαρίκα Δηλτγιάννη.
(vlvyovoros 1897) ΔΙΑΒΑΤΗΣ

Monsieur
Vous avez demande de moi quelques pieces de vers, pour les 

insurer dans votre Galerie litteraire. En reponse a cctte demande, 
j’avais cru pouvoir, sans trop vous exposer a la deparer, vous en- 
voyer celles qui m’ont ete inspirees par les malheurs de la Grece, 
puisqu'elles avaient deja trouve aupres du public un bienveillant et 
favorable accueil : mais il parait que cela ne vous suilit pas ; vous 
en demandez d’autres : vous desirez, dites vous, des poesies fugiti
ves. Si vous entendez par la des pieces destinees a disparaitre rapi-

Σ. Δ. II. Σ. 'II τοόοΰτον συμπαθής συνεργασία τοΰ παρ’ ήμϊν φι- 
λελληνικωτάτου Λογίου Γάλλου κ. Ευγενίου Μπριάάώ, κολακεύει ήμας 
ίδιαζόντίύς. Ούχί άπαξ ό εύγενής φίλος κ. Μπριάόώ καί διά τοΰ κα
λάμου του έξεδήλωσε τήν άληθή αύτοϋ άγάπην πρός τήν ήμετέραν 
Πατρίδα, ής ό ατυχής άγων ένέπνευάε τελευταϊον καί είς τήν άλ- 
γοΰάαν φιλελληνικίιν καρδίαν τοΰ εύπαιδεύτου Γαλάτου, τά λίαν 
εύμενώς κριθέντα ύπό τοΰ κόσμου τών γραμμάτων καί τοϋ έλληνι- 
κοΰ τύπου, έκδοθέντα δέ καί ιδιαιτέρως Γαλλιστί τρία εξαίρετα ποιή- 
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dement, je suis a meme de vous satisfaire largement, mais je crains 
bien que ce nesoit pas la precis0ment votre pensee,car vous me parlez 
d’odes, de satires, d’el0gies etc.... Je vois, Monsieur, que vous me 
prenez pour un favori des Muses, un disciple patente d’Apollon. 
Songez done que je ne suis qu’un tres-humble amateur et que je ne 
commets des vers qu’a mes heures de loisir, soit pour me reposer 
des graves labeurs de mon enseignement, soit pour dissiper dans 
mon cerveau les sombres vapeurs de la philosophic. Si j'ai reussi 
a trouver quelques accents emus pendant ces temps de terrible 
epreuve, e’est que la douleur, aussi bien que l’indignation, fait par- 
fois jaillir le vers.

Ce sera done a vos risques et perils que vous publierez les nou- 
velles pie’ces que je vous envoie. D’ailleurs, le lecteur me les par- 
donnera ou se montrera du moins plus indulgent, s’il veut bien 
songer que.

Toujours en vieillissant 1’homme a quelque manic,
Qu’en secret il caresse et se plait a nourrir.
Bien loin d'en repousser l’aimable tyrannie.
Je confesse la mienne et n’en veux pas guerir.
Oui, l’amour de la rime, innocente faiblesse,
Eut toujours, avant tout, le don de me charmer ; 
Le mal est sans remede et jusqu’en ma vieillesse, 
En depit d’Apollon, je m’obstine a rimer.

Agreez, Monsieur, l’assurance de ma parfaite estinie

27/9 S/bre 1897 E. BRISSAUD

Monsieur
J. A. Arsenis

Directeur du οΐίοιχίλη Στοά»

ματα, έπιγραφόμενα Avant la Lutte (πρό τοϋ άγώνος), Pendant la 
Lutte (κατά τόν άγώνα) καί Apres la Lutte (μετά τόν άγώνα). Τού
των προηγήθη έτερον, πλήρες δυνάμεως, ύπό τόν τίτλον La Prote
station καί τελευταϊον άλλο, έξίσου ώραϊον Offrande a la Grece, δη- 
μοάιευθέν καί είς τήν Nouvelle Recue τήν διευθυνομένην ύπό τής 
διαπρεπούς Συγγραφέως κ. Ίουλιέττας Ά δ ά μ. Έκ τών άρι
στων ποιημάτων τοΰ Γαλλικού Παρνασάοϋ, πλήρη στιχουργικοΰ κάλ
λους καί ποιητικής έξάράεως, τά άσματα ταύτα τού κ Μιτριόάώ, 

ί συνενούντα είς ώραίους γαλλικούς στίχους, γλαφυρότατα ύφους καί
έκφρασιν εΰγενεστάτων φρονημάτων, άποτελοΰάιν έκλεκτόν δημο
σίευμα, άξιον νά γείνι,ι τό διηνεκές Ανάγνωσμα παντός "Ελληνος.
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A Mademoiselle S. D * * *

I

i
(

Rappel a la correspondance promise.

Vers quel lointain rivage 
Avez-vous pris Lessor ?
Ilirondelle volage,
Nous restez-vous encor ?

Quand Phebus etincelle
Dans les grands arbres roux,
O charmante Ilirondelle, 
En quel lieu perchez-vous ?

Quand vient la nuit profonde, 
Sur quel duvet bien doux, 
Loin des clameurs du monde, 
Ma belle, nichez-vous ?

Quand le vent sur la rive
Au frisson des bambous
Mele sa voix plaintive, 
Ou done gazouillez-vous ?

(Athenes 1896)

Songez que dans sa cage
Le vieux captif attend
De votre doux ramage 
Quelque joyeux accent.

Si votre voix charmante 
Qui dans les airs s’enfuit 
Est parfois impuissante 
A venir jusqu’a lui.

De vos petits ongles si freles 
Tressez une feuille de lin 
Et d’une plume de vos ailes 
Faites-vous un leger burin.

Puis, sur cette feuille coquette 
Gravez et faites parvenir 
Jusque sous le toit du poete
De l’hirondelle un souvenir!

♦

A Mademoiselle J * *

Pour la remercier de Γ envoi d'un signet.

Qu’il est coquet 
Votre signet

Et que de livres il m’engage 
A feuilleter, 
Pour mieux gouter 

Le plaisir de marquer la page.
Mais a present, 
Tout en lisant,

(Voyez jusqu’ou va son empire!) 
Par le signet 
Je suis distrait

Au point de ne pouvoir plus lire. 
(Athenes 1896)

■ν’

Mademoiselle X * * *

A Mademoiselle E. R * * *

A la suite de deux visites infructueuses.

Quand Dieu 'fit cette erdature, 
Il la combla de tous les dons 
Que peut departir la nature 
Et que tous nous lui demandons. 
Esprit charmant, joli visage, 
Talent, grace, amabilite, 
Riche abondance de langage, 
Heureux penchant a la gaite. 
Mais en criant la demoiselle, 
Il oublia de lui jeter 
Un grain de plomb dans la cervclle 

Pour la lester.
{Mai 1896) +

■¥>

A une jeune demoiselle

qui avait jure de coiffer Sainte Catherine.

Pour l’heureux papillon, la I'leur 
Toujours demeure sur sa tige ; 
Pour moi, papillon de malheur, 
C’est la lleur qui toujours voltige!

(Athenes 189!i)
I
I

Eh ! quoi! si jeune encore et deja poursuivie 
De ce funeste mal qui n’afflige la vie

Qu'au terme du ehemin:
Vo’us doutez du bonheur, pauvre desenchantec, 
Et vous en accusez dans votre ame attristee

Cet affreux coeur humain.

i
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C’est de l’homme surtout qu’il vous plait de medire; 
Quel crime a-t-il commis pour si fort le maudire

Et le tant maltraiter;
Il s’est fait votre esclave! Allez. petite ingrate,
Allez, vous meritez de tomber sous sa patte

Et d'y toujours rester.

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

Prenez y garde au moins, rien n’est parfait sur terre 
Et rever l'ideal d’une pure chimere,

C’est jouer mal son jeu.
Que j’en ai vu vieillir de pauvres demoiselles,
Pour avoir vainement trop fatigue leurs ailes

A saisir l’oiseau bleu!
(Athenes 1897)

♦

A Madame D * * *

Consolation.

’Έχω ’ς τά στήθια μου μια Εκκλησία 
“Ασπρη, αγνή, άμόλυντη, άγια.

Μια πονηρή δεν 'πάτησε σκιά,
Για προσευχή έπλάσθη και λατρεία...

Sf
“Αχ 1 γίνου σύ, αγάπη μου, θεά 

’Σ τήν ’Εκκλησία τήν άσπιλη κι’ αγία, 
! έμπα ’ς τήν αθώα μου καρδια 

Νά βοής αιώνια αγάπη και λατρεία !

’Σαν άγγελος μου ’φάνηκες 
’Σαν ήρθες ’ς το πλευρό μου, 

Και τή καρδιά σου 'χάρισα 
Καί κάθε στοχασμό μου.

jg
Μά σύ άντί σάν άγγελος 

Νά γιάνης τή πληγή μου,
Μου εγεινες ’Αρχάγγελος 

Νά βγάλης τή ψυχή μου !

Encore un ange qui s'envole 
A blanche et celeste aureole, 
En deployant ses ailes dor.
Encore line ame regrettee, 
Tendre fleur, lielas! emportee 
Par le noir souffle de la mort!

Elie allait s’ouvrir a la vie 
Quand le trepas nous l a ravie 
Dans tout l’eclat de son printemps· 
Mais tel est le destin des choses : 
Les frimas font mourir les roses, 
L'arbre est brise par les autans.

Maintenant, celeste mirage, 
La haul j’entrevois son image 
Planant dans un ciel radieux, 
Et ma douleur est moins amere : 
Si l’ange est l’enfant sur la terre, 
L'enfant est l’ange dans les cieux 1

lAlhenes Janvier 1896)
EUGENE BRISSAUD

Γ. Θ. ΣΑΪΑΚΤΣΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΤΩΝ ΡΟΔΩΝ
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Ο ΕΛΛΗΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ

~^Λεν άπήχησαν άδιαφόρως παρ’ 

ήιχΐν οί Μουσικοί θρίαμβοι έν Λον- 
δίνω καί Παρισίοις του έξοχου άοι- 
δού Αράμιδος, (ψευδώνυμον ύπό τδ 
όποιον κρύπτεται συμπαθέστατος είς 
τήν ’Αθηναϊκήν κοινωνίαν φίλος, δ 
κ. Περικλής ’Λραβαντινός, τής έξ 
Ηπείρου διακεκριμένης οικογένειας), 

καί σήμερον δ διαπρεπής “Ελλην 
βαρύτονος, δ άναρβιπήσας έν Ευρώπη 
μέ τήν καλλικέλαδου φωνήν του τδ 
κάλλος καί τήν μαγείαν τών Δημο
τικών ήμών ασμάτων, άτινα θαυμα- 
σίως κατέχει τδ μυστήριον νά τρα- 
γουδή, περί τδ δνομώ του συγκεντροΐ 
την προσοχήν καί τό ένδιαφέρον δ'λου 
τοϋ Καλλιτεχνικού κόσμου.

Κοσμοΰντες τήν αληθώς πλουσίαν 
Πινακοθήκην τοϋ 1898 τής Ποικίλης 
Στοάς, καί διά τής έπί τή βάσει 
τελευταίας ωραίας φωτογραφίας χαρα
χθείσης είκόνος τοϋ περιφήμου καλ
λιτέχνου,γνωρίζομεν εις τδ ‘Ελληνικόν 
Δημόσιον τδν απαράμιλλου τραγουδι-

στήυ "Λραμιν, ό'στις μέ τόσηυ ’έμπυευσιν, μέ αληθή φωυητικήυ ποίησιυ “Ελληυος 
καλλιτέχνου, μέ τοσοΰτου τάλαυτου και ηλεκτρισμού, έκαμε ν’ άντηχήση έν 
’Αγγλία ή Μουσική τών Ελληνικών βουνών καί κατέστησεν έκεϊ ιδία αισθητόν 
τδν πλούτον τών’Εθνικών ήμών μελωδιών καί έξήγειρεν άκρατον τδν ένθουσιασμόν 
τοϋ ξένου καί πεφωτισμένου κοινού υπέρ τής δημοτικής ήμών ποιήσεως. Καί έκ 
τής έπιτυχίας αυτής δίκαιον είναι νά μνημονεύση τις ευφήμως τού ονόματος τού 
Φιλέλληνος Γαλάτου κ. Βονργκώ Ηονκονδραί, είς τήν πρδς φυσικούς θησαυρού; 
εύλάβειαν, τδν ένθουσιασμόν καί τούς έπιστημονικους αγώνας τού όποιου, οφείλε
ται ή έπιμελής Συλλογή τών δημοτικών ασμάτων πρδ πολλών έτών, κατόπιν 
έντολής τής Γαλλικής Κυβερνήσεως.

* *
*

A Ρ Α Μ I Σ

ΊΙ Μουσική δόξα τού κ. Περικλέους 'Αραβαντινοΰ, όμολογουμένως περιέστειδεν 
έν έργον τελείως πρωτότυπον, φιλόπατρι καί εθνικόν “Ελληνος καλλιτέχνου. 
’Ε9νική Μουσική είς τήν ’Ελλάδα είναι πράγμα άγνωστον. ΙΙαρ ήμίν απέ- 
μειναν ό'λα ξένα, έν ώ δέ ή Γαλλική Κυβέρνησις φροντίζει περί τής συλλογής 
τών εθνικών ήμών μελωδιών, τής λαϊκής ποιήσεως, τών γλωσσικών μας ιδιω
μάτων, ονδεμία Ελληνική .Κυβέρνησις έσκέφθη να ένθαρρύνη τοιαύτας μελέτας 
καί συλλογάς. Διά τάς ’Αθήνας, τάς διατηρούσας ’Ωδείου, 'Ομίλους Φιλομούσων,

Θέατρου Δημοτικόν καί ’Εθνικόν, στρατιωτικούς Μουσικούς καί Μουσικά Σωμα
τεία, ή Έδνική Μουσική, ητις θά ήδύνατο νά έμπνεύση τούς “Ελληνας διά 
μεγαλείτερα έργα, ούτε καλλιεργείται, ούτε είναι γνωστή. 'Η τόσον ωραία, τό
σον πρωτότυπος, τόσον ελληνική— Μουσική ·—, αξία τής δημοτικής ημών ποιη- 
σεως, τής θαυμασιωτέρας λαϊκής ποιήσεως, άπό τών δμηρικών έπών, ή μόνη 
’Εθνική μελωδία, παραμένει άγνωστος είς τάς άνεπτυγμένας τάξεις, περιφρονου- 
μένη, άπό δέ τά 'Ελληνικά άσματα, τά ζώντα ταύτα λείψανα τών πρώτων 
μελωδικών έμπνεύσεων, τά άποκαλύπτοντα συγχρόνως τάς παλλούσας έτι μορφάς 
τής αρμονίας τής άρχαώτητος, τάς στενώς συνδεομένας μετά τής μορφής τής 
μητρικής, τής πρωτογόνου λυρικής ποιήσεως τής Ελλαοος, ουδέ ήχος ακούεται, 
πλέον δημοτικής Μουσικής.

Καί δ νέος λαμπρός άοιδδς τής δημοτικής Μούσης, δ πολύς ’Άραμις, ανεφάνη, 
διά νά μας ένθυμήση τήν ΰπαρξίν της, ΰπαρξιν άληθώς ’Εθνικήν. “Οσοι δέν 
ήκουσαν τδν υψιπετή "Ελληνα ψάλτην είς τά άσματά του, δυσκόλως δύνανται 
νά φαντασθώσιν, όποιαν κατακτητικήν έντύπωσιν προξενεί ή δημώδης έλληνικη 
μελωδία, διεομηνευομένη μετ’ ύπερόχου ιδιοφυίας καί αυτοπεποιθησεως υπό τού 

Π. ’Αραβαντινοϋ. Τδ μυστήριον τής έπιτυχίας του είναι διπλούν. Ο κ. Γ1. 
δς έχει ώραιοτάτην φωνήν βαρυτόνου καί ψάλλει ελληνικά τραγούοια 

" --..... Τδ ώραϊον παράστημά του, οί γλυκείς αυτού
ή απαλή φωνή του, ή τελείως βελούδινη, τό μυστηριώδες θέλγητρου 

—........ τάς δποίας άναπαριστα ένώπιον κόσμου, διψώντος τδ
νέον, τό άνέκδοτον, τδ πρωτότυπον, τδ σύνολον όλων τών χαρισυ.ατων αυτών,

Πήραν τα καί παν, παν ! 
Μού πήραν τδ λάγι αρνί 
Πού είχε τδ χρυσό μαλλί !

Θά μάσω ξύλα άπ’ τδ βουνό 
Και φλόγα άπ’ τήν καρδιά μου 
Καί δάκρυα ’πδ τά μάτια μου 
Γιά νά λουσθής κυρά μου . . .

κ. J
Άραβαντινδι. z ....................... . . .
είς τούς δημώδεις αύτών ήχους. Τδ ώραϊον παράστημά του, οί γλυκείς αυτού 
οφθαλμοί, ~η ·λλ*λ>[ 
τών άγνώστων μελωδιών 
νέον, τδ άνέκδοτον, τδ π, , , .
έκαιααν τδ όνομά του διάσημου εις τδ μεγάλου έκεϊνο "Εθνος, όπου καί έγράφη ότι 
ιιΕΙσήγαγε Μουσικήν έντελώς άγνωστον εν Αγγλία, τόσον ένοιαφερουσαν, καθοσον 
ώς γνωστόν τδ Μουσικόν σύστημα, έδανείσθημεν άπό τούς “Ελληνας», καί οιε- 
λάλισαν έκεϊ τοσούτον ταχέως τήν φήμην του.

'Ο "Λραμις ψάλλων :
«Τά ματάκια Σου τά μαύρα 

σαν γυρίσουν καί με ΐδούν 
στήν καρδιά μ’ άνάβουν φλόγες 
καί ταίς νοιώθω καί πηδούν.

Κλέφταις ήλθαν στά βουνά 
Νά μού κλέψουν άλογα 
ΚΓ άλογα δέν ηΰρανε 
Πρόβατα μού πήρανε

όλα αυτά τά τραγουδάκια, τά γεμάτα τρυφερώτατα άρωμα άπό τήν ποιητι
κήν 'Ελληνικήν ζωήν τών άγνών λαϊκών αισθημάτων καί παθών, καθώς καί 
άλλα χορευτικά καί άναστενακτικά, πλήρη άπό τρυφεραν περιπάθειαν, αρμονίαν 
μεγαλοπρεπή καί ύψιπέτιδα ποίησιν, ώ; είναι τδ θαυμάσιου τραγούδι τον Αετού, 
τδ άσμα, τ’ όποιον άντηχούν εις τά χείλη όλης τής Ελλάδος έπί τών ορέων τής 
Μάνης ή άνά τάς άκτάς τών νήσων τού αρχιπελάγους, απέδωκε την έλευθερίαν εις 
τήν εΰγενεστέραν φυλήν τού δυτικού πολιτισμού, τδ κατ’έξοχήν άσμα τών κλε
φτών, άσμα τρομακτικώς καί παθητικώτανα συγκινητικόν εν τή αγερώχω καί 
άρβενωπή άπλότητί του, όλα αυτά τραγουδών δ κ. ’Αραβαντινός, σας μεταφέρει 
διά τής μελωδικωτάτης φωνής του, συγκεκινημένους καί σχεδόν δακρύοντα; εις 
τδν υ.α-/ικδν κόσμον τής ’Εθνικής έποποιιας τών τελευταίων αιώνων, εις τδν άβρό- 
πλαστον κόσμον τών αιθέριων αισθημάτων τού έρωτος και τής φιλοπατρίας, τα 
όποια, ώς πολύ εύμορφα έγραψεν ό ευφάνταστος δημοσιογράφος καί ευφυής φίλος 
κ. Γ. Φραγκούδης, τόσον άπαραμίλλως έξύμνησεν ή δημοτική Μούσα φυλής, ητις 
έθέρμανεν εις τούς κόλπους της τα ώραιότεοα ιδεώδη.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΣΕΝΗΣ
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ηρωική έποποπα, ητις συνετάχθη ύφ ’ ένας 
μεγάλου εθνικού ιδεώδους, θριαμβεύσαντος 
έν μέσω παχυλής βαρβαρότητος, διεφύλα- 
ζεν ήμϊν, διά τού μεγαλείου προσφιλών 
αναμνήσεων, πολυτίμητα στοιχεία τού 
ηθικού κα'ι πνευματικού πλούτου, ον άπη- 
θανάτισεν ή ιστορία.

Εύγενής γενεά, θαυματουργούσα ύπό 
τήν έπίδρασιν κοινού συναισθήματος, έν 
σταδίω πολεμικού άγώνος, δστις είχε οια— 
φυλάξη δι ’ αυτήν τδ κλέος τδ πολυυμνη- 
τον, συνεκράτησε τήν ιστορικήν ενότητα,

και συνέσφιγζε τόν ΐερδν εθνικόν δεσμόν, όπως περισώση τον κόσμον των 
σεπτών ερειπίων, καί παραδώση τήν κληρονομιάν θεσπεσίου παρελθόντος, 
εις λαόν, δστις δεν άπώλεσεν έν τή άβύσσω τής στυγνής χρονικής περιό
δου, τάς περγαμηνής τών δικαιωμάτων του.

Ουτω δέ, ζυυ.ωθεϊσα ή έποχή τών νέων ημιθέων μέ τό αίμα, τό διασω- 
θεν εις τήν γαλήνην τών τάφων, ένεφανίσθη πρό τού έκπεπληγμένου κόσμου, 
πάνοπλος, ύπερήφανος, πανσθενής, έτοιμη νά άγωνισθή καί νά πέσν).

** *

Καί έδημιουργήθη τό έθνικόν δράμα τού 1821.
Καί έφιλοτεχνήθησαν αί θαυμάσιαι σκηναί τής άποθεώσεως καί τήί 

έζιδανικεύσεως.
Καί συνετελέσθη ή παρήγορος προφητεία, ητις έβαυκάλισε τούς Έλ

ληνας έν τή δουλείςο, καί ήλευθερώθησαν τά δεσμευμένα μαυσωλεία, 
καί διέλαμψαν καί πάλιν τά σύυβολα τής πατρίδος.

Καί ή άθανασία, άπετύπωσεν έπί τής τιμητικής στήλης, ούχί μαρτύ- 
τύρων πλέον ονόματα, και εικόνας θυσιών, αλλά μορφάς πλαισιουμέ/α

I

0 [Ν ΛΑΝΙΙΑι ΣΤΗΒΗΣΟΜΕΝΟΣ ΑΝΔΡ1ΑΣ ΤΟΥ Α0ΑΝ1Σ1ΟΥ ΔΙΑΚΟΥ
(Έογάν τοϋ "Ελλιινος καλλιτέχνου Ίω. Καοακατόάνηι
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ϋπο θείας αίγλης, καί ανδραγαθίας, άξίας παγκοσμίου σεβασμού καί 
προσκυνήματος.

.... Καί έν μέσω τών μεγαλουργιών καί τών τροπαίων, άνεστή- 
θησαν οί τύποι άλλων εποχών, καί έπανήλθον αί ήμέραι τής άγλαιζο- 
μένης μυθολογίας, καί άνεγεννήθησαν οί τιτάνες καί οί γίγαντες, όπως 
προσφέρωσιν εις τον πεζόν κόσμον, νέα άπομνημονεύματα θαμβούς.

Οΰτω δέ τό πνεύμα τής άρχαιότητος ένεψύχωσε, σύν τοΐς άλλοις, 
ενα. θεράποντα τής θρησκείας, δπως τόν άνακηρύξη έθνικόν ηρώα, ιδα
νικόν ον απροσίτου τίνος έθελοθυσίας. Διότι ή είκών τής ’Αλαμάνας τί 
άλλο έμφαίνει, ή μίαν πανήγυριν, έκταφεΐσαν άπό τά βάθη τής ιστο
ρίας τών γιγαντομάχων ; Έν τώ προσώπω τοϋ ’Λ&αναβίου Λιάκου, τί 
άλλο δύναται τις ν ’ άνακαλύψη, ή τά ίχνη τής ελληνικής ιδιοφυίας, ήν 
ένόμισεν δ κόσμος άπωλεσθεισαν ;

Όλη ή τρομώδης σκηνογραφία τοϋ μοναδικού έκείνου μαρτυρίου, ή 
συμβολική μεγαλουργία τής ιδέας, δέν είναι έργον τοϋ μυστηριώδους έκεί
νου Δαιμόνιου, δπερ ένεθουσίασε πάντοτε τόν ελληνικόν νοϋν ;

*
* *

Ή δέ πατρίς, πρό τής θείας ταύτης έπιβολής, δέν ύστέρησεν, άλλά 
τήν μεγάλην άνάμνησιν έθεώρησεν ύποχρέωσιν, δπως έμφανίση και δια
τήρηση έν άνταξίω άποτυπώματι, δπερ νά μεταβιβάζη είς τό μέλλον 
τήν συμβολικήν έκείνην εικόνα τοϋ ύπερτάτου τών καθηκόντων.

.... Καί κατεσκευάσθη δ άνδριάς τοϋ ’AfravaOiov Αιάκον.
Τούτον άποθαυμάζει νϋν δ άναγνώστης έν τή στολιζούση τήν Πινα

κοθήκην τοϋ παρόντος τόμου τοϋ ’Εθνικού 'Ημερολογίου είκόνι, μέ τήν 
διαφοράν δτι, τό βάθρον δέν έμφαίνεται δλόκληρον, άλλά άπό τοϋ μέσου 
καί άνω, τό δέ κάτω μέρος καταλήγει είς τέσσαρας μεγάλας γωνίας, συ- 
νεχομένας διά μαρμάρινης περιμέτρου, μετά έγγλύφων στεφάνων κλπ. 
έφ ’ ών στηθήσονται αί προτομαί τών συναγωνιστών του, ίδίικ τοϋ έπι
σκόπου Άμφίσσης Ήσαιου, καί τοϋ άδελφοϋ τοϋ Διάκου, Μήτρου1.

1 Κατά τήν ιστορικήν παράδοσιν, δ Διάκος μαχόμενος, είδε πίπτοντα πρό τών 
ποδών του τδν αδελφόν του Μήτρον, ουδόλως δμως δειλιάσας, τώ άπέκοψε τήν 
κεφαλήν, καϊ ταύτην μέν θέσας είς ντορβά, έδωσεν εις τινα ιερέα πρδς ταφήν, 
το δέ σώμα του έχρησιμοποίησεν ώς προπύργιον Ιταμπονρι1.

Έν τώ άνδριάντι, δ ήρως παρίσταται πάνοπλος, γοργώ τώ δμματι 
έν τώ έσχάτω άγώνι, άποβλέπων είς τό πλήθος τών βαρβάρων, καί έξ 
οργής, ώς δ ’Απόλλων τοϋ Belvedere, συνωφρυωμένος, έμπλεως άρείου 

μένους, καί άπας συγκεκινημένος, έτοιμος δ’ δπως πλήξη τό ύστατον τόν 
εχθρόν, ύπεράνω τείνει τήν δεξιών, κρατούσαν τεθραυσμένον τό ξίφος· ή 
κόμη πίπτει έπι τών ωμ,ων, ο οεξιος πούς προεκβάλλει, ο ο επενουτης 
(φλοκάτα), ώ καί έπερείδεται δ άνδριάς, κατέρχεται είς τό άκρον, έν 
ώ ή άρειμάνιος χειρ συσφίγγει αυτόν, και η αποκεκομμενη λεπις, και το 
άχρηστον πιστολιού, κεΐνται έν τώ μέσω τών ποδών του.

** *
Ό τοσοϋτον έπιτυχώς έκτελέσας τόν άνδριάντα τοϋ ’Αθανασίου Διά

κου καλλιτέχνης κ. I. Κα- 
ρα/.ατβάνηξ, έγεννήθη τώ 
1857 έν Αίγίνη, έν τή πο- 
λυϋμ.νητω νησω, ήτις απο 
τής άρχαιότητος, καί έν τή 
καλλιτεχνία τά μάλιστα επί
ζηλον κατέλαβε θέσιν, ίδίςε 
διά τοϋ πολλοϋ Όνατά, καί 
λοιπών τής Αίγιναίας τέχνης 
ΐεροφαντών.

Ό κ. Καρακατσάνης, πε- 
ρατώσας εύδοκίμως τάς έν τώ 
Πολυτεχνείο» σπουδάς,προσε- 
λήφθη ύπό τοϋ άλησμονήτου 
Λεωνίδα Δρόση, ώς μαθη
τής κατ’ άρχάς, ώς βοηθος 
δέ μετά ταϋτα, μέχρι τοϋ 
1883, δτε άπεβίωσεν οΰτος 
έν ’Ιταλία.Έλαβε τότε μέ
ρος και είς πάντα τά έ'ργοο 
τοϋ καθηγητοϋ του, ώς καί 
είς τόν ’Απόλλωνα καί τήν 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ
(Ό q ιλοτεχνήβας τόν ανδριάντα τον \ιάκον 

"Ελλην καλλιτέχνης)

’Αθηνών, τόν Σωκράτην καί Πλάτωνα τής ’Ακαδημίας.
Έκ τών πρώτων έργων τοϋ κ. Καρακατσάνη διακρίνεται ή προτομ.ή 

τής βασιλόπαιδις Όλγας, ήν άνέλαβεν, άπουσιάζοντος εις Ιταλίαν του 
Λ. Δρόση καί ήτις νϋν ύπάρχει έν τή έν Δεκελεια βασιλική επαύλει.

Έκτοτε καταρτίσας, κατόπιν περιπετειών, το εργαστηρίου του, επε- 
δόθη είς τήν μελέτην τών άνδρών τοϋ 1821, ων εξετελεσεν ουκ ολίγα
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αποτυπώματα, οιακριθέντα έξ άρχής, καί ών αντίτυπα πολλαχοϋ 
διετέθησαν.

Τούτων, περιφανή κατέχουσι θέσιν, αί προτομαί τοϋ Διάκου καί Κα- 
ραϊσκάκη, τοϋ Μιαούλη καί Τομπάζη, τοϋ Μπότσαρη καί τοϋ Ρήγα Φερ- 
ραιου, ετι δε και τοϋ Καποοιστρίου, καί πλεισται άλλαι ιδιωτών, διά την 
επιτυχίαν τών οποίων καί έβραβεύθη έν τή τελευταία'Ολυμπιακή εκθέσει.

Εκ τών άλλων έργων του, διακρίνονται αξιόλογα προπλάσματα, ΐδί<γ 
ή Ψυχή καί ύ ’Έρως, ή Σύλληψις τοϋ Λιάκου, ό Λιόνυβος, Ελπίς και 
Ευδαιμονία, το Πνεΰμα τοΰ αίώνος, δ X. Τρικούπης άγορεύων κλπ.

Εν γένει τά έργα τοϋ κ. Καρακατσάνη διακρίνονται διά τδ αυστηρόν 
και την κανονικότητα τών γραμμών. Συμμετρία καί άρμονία χαρακτη
ρίζει τά καλλιτεχνήματα της σμίλης του, καί πειστικότης περί την 
άκριβή άναπαράστασιν.

’Ελευθέριος χαρακτήρ, καί τάσις άδεσμεύτου καλαισθητικής δια- 
πνέουσι τον καλλιτέχνην, καί οιαμορφοϋσιν έν τώ μαρμάρω έν συνοχή 
όμαλωτάτη τδ πλαστικόν σύνολον.

Η « Ποικίλη Στοάν έκθάπτουσα, μόνη αυτή, τδ έθνικδν καλλιτέχνημά 
του έκ της κοινωνικής πεζότητος καί της έπαπειλουμένης άφανείας, 
πράττει τοϋτο άφ ’ ένος μέν, όπως φωτίση τό πανελλήνιον, καί συστηση 
αυτω την διά συντόνου μερίμνης διάσωσιν ενός κατ' έξοχην έθνικοϋ έρ
γου, έξ άλλου δέ, όπως διακοινώση τοϋ μετριόφρονος Έλληνος καλλιτέ
χνου την άξίαν, έξαιρέτως καταδειχθεϊσαν έν τη έπεζεργασία τοϋ άλη- 
θώς έμπνευσμένου τούτου έργου του. Ό κ. I. Καρακατσάνης δέν άριθ- 
μεΐ ίσως είσέτι τιμητικούς σταθμούς έν τη πολυδαιδάλω καλλιτεχνική 
ένεργείγ, ό άνδριάς όμως καί μόνος τοϋ Ά&αναβίου Λιάκου, έξησφάλι- 
σεν αυτω πολύτιμον ηθικόν άριστεϊον, καί προσεπόρισεν εις τό όνομά του 
ύψίστην τιμήν καί φήμην, προώρισται δέ νά παραμείνη ώς έν τών τε- 
λειοτέρων έργων τής συγχρόνου Ελληνικής γλυπτικής.

*
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PC) τριάκοντα καί πλέον ίσως αιώνων από τής 
γής ταύτης τής παναρχαίου καί σεβάσμιας, δ- 

φέρει δυσάρεστος οικογενειακή 
άπεβ'.βάσθη εις τάς άτ- 

ταξειδιώτης, κομίζων 
του καί τά γράμματα 

.να έγένοντο ή απαρχή τής 
'ιποτείνο- 

έκείνη τής 
’Εδώ 
οάσαν

ης
•δν είχε 
ίτεια, άπήρε καί ι 
άκτάς παράδοξος , 

ύ τών αποσκευών - 
τοΰ αλφαβήτου, άτινζ. »·, 
γλώσσης, δι’ ής σήμερον προς ύμάς άπ<

Ή εποχή ήτο ή περιΰμνητος ΐ—’ 
ώτης τοΰ ελληνικού κόσμου νεότητος. 
τε ήκμαζεν αυστηρός, ομοιόμορφος εις 

ήλικίαν έν τή ιερατική του ακαμψία ο εγχώριος 
ισμός, ό δέ καυστικός τής Λιβύης ήλιος 
τρό πολλοΰ αμαυρώσει τον γρανίτην τών 

τεοαστίων μνημείων τής Μέμφιδος καί τών Θη- 
βών άλλ’ έκεϊ πέραν ό βίος, έν τή πρώτη καί 
άρχεγόνω αύτοΰ καταστάσει,αγνός και δροσερός 
ώς αί παρθένοι τοΰ’Ιλισσοΰ ροδοδάφναι,διέσωζε 

τό άρωμα κα . , . 1·'1 τής παιδικής ηλικίας. Ό παμφαης ήλιος
πολιτισμού ακόμη δεν εϊχεν άνατείλει καταυγάζων τήν οικουμένην εως

ου

Σ. Λ. II. Σ. Μεθ’ ύπερτάτης χαοΰς ή ΔιεύΟυνΣις της «Ποικίλης 
Στοάς» Στολίζει τάς Σελίδας τον παρόντος τόμου και διά της δημοΣιεύ- 
Σεως άνεκδότον εντελώς και περιΣπονδάΣτον ύπό πάΣαν επούιν έργου 
τοϋ πολυτίμως εφέτος Συνεργαζομένον έν τώ ΈΟνικώ Ήιιερολογίω, 
παλαιού αύτώ γνωρίμου, τοϋ κατ έξόχήν Αθηναίου ενΟνμογράφου κ. 
Μπάιιπη Άννίνον. Άπο δεκαετίας η «Ποικίλη Στοά» δέν ηυτύχηΣε 
νά κοΣμήΣμ τάς Σελίδας αύτης δι’ έργου τοΰ κ. Άννίνον, τήν καθυΣτέ- 
ρηΣίν όμως αυτήν άναπληροΐ πληρέΣτατα. ιι έν τω παρόντι τόμω π/.ον- 
Σία Σνημετοχή τοϋ Σκηπτούχον τοϋ ’Αττικού Χιούμορ, ου η ανωτέρω 
δημοΣιευομένη ΟανμαΣία Μελέτη, Oil διαΣώΣμ εν τ\ι «Ποικίλη Στοιι» 
εν ι’ιπό τίι καλλιτεχνικώτερα καί λαμπρότερα άρθρα, ίιτινα περιέλαίΐεν ο 
δεκατριετίις βίος της ΰκδόΣεώς της.

Τήν διάλεξιν τούτην ό κ. "Αννινος έγραύε καί Απήγγειλε μόνον έν 
Άλεέανδρεία,έπϊ τίί εύκαιρία τοϋ έν Αιγύπτιο τελευταίου του ταξειδίου, 
ενώπιον Απείρου κόΣηου καί ιίπιίντων των μελών της αυτόθι έκλεκτης 
Ελληνικής Κοινότητας, ιϊς προί’Στατο ένΟουΣιώδης ακροατής, ο χορη
γός τού Παναθηναϊκού Σταδίου κιιι μεγαλουργός πατριώτης κ. I ΕΩΡ- 
ΓΙΟΣ ΑΒΕΡΩΦ.

ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡΣΕΝΗ «ΙΙΟΙΚΙΑΠ ΣΤΟΑ» 18
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ράτων- άμφιλύκη ροδίνη έπεπλανάτο ακόμη επί τής γής εκείνης.συγκιρνω- 
με'νη ενίοτε μέ τό φως τό άνε'σπερον των ουρανίων διαιτημάτων,χάρις εις 
τήν συχνήν έπικοινωνίαν τών αθανάτων μετά των θνητών. Διότι κατά τούς 
χρόνους τής νηπιότητος τών λαών αί σχε'σεις τών ούρανών μετά τής γής 
ύπήρξαν πολύ εύκολώτεραι καί συχνότεροι άφ’ δ,τι είνε σήμερον, μεθ’ δ'λας 
τάς τού ανθρωπίνου γε'νους προόδους. Καί ένω σήμερον οί αστρονόμοι διά 
προσπαθειών γενναίων, άλλ’ ύπερτε'ρων τής ανθρώπινης δυνάμεως, έπι- 
χειροΰσιν άξιεπαίνως νά μαντεύσωσι ποιον είνε τό εκλογικόν σύστημα εις 
τον γείτονα ήμών πλανήτην Άρην καί πόσα διόδια πληρώνουσι κατά 
τόνον τά πλοία τά διερχόμενα τάς διά τών τηλεσκοπίων όρατάς διώρυγας 
αύτοΰ, οί κάτοικοι τής γής έγίνωσκον έκ τού πλησίον τούς οίκήτορας τών 
ούρανών, ού μόνον δε εις έπιμιξίαν άμεσον ήρχοντο, αλλά καί έπιγαμίας 
συνήπτον μετ’ αύτών. Ή Γένεσις μαρτυρεί δτι προτού Κατακλυσμού οί 
άγγελοι ήράσθησαν τών θυγατε'ρων τών ανθρώπων καί έτεκνοποίησαν έξ 
αύτών, τούς έρωτας δέ τούτους έμελψαν οί Άγγλοι ποιηταΐ Βύρων καί 
Μούαρ. Άν δέ άπό τής Παλαιάς Διαθήκης μεταπηδήσωμεν εις τήν ελλη
νικήν μυθολογίαν, τότε μόνα τά κατορθώματα τού Διός μετά τού θήλεος 
πρό πάντων γε'νους τών κατοίκων τής γής, διά νά παραλίπω τήν άμέ- 
τρητον χορείαν τών άλλων θεών καί ήμιθε'ων καί ήρώων, θά ήρκουν δπως 
τροφοδοτήσωσι δε'κα σημερινά κακουργιοδικεϊα, έκδικάζοντα τακτικώς 
καθ’ έκάστην άπαγωγάς καί βιασμούς καί άλλα παραπλήσια αδικήματα, 
ισάριθμα δέ πολιτικά δικαστήρια άποφαινόμενα έπί τών αιτήσεων περί 
διαζυγίου τών αδικούμενων συζύγων, έπί τή ύποθε'σει δτι ούτοι ήσαν όλι— 
γώτερον ανεκτικοί τού’Αμφιτρύωνας καί τών άλλων ταλαιπώρων θνητών, 
ών τά λε'κτρα ώρέγετο νά συμμερίζητα: ή ολύμπιος αύτοΰ Μεγαλειότης.

Οΐα ϊ ’ ' - ·
άνθρωπος ! Δός μοι, Άσκραίε ποιητά, τήν 

εποχή άληθώς έξαισία ήτο έκείνη, δτε ένε'αζε καί ή φύσις καί ό 
ήν σεμνήν σου λύραν, διά. νά 

εξυμνήσω καί εγώ τον αιώνα αυτόν, δστ'.ς άπεκλήθη παραδόξως χρυσούς, 
ένω τότε εύκολώτερον ήδύνατό τις νά συναντήση 1~~οκενταύρους παρά 
ναπολεόνια. Ή φύσις ακμαία καί όργωσα σκορπίζει εις τήν προνομιοϋχον 
γην δαψιλή τον ζωοπάροχον χυμόν της καί βλάστη θαλερά καί μεγαλο
πρεπής ώραίζει τήν επιφάνειαν αύτής. Αί εικόνες εξελίσσονται χαρίεσσαί 
ή έπιβλητικαί. Εις τά κρυστάλλινα νάματα των ρυάκων λούονται αί 
Ναϊάδες, πτοούμεναι έκάστοτε, μετ’αίδημόνων σκιρτημάτων,έκ τού ελα
φρού θρού των καλαμώνων. Ό θηρευτής προβαίνει τολμηρώς μέ τό άκόν- 
τιον άνά χεϊρας, παρακολουθούμενος ύπό των θοών καί άγρύπνων κυνών 
του. ένω δέ πατεϊ τήν ύγράν z'ry καλλιβλε'φαρον δορ-
κάδα, βλέπει τάς ακρώρειας φωτιζομε'νας άπό τήν μαργαριτώδη λάν.ψιν 
τής ΙΙούς καί προσδοκά ίσως νά κατέλθη, καί με'χρις αυτού ή ροδοδά- 
κτυλος θεά, όρεγομε'νη τής άλκίμου καλλονής του, διά νά χαρίση, καί εις 
αυτόν όπως εις τον Κέφαλον τ’ άμβρόσια φιλήματα της. Οί Σάτυροι φι
λήδονοι καταδιώκουσι τάς Όρειάδας εις δρυμώνας σκιερούς καί λόχμας 
άνηλίουο, εκεί όπου σήμερον τ’ αποσπάσματα καταδιώκουσι τούς λγστο- 
φυγοδίκους. Ό ήλιος μεσουρανεί ήδη καί ή φύσις ηρεμεί, ένω όλβιος έν

τή μονώσει του ύπό τούς κλώνας δρυός ή πτελε'ας άρμόττει τήν σύριγγα 
ό με'γας ΙΊάν, ού τον θάνατον ανήγγειλε μετά τινας αιώνας εις τούς πλω
τήρας τής ρωμαϊκής νηός,ή έν τώ πελάγει άκουσθείσα μυστηριώδης φωνή 
έπί τής βασιλείας τού Αύγούστου. Καί όταν ή λύκη έπε'ρχηται καί τό 
ιώδες χρώμα τού Υμηττού ώχριή καί ή λαλιά ή φλύαρος τού τε'ττιγος 
βαθμηδόν σβεννύηται καί αντηχεί παλμώδες καί σχεδόν θλιβερόν τό βλή- 
χημα τών προβάτων, έπιστρεφόντων εις τήν ποίμνην, ό ύπνος κατέρ
χεται λυσίπονος, πιε'ζων έλαφρώς τά βλε'φαρα τών βροτών, κεκοπιακότων 
έκ τών αθώων μόχθων τής ήμε'ρας, συνεπιφε'ρων χορείαν ονείρων ιλαρών 
καί εύφροσύνων. Ώ έποχή μακαριό, δ'τε είς κάδος γάλακτος αγνού καί 
εύώδους ή λάγηνος πλήρης ξανθού Ύμητείου μέλιτος ήτο αγαθόν πολυ- 
τιμότερον καί άπό αύτάς τάς Μετοχάς τής ΙΙιστωτικής Τραπε'ζης’ ό'τε 
ή φιλοδοξία τού άνθρώπου δέν έξετείνετο πε'ραν τών ορίων τού άγρού του 
ή τού έ’ρκους τής ποίμνης του- δτε ό νούς μή βασανιζόμενος άπό τόν σά- 
ρακα τής λύσεως τού περιβάλλοντος αύτόν μυστηρίου, ήσχολείτο τό πολύ 
περί τήν τελειοποίησιν τού άροτρου ή τής δικε'λλης· δτε έλειπον έκ τού 
κόσμου ή φιλοσοφία τού Σοπενάουερ, ή φυλλοξήρα, ή καταναγκαστική 
κυκλοφορία, αί συνταγματικά; θεωρίαι καί τά συνδικάτα τών δανείων !

Κατ’ εκείνους τούς εύδαίμονας χρόνους άπεβιβάσθη είς τήν ελληνικήν 
γήν ό Φοίνιξ τό γένος, κατά τήν έπικρατεστε'ραν γνώμην, Αιγύπτιος δέ 
κατ’ άλλους, έξηυγενισμένος tOUl’iste Κάδμος. Διά τό παράδοξον εμπό
ρευμά του—τά γράμματα έννοώ—δέν έπλήρωσεν, ύποθε'τω, τελωνιακόν 
δασυιόν, άφοΰ σήμερον ό'τε ύπάρχουσι καί δασμολόγια καί τελωνοφύλακες 
καί οικονομικά’, άνάγκαι τού Κράτους, πλεϊστοι όσοι είνε οί είσάγοντες 
δωρεάν πράγματα άσυγκρίτως τιμαλφε'στερα άπό τ’ άλλόκοτα αύτά μα
κροσκοπικά συμβολικά σχήματα. Ό άγαθός Κάδμος θά έφρόντισε βε
βαίως άμα τή έγκαταστάσει του περί τής διαδόσεως τού ωφελίμου έφο— 
δίου του καί θά έφρόντισεν είλικρινώς καί άφιλοκερδώς, διότι δέν πιστεύω 
δτι ό σχετικώς αύτός κοσμογυρισμε'νος τε'λος πάντων καί πεπειραμένος 
ήθελησε νά έκλε'ξη ώς έπάγγελμα βιοποριστικόν τό έξηυτελισμε'νον έργον 
τού γραμματοδιδασκάλου, τό όποιον καί σήμερον μεθ’ δλην τήν πρόοδον 
τής σοφίας, δέν εξασφαλίζει πάντοτε τόν άσπαζόμενον αύτό άπό τού μαρ
τυρικού δι’ άσιτίας θανάτου. Μεγάλη προθυμία ύποθε'τω δτι δέν ύπήρξεν 
είς τάς άρχάς μεταξύ τών αύτοχθόνων προς άπόκτησιν τού άγνώστου 
αύτοΰ έμ.πορεύμ.ατος, ή ιστορία δέ τών παναρχαίων χρόνων μαρτυρεί οτι 
ή διδασκαλία τού ξε'νου έβράδυνεν άρκετά ν’ άποφε'ρη καρπούς άξιους 
λόγου. Δόσις τις δυσπιστίας καί έπιφυλακτικότητος ενυπάρχει φύσει άνέ- 
καθεν είς τόν ελληνικόν χαρακτήρα, τό περίεργον δέ είνε ότι τό αίσθημα 
τούτο έξεδηλώθη πάντοτε προκειμένου περί τής εισαγωγής έξωθεν τών 
ώφελίμων μάλλον ή τών βλαβερών νεωτερισμών. Οϋτω καί κατά τούς 
νεωτε'ρους τούτους χρόνους ένω ραδίως καί ίλαδόν είσάγονται καί πολιτο- 
γραφούνται είς τήν άρτιπαγή καί άμόρφωτον κοινωνίαν μας αί άλλόκοτοι 
καί γεροντικά’, ιδιοτροπία; του έν τή Εσπερία συρμού περί τό έσθίειν 
καί τό ένδύεσθαι καί τό λαλεϊν καί τό διαιτασθαι έν γένει, καί εύρίσκουσι
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προχείρους θιασώτας καί άποδέκτας τά cf/toxtr καί τά pdovr καί ή κοι
νοβουλευτική κωλυσιεργία. καί ή μορφινομανία καί ή γλώσσα του κ. Ψυ- 
χάρη καί αί διά δυναμίτιδος άπόπειραι, αί πρακτικαί εφευρέσεις, αί 
όρθαί ίδέαι εύρίσκουσιν άντίστασιν καί ύπόκεινται εις παρατεταμε'νην 
κάθαρσιν, ώς νά ήσαν άποικίαι μικροβίων. 'Ως καί αυτή ή πατάτα, 
Κύριοι, τό τόσον άθώον καί θρεπτικόν προϊόν—θά τό πιστεύσητε :—ώς 
καί αύτή ύπέστη δοκιμασίαν, διά νά είσαχθή δέ καί καλλιεργτ,θη καί 
καταστή τροφή κοινή καί ευεργετική εις τήν χώραν μας, έδέησε νά κατα
φυγή ο πρώτος είσαγαγών αύτήν αείμνηστος Κυβερνήτης τής Ελλάδος 
’Ιωάννης Καποδίστριας εις τέχνασμα τιμών τήν ευφυΐαν του. Καί επι
τρέψατε' μοι νά διηγηθώ ύμϊν τό ανέκδοτον, τό οποίον είνε αυθεντικόν. 
Ό Καποδίστριας έλθών εις τήν Ελλάδα καί άναλαβών τήν έξουσίαν, 
εύρε τήν χώραν έρημον σχεδόν καί χέρσον έκ τών δηώσεων καί τών εμ
πρησμών, τόν λαόν δέ γυμνόν καί πειναλέον έκ του μακροΰ αιματηρού 
άγώνος- διό ό συνετός καί προνοητικός εκείνος άνήρ, όστις ώς καί έν 
φορτίον γάτων—μάλιστα, Κύριοι, γάτων—είχε φροντίσει νά φέρη έκ 
Τεργέστης, διότι τό γένος τών χρησίμων αύτών ζώων είχε σχεδόν έκλίπει 
κατά τόν αγώνα ώς έκ τής έρημώσεως καί άσταθείας τών συνοικισμών, 
έσκέφθη νά είσαγάγη εις τήν Ελλάδα τήν καλλιέργειαν τών γεωμήλων, 
ών ή χρήσις από τεσσαρακονταετίας ήδη περίπου χάρις εις τήν φιλάνθρωπον 
άοοσίωσιν τού Παρμαντιέ καί παρά τάς δείνας άντενεργείας ώς καί αύτών 
τών θεολόγων, είχε γενικευθή έν Ευρώπη. ΙΊαρήγγειλε λοιπόν δύο φορτία 
καί μετά τόν κατάπλουν αύτών προσεκάλεσε διά προκηρύξεως τής κυβερ- 
νήσεως προς τον λαόν, καθιστώσης γνωστάς τάς ώοελίμους ιδιότητας 
τού αγνώστου προϊόντος καί παρεχούσης άμα οδηγίας περί τής καλλιέρ
γειας αύτού, τούς βουλομένους όπως λάβωσι ποσότητά τινα έξ αύτού διά 
νά τό φυτεύσωσιν. Άλλ’ ή πρόσκλησις έμεινεν ά'νευ αποτελέσματος’ αί 
ήμέραι παρήρχοντο καί ούδείςπαρουσιάζετο νά παραλάβη ούδέκάν χάριν 
περιέργειας τόν άγνωστον καί διά τούτο περιφρονούμενον καρπόν. Τότε 
ό άγχίνους πρεσβύτης έσκέφθη τό εξής στρατήγημα. Τό πενιχρόν γρα- 
φείον τού Κυβερνήτου τής Ελλάδος έν Ναυπλίω τότε συνέκειτο έκ δύο 
δωματίων, διαχωριζομένων ύπό μικρού διαδρόμου ή άντιθαλάμου μάλλον, 
ένθα επί αναλογίου ύψηλού εύρίσκετο ογκώδες βιβλίον, έφ’ ου συνείθιζεν 
ό αοίδιμος άνήρ νά σημειώνη ίδιοχείρως τάς εγγράφους αύτού διαταγάς. 
Ταύτας άνεγίνωσκον οί εις το παρακείμενον δωμάτιον εργαζόμενοι γραμ
ματείς του καί έξετέλουν τά παραγγελθέντα. Εις τό βιβλίον τούτο λοι
πόν ό Καποδίστριας έγραψε τήν εξής διαταγήν : ν' άποβιβασθή τό φορ
τίον τών γεωμήλων εις τήν παραλίαν, νά ταχθώσι περί αύτό σκοποί 
φρουροΰντες νυχθημερόν, αλλά νά δοθή εις τούς φρουρούς τούτους πα
ραγγελία, ότι εάν ήθελον ί'δει τούς πολίτας προσερχομένους καί ύπεξαι- 
ρούντας λαθραίως γεώμηλα έκ τού σωρού, νά προσποιηθώσιν ότι δεν τούς 
έβλεπον καί νά τούς άφίσωσι νά παραλάβωσιν όσα ήθελον.

Ό άναγνούς τήν διαταγήν ταύτην γραμματεύς έξεπλάγη διά τό 
αντιφατικόν αύτής καί μή κατανοών τόν σκοπόν, έθεώρησε καλόν νά έρω- 

τήση τόν Κυβερνήτην προ τής έκτελέσεως αύτής μήπως συνέβη λάθος 
κατά τήν διατύπωσιν.

— Όχι, άπήντησε μειδιών ό Καποδίστριας, νά έκτελεσθή ή δια
ταγή ώς έχει.

Τί συνέβη τότε ; Οί πολΐται οί περιφρονήσαντες τό δωρεά/ προσφε- 
ρόμενον αύτοϊς είδος, έκεντήθησαν ύπό τού πειρασμού νά τό ύπεξαιρέ- 
σωσιν, εύθύς ώς είδον αύτό φυλασσόμενον. Όθεν ήρχισαν πολ,λοί νά μετα- 
βαίνωσι κρυφίως τήν νύκτα καί νά. γεμίζωσι σάκκους γεωμήλων, οί δέ 
σκοποί, καθ’ ήν ειχον εντολήν, τούς άφιναν, προσποιούμενοι ότι δεν βλέ- 
πουσιν. ’Έβρασαν τά γεώμηλα, τά έφαγον καί τά εύρον εύάρεστα εις τήν 
γεΰσιν μ.ερικοί έφιλοτιμήθησαν νά τά φυτεύσωσιν, έκτοτε δέ ήρχισεν ή 
παραγωγή καί ή διάδοσις τού τόσον ωφελίμου εις τάς άπορους ιδίως τά
ξεις προϊόντος τούτου έν Έλλάδι.

"Αν ό πρώτος είσαγωγεύς τών γραμμάτων έγίνωσκε τόν ελληνικόν 
χαρακτήρα τόσον κατά βάθος όσον έκ τού άνωτέρω περιστατικού φαίνε
ται ότι τόν έγίνωσκεν ό φιλόπατρις τής 'Ελλάδος Κυβερνήτης, ίσως το 
έμπόρευμα αύτού θά δ'.εδίδετο ταχύτερον. Άλλ’ ίσως καί ή Πρόνοια έπί- 
τηδες άφήκε τόν σπόρον αύτόν έπ! πολύ διάστημα άκαρποφόρητον, διά 
νά παραχθή άρτιώτερος καί εύρωστότερος ό καρπός, ούτινος είχεν άνάγ- 
κην έν ταΐς βουλαϊς αύτής ταΐς άνεξιχνιάστοις προς νοεράν διατροφήν τού 
κόσμου. Πόσον δέ κατόπιν ήκμασε τό προϊόν αύτό εις τούς μετέπειτα 
χρόνους, πόσων σοφών καί μεγαλοφυών γενεάς διέθρεψε καί όποιας δι’ 
αύτών έγένετο ώφελείας πρόξενον εις τήν άνθρωπότητα δέν προσδοκάτε 
βεβαίως εξ έμού νά μάθητε.

Κανδηλανάπτης ταπεινός εις τό τέμενος τών γραμμάτων, έκ νεότητος 
άοοσιωθείς είςτήν λατρείαν αύτών,άπό τάς άκτάς τής Αττικής πρό μικρού 
έκκινήσας. άποδίδω τά τροφεία έν τω μέτρω τών δυνάμεών μου, προσ- 
φέρων τον φόρον τού σεβασμού μου προς τήν γήν ταύτην τήν γηραιάν, 
ίεράν κοιτίδα τής γνώσεως καί τής μαθήσεως καί προς τήν ζώσαν έν 
αύτή ελληνικήν κοινότητα, εύγενή κληρονόμον καί εύσεβή θεματοφύλακα 
εύκλεών παραδόσεων. Καί τήν ιδιότητά μου ταύτην καί άποστολήν εξαγ
γέλλω θαρραλέως καί άπεριστρόφως, έχω δέ τήν πεποίθησιν, ότι ούδείς 
τών τεσσαράκοντα αιώνων, ούςείδεν ό Βοναπάρτης έπικαθημένους ώς πε
λαργούς έπ! τήςκορυφής τών Πυραμίδων, ούδ’αύτός ό έκτοτε έπικαθήσας 
τεσσαρακοστός ποώτος, θά έκπλαγή βλέπων με περιπλανώμενον ύπό τήν 
φιλολογικήν μου ταύτην άποστολήν άνά τήν γήν τής Λίγύπτου. Καί αν 
μνήμονες παλαιοτέρων καί προσφάτων οχληρών επιδρομών έν ονόματι 
τής τέχνης καί τών γραμμάτων γενομένων, αϊτινες καί εις τό μέλλον δέν 
είνε άπίθανον νά έπαναληφθώσι, δυσπιστήτε μετ’ εύλογου έπιφυλάςεως 
προς τούς αύτοχειροτονήτους ιεραποστόλους τής τέχνης καί τούς comis- 
voyageurs τών γραμμάτων, οφείλετε όμως ν’άναλογισθήτε, ότι ύπάρ- 
χουσι καί οί τακτικώτερον καί γνησιώτερον έχοντες τό διαβατήριον 
έκ μ.έρους τών ΙΙιεοίδων, οϊτινες τούτου ένεκα έχουσι καί βασιμώ- 
τερα δικαιώματα έπί τής ύμετέρας εύμενείας. Άλλως τε, Κύριοί μου,
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μή λησμονήτε, δτ-. ή χώρα αΰτη προώρισται άνέκαθεν ύπό τής^θείας 
ΙΙρονοίας νά χρησιμεύη ώς στάδ-.ον επιδρομών ποικίλων. Ό ρους τών 
αιώνων έξώθει είς την γην ταύτην αλλεπαλλήλους τούς κατακτητάς, ού 
μόνον δε οί νικηφόροι στρατηλάται άπό του Καμβύσου μέχρι τού Βονα- 
πάρτου, εϋρισκον εδώ στάδ-.ον ευκλεούς ένεργείας, άλλα καί αυτοί οί ητ- 
τημένοι τών Φαρσάλων καί του Άκτίου έτύγχανον επιεικούς άνοχής καί 
πρόσκαιρου καταφυγίου. 'Ώστε έάν ή φωνή μου έκέκτητο μεϊζον κύρος, 
ήθελον προτρέψει ύμάς νά έξακολουθήσητε πράττοντες δ,τι αύθορμήτως 
καί εκ φυσικής καλοκαγαθίας συνειθίσατε άνέκαθεν νά πράττητε, συμ- 
μορφούμενοι μέ τάς φιλόξενους παραδόσεις της χώρας έν ή ζητε, νά τι
μάτε δηλαδή ώς προσηκει τούς άξιους τιμής, νά έπεκτείνητε δέ συγκα
ταβατικούς την ύμ,ετέραν προστασίαν, καί έπ’ αύτών προσέτι τών έπί 
άπλώ προσχήματι τών φώτων καί της παιδείας έπικαλουμένων αύτήν, 
άπαράλλακτα δπως οί καλοί Χριστιανοί, είς τό πνεύμα της εαυτών θρη
σκείας άποβλέποντες, έλεούσι χωρίς ν’ άπατώνται καί τούς άγύρτας, 
οϊτινες κατορθούσι νά παχύνωσι την γαστέρα των διά τών άσάρκων λει
ψάνων προβληματικών άγιων, καί αύτούς τούς μετερχομένους την έπαι- 
τείαν, ώς έπάγγελμα, οϊτινες άναρτώντες μετά την έπάνοδόν των είς τά 
ίδια την έπαιτικήν βακτηρίαν ώς τρόπαιον, τοκίζουσι τά συναχθέντα άπό 
τά έλέη τών πιστών κεφάλαια, άφίνοντες εις τόν έπουράνιον ΙΙατέρα την 
μέριμναν τού ν’ άμείψη τούς έλεήσαντας αύτόν εύπιστους.

Δέν προβάλλω βεβαίως άξιώσεις εύρεσιτεχνίας λέγων δτι τά γράμ- 
μ.ατα παντού καί πάντοτε πρέπει νά. τιμώνται και νά προστατεύωνται* 
άλλ’ούτε τολμηρός θά φανώ άν προσθέσω, ότι ίδιαζούσης τιμής καί προ
στασίας ύπέρ πάντα τά άλλα είνε άξια τά ελληνικά Υοάυιαατα. "Ολα 
είνε διατεταγμένα σαφώς έν τή φύσει,μεταςύ δέ τού ύλικού καί τούπνευ- 

άνεςιχνίαστοι πολλάκις ώς προς τά 
πάντοτε ώς προς τ’ άπο- 

τών οντων προς άλληλα έν τή 
.κόν, τό όποιον καταπλήσσει έν 

'έπειτα είς τόν νούν χά- 
πλεονάζουσιν οί 

ο τριούλλιον. Ό ά- 
ι είνε πασίγνωστον 

οί 

τη φύσει,μ.εταξύ δ 
ματικού κόσμου ύπάρχουσι σχέσεις 
αίτια, άλλ’ έξηκριβωμε'ναι καί ώμολογημέναι 
τελέσματα. Διά ν’ απόδειξη τήν σχέσιν 
φύσει ό μέγας Δάρβιν άναφέρει περιστατι 
άρχη ώς παραδοξολογία, άλλ’ έπιβάλλεται εύθύς 

ί του. "Οπου, λέγε 
δός τι φυτού παρεμφερούς προς ο 
τούτο ξενίζεται κατά πρώτον, διό 

μή άκολουθούντες τάς άρχάς τού Πυθαγόρα, ώς μερικοί 
τώρα νεωτερίζοντες, δέν είνε φυτοφάγοι. Τί συμβαίνει δμως: Οί γάτοι 
έξολοθρεύουν τούς άρουραίους μύς, τούς φοβερούς έκείνους καταστροοεϊς 
τών άγρών, τών όποιων τήν φθοροποιόν ένέργειαν έδοκίμασε προ διετίας 
ή Θεσσαλία, πριν δοκιμάση καί τήν άλλην εύχαρίστησιν τής πληθώρας 
τών έπικεκηρυγμ-ένων ληστών. Ούτοι δέ πάλιν οί μύς έξολοθρεύουσι τούς 
βρούχους, είδος τι τρωκτικών έντόμων, οί όποιοι πολλαπλασ-.αζόμενοι ά- 
οανίζουν τό τριούλλιον. 'Άρα όπου πολλοί γάτοι. έκεί ολίγοι ποντικοί 
καί επομένως περισσότεροι βρού'/οι καί έποαένως όλινώτεοον τοιούλλιον. 
Επειδή δέ ο άνθρώπινος βίος είνε μία τών πολλαπλών μορφών καί έκ-

■ήν αύστηράν λογικότητάρις είς 
γάτο-., 
κούων 
δτι οί

σπανίζει ε 
γο άς-ίωμα 
γάτοι,

φάνσεων τής φύσεως, όμοιοι νόμοι διέπουσι καί έν αύτώ τάς σχέσεις, 
άόρατοι δέ δεσμοί συνέχουσι μυστηριωδώς τά διεστώτακαί απώτατα είς 
τοιούτον βαθμόν, ώστε νά μή έκλαμβάνηται ώς παραδοξολόγος ό ίσχυρι- 
ζόμενος, έπί παραδείγματα δτι οπού ύπάρχουσι πολλοί ύποψήφιοι είς τάς 
έκλογάς καί μεγάλαι πατριωτικαί ιδέα-, είς τάς εφημερίδας, έκεϊ οί δα- 
νεισταί πληρώνονται μέ 30 τοΐς ο)ο καί πρέπει νά μένουν καί ηύχαρι- 
στημένοι. 'Η σχέσις λοιπόν—διάνα έπανέλθω είς τό θέμα μου άφ’ ού 
άρκετά έλοξοδρόμ.ησα —- μεταξύ τής πνευματικής προόδου καί τής ύλι- 
κής εύημερίας τών έθνών προ αιώνων ήδη παρετηρήθη καί άνεγνωρίσθη 
είς πάσας σχεδόν τάς χώρας ώς εύθεϊα καί άμεσος' άλλ’ έκεϊ οπού άπε- 
τέλεσε φαινόμενον λαμπρόν καί άξιοθαύμαστον ή σχέσις τής άκμής τών 
γραμμάτων καί τής παιδείας μετά τής έθν-.κής εύκλειας, ύπήρξεν έν τή 
ήμετέρα πατρίδι, ούχί έφ’άπαξ ώς άλλαχού, άλλ’ έν πάσαις σχεδόν ταΐς 
περιόδοις τής ιστορίας τού ελληνισμού. 'Ομάδες σοφών καί συγγραφέων 
καί καλλιτεχνών, άποτελούσαι φαεινούς άστερισμούς παρατηρούνται άνα- 
φαινόμεναι καί συνυπάρχουσαι κατά τάς έπισημοτάτας έποχάς τού έθνι- 
κού βίου, διαλείπει δέ τό σέλας αύτών οσάκις τό αϊθριον στερέωμα ά- 
μαυρώνουσιν αί νεφέλαι τής παρακμής καί τής καταπ-.έσεως. Αί χορεΐαι 
δέ αύται, άνόμοιοι έκάστοτε, άλλην άλλοτε έχουσαι πορείαν καί μέθοδον, 
ότέ μέν αύστηρώς θεωρητικά-!, ότέ δέ δημ-.ουργικώς πρακτικαί, πάντοτε 
δμως άποβλέπουσαι είς τήν ιδεώδη τελειότητα καί τήν άκοίμητον πρόο
δον τού άνθρωπίνου πνεύματος, δέν έχουσιν ώρισμένον καί στάσιμον τό 
έδαφος τής ένεργείας των, άλλα παρακολουθούσι τό ελληνικόν πνεύμα ό
που αύτό δρή καί μεγαλουργεί, άπόστολοι άμα καί πρόδρομοι αύτού καί 
οδηγοί, άπό τού Σικελικού πελάγους είς τάς άκτάς τής ’Ιωνίας καί άπό 
τού Θερμαϊκού κόλπου είς τάς έκβολάς τού Νείλου,μεταφέρουσαι τήν εύερ- 
γετικήν αύτών ένέργειαν καί σύμπραξιν άπό τών άνακτόρων τών Συρα - 
κουσίων τυράννων είς τάπολυτελή διαιτήματα τών αβροδίαιτων άσιανών 
σατραπών καί άπό τάς άκαταρτι’στους αύλάς τών Θεσσαλών καί Μακε- 
δόνων ηγεμόνων ε-ΐς τό κέντρον τούτο τού φίλεργου καί ελευθερίου πολι
τισμού τών Πτολεμαίων. Καί δτε κατόπιν ή Ελλάς καταπονηθεϊσα ζεύ— 
γνυται είς τό θριαμβευτικόν άρμα τής Ρώμης, καί άργεϊ ή πολιτική έ- 
νέργεια τού έθνους, τό έλληνικόν πνεύμα παραμένει άδέσμευτον καί δια
σώζει αύτό μόνον τήν έθν-.κήν ΰπαρξιν καί ή Graecia capta κατά τήν 
περίφημον έκφρασιν τού Λατίνου πο-.ητού ύποδουλοϊ βαθμηδόν τόν άγριον 
νικητήν. Τό πνεύμα τούτο άκατάβλητον διά τών αιώνων διήκον καί λε- 
ληθότως έπενεργούν έν τή έπελθούση ζυμώσει τών φυλών, δημιουργεί τό 
μέγα θαύμα τής άναστάσεως τού άθλοφόρου μεσαιωνικού έλληνισμού. 
Καί πάλιν έπειτα έπέρχεται νύξ ζοφερά, δουλείας, καί πάλιν τό έλληνι
κόν πνεύμα διά τής παιδείας διασώζει άνά μέσον πιέσεων καί μαρτυρίων 
καί θυσιών τό ζώπυρον τής έθν-.κής ιδέας καί προετοιμάζει αύτό τήν οδόν 
τής νέας έθν-.κής παλιγγενεσίας. Διά ν’ άναβλαστήση ή τιτάνειος άληθώς 
γενεά τών νεωτέρων προμάχων καί άριστέων τής έλευθερίας.είργάσθησαν 
αφανώς έπί αιώνας μετά καρτερίας καί έθελοθυσίας ό'ντως ήρωϊκής, άνευ
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ίδιοτελοΰς προσδοκίας, άλ.λ’ έν τη ιερά πίστει της ίδε'ας γενεαί ολόκλη
ροι λογιών καί διδασκάλων, οϊτινες έκαλλιε'ργουν καί διεμόρφωνον τό 
εθνικόν φρόνημα, καί πριν ή άστράψη ή σπάθη της έκδικησεως, εϊχεν 
έργασθή ή γραφίς ώς σκαπάνη ύπονομεύουσα βραδε'ως, άλλ’ ασφαλώς τά 
θεμε'λια της τυραννίας. Ή περιβόητος δ’ εκείνη φράσις τού αλβανοφώνου 
Σουλιώτου ότι « ό δείνα με τό πά.Ι.Ια καί ό δείνα μέ τό πίνα λευτέρω
σαν τό Ελλάδα » δεν πρέπει νά έκληφθή μόνον ύπό την συνήθη παι
γνιώδη αύτης έννοιαν, άλλα νά θεωρηθή καί ώς ενδειςις της ένυπαρχού- 
σης έν τή συνειδήσει τοΰ λαού πεποιθησεως περί της τελεσφόρου έκδου- 
λεύσεως,ην προσήνεγκον τάγράμματα καί οί έργάται αυτών είς την εθνι
κήν άναγε'ννησιν. Κάθε πράγμα εχει τον μυστηριώδη ενίοτε προορισμόν 
του είς αυτόν τον κόσμον, καί ή μελάνη χρησιμεύει όχι μόνον είς μουν- 
τσούρωμα τοΰ χάρτου.αλλά καί είς άρδευσιν τοΰ δένδρου της ελευθερίας. 
’’Αν ύπηρχε παρά τοΐς άνθρώποις μείζων σεβασμός προς την δικαιοσύνην, 
ή περί τά τέλη τοΰ Δεκεμβρίου εορταζόμενη όσία Μελάνη, έξ ευγνωμο
σύνης προς τό ομώνυμον ύγρόν, θά ήςιοΰτο πλείονος διακρίσεως μεταξύ 
της απειροπληθούς στρατιάς άλλων άγιων, έξ ών πολλοί ήγιάσθησαν διά 
κατορθώματα ήκιστα συντελεστικά είς τήν πρόοδον τής ανθρωπότητας. 
Αλλά τό 'έχει ή τύχη της, ένεκα ίσως τοΰ χρώματός της, νά τά εύοίσκη 

σχοϊ·ρα καί μεταξύ των άγιων καί μεταξύ των ανθρώπων.
Καί διά τό άχρεϊον αύτό λογοπαίγνιόν μου—τό οποίον σας ύπόσχο- 

μαι οτι θάήνετό μόνον—άς μοί χορηγηθή συγκαταβατικώς χάρις,ένεκα 
τής περιεχομένης έν τή έννοια του αλήθειας. Διότι αληθώς, Κύριοι, άντί 
όλων τών εΰεργητημάτων όσα παρέχουσι τά γράμματα είς τήν ανθρω
πότητα έν πάσαις ταϊς έποχαΐς, ή αμοιβή τών καλλιεργούντων αυτά έπ’ 
άλλοτρία ώφελείκ ύπήρξε γλίσχρος,δέν εύρίσκεται δέ κλήρος μάλλον αχά
ριστος, ιδίως παρά τώ ήμετέρω έθνει καθ’ όλην αυτού τήν ιστορίαν, άπό 
τόν λαχόντα εις τούς ατυχείς έργάτας τών γραμμάτων καί τής πνευ
ματικής μορφώσεως. ΊΙ μελαγχολική παρατήρησις τού Βιργιλίου sic 
VOS non vobis έφαρμόζεται μάλλον είς αυτούς παρά εις τούς βόας. οΐ- 
τινες, οσάκις έργάζονται,έχουσι τουλάχιστον έξησφαλισμενην τήν τροφήν 
των ώς εύφυώς δέ παρετήρησεν, έφαρμόσας μάλιστα καί πρακτικώς είς 
τόν εαυτόν του τήν θεωρίαν του ό σοφός Βιλλεμαίν, όστις έχρημάτισε 
καί ύπουργός. το στάδιον τών γραμμάτων είνε τό άρ’.στον πάντων, αρκεί 
τις νά γνωρίζη νά τό εγκατάλειψη έγκαίρως- Τά δεκαέξ έν άρχή τόν 
αριθμόν μικρόβια εκείνα τά ύπό τοΰ Κάδμου είσαχθέντα καί καλλιεργη- 
θέντα έπήνεγκον μεταςύ τών μεταγενεστέρων καλλιεργητών αύτών ,περισ- 
σοτέρας καί όδυνηροτε'ρας καταστροφής άφ’ όλα τά. βακτηρίδια τού Κώχ 
καί τούς λοιπούς μικροσκοπικούς δολοφόνους τών νεωτέρων έπιδημιών. 
Καί πεοί ιχέν τών ποώτων αιώνων δεν ύπάονουσι γοαπταΐ υ.αοτυοίαι, 
εί καί έκ τών μετέπειτα ιστορικών γνωστών περιπετειών τών σοφών καί 
τών λογιών δυνάμεθα νά είκάσωμεν τας φρικτας ταλαιπωρίας τών π:ώ- 
των έκλεςάντων κατά τούς τραχείς έκείνους καιρούς ώς έπά-,Ύελμα τήν 
θεραπείαν τών απηνών αυτών τυραννίσκων άπό τής αρχής όμως τού όρ- 

γασμοΰ καί τής ακμής τών γραμμάτων, ήτις συμπίπτει μέ τήν έναρξιν 
τής ένδοξου δράσεως τού ελληνισμού, μέχρι τών ήμερών μας, τά δεινοπα- 
θήματα τών θυμάτων τής παιδείας, έάν άρχίσωμεν άπό τόν Κλεάνθην 
τον έπικληθέντα Φρεάντλην, τον Ζήνωνα τόν γράφοντα είς ώμοπλάτας 
βοών και καταλήξωμεν είς τούς άτυχεϊς δημοδιδασκάλους, οϊτινες συνω
στίζονται περιδεείς κατά πάντα Αύγουστον είς τούς διαδρόμους τού Υπουρ
γείου τής Παιδείας, άναμε'νοντες έναγωνίως τό διάταγμα, τό όποιον θά 
τούς έκσφενδονίση είς τα. πέρατα τής έπικρατείας,τά δεινοπαθήματα λέγω 
αύτών άποτελοΰσιν άπέραντον μαρτυρολόγιον. Καί άληθώς μέν τινες 
έξ αύτών έν πάση έποχή έξηρέθησαν τού γενικού κανόνος καί διά τών 
γραμμάτων απέκτησαν καί δόξαν καί ευημερίαν άληθώς έτεροι εύρον 
προστασίαν καί έξησφάλισαν άνετον βίον, χάρις είς τήν γενναιοδωρίαν 
εύγενών καί φιλομούσων ιδιωτών καί ήγεμόνων* άλλα πάλιν άπέναντι 
τών ευαρίθμων αύτών τών εύνοηθέντων ύπό τής τύχης, ποσαι είνε αι μυ
ριάδες τών ταλαιπώρων σοφών καί λογιών καί συγγραφέων, οϊτινες έλπι- 
σαντες έπί τά γράμματα έτάφησαν είς τό βάραθρον τής πενίας καί τής 
άφανείας; Καί πόσους τάχα σκελετώδεις καί φασματώδεις λεγεώνας δέν 
θ’ άπετέλουν έκεϊνοι όσοι ού μόνον έν Έλλάδι, άλλ εν πάση χώρα, βρα
δέως έννοήσαντες τά έπίβουλα δελεάσματα τής Κίρκης φιλολογίας καί 
δεσμώται άπομενοντες παρά τήν θέλησίν των είς τά κράτη της, έταλά- 
νισαν τήν τύχην των, ώς ό Θεόδωοος έκεϊνος ο Πρόδρομος, όστις εί καί 
έύωμίζετο παρά τού αύτοκράτορος Μανουήλ τού Κομνηνοΰ, προς ον ά- 
πέτεινε κολακευτικώς τον περιβόητον στίχον:

’Εμμανουήλ παμβασιλεΰ, παρά σαοάντα πέντε 

συνησθάνετο τόσον άλγεινώς τήν αθλιότητά του καί κατηράτο τόσον γοε- 
ρώς τήν τύχην του, διότι έξέλεξε τό έπάγγελμα τού γραμματικού έπ: 
τή άφελεϊ προσδοκία, ότι έμελλε δι’ αύτοΰ νά έξασφαλίση δαψιλή τήν 
συντηοησιν:

Ειτις άν εχη σήμεοον ψωμίν καί λοκοτίνιν 
Εκείνος καί φιλόσοφος όήτωρ Ζ2; καλλιγράφος. 
Τΐ οε λοιπόν άν έμαθα τοΰ κόσμου τά βιβλία 
Καί τό ψωμίν επιθυμώ πότε νά τό χοοτάσω: 
Καλός έν' ό Λιβάνιος άν έχη και χρυσάφιν. 
Τον "Ομηρον μ’ έοίοασιν κ’ έψόφουν έκ τήν πείναν.

Καί οί κλαυθμηρισμο! αύτο! τού πειναλέου γραμματικού μοί ύπεν- 
θυμίζουσι τήν παρατήρησιν χυδαίου τινός αγωγιάτου, όστις ίδών κα- 
τάδικον άπαγόμενον είς τήν ειρκτήν,ήρώτησε τί έγκλημα έπραξε. μαθών 
δέ ότι είχε διαπράξει πλαστογραφίαν, αφού έζήτησε και ελαβεν έξήγησιν 
περί τοΰ είδους τής εγκληματικής ταύτης πράξεως ήν ήγνόει: «Βλέπεις, 
είπενοίκτείρων αυτόν, αύτά έπαθε διά νά γνωρίζη γράμματα.» Καί μετά 
την φιλοσοφικήν ταύτην σκέψιν του άπήλθ-ν ηύχαριστημένος καί ύπερή- 
φανος διά τήν άγραμματωσύνην του.

Μία ύπήρχε παρηγοριά είς τούς άδικουμένους αύτούς καί παραγνω- 
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ριζομένους άνδρας. Ό Ελληνισμός είνε δύναμις κεντρόφυξ, κατά τούς 
αρχαίους δε καί τούς μεταγενεστέρους χρόνους οσάκις ήσφυκτία εις τό 
κε'ντρον αύτοΰ καί έφθινεν έν άδρανείκ καί μικροπραγμοσύνη, έξεχύνετο 
εις τά έκτος καί έδημιούργει εστίας δράσεως έκπολιτιστικής, ών ή λάμψις 
επίσκιασε πολλάκις τήν της μητροπόλεως. Έκεϊ άπεδήμουν καί εύρισκον 
καταφυγήν καί προστασίαν οί έν τή κυρία πατρίδι παραμελούμενοι έργά- 
ται της διανοίας. Εστία δέ τοιαύτη φαεινότατη καί πανένδοξος, δημιούρ
γημα θαυμάσιον του ελληνικού πνεύματος, έκθρέψασα καί προστατεύσασα 
καί άναδείξασα πληθύν έπιφανών σοφών καί συγγραφε'ων, ύπήρξεν ή πό
λις αύτη, κτίσμα της· μεγαλοφυίας του υιού του Φιλίππου, ή πόλις της 
οποίας ή ιστορία έπέδρασεν ού μόνον επί της τύχης τοΰΈλληνισμού,άλλά 
καί επί της παγκοσμίου φοράς των πραγμάτων. ’Εδώ ή ελληνική διά
νοια δεξιώς καί εύδοκίμως έγκεντρισθεΐσα καί ριζοβολήσασα καί άπορρο- 
φησασα τά ξένα στοιχεία, έξέλαμψε τηλαυγής καί ύπό το φώς αύτής 
προήχθησαν τά γράμματα καί αί τε'χναι καί αί έπιστήμαι. ’Εδώ αί ύ- 
ψηλαί εννοιαι τοΰ Πλάτωνος εύρον διερμηνείς άποδόντας εις αύτάς νε'αν 
καί πρακτικωτέραν ίσως διατύπωσιν. Έδώ τά θεία ρήματα τοΰ χριστια
νισμού εύρον διά τής Έλληνίδος φωνής τήν εύγλωττου αυτών έξήγ.-,σ’.ν 
έδώ άνεπτύχθησαν αί μεγάλαι αύτών άρχαί' έδώ διεμορφώθη ή πνευμα
τική αύτοΰ διδασκαλία καί διά των έξοχων τής Εκκλησίας φωστήρων 
έθεσπίσθησαν τά δόγματα, άτινα διαδοθε'ντα καί κατισχύσαντα μετέβαλον 
τήν όψιν τοΰ κόσμου. Καί ό'τε έπήλθον χρόνοι δυσμενέστεροι καί τό 
πνεύμα ύπεχώρησε καί κατεβλήθη ύπό τοΰ όγκου τής βίας, καί τής βαρ
βαρότητας ό χείμαρρος κατε'κλυσε τάς εστίας τοΰ αρχαίου ελληνικού 
πολιτισμού, τά σπέρματα των εύγενών κλίσεων καί παραδόσεων δεν ά- 
πωλέσθησαν, αλλά λανθάνοντα ύπό τήν γήν έπί αιώνας άνεβλάστησαν 
πάλιν, άμα τή πρώτη χαραυγή τής ελευθερίας, καί πάλιν εις τήν χώραν 
ταύτην τήν νειλόρρυτον, ό 'Ελληνισμός άπετέλεσεν έν τών εύγενεστάτων 
καί σπουδαιοτάτων αύτοΰ κέντρων. ’Ενταύθα συγκεντρούμενος άπό έως 
καί δυσμών καί άπό πάσης άκρας τής Ελληνικής γής, δούλης καί έλευ- 
θέρας, έκτε τού ΙΙίνδου καί τού ΙΙηλίου καί τού Ταϋγέτου, έκτε τού 
Ιονίου καί τού Αιγαίου έκ τε τών χωρών, όπου ρέει ό Στρυμών καί τών 

πεδίων, όπου κελαρύζει ό Μίλης, έκ τής μυροβόλου Χίου καί έκ τής άφρο- 
στεφούς Κύπρου καί έκ τής μεγαθύμου Κρήτης, παρέχει διά τής κοινής 
ένεργείας του καί τής άλλ.ηλεγγύης εικόνα εναργή τής σθεναρής αύτοΰ 
καί θαυματουργού έθνικής ένότητος. Τήν χώραν ταύτην ή Ελληνική 
φιλογένεια έξελέξατο ώς κατ' έξοχήν κατοικητήριον αύτής. έν τή καθόλου 
δε παραδειγματική άμιλλη τών έξω τής Ελλάδος Ελλήνων οί έν τή 
γή ταύτη ζώντες ομοεθνείς έπρώτευσαν αείποτε περί τήν γενναίαν καί 
μεγαλόφρονα μέριμναν υπέρ τής υλικής καί ήθικής προόδου τής μητρος 
πατρίδος. ΙΙάσα κραυγή έν ώρα κρισίμω έκεϊθεν έξενεχθεϊσα έδώ έσχε 
τήν ζωηροτάτην άπήχησιν, καί πάσα στιγμή όπωσούν σοβαρά καί έπί- 
σημος τού έθνικού βίου έσημειώθη ενταύθα δΓ αυθορμήτων καί περιφανών 
θυσιών. ’Εδώ πολλάκις ή παιδεία καί ή τέχνη ήτήσαντο προστασίαν 

καί ένθάρρυνσιν,τό αποτέλεσμα δε ούδέποτε διέψευσε τάς εαυτών προσδο
κίας. Διότι αν έλειψαν οί ΙΙτολεμαϊοι άπό τής Αίγύπτου, οί νεώτεροι 
χρόνοι άνέδειξαν έτερα ονόματα κλεϊσθέντα διά τής έλευθεριότητος καί 
τής φιλομουσίας, διά τής εύγενοΰς αύτών μερίμνης περί πασών τών ύ- 
λικών καί πνευματικών αγαθών τής φίλης πατρίδος. Δέν άναφέρω τάο
νόματα ταύτα έν προς έν, φοβούμενος μήπως προσκρούσω εις τά μετρι- 
όφρονα αισθήματα τής εύγενοΰς ταύτης όμηγύρεως’ άλλά καί δέν δύ
ναμαι νά παρασιωπήσω έν, οπερ άκουσίως ανέρχεται έπί τά χείλη μου 
τήν στιγμήν ταύτην, όνομα, οπερ μετ’ ίδιάζοντος σεβασμού προφέρεται 
έκεϊ πέραν, τό όνομα τού έριτίμου πρεσβύτου καί γεραρού προέδρου τής 
ύμετέρας κοινότητας, ό’στις τήν αγνήν φιλοπατρίαν άνήγαγεν εις περιω- 
πήν θρησκείας, τό όνομα τού Γιωργίου Άβ^ωγ.

Μή ξενισθήτε λοιπόν,μηδέ δυσανασχετήσητε,άν τών γραμμάτων καί 
τής πνευματικής έν γένει κινήσεως άντιπρόσωποι προστρέχουσιν έκάστοτε 
έδώ, έπιζητούντες τήν ύμετέραν συνδρομήν καί ύποστήριξιν, συχνότερον 
δέ ή άλλοτε κατά τούς τελευταίους τούτους χρόνους. *Αν εις περιστάσεις 
όμαλάς και συνήθεις ή τύχη αύτών δέν ήτο ζηλευτή, φαντάσθητε πόσον 
είνε άχαρις εις περιστάσεις ανωμάλους καί δυσαρέστως έκτάκτους, ότε αί 
έθνικαί άποτυχίαι καί αί θλίψεις έπέρχονται ραγδαία1., ότε αί ύλικαΐ ζη
μία'. όξύνουσι τήν δυσθυμίαν καί τήν δυστροπίαν, ή συναίσθησις δέ τής 
σοβαράς παθήσεως έξ ής πάσχει ό έθνικός οργανισμός, τής πιστοποιουμέ- 
νης διά τοσούτων λυπηρών συμπτωμάτων, καθιστά άπρόθυμον καί ά- 
νόρεκτον τήν ψυχήν προς πάσαν πνευματικήν άπόλαυσιν. Καί τοιαύτη 
δυστυχώς είνε ή σημερινή κατάστασις, ώς πάντες γινώσκετε.

Αί δέκα πληγα! τού Φαραώ προ πολλού μετηνάστευσαν έκεϊ πέραν, 
δέν είνε δέ άπίθανόν τινες έξ αύτών νά πολιτογραφηθώσι, καί ν’ άπο- 
κτησωσι, έπί τινα τουλάχιστον χρόνον, τήν ιθαγένειαν διά. τής έγκατα- 
στάσεως. Τάς δέ επτά ίσχνάς αγελάδας, άς είδε κατ' δναρ ό έτερος έκεϊ- 
νος μονάρχης τής Αίγύπτου έπί τής έποχής τού Ιωσήφ άφήκα άπερχό- 
μενος νά βόσκωσι παρά τούς καλαμώνας τοΰ Κηφισσοΰ, φόβος δέ ύπάρ- 
χει μήπως παραμένουσαι τεκνοποιήσωσιν άςιοθρήνητον άγέλην. Τά αίτια 
δέν τά. εξετάζω' ούδ’ εις έμέ άπόκειται τό τοιούτον, ούδ’ ό τόπος άλ
λως τε καί ό χρόνος είσί προς τούτο κατάλληλοι. Τούτο μόνον δύναταί τις 
έν παρόδω άνεπιφυλάκτως νά βεβαιώση, ότι μία δέν είνε ή άφορμή τοΰ 
κακού, άλλά μάλλον συρροή περιστάσεων, άπολήξασα εις τήν γένεσιν 
πολλαπλών αίτιων.

Διότι ο άλάστωρ δαίμων ό έπιζητών τον όλεθρον είτε τών ατόμων 
κατ’ ιδίαν, είτε έθνους τίνος συλλήβδην, δέν μεταχειρίζεται έν μόνον 
μέσον συνήθως, άλλά διά παντοίων έπιβουλών καί εισηγήσεων καί διά. 
κόπων πολλών προσπαθεί ν’ άγάγη τό θύμά του εις τον όλεθρον. Γέρων 
χωρικός μοί διηγήθηποτέ εύφυά μύθον, ον πολλάκις άνεπόλησα κατά τάς 
κοινάς δοκιμασίας τών τελευταίων τούτων έτών. Ό διάβολος έπεισε κά
ποιον κακοποιόν καί τον έκαμε κουμπάρον, τονπαρεκίνησε δέ νά πράττη 
παν δ,τι ήθελε, διαβεβαιώσας αύτόν περί τής προστασίαςείςΈάσας τάς
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δύσκολους στ'.γμάς. Βέβαιος εκείνος περί τής ατιμωρησίας του, διέ- 
πραξε παντοϊα άθεμιτουργήματα καί πάντοτε τω οντι κατόρθωσε να 
διαφύγη έπικαλούμενος την συνδρομήν του διαβόλου, έως ό'του τε'λος μίαν 
ημέραν συνελήφθη καί ήχθη εις τάς φύλακας. Εκεί προσεκάλεσε τον 
κουμπάρου του, δστις έμφανισθεις έν τω άμα του είπε νά μη φοβηται. 
Έν τοσούτω εδικάσθη και κατεδικάσθη εις θάνατον, Έκραξε καί πάλιν 
τον κουμπάρον του καί πάλιν ούτος έμφανισθεις τον καθησύχασεν. Άλλ’ 
όμως ήλθε καί ή ημέρα τής έκτελέσεως κα! ό δήμιος προσελθών, τον 
παρέλαβε διά νά τόν όδηγήση εις τό ικρίωμα.

—Κουμπάρε ! άνεφώνησε περιδεής ό κατάδικος.
—- Εδώ είμαι, μή φοβήσαι, άπήντησεν ό διάβολος.
Ώδηγήθη εις τον τόπον τής καταδίκης, καί καθ’ οδόν πάλιν ό κουμ

πάρος ένεφανίσθη εις την πρόσκλησίν του καί τόν ένεθάρρυνεν. Άλλ δτε 
άνήλθε την άπαίσιον κλίμακα κα! είδε ότι όλίγαι ύπελείποντο αύτω στίγ
μα! μέχρις δτου ό φονικός βρόγχος περισφίγξη τόν τράχηλόν του,έπεκα- 
λέσθη διά τελευταίαν φοράν άπελπιστικώς τόν προστάτην του.

—-Τ! περιμένεις λοιπόν ; δεν θά μέ λύτρωσης ; τόν ήρώτησε τρέμων.
—Σκύψε ολίγον νά ϊδής τί βλέπεις άποκάτω, είπε μειδιών ό κατη- 

ραμένος κουμπάρος.
Ό κατάδικος προέκυψεν έκ του ικριώματος, παρετήρησε κα! άπήν-

τησε :
—Βλέπω ένα σωρόν παληοπάπουτσα.
—"Ολα αυτά, είπε τότε χαιρεκάκως ό πονηρός, τάέχάλασκ έγώ διά 

νά σέ φέρω εδώ όπου σέ 'έφερα.
Καί καγχάσας σαρδωνικώς τον άφήκεν εις χείρας του δημίου.
Πολύ φοβούμαι, Κύριοι, μήπως άνάλογόν τι συνέβη καί εις τήν πα

τρίδα μας, ό χοΓμ.τάγος δέ. δστις άνέλαβε νά μας αποπλάνηση από τήν 
ευθείαν τρίβον φαίνεται δυστυχώς ότι είχεν απεριόριστον πίστωσιν εις τόν 
παπουτσήν του.

Έν των αιτίων των συντελεσάντων κυριώτατα ίσως εις τό κακόν απο
τέλεσμα, ύπήρξεν ή ύποτίμησις τής αγαθοεργού ισχύος τής πνευματι
κής εργασίας’ Ιλειψε παρ' ήυ.ϊν ή βαθμιαία καί συστηματική μόρφωσις, 
ή άπ’ αυτής τής κοιτϊδος άρχομένη, δι’ ής γαλουχούμενα τά έθνη συνει- 
Οίζουσιν ένωοίς ν' άποκτώσι σαφή καί ακριβή τήν ιδέαν τών δικαιω
μάτων καί τών καθηκόντων τού ανθρώπου καί τού πολίτου. 'Ο αείμνη
στος Οδυσσεύς τής νέας Ελλάδος, ό όξυνούστατος γέρων Κολοκοτρώνης 
τό εϊπεν εις τόν Καποδίστριαν. —■ «Μού έχάλασες τήν Ελλάδα, κοντέ 
μου. τού εϊπεν εις τήν αφελή του γλώσσαν, έπειδή ηθέλησες νά κάμης τόν 
τόπον διά μιας φραγκικόν». Κατά τήν γνώμην τού πολύπειρου πρε
σβύτου, ό ευρωπαϊκός πολιτισμός έπρεπε νά είσαχθή βαθμηδόν καί κατά 
δόσεις, διά νά ώριμάση κα! τελεσφόρηση. Απεναντίας ήκολουθήσαμεν 
τήν αντίθετον μέθοδον, τήν μέθοδον τής αθρόας καί ανεξέταστου εισα
γωγής τού πολιτισμού κα! τών ελευθεριών καί εσπαταλήσαμεν άμφότερα 
ταύτα ώς άσωτα μειράκια ενωρίς χειραφετηθέντα. Λπεδέχθημεν με έλα- 

φράν συνείδησιν τό έργον τής συστηματοποιήσεως καί άπεβλέψαμεν εις 
τούς τύπους μάλλον παρά εις τήν ουσίαν. ’Αμέλεια και άνοχή αξιοκα
τάκριτος ύπήρξεν ό κανών τής ένεργείας ήμών περί πάντα, έλλειψις δέ 
κυρίως τού συναισθήματος τής ευθύνης, τής έννοιας τού συνδέσμου καί 
τής άλληλεγγύης, τής άποβλεπούσης όχι εις τήν ιδιοτέλειαν, άλλ' εις τό 
γενικώτερον συμφέρον.Τήν ανοχήν ταύτην χαρακτηρίζει ανέκδοτον πιστό
τατου, το όποιον έτυχε ν' ακούσω έκ στόματος άνδρός φιλαλήθους καί 
κατά πάντα ευυπολήπτου. Είχε χρηματίσει ούτος πρόεδρος επιτροπής 
εθνικήν έχούσης αποστολήν. 'II έπανάστασις ήκμαζεν εις τάς άπελευθε- 
ρωθείσας ολίγον μετέπειτα ύποδούλους επαρχίας, νέοι δέ τινες ενθουσιώ
δεις καί φιλοπάτριδες έκ τού έξωτερικού, θέλοντες νά μετάσχωσι τού 
άγώνος, άπετάθησαν προς τήν έπιτροπήν, ό πρόεδρος δέ αύτής, τανύν 
έπίσημον κατέχων αξίωμα έν τή πρωτευούση, έκρινε καλόν νά συμβου- 
λευθή έπί τής αίτήσεως ταύτης τον πρωθυπουργόν. Ό πρωθυπουργός 
άνήρ φιλόπατρις καί άγχινούστατος, διεκρίνετο διά τήν απλότητα τού 
βίου καί τά όλως δημοκρατικά του ήθη’ ή αίθουσα τής οικίας του ήτο 
πάντοτε πλήρης ανθρώπων παντοίων επαγγελμάτων, οϊκειότατα μετ’ 
αύτού συνδιαλεγομένων, εις τρόπον δέστε διά νά συνομιλήση κατ’ ιδίαν 
μετά τού προέδρου τής έπιτροπής περί τού τόσον σοβαρού καί έμπιστευ- 
τικοΰ αύτού αντικειμένου, έδέησε νά όδηγήση αύτόν εις τό ιδιαίτερόν του 
γραφείον, συγκοινωνούν μετά τής αιθούσης δι’ ύαλοφράκτου θύρας. ’Εκεί 
ένω συνωμίλουν, ό πρόεδρος τής έπιτροπής είδεν άνοιγομένην τήν θύραν 
ταύτην, μίαν δέ κεφαλήν άνδρός άγνώστου προκύπτουσαν ές αύτής, 
άκροωμένην έπί τινας στιγμάς τήν συνδιάλεςιν καί πάλιν άποσυρομένην. 
II οχληρά αϋτη καί άδιάκριτος έμφάνισις δίς καί τρις έπαναληφθεϊσα, 

έσκανδάλισε τόν πρόεδρον τής έπιτροπής, δστις άπέτεινε περί τούτου πα
ρατηρήσεις προς τον πρωθυπουργόν.

—Άς τον νά χαθή!.. .εϊπεν ούτος δυσανασχετών. Είνε ένας παληάν- 
θρωπος, ένας μασκαράς!...

'Αφού έληξεν ή συνέντευξις. ό πρόεδρος τής έπιτροπήςέπέστρεψεν εις 
τήν οικίαν του, είχε δέ μόλις καθίσει εις τό γεύμα, δτε άνηγγέλθη αύτω 
ή έπίσκεψις άγνώστου κυρίου, ερχομένου έκ μέρους τού πρωθυπουργού. 
Ό πρόεδρος έγερθείς έκ τής τραπέζης, έδέχθη τόν έπισκέπτην εις τό γρα
φείου του. τά μέγιστα όμως έξεπλάγη ίδών ότι ούτος ήτο ο άδιάκριτος 
ωτακουστής τού γραφείου τού πρωθυπουργού. ΙΙροχωρών μέ μειδίαμα 
έμφαντικόν εις τά χείλη ό κύριος ούτος:

—'Έρχομαι, εϊπεν, έκ μέρους τού κυρίου πρωθυπουργού, δστις μέ 
διεβεβαίωσεν.δτι σάς ώμίλησε σήμερον περί έμού.

'Ο πρόεδρος τής έπιτοοπής τον προσε'βλεψεν άπορών.
■—Καμμίαν άλλην συνομιλίαν δέν έκάμαμεν μετά τού πρωθυπουργού 

περΐύμών, άπήντησε μετ’άποοσποιήτου ειλικρίνειας, είμή ταύτην έπειδή 
σάς είδα άνοίξαντα έπανειλημμένως τήν θύραν τού ιδιαιτέρου του γρα
φείου, οπού είχομεν όλως έαπιστευτικήν συνδιάλεξιν, τόν ήρώτησα ποιος 
είσθε καί μοί άπήντησεν ότι είσθε ένας παληάνθρωπος. ένας μασκαράς...
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Ό έπισκέπτης άπήλθε τεθορυβημένος καί κατησχυμμένος.
’Εννοείτε τώρα τί είχε συμβή- ήτο ούτος έκ τών χυδαίων εκείνων 

κηφηνών τών περισαινόντων τούς ισχυρούς της ήμέρας, δστις ΐδών τόν 
πρόεδρον της επιτροπής, άνδρα πλούσιον καί έλευθέριον, έρχόμενον εις 
τόν οίκον τού πρωθυπουργού καί ύποπτεύσας την αιτίαν,έσκέφθη νάέπω- 
φεληθή της περ'.στάσεως καί παρεκάλεσε φορτικώς τόν πρωθυπουργόν νά 
τον συστήση ώς κατάλληλον δΓ επαναστατικής επιχειρήσεις, έπί σκοπώ 
άργυρολογίας, η πιτσω/ιατα»·, όπως έλέγετο εύφυώς την εποχήν εκείνην. 
Ό πρωθυπουργός γινώσκων καλώς τό ποιόν του ανθρώπου,δεν τό έπραξεν, 
αλλά μάλιστα καί τόν έχαρακτήρισεν ώς έπρεπε καί κατ’ άξίαν εις τόν 
πρόεδρον τής επιτροπής. ’Εν τούτοις δεν είχε τό θάρρος ν’ άποδιώξη διά 
λακτισμάτων έκ του οίκου του τοιούτο κάθαρμα, άλλά τόν παρε'πεμπεν 
εις τον πρόεδρον τής επιτροπής μέ την διαβεβαίωσιν ότι τόν έσύστησε 
και εκεί άς σκοτίζεται! Μεταφέρατε τώρα τό ηθικόν εξαγόμενον του περι
στατικού αυτού εις πάσας τάς φάσεις καί τάς ποικίλας σχέσεις τού πο
λιτικού καί κοινωνικού βίου καί θά καταλήξητε ασφαλώς εις τό περι
βόητου απόφθεγμα, τό διερμηνεύον ολόκληρον τό φιλοσοφικόν σύστημα 
τής νεοελληνικής αναλγησίας: «Τί μέ μ.έλειέμέ:.. εγώ, αδελφέ, θά διορ
θώσω τώρα τό ρωμ.έϊκο;»

ΙΙαρεςέβην, κατά παράβασιν τής δηλώσεώς μου, καί ήκολούθησα 
προς στιγμήν τήν άποπλάνησιν καί λοξοδρομίαν τής εθνικής πορείας διά 
νά έλθω εις τό κεφάλαιον τών γραμμάτων. Ό αύτός κανών ϊσχυσε καί 
ώς πρός τήν έκπαίδευσιν. Συνετε'λεσεν αύτη σθεναρώς εις τήν άνέγερσιν 
τού οικοδομήματος, αλλά δεν τή έδόθη κατόπιν βοήθεια επαρκής, όπως 
συντελε'ση εις τήν εσωτερικήν διασκευήν καί τήν έξωράίνσιν.Οί τύποι καί 
εδώ έζημίωσαν έπαισθητώς τήν ούσίαν άπεδόθη προτίμησις εις τήν εφή- 
μερον λάμ,ψιν τού σωρού τών άχύρων τήν θέλγουσαν απλώς τήν δρασιν 
καί όχι εις τό ήμερον καί ζωογόνου θάλπος εστίας, κανονικώς συντηρού
μενης καί εύεργετικώς έπί τού οργανισμ.ούέπιδρώσης. Καλά βεβαίως είνε 
τά εργοστάσια τής παραγωγής επιστημόνων- αλλά τά πάρα πολλά 
διπλώματα άφίνουν ενίοτε τήν επιστήμην γυμνήν καί ξεπαγωμένην’καλά 
και τά σωματεία τ’ άποβλέποντα εις τήν άμοιβαίαν μόρφωσιν, άλλ’ 
όταν ταύτα δεν μεταβάλλονται εις κοινοβουλευτικήν προπαίδειαν, διά 
νά έξυμνώνται κατόπιν τά ρητορικά κατορθώματα τών μελών των,όπως 
ή άγόρευσις εκείνη τού δημάρχου.τήν όποιαν άπηθανάτισε το περιβόητου 
δίστιχου:

Τότε ό κύριο; δήμαοχο; έβγαλεν εν α λόγου 
Κ- ή άμαξα έστέκετο όπισθεν τών αλόγων.

Κανείς δεν δύναται βεβαίως ν' άρνηθή ότι οί ποιητικοί διαγωνισμοί 
συμβάλλουσιν εις τήν άνάπτυξίν καί έπίρρωσιν τού ποιητικού αισθή
ματος, αλλά δεν πρέπει νά διεξάγονται κατά τρόπον ένθαρρύνοντα τόν 
οίστρον καί αυτών τών καλογήρων μέχρι τού σημείου, ώστε νά ύποβάλ- 
λωσι καί αυτοί ποιήματα εναντίον τών ήγουμ.ενοσυμβουλίων. όπως 
συνέβη εις μερικούς έξ αυτών. ΙΙολύς άναντιρρήτως ό μισθός τών γεν-

ναιοδώρων όσοι άνήγειραν τεμένη πολυτελή καί περίχρυσα εις τήν ελλη
νικήν σοφίαν, άλλ’ ό μισθός αυτός θά ήτο πολύ δικαιότερος άπό εκείνον 

. τόν οποίον λαμβάνουν μερικοί καθηγηταί τού Πανεπιστημίου μας. ά'ν 
έξησφαλίζετο προ τής άνεγέρσεως ή ΰπαρξις τών οίκητόρων τών κτιρίων, 
καθότι άλλως είνε ενδεχόμενον ήμέραν τινά ό ’Απόλλων καί ή Αθήνα νά 
κατέλθωσιν άπό τών πανυψήλων στύλων τής ’Ακαδημίας, όπου τόσον 
καιρόν παραμε'νουσιν ώς σκοποί, μάτην προσδοκώντες τήν προσέλευσιν 
άκαδημαϊκών καί νά καταφύγωσιν εις τό πλησίον ’Οφθαλμιατρείου, διά 
νά θεραπεύσωσι τήν έκ τής μακρας προσδοκίας παθοϋσαν δρασίν των.

"Οταν τήν τοιαύτην τροπήν λάβη ένεκα γενικωτέρας έκτροχιάσεως ή 
παιδεία, όταν ιδίως ταχθή αύτη υπό τήν άστοργου καί τυραννικήν έπο- 
πτείαν τής μητρυιάς Πολιτικής, οί καρποί αύτής άποβαίνουσι πενιχροί 
καί άλυσιτελείς.

Παραμελεί τήν υψηλήν αύτής άποστολήν καί τυρβάζεται περί τά 
μικρά καί ευτελή, έκτρέπεται εις τήν σχολαστικότητα καί άφίνει τήν 
ήμ μάθειαν νά κυρίαρχη. Τήν στεϊραν αύτήν καί μικρολόγον παιδείαν 
έσκωψαν πολλοί εις πάσας τάς έποχάς, άπό τού Άριστοφάνους μέχρι 
τού Βολταίρου, χαριέστατα δέ τήν διακωμωδεί τό γραφέν ποτέ περί 
τών σοφών τής Γαλλικής Ακαδημίας. Μέλ.η τινά αύτής, καί ούχί έκ 
τών άσημοτέρων,άσχολούμ.ενα περί τήν σύνταξιν τούπεριφήμου λεξικού, 
προκειμ.ένου περί τής λέξεως ecrevissc, ήτοι καρίδος, μετά μακράς 
συνδιασκέψεις καί συζητήσεις, άπέληξαν εις τον έξής ορισμόν, όστιςέφάνη 
αύτοίς άκρου άωτου τελειότητας: Ecrevisse, petit poisson rouge, 
qui marche a reculons, ήτοι μικρός ιχθύς, ό'στις καρκινοβατεί. Διά 
παν ενδεχόμενον έν τούτοις. άπετάθησαν πρός τον συνάδελφόν των Κυβιέ, 
τόν έξοχου φυσιοδίφην καί καθυπε'βαλον τόν ορισμόν ύπό τήν έγκρισίν 
του. — Πολύ ωραία, άπήντησε μέ λεπτήν ειρωνείαν ό μέγας έπιστήμων, 
έπιτρέψατέ μοι μόνον μερικάς μικράς παρατηρήσεις- ή καρίς δέν είνε 
ιχθύς- ή καρίς δέν εΐνε έρυθρά, ή καρίς δέν καρκινοβατεί- κατά τ’ άλλα, 
ό ορισμός σας εινε όντως θαυμάσιος. Όταν ή σοφία, ή έπίσημος μάλιστα 
καί άνεγνωρισμένη καί προνομιούχος, άλιεύη τοιαύτας καρίδας, φυσικόν 
εινε νά πολλαπλασιασθώσιν εις τό κράτος της τά οστρακόδερμα καί τά 
μ.αλάκια.Εύτυχώς τά ελληνικά γράμματα καί ή ελληνική τέχνη, έάν έζημιώ- 
θησαν έκτής πολιτικής καί κοινωνικής άκαταστασίας καί δέν ήδυνήθησαν 
νά έπιτελέσωσι τόν έκπολιτιστικόν αύτών προορισμόν, δέν ένεκρώθησαν 
όμως καί δέν έτάφησαν εις σκοτεινόν κευθμώνα. Ό χυμός τού άρχικού 
αύτών στελέχους είνε άρκετά ισχυρός καί ζωτικός, ώστε καί άδρανών ν’ 
άντέχη εις τόν παγετόν τής άδιαφορίας καί έν διδόμενη στιγμή νά μετα- 
δίδη ζωήν καί σφρίγος εις νέαν βλάστησιν. Σημεία εύοίωνα νέας περι
όδου έκλάμψεως τού έσαεί άκμαίου καί άγήρω ελληνικού πνεύματος άρ
χισαν νά παρατηρώνται, σημεία μ.ή λανθάνοντα είμή τους τετυφλωμένους 
έκ τής άπαισιοδοξίας. Ή πνευματική κίνησις άρχίζει νά καθίσταται 
ζωηρότερα, έκλέγουσα άμα πορείαν μάλλον μεθοδικήν καί πρακτικήν. 
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Ό τύπος, δ,τε καθημερινός καί περιοδικός, δστις είνε ή δημοτικωτέρα 
και άμεσωτε'ρα αύτού έκδήλωσις, παρουσιάζει φαινόμενα προόδου άξιο— 
σημειώσου καί ώμολογημ-ένης. Προ εικοσαετίας ακόμη — καί οί θερά
ποντες του τύπου οί κάμψαντες ώς εγώ τό άκρωτήριον της τεσσαρακον
ταετίας καλώς το ενθυμούνται — ό τύπος ασύντακτος, αμόρφωτος, 
ενδεής, οκνηρός, ήτο μάλλον θεματογραφία περιστρεφομένη περί την 
κομματικήν ύμ.νολογίαν η καταλαλιάν, μόλις δέ καί έκ συγκαταβάσεως 
παρείχε φιλοξενίαν καί εις τήν άτελή καί χονδροειδή χρονογραφίαν. Σή
μερον ό τύπος ηρχισε νά κατανοή τον προορισμόν του, μορφούμενος δε 
όσημε'ραι, παρακολουθών όσημέραι άγρύπνως την σύγχρονον κίνησιν, 
καθίσταται ο διερμ.ηνεύς της κοινής γνώμης καί άξιοι νά θεωρήται ώς ή 
τέταρτη έν τη πολιτεία εξουσία. Μή άποβλέψητε εις την βιαιοπάθειαν 
αυτού, εις τάς ύφισταμένας ετι έν τώ όργανισμφ του άτελείας, εις τάς 
ελλείψεις, αϊτινες προέρχονται έκ των έπικρατουσών ακόμη έν τη κοινω
νία ημών ανωμάλων συνθηκών- αφού είσήλθεν άπαξ εις την οδόν της 
προόδου, θά φθάση ημέραν τινά. ταχύτερον ίσως άφ’ ο,τι νομίζομεν, 
τελειοποιούμενος βαθμιαιως, εις τήν έμπρέπουσαν αύτώ περιωπήν. ΙΙοι’α 
ήτο ή φιλολογία μας κατά τήν αύτήν χρονικήν περίοδον; Περιελάμβανε 
βεβαίως μερικά ονόματα σεβαστά, άτινα θά παραμείνωσι τιμώμενα’ 
αλλά το έργον αύτών έστερεϊτο τής κραταιας,οηςικελεύθου νεωτεριστικής 
δυνάμεως καί ή εύθραυστος καί βραδυπόρος ναύς τής φιλολογίας μας 
επλεεν εις τήν γλυκανάλατου λίμνην τού ρομαντισμού, δουλικώς ρυμ.ουλ- 
κουμένη ύπό τού ξένου πνεύματος. Σήμερον διά γενναίων προσπαθειών 
ήρχισεν ήδη ν’ άποκτα αυθυπαρξίαν καί φυσιογνωμίαν ίδιαν, περιοριζο— 
μένη έντός τού κύκλου τών αισθημάτων καί τής ένεργείας τού έθνικού 
βίου καί άν δεν παρήγαγεν ακόμη έργα περιφανή, τα δοκίμια όμως αύτής 
χρηστάς καί παρηγόρους έμπνέουσιν έλπίδας περί τής μ.ελλούσης αύτής 
προαγωγής. Ό σπινθήρ τής τοιαύτης εύέλπιδος έξεγέρσεως καί άναπλά- 
πλάσεως παρατηρεϊται καί εις τήν Ελληνικήν σκηνήν, οαεινότερον μά
λιστα έκεϊ καί έναργέστερον ώς έκ τής άπ’ ευθείας σχέσεως τού θεάτρου 
μετά τού κοινού. Επί τών σανίδων αύτής άνήρχοντο μέχρις έσχάτων 
οί τερατώδεις ήρωες τής αγοραίας φαντασίας μετριωτάτων ξένων δρα
ματουργών. φθεγγόμενοι ρήματα ακατανόητα εις σπαρακτικής μεταφρά
σεις καί πράττοντες έργα άλλοπροσάλλως τραγικά, είτε άνεβιβάζοντΟ 
μορμολύκεια έχοντα αξιώσεις ιθαγένειας, ήρωες στηριζόμενοι εις δεκα
νίκια, οίτινες ύπό τήν οουστανέλλαν ή τήν χλαμύδα εκρυπτον τά δια
βατήρια τού Άρτανιάν ή τού Μοντεχρίστου. Ολίγον κατ’ ολίγον όμως 
έφιλοτιμήθη τό Ελληνικόν πνεύμα ν’ απόκτηση ιδίαν έθνικήν αληθώς 
σκηνήν καί ήρςατο παράγον έργα άναπαοιστώντα ήθη εγχώρια, χαρα- 
κτήρας γνησίους και οικείους αύτώ. εικόνας καί σκηνής είλημμένας έκ 
έκ τού συγχρόνου έθνικού βίου, έξαιοούσης τά προτερήματα και διακο- 
μωδούσης τάς ελλείψεις του. Τήν τοιαύτην δέ άναγέννησιν τής δραμα
τικής τέχνης ένθουσιωδώς έπεκρότησε τό κοινόν, διά το όποιον το Ελλη
νικόν θέατρον σήμερον αποτελεί επιθυμητήν άπόλαυσιν.ΤΙ άλλοτε πλάνης
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καί ανέστιος ελληνική δραματική τέχνη δεν περιέρχεται τάς ελληνικής 
πόλεις καί τήν άλλοδαπήν, 'ένθα ύπάρχουσιν όμ,οεθνών παροικία'.,τείνουσα 
δίσκον επαίτου, αλλά παρέχει ώς αντάλλαγμα τής χορηγούμενης αύτή 
ύποστηρ.ίξεως καί τρυφήν καί ώφέλειαν. Έάν δέ μή εντελώς είσέτι χειρα- 
φετηθεϊσα, διατηρή ακόμη έν τη σκηνή μ.ερικούς δανεικούς μαρκησίους 
καί ύποκόμητας καί βαρωνίδας καί δουκίσσας, βεβαιώθητε ότι οί ξεπε
σμένοι αύτοί τιτλοφόρο'., έκ δικαίας ανοχής χάριν τών μακρών αύτών 
ύπηρεσιών συντηρούμενοι, δεν θά έχωσι διαδόχους, ή τούλάχιστον ή αρι
στοκρατική αύτών τεκνογονία θ’ άναγκασθή νά παραδεχθή τά ήθη τών 
’Αθηναίων αστών τής Πλάκας καί τήν ένδυμασίαν τών αγροτών τού 
Μενιδίου.

Εις αύτήν ό'λην τήν εύτυχώς άρξαμ,ένην καί όλονέν γοργώς προϊούσαν 
πνευματικήν δράσιν παρέσχον ώθησιν ούχί τό ενδιαφέρον τής πολιτείας, 
ήτις, ώς προείπα. έφάνη άστόργως αμελής προς τήν πνευματικήν τού 
έθνους μόρφωσιν, ούτε καν ή επιβεβλημένη αύτή έκ τών καθηκόντων της 
τυπική καί επίσημος μέριμνα υπέρ τής παιδείας, μέριμνα, ήτις, ώς εϊδο- 
μεν, έκτροχιασθεΐσα ζημίαν μάλλον ή όφελος περιήψεν, άλλ’ή θαυμα
τουργός ιδιωτική πρωτοβουλία, ή κοινή όρθοφροσύνη τού έθνους. Αύτή 
ή έγκατεσπαρμ.ένη εις τά ά'τομα δύναμις, ή έν τώ συνόλω αύτής αποτε
λούσα τήν έθνικήν ψυχήν καί τήν έθνικήν συνείδησιν, μεγαλουργεί μέν 
οσάκις τύχη γενναίας συνδρομής καί προστασίας, έκ μέρους τών ταχθέν- 
των ώς έφορων τών ποικίλων τής προόδου κλάδων, σώζει δέ τούλάχιστον 
από τον τέλειον μαρασμόν καί τον όλεθρον, δτε ή έπίσημος ένέργεια ρα- 
θυμή καί απρακτεί. ’Από αύτήν τήν ζωοποιόν δύναμιν πρέπει νά προσ- 
δοκώμεν όχι μόνον τήν πνευματικήν, άλλα καί τήν πολιτικήν καί τήν 
κοινωνικήν άνάπλασιν, καί τήν ύλικήν εύημερίαν.

Διότι μ.ή νομίσητε, Κύριοι, ότι είμαι απαισιόδοξος’ μή νομίσητε ότι 
ήλθα ώς Ιερεμίας νά θρηνήσω διά τάς πονηράς ήμέρας ας διήλθομεν καί 
άκόμη διερχόμεθα καί έξογκώσω διά τών δακρύων μου τήν πλημμύραν 
τού ύμετέρου Νείλου. Έάν έξήλθον τού στόματός μου παράπονά τινα, 
καί μεμψιμοιρίαι καί θλιβερά! παρατηρήσεις διά τά μέχρι τούδε κακώς 
πραχθέντα, έπανέλαβα δ,τι κατ’ ίδιαν λέγεται καί πρέπει νά λέγηται 
μεταξύ τών ομοεθνών τών έν άπαθεία καί ειλικρίνεια έξεταζόντων τήν 
κατάστασιν τών εθνικών πραγμάτων. Λί κρίσεις, εις ας ύπόκειται ό βίος 
τών τε άτόμων καί τών λαών είνε δοκιμασία', άσκούσαι καί διδάσκουσα! 
καί σωφρονίζουσαι διά τής πείρας, όξύνουσαι τά αισθητήρια αύτών καί 
διαφωτίζουσαι τό πνεύμα, ή άναγνώρισις δέ τών σφαλμάτων καί ή έρευνα 
περί τών αίτιων αύτών είνε ή άσφαλεστάτη ένδειξ'.ς,δτι ή κρίσις παρήλθε 
καί ότι ήρξατο ήδη ή σώτειρα έργασία τής έπανορθώσεως. Έάν έσώζοντο 
άκόμη εις τήν χώραν ταύτην τά περιλάλ.ητα μαντεία τών Αιγυπτιακών 
θεοτήτων, θά. μετέβαινον κ’ έγώ ώς προσκυνητής εις αύτά καί θ’ άπέ- 
τεινα έκ περιέργειας διαφόρους έρωτήσεις περί πραγμάτων τά οποία ολί
γον μέν ένδιαφέρουν τό ανθρώπινον γένος, πολύ όμως ήμάς τούς ζώντας 
εις τήν χώραν, ήν πρό μικρού κατέλιπον. Καί θά έμάνθανον, έάν θά λή-
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ξωσι συντόμως αί καθάρσεις καί αί κωλυσιεργία-, έάν θά περάση ταχέως 
ο συρμός του Λων-τίττις 7.V.'. τών γλωσσικών παραλογισμών, εάν θα λη— 
φθη πρόνοια νά καταβρέχωνται τακτικώς οί δρόμοι τών ’Αθηνών και αί 
κεφαλαι τών νεοφανέντων σοσιαλιστών. ’Αλλά περί του μέλλοντος της 
ήμετέρας πατρίδος δέν θά έζήτουν χρησμόν, διότι περί της λαμπρότη- 
τος αύτοϋ ούδένα τρέφω δισταγμόν. "Εθνος δίς άνακύψαν έκ της έξον- 
τώσεως, δίς άναστάν έκ τοϋ τάφου, δέν εινε βεβαίως προωρισμένον νά 
ζγ δαπανών άσκόπως τάς ίδικάς του ημέρας καί τ’ άλλότρια χρήματα, 
μεθ όσα δέ αντίξοα καί άν πράττωμεν ημείς, μεθ’ όσα δυσάρεστα καί άν 
λέγωσι περί ημών οί ξένοι, τό έθνος αυτό θά έπιτελέση τόν προορισμόν 
του, τόν άναγεγραμμένον εις τά μυστηριώδη θέσφατα της Πρόνοιας/

Δύναμις τις υπερτε'ρα τών θνητών, αόρατος, ά'φθαρτος, μή ύποκει- 
μένη εις τάς διατάξεις του Συντάγματος, έκφεύγουσα την αυθαιρεσίαν 
τών ύπουργών, τήν απληστίαν τών βουλευτών, τήν μεροληύίαν τών δι
καστών, τήν καταλαλιάν τών δημοσιογράφων, διέπει μυστηριωδώς τήν 
πορείαν αύτοϋ. Αυτή διατηρεί τόν αθάνατον σπινθήρα του πνεύματος, 
αυτή υποκινεί λεληθότως τήν μεμονωμένην καί ατομικήν δράσιν, ήτις 
γενικευομένη καί συνενουμένη αποτελεί τήν ακαταμάχητου ώθησιν τής 
προόδου. Χαϊρε, ποτνία τοϋ Διός κόρη, γλαυκώπις Άθηνά ! σύ ύπήρξες 
καί σύ θά είσαι διά παντός ή προστάτις τής ελληνικής φυλής.

«Θνήσκουν οί άλλοι θεοί, αναφωνεί ένθουσιωδώς περιφανής τής νεω- 
τερας Ιταλίας ποιητης, και μ,ονοι οι θεοί της Ελλάδος ουδέποτε δυουσιν* 
καθεύδουσιν εις τά στελέχη καί τ άνθη τής γενεθλίου γής, έπί τών ό- 
ρέων, τών ποταμών, καί τών αιωνίων θαλασσών». ’’Αν ήοειπώθησαν οί 
ναοί σου, άν τής Προμάχου τό δόρυ δέν βλέπωσι πλέον άστοάπτον 
ώς φωτεινόν μετέωρον οί έκ Σουνίου προσπλέοντες, σύ δέν άπήλθες, άλλ’ 
ο αίθριος αιθήρ τής ελληνικής γής έμεινεν ή προσφιλής σου κατοικία. 
Άς μή άνηγείραμεν οί αχάριστοι νέα προς σέ τεμένη’ άς παρημελή- 
σαμ.εν την λατρείαν σου, ας πωλώμ.εν ενίοτε οί ιερόσυλοι τά σεπτά όσιοι— 
ωματά σου εις τους ξένους χάριν ολίγων κερμάτων. Μακρόθυμος σύ έ- 
φορας έκ τοϋ ούρανίου κατοικητηρίου σου τάς τύχας τοϋ έθνους σου τοϋ 
άγαπητοϋ, έν ώ ηύδόκησας καί κατά τάς κρίσιμους στ'.γμάς κατερχο- 
μένη ύπό άλλοίαν άλλοτε μορφήν, ώς έπραττες εις τά τρωικά πεδία, 
οδηγείς διά τής συμβουλής σου εις τήν σωτηρίαν καί εις τήν νίκην.

Απάγαυσμα τής θείας ταύτης έμπνεύσεως είνε ή ιδιωτική πρωτο
βουλία, της οποίας τά ευοίωνα συμπτώματα ήρχισαν ήδη να παοατη — 
ρώνται, πανταχοϋ όπου υπάρχει καί ζή ο Ελλην.σμ.ός, κα! εις τήν γενέ
θλιάν του γήν και εις τάς θετάς του πατρίδας. Διότι είνε μέν αληθώς 
δύναμις κεντροφυς ο ελληνισμός, ώς προείπα, άλλ’ούδέποτε άπώλεσε καί 
την ετεραν αυτοϋ κεντρομ,όλον δυναμιν, ήτις συνδυαζομένη μ.ετά τής άλ
λης άποτελεί την ακατάβλητον ισχυν του. Γό αίμα έςακοντιζόμενον από 
. ης καρδιας εις τά άκρα, επανέρχεται πάλιν ύγιέστεοον καί ζωτικώτερον 
εις τό κεντρον τής εθνικής ζωής. Αι ίδέαι διανύουσι τόν μυστηριώδη 
κύκλον των. συνδέουσαι δι' αοράτου δικτύου έν κοινή θελήσει καί κοινώ

ουπόθω τής προόδου τά διεσπαρμένα μέλη τοϋ έθνους. Η εργασία ηρςατο 
άς φαίνεται κυριαρχών ακόμη ό μ.αρασμός’ τό έαρ δέν αρχίζει ακριβώς 
τήν ήμέραν, ήν προσδιορίζουσι τά ήμερολόγια καί ένω ο χειμών έπεκτει- 

~ γής, εις τά κρύφια έργαστήρια τής 
τής μελλούσης βλαστήσεως καί ο 
κλωνιά τών δένδρων.
αύτός δ'.ά τών γραμμάτων και τών 
θ’ άποκαθάρη, θά ρυθμίση έπί τό 

Πρέπει νά προα- 
κώς και κοινωνικώς. 

■ερμανικών όπλων κατά τό 1870 οφει- 
τοΰ Μόλτκε, όσον εις τήν 

- τοϋ Βυρτεμβεργίου δημο- 
πς καί 

τών γνώσεων, ή παι- 
ή διά τών γραμμάτων, τών τεχνών καί τών επι- 
τήν άνάπτυξιν τών εύγενών ιδεών, θά διαπλάση 

τήν συναίσθησιν καί τήν λα- 
ί την πρόοδον, θά. διεπη ώς Μέντωρ 

αν, κανονίζουσα άρ,μοδίως καί τού κοινωνικού 
αυτοϋ τοϋ πολιτεύματος 

τό Σύνταγμα όσον καί 
ούτσος έπί τής πυραμιδος τοϋ Χέοπος, < 

αύτην. Νά ζήση τό Σύνταγμα !
αφού μάλιστα ηνδρώθη και εμισοκόπησε 

ς νά τό σφαγιάση κατά τήν νηπιακήν 
άγρυπνον 

αι εις ατακτήματα.
ιηθέντα άκουσίως εις άστείαν 

ής 3 Σεπτεμβρίου 1843, ότε ο 
;ι τά ’Ανάκτορα, τό έν αύτοϋ 
■ροβάλει εις τά 

ροις χάριν -
ικής διακοσμήσεως τοϋ κτιρίου, διατελών εις έρωτικας σχε- 
ινος θαλαμηπόλου, ίδιον γυναΐκά τινα μονήν εις εν τών πα

ς τήν ερωμένην του, έπλησίασεν ήρέμα κα! 
πολύ οίκείαν. Άλλ’ ή γυνή εκείνη ήτο μία 
τής άκολουθίας τής βασιλίσσης. στραφεϊσα 
αύθαδεία καί άποτεινομένη προς τόν ζωγρά- 

* τό λαθός του, εϊπεν αύτω εί-

·|· ----- , .---
νει τόν παγερόν του μανδύαν έπί τής 
φύσεως ζωογονούνται τά σπέρματα 
ζωηφόρος χυμός εξογκώνει τά γυμνά

Ό νους θά κατισχύση τής ύλης’ 
τεχνών θά μορφώση, θά έξευγενίση, 
βέλτιον ώς καί αύτοϋ τοϋ ύλικοϋ βίου τάς συνθηκα 
χθώμεν πνευματικώς διά νά ευημ.ερησωμεν πολ 
Ό καταπληκτικός θρίαμβος τών γι 
λεται όχι τόσον εις τά στρατηγικά σχέδια 
αφανή έργασίαν τοϋ Σάξονος, τοϋ ΙΙρώσσου, του ωυρ <
διδασκάλου. 'II παιδεία ή αληθής, όχι ή επιδεικτική ψευδομάθησ' 
ή δοκησισοφία, άλλ’ ή υγιής καί μεθοδική διάδοσις τ- 
δεία ή παραγωγική, ή διά τών 
στημών καλλιεργούσα 
τούς χαρακτήρας βαθμηδόν, θά έμπνευση 
τρείαν τού καθήκοντος, θά ποδηγετή 
πάσαν την εθνικήν ενεργειαν, κανον.ςουσα αρμούιως 
οργανισμού καί αυτού του πολιτεύματος την σωφρονα και υγια λειτουρ
γίαν. «Ζήτω τό Σύνταγμα όσον καί αί Πυραμίδες αύται!» έγραψεν ο 
’Αλέξανδρος Σοϋτσος έπί τής πυραμιδος τοϋ Χεοπος 
κέφθη τήν χώραν ταύτην. Νά ζηση 
ρησιν , άφοΰ μάλιστα ήνδρώθη 
κανείς 'Ηρώδης νά τό σφαγιάση κατά τήν 
ζήση τό Σύνταγμα, άλλά νά έχη διαρκή καί 
τήν φρόνησιν, διά νά μή έκτρέπη- 
περί τούτου ένα σχεδόν προφητικόν λογον, c 
περίστασιν. Κατά τήν ιστορικήν νύκτα τι 
Καλλέργης μετά τοϋ στρατού έπολιόρκε 
ύπηρετοΰν προσωπικόν άνάστατον είχε προδάλε 
γράφος τις Γάλλος, διαμένων έν τοϊς άνακτόροι 
τότε εσωτερικής διακοσμήσεως τοϋ κτιρίου, 
σεις μετά τίνος θαλαμηπόλου, 
ραθύρων καί έκλαβών αυτήν ώ. 
έποίησε χειρονομίαν πάρα 
τών γερμανίδων δεσποινών 
δ’ αΐονης έκπληκτος έ 
φον πτοηθέντα 
ρωνικώς :

— Μήπως
ταγμα 

<Ε

δτε προ έτών έπεσ- 
ούδείς έχει άντίρ- 
χωρίς νά εύρεθή 

ι του ηλικίαν. Νά 
παιδαγωγόν του 
Καί ενθυμούμαι 

ς εις άσ
ε μ.βρ ίου 1843

, τό εν αυΐί»4% 
-αράθυρα. Ζω- 

:ής ένεργουμένης 
ς έρω- 

εις έ

ι τη 
θορυβημένου διάκαι

κύριε, καί αυτή ή έλευθερία περιλαμβάνεται εις τό Σύν- 
, τό οποίον ζητεί ό λαός :

'εΰ ! πόσαι τοιαϋται άλλόκοτοι κα! τολμηρότατα', ελευθερία', δεν
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έλήφθησαν έκτοτε έν όνόματι καί ύπό τήν σκέπην του Συντάγματος !
Κύρ'-ot ! τό συμπέρασμά μου άπό πολλού έγένετο καταληπτόν ύπό 

της νοημοσύνης σας. Προστατεύσατε τό πνεύμα, όπως δράση τελεσφόρως 
καί εύεργετικώς επί των τυχών της κοινής πατρίδος, παράσχετε αΰτώ 
ρώμην καί θάρρος, όπως διά των ίδιων αύτοϋ εύγενών όπλων ύπερισχύση 
εις τον αγώνα καί άνεγείρη νέα τρόπαια έθνικής δόξης.Ό εζωΕλληνισ
μός ύπηρξεν εις άπάσας τάς δύσκολους περιστάσεις του έθνικοΰ βίου, ό 
μόνος τού έθνους ειλικρινής βοηθός καί άντιλήπτωρ. ’Ενώ έκεϊ πε'οαν 
κόπτονται, μεμψιμοιρούσι, θορυβούνται, άλληλοσπαράσσονται, κενολο- 
γούσι περί τά εύτελη καί χαμαίζηλα, εδώ βασιλεύει αιώνια καί γαλη- 
ναία ή ϊδε'α της πατρίδος καί φλογίζει τάς ύυχάς τό ιερόν αίσθημα της 
προς αυτήν αγάπης. Έκεϊ πέραν κύπτει ταπεινή καί σχεδόν κατησχυμ- 
με'νη έπΐ τού κοντού ή εθνική ημών σημαία κατά τάς πενιχράς ημών πα
ρατάξεις. Έδώ κυματίζει ύπερήφανος, σύμβολον άγιον ίεράς δόξης πα
ρωχημένης καί μελλούσης καί διά πάσαν τυχόν ύβριν προς αύτήν γε- 
νομένην, άγέρωχος καί εις μόνην τήν ηθικήν αύτης ίσχύν έπερειδομένη, 
απαιτεί καί λαμβάνει περιφανή ίκανοποίησιν. Καί ή κοινότης ύμών ή 
άντιπροσωπεύουσα τήν εύγενεστάτην τού Ελληνισμού έκδήλωσιν, τού ελ
ληνισμού τού συνηγμένου άπό περάτων αύτοΰ καί συνησπισμένου έν τώ 
μεγάλω όνόματι της πατρίδος,τού Ελληνισμού τού δρώντος διά τής δρα- 
στηριότητος καί τής ευφυΐας του, τού πλουτίζοντος διά τής έντιμου ιδιω
τικής εργασίας, τού εΰεργετούντος διά τού πλούτου του, τού τιμωμένου 
διατών αντιπροσώπων αυτού έντώκλήρω, έν τή έπιστήμη, έν τώ έμπο- 
ρίω, έν παντί κλάδω τής βιωτικής συναλλαγής,ή κοινότης ύμών ήσεμνυ- 

νομένη δικαίως ότι περιλαμβάνει ονόματα περιφανή, άποκτήσαντα ανα
φαίρετα δικαιώματα έπΐ τής έθνικής ευγνωμοσύνης, οφείλει, έπομένη εις 
τάς παραδόσεις της,νά πρωτεύση έν τή φιλοτιμώ καί έλευθερίω προστασία 
τής άναγεννήσεως τών ελληνικών γραμμάτων,τών ελληνικών τεχνών καί 
έπιστημών. Τάς εύμενεϊς δε ταύτας καί μεγαθύμους διαθέσεις άς έπιδείξη 
άπό τής έσπέρας ταύτης ή φιλόμουσος όμήγυρις προς ένα ταπεινόν θερά
ποντα τών γραμμάτων, συγχωρούσα επιεικώς αύτον διότι άποτόλμησε 
νά έμφανισθή ένώπιόν σας καί νά σάς κουράση μακρηγορών περί καθη
κόντων. άτινα συναισθάνεσθε άνευ διδαχής καί έκτελεϊτε άνευ παρορ- 
μήσεων.

ΧΑΡΑΑΑΜΙΙΙ1Σ ΑΝΝΙΝΟΣ

Γλυκεία αου νύκτα, έσΰ ς τό λογισμο μου 
Δίνεις φτερά κ’ εύθΰς κινάει νά φώ7ϊρ 
Τό σκότος σου ο'εν κρύβει τό θεό μου 
Και ’ς τή χαρά τό αχείλι αγάλι ανοίγει.

'Άν σκότος πλημμυρεϊ τόν οφθαλμό μου, 
Τό δάκρυ μου κανένας δέ ξανοίγει, 
Κι’ οποίος ζητεί νά ίδή τό θάνατό μου 
Μ’ άοίνει νά αισθανθώ άνεσι λίγη.

Άπό μικρός σ' αγάπησα' σύ μόνη 
’Σ τήν τρομερή τον κόσμου ανεμοζάλη 
"Εκανες τή ψυχή μου νά ήμερόνη.

Πάντα ποθώ τήν ήσυχη σου αγκάλη,
Και μέσα ’ς τό σκοτάδι που μέ ζώνει
Άκαρτερώ τή νύκτα τή μεγάλη.

(Άθήναι 1897) ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΡΤΖΩΚΙΙΣ

Η ΠΕΤΡΑ

Μπορεί αγάπη δΤ έμέ στά στήθη σου νά βράζη, 
άλλ’ έτσι τήν αγάπη του κανένας δεν εκφράζει, 
καί ούτε ήτανε σωστό τήν πέτρα νά μοΰ ρίξης, 
που κόντεψε τήν κούτρα μου σε δυο νά τήν ανοίςης.

Εινε γιά συνεννόησι στον κόσμον τροποι τοσοι, 
χωρίς κανένας τίποτε, αγάπη μου, νά νοιώση, 
καί όχι πέτρες νά πετας σαν τά μικρά παιδιά, 
γι’ αυτό τήν έξι σου αυτή φρόντισε νά ςεχάσης, 
δε φθάνει, πού μού εκαμες κομματιαστήν καρύια, 
θέλεις καί τό κεφάλι μου λοιπόν νά μού το σπάσης ;

(’Οκτώβριος 1897) ΜΑΝΗΣ



ΣΤΟΑ 295

ΤΟ ΟΑΪΜΑ ΤΗΣ Ε1Κ0Ν0Σ TOT ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΙΑ των νήσων του Αιγαίου πέλαγους ή Σκόρος, 
διάσημος έν τή ιστορία διά την έκεϊ τελευτήν του 
Θησέως καί τούς γάμους του Άχιλλέως, προσέρ
χεται σήμερον εις την αΠοιχί.Ιητ Στοάν» ,προσ- 
φέρουσα μικράν συμβολήν εις τό ετήσιον αύτής 
συμποσίου.

Μετά τούς εύτυχεϊς και ένδοξους χρόνους 
έπήλθον οί απαίσιοι καί ζοφεροί τής δουλείας, 
δτε καί ή Σκόρος από του ένός άρπαγος εις τοΰ

έτέρου τάς χεϊρας παραδοθεϊσα, κατήντησε Βενετική επαρχία καί τέλος 
επεσεν εις τούς ό'νυχας των Μουσουλμάνων.

’Επί τής Βενετικής κατοχής είχεν ή έν "Αθωνι Μονή τής 'Αγίας 
Λαύρας μετόχιον επί τής νήσου καί ναόν έπ ονόματι του 'Αγίου Γεωρ
γίου καί πολλά κτήματα, τά όποια ένέμοντο οί καλόγηροι δυνάμει χρυ- 
σοβούλλων των αύτοκρατόρων τοΰ Βυζαντίου. Ταΰτα τά προνόμια έπι- 
κυροϊ τό πρώτον των δύο ένετικών εγγράφων των νϋν τό πρώτον δημο
σιευόμενων ές αντιγράφων, άτινα μοί έστάλησαν πρό πολλών ετών ύπό 
τοΰ νϋν έν Κωνσταντινουπόλει διατρίβοντος δικηγόρου καί φίλου μου κ. 
Θ. Άντωνιάδου. Τό έγγραφον τούτο έξεδόθη έν Βενετία έν έτει 1461 
έπί τής ήγεμονίας τοΰ Λόγου Ιΐασχάλ Μαλιπέτρου (1457—1462), τό 
δ' έτερον καθορίζει ακριβώς τά άμφισβητηθέντα όρια τοΰ μετοχιού και 
συνετάχθη έν Σκύρω ένα αιώνα βραδύτερου έν έτει 1 556. Άμφότερα δ’έ- 
χουσι μεγάλην γλωσσικήν αξίαν, ιδίως μάλιστα τοΰ δευτέρου ή ορθοέ
πεια προςενεϊ έκπληξιν, παραβαλλομένου προς άλλα τής συγχρόνου έκεί- 
νης περιόδου έγγραφα. Εκδίδω δέ ταΰτα όπως έχουσιν έκτος έλαχίστων 
διορθώσεων λέξεων τινών προοανώς κακώς άναγνωσθεισών. Τό πρώτον 
τών έγγράφων βρίθει ανορθογραφιών καί ταύτας δεν έτόλμησα νά θίξω.

|ον

« Άντηβόλαιων του χρησοβούλου οπού έχει τήν βούλα τήν βολημένια 
ΙουΧ (’Ιησού Χριστέ) βοήθησον ήμίν.

ΙΙασχάλ έγώ μαλιπέτρο, μέ χάριν θεού δουξ Βενετίας άξιωτάτους 
καί φρονιμωτάτους ανθρώπους Παύλο Κουρίνο, από ορισμόν μου εις τον 
ρεκτούρον (:) τής Σκίρου καί εις τούς λοιπούς οπού θέλουν έλθη έμπιστε-- 
μένη αγαπημένη χαίρειν. Εις τό καλόν οπού σας θέλω καί εις έμπίστοσιν 
τής λαμπρότατης άφεντίας καί εις άλλας μας γραφάς οπού έπρογράύαμεν 

ένε όλος ό λογισμός μας ο’ίτι ένε καί διαλαμβάνουσιν τά χρησόβουλα τών 
καλογέρων έπιστεμένων ώντων τοΰ 'Αγίου όρους’ οπού έχουν έκ παλεών 
Βασιλέων τής Κωνσταντινουπόλεως καί άκόμι άπουκάτω εις τήν άφεντία 
μας νά Ενε φηλαγμένοι καί καθώς διαλαμβάνουσι τά χαρτία μας φανερά 
καί άληθηνά καί διατΐ οΰδέν έκάμαμεν καμίαν ένθήμισιν διά μ,οναχούς 
καί καλογέρους τού 'Αγ. ορούς, διά τά εισοδήματα οπού έχουσι εις τό 
νησί μας τής Σκίρου, οί όπείοι καθολικά τών καλογέρων καί άλοι φοράν 
όταν έπήραμ.εν τον τόπον αύτόν ό αξιότατος άνθρωπος ’Ιάκωβος Λορε- 
δάνος τών βενετήκων άπετανησία μας τζενεράλης καθωλικώς θαλάσου, 
έπαράδωσεν καθολικών προβαιλαίγκιων διά φύλαξιν εις τά δικαιόματά 
τους, καί διά τήν συνήθιαν οπού χασιν θέλομεν καί μεγάλον ώρισμόν σάς 
ώρίζομ.εν μέ ταίς παρούσαις μας γραφαίς, καί όλα τά δικαιόματά τους 
καί όλα τους τά προβελέγγια καί τά συνήθεις, τά όποια είχαν ύπογεγρα- 
μένα οί μοναχοί εις τών κερών τών άπερασμένων τών βασιλέων τής 
Κωνσταντινουπόλεως νά ένε στερεά καί ασάλευτα, καθώς φένεται καί εις 
τά προβελίγγια’ οί όποιοι καλόγεροι από τον καπετάνιον τόν έδικόν μας 
τον τζενεράλη τό έκάμασι, οπειω πράγμα διά πασαν άφορμήν νά ένε 
φυλαγμένοι, ώρείζοντας ακόμη έσάς νά κάμεται νά μεταγράφεται έτοΰτα 
τά χαρτία μέσα εις τήν Κατζελαρία καί όταν μαθευτούν νά δωθοΰν εις 
τάς χείρας τών Καλογέρων.

Έδώθοι εις τό καθολικόν ΙΙαλάτιον τής Λαμποοτάτης άφεντίας τής 
Βενετίας μ 1

Ίνδικτιόν ηα υ ξ α »
gov

« Έν έτει ζξδ έν μηνί ’Ιουλίου Γ ένεφανίσθη έμ.προσθέν μου Μισέρ 
Κάρλου Γρημάλδου αύθεντός Σκύρου, ό οίκονόμ.ος ό Κύρ Νήλος τού 
μετοχιού 'Αγ. Γεωργίου, ός ήν απεσταλμένος από τήν αγίαν καί ίεράν 
Λαύραν, λέγοντας παραπονετικώς, πώς τινές άνθρωποι έπάτησαν τόν 
τόπον τοΰ Μοναστηριού καί έβαλαν εις αυτόν Μελίσσια εις τό λεγόμενον 
όρος τοΰ 'Αγ. Γεωργίου, ό όποιος άνθρωπος όποΰ έβαλεν τά μελίσσια 
ήτον ό Μιχαήλ τοΰ Δομένικου, ίδών έγώ τοΰ προρηθέντος Οικονόμου τό 
παράπονου, έσύναξα τούς Γέροντας τοΰ τόπου καί άλλους καλούς ανθρώ
πους παλαιούς ίερομένους τε καί λαϊκούς, τόντε Πρωτόγερον τόν Κύρ 
Σταμάτη τοΰ ΙΙαπά Ίωακήμ καί Γέροντα τόν Κύρ Μανουήλ τοΰ ποτέ 
Δημητρίου τοΰ άγιου καί έτερον Γέροντα τοΰ τόπου Κύρ Γρηγόριον τοΰ 
κακούλη, καί ετέρους Γέροντας, ΙΙαπά Κύρ Μιχαήλ τόν πνευματικόν 
καί τόν υιόν αύτοΰ ΙΙαπά Κύρ Γεώργιον καί Οικονόμου, καί τόν ΙΙαπά 
κύρ Ιωακήμ. Εις τοΰτο έν ακρίβεια έγράψαμεν καί μάρτυρας αξιόπισ
τους. Καί εϋρομεν παλαιούς τόν τε κύρ Λέκα τοΰ Αίβα καί Κύρ Νικό
λαον τοΰ Καρτοπούλου καί Κύρ Γρηγόριον τοΰ κακούλη τόν άνωθεν Γέ
ροντα, καί τόν Κύρ Δημήτρον τον Ζάγαρον, καί έδόσαμεν (:) αύτούς 
όμοΰ.... κατέμπροσθεν τής είκόνος τοΰ Δεσπότου Χριστού, ϊνα έλθωσιν 
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εις .αυτόν τον τόπον' καί χωρίσωσιν αυτόν ώς ήτον άπ’ άρχής του Μο
ναστηριού ό τόπος'? ένταύτω άπήλθον καί εγώ ό αύθέντης διά τό πλέον 
βέβαιον, ΐνα ίδώ καί όφθαλμ,οφανώς αύτόν τον τόπον, καί έπήγαμεν 
ομοΰ μέ τούς άνωθεν Γέροντας καί τούς Μάρτυρας, καί έδειξαν μας οί 
μάρτυρες μεθ’ όρκου, ότι χωρίζει κατά άνατολάς άρχή άπό τόν λεγό
μενον Κούρουπαν άναγόμ.ενον την κακοράχην, καί έρχεται εις τά δύω α
λώνια, κακεΐθεν ανάγει έως εις τούς Κοχηλους, καί τό έκεϊθεν έμβλέποντι 
πρός τό άκρον έστί του Μοναστηριού, τά δε έσωθεν ήτοι τά άντικρύ του 
Κάστρου αυτά είναι της χώρας, κακεΐθεν έκ τούς Κοχηλους κατάγει έως 
εις τόν σταυρόν, καί άπό τόν σταυρόν έως εις τό άρμάζη τό άνωθεν, 
είτα κατάγει έως εις τήν ορθήν πε'τραν, έκεϊθεν παροδεύει τόν ρύακα καί 
κατέρχεται έως εις τό κάτω άρμάζι τό Μέγα, είτα άπό άρμάζι παρο
δεύει πρός τήν οδόν καί κατέρχεται πάλιν έως εις τό άχλάοι εγγύς τής 
θαλάσσης. Εις δέ τήν παραθαλασσίαν, άρχή άπό τό άχλάδι έως εις τήν 
άλμηράν λίμνην, καί οδεύει τόν λιμένα του Άγ. Φωκά, είτα τήν ρά(χ)ην 
καί τό λιμενάρι, έρχεται δέ γύρωθεν τής παραθαλασσίας έως ταΐς ά- 
ποκλήστραις, καί άποπληρεϊ (;) πάλιν τόν Κούρουπα, όπόθεν άρχεται 
κατά άνατολάς. Ίδών ήμεΐς τόν σταθμόν όπου έποίησαν οί άνωθεν ά- 
φιόπιστοι μάρτυρες, άποφασίζομεν ούτως, ΐνα άπό τοΰ νυν καί εις τό 
εξής, ό'στις άν εύρεθή παρήκοος καί βουληθή καταπατήσαι τον τόπον τοΰ 
Μοναστηριού, καί θέληση νά βόσκηση εις αύτόν αίγίδια ή πρόβατα ή 
μελίσσια θέση εις αύτόν χωρίς τό θέλημα του άνω ρηθέντος Οικονόμου, 
νά είναι παιδευμένος καί νά πληρώνη καί πέρπηρα 15 τής αύθεντείας, 
καθώς διαλαμβάνουν καί τά παλαιά Κρισιμόγραφα.

(’Ενταύθα ή Λατινιστί γεγραμ.μένη ύπογραφή, ήν ώς λίαν έκτεταμέ- 
νην δέν άντέγραψεν ό άντιγραφεύς).
(Τ. Σ.) ή* ΜιχαήΛ ίερίνι: καί πνευματικό; μαοτυρώ τά άνωθεν

ή· Γεώργιο; [Jpfo6vtfpoc Οίκονομος τηρ επισκοπής
Σκύρου τά άνωθεν μαρτυρώ και ύπέγοαύα.

(Τή I? ’Ιουνίου 1866 Σκύρο; έκ τοΰ Κώδηκος τοΰ 'Αγ. Γεωογίου.)»

Τά κτήματα τοΰ Μετοχιού ηύξανον έκ προσφορών τών εύλαβών 
χριστιανών, ώσαύτως δέ καί τά εισοδήματα, οί δέ καλόγηροι τής 'Αγίας 
Λαύρας μή άρκούμενοι εις τήν προστασίαν τών έγκοσμίων άρχών,κατόρ
θωσαν νά έχωσι καί την τοΰ Αγίου Γεωργίου διά τής θαυματουργού αύτοΰ 
είκόνος.

Τίνι τρόπω ή είκών έπροστάτευε τά συμφέροντα τού Ναοΰ,έν ω ήτο 
άοιερωμένη, περιγράφει λεπτομερώς καί πιστώς ό ιστοριογράφος τών δου
κών τοΰ άρχιπελάγους Ιησουίτης Sanger. « II χονδροειδεστάτη και ά
τεχνος αύτη είκών πολλάκις έν μέσω τής λειτουργίας σηκόνεται άο έαυ- 
τής καί έναερίως άφιπταμένη, περιπλαναται άνωθεν τών έκκλησιαζομέ- 

νων έωσοΰ άνεύρη τόν ύποσχεθέντα άφιέρωσ-ά τι εις τον άγιον άλλά μη 
έκπληρωσαντα τό τάζιιιον. Τότε έπιτίθεται έπΐ τών ώμων τοΰ άσεβοΰς 
και τοΰ καταφέρει άνηλεή κτυπήματα βροχηδόν καί δέν παύεται άν μή 
πληρώση τά ύποσχεθέντα. Τό νοστιμώτερον είναι ότι ού μόνον έντός 
τοΰ ναού άλλά καί καθ’ άπασαν τήν νήσον πορευομένη ανακαλύπτει τους 
όοειλέτας. Τούτο δέ γίνεται κατά τόν εξής παράδοξον τρόπον. Καλό- 
γηρος τυφλός τήν φορτόνεται έπ’ ώμ,ων, ή δέ είκών τόν οδηγεί διά μυ
στηριώδους έμπνεύσεως πρός τό προσήκον μέρος άπταίστως καί άσφα- 
λώς. Ματαίως δέ ζητεί νά κρυφθή ό χρεωφειλέτης βλέπων αύτήν έπερ- 
χομένην. Ή είκών φερομένη ύπό τοΰ τυφλού τον ανευρίσκει όπου καί άν 
κρυφθή καί κολλώσα έπΐ τής ράχεως τον τυμπανίζτ, μέχρις έςοντώσεως 
ένίοτε».

Ταΰτα άναγινώσκων έσκέφθην ότι οί άτυχοΰντες τών δανειστών θά 
ηύχοντο ν’ άποκτήσωσι τήν ύποστήριξιν τού 'Αγίου Γεωργίου, ώστε νά 
στέλλωσι δίκην κλητήρος τήν εικόνα αύτοΰ πρός τούς έπιλήσμονας καί 
δυστροποΰντας όοειλέτας. Άλλά και πολλοί έκδόται, νομίζω, δέν θ’άπέ- 
κοουον τοιοΰτον είσπράκτορα.’Αλλά νΰν ό Άγ. Γεώργιος, έν Σκύρω του
λάχιστον καθ όσον γινώσκω, άνεγνώρισε τήν έπελθοΰσαν πολιτικήν μετα
βολήν καί κηρυχθείς ύπήκοος τοΰ ομωνύμου αύτω βασιλέως, άνέθηκε 
τάς ύποθέσεις του εις τά τακτικά δικαστήρια τοΰ κράτους. ΤΙ είκών 
του έν καί μόνον θαύμα σήμερον παρουσιάζει, ιδρώνει, ώς λέγουσιν οί ί- 
δόντες, ύποθέτω δέ έκ στενοχώριας, βλέπων ίσως ότι έσπευσε παρά πολύ 
πιστεύσας εις τό δραστικόν τής ελληνικής δικαιοσύνης.

Τή 23 ’Οκτωβρίου 1897
ΘΕΜ. Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΤΣ

τ Ο ΜΥΣΤΙΚΟ

Γη δεόποινίόι λέλλιι Έιιίοιι

Άρώτησα με πόθο και λαχτάρα 
τί έγεινες μικρό μου αγγελούδι 
εφυγε; μ'αποκρίθηκαν μέπόνο, 
καί μαραμένο μ’ άφισε; λουλούδι.

Κ' ετρεςα με κρυφή χαρά καί φόβο, 
στην ανθοδέσμη γιά νά ιδώ τό μυστικό σου 
νά ϊδώ γιά αένα μέσα κεϊ τί κούβει 
το μαραμένο λουλουδάκι τό δικό σου.

Καί μού είπε τ’ άάυχο χαρτί μέ θλίψε: 
—πώ; τά δικά υ.ου μάτια σε τοομάζουν, 
όταν γυρίζουνε απάνω στά δικά σου, 
μ ανέλπιστη χαρά καί σε κυτταζουν....

(1897; ’ ΛΙΛΙΙ Α, ΒΙΔΑΛΙΙ
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ΔΙΗΓΗΜΑ

ΚΑΘΗΜΕΘΑ εις ενα. καφενεδάκι τοΰ παλαιού Φάληρου.
Είχε πάρει την ημέραν εκείνην τό έξιτήριόν του ύστε

ρα από δύο μηνών πάλην μέ τον θάνατον επάνω σ’τό 
κρεβάτι τού Νοσοκομείου και μέ έπεσκε'φθη διπλομένος 
στ’ό πλατύ του επανωφόρι, ύπό τον μακρύ έπινώτιον 
τοΰ οποίου έκρυπτε σεμνώς τό παράλυτο χέρι του, τό 
όποιον έκρέματο πενθίμως σ' τό πλευρό του, ’σαν ςένο 
σώμα. Καί μέ έσυρεν εις τό Φάληρον ό τραυματίας φί
λος μου ανυπόμονος νά παραδοθή σ’τό σιγαλό θώπευμα 
τοΰ μπάτη ύστερα από δύο μηνών κλείσιμο σ’τό Νοσο
κομείο.

'Ο ήλιος αίμάτωνε μέ της τελευταίες ακτίνες του από τά όλογάλανα 
νερά του Αιγαίου την γδυμένη ράχη του Υμηττού καί έλουε πέρα τό 
νέο Φάληρο μέ ένα ροδόξανθο φώς, μέσα εις τό όποιον έπλεεν όλος εκεί
νος ό κόσμος ό χιλιόχρωμος, ό οποίος άναδεύετο έπάνω του.

Ό Μέλιος—-είνε τό όνομά του-—έστήριξε τό ξανθό του κεφάλι σ’τό 
χέρι του—τό γερό χέρι του—καί παρακολουθούσε μέ ένα βλέμμα βρα
δυκίνητο τό ανθρώπινο ρεύμα, τό οποίον έκυλίετο μέσα εις την πλημ
μύραν εκείνην τού ροδινού φωτός εκεί πέρα. 'Η οδύνη είχε σύρει σ’τά 
κομψά χαρακτηριστικά του κάποιας γραμμάς αποτόμους, αί όποίαι έδι
δαν εις τήν μορφήν του την παιδικήν,μίαν άωρον σοβαρότητα, μαζί μέ

Σ. Δ. Π. Σ. Έκ των όυμπαθεότέρων φίλων, ύ έν Άνδριτόαίνμ ’Ιατρός 
κ. ’Γάδης λ’. Φραγκαντώνης, της αυτόθι διακεκριμένης οικογένειας, 
μέ λαμπρόν και εϋελπι μέλλον επιστήμων, γνωρίζεται τό πρώτον ένυ- 
πογράφως έν τη Ποικίλη Στοά οι’ εκλεκτής και πολυτίμου Ουνεργα- 
όίας. Ούχϊ ίίπαξ ό κ. Φραγκαντώνης είς κομζύις ανταποκρίσεις έιίκόρ- 
πιόεν είς τάς παρ’ήμϊν εφημερίδας, πάντοτε μέ τά αρχικά γράμματα 
τοΰ ονόματος αύτοϋ, ποικίλης ίλης άρθρα και δημοσιεύματα, ύπό πά
σαν έποφιν ώραϊα καί πλήρη χάριτος, αληθώς δ’ έν τω προσώπω αύτοϋ 
καί τό ήμέτερον ’Εθνικόν Ήιιερολόγιον προόκτά Αγαπητόν συνεργά
την, καί έν τω κόάμω τών γραμμάτων καί έν τω κΰόμω τής τέχνης δό
κιμον χειριστήν τοΰ πεζού λόγου καί άβρόν λογογράφον. 

μίαν έκφρασιν πάρα πολύ μελαγχολικήν καί πάρα πολύ μυστηριώδη.
Καί δέν ήξεύρω διατί, σάν ένοιωθα σ’τό πλευρό μου τό παιδί αυτό, 

μέ τό παράλυτο χέρι, όλοι εκείνοι οί άνθρωποι μέ τάάπειρα χρώματα, οί 
όποιοι έκινοΰντο εκεί πέρα μοΰ έφαίνοντο μικροί, πολύ μικροί, νάνοι, 
τούς όποιους ’σάν νά έσυρεν όλους μαζί εκεί ένας πόθος μυστικός νά θαυ
μάσουν της μεγάλες σκιές τών μικρών αναστημάτων των είς τον ήλιον, 
πού έφευγεν......

Ό Μέλιος άφησε τό χέρι του νά πέση άποτόμως επάνω σ’τό ορει— 
χάλκινο τραπεζάκι καί μέ μιά φωνή, άπό τήν όποιαν ή άρρώστεια εί- 
χεν άφαιρέσει τό χρώμα :

— *Α ! αυτός ό πόλεμος ! αυτός ό πόλεμος, έψιθύρισε. Δέν θά με 
πιστεύσης έπανέλαβε μέ τόνον κάπως ζωηρότερον δυσκολεύομαι νά ανα
γνωρίσω τό εγώ μου, έπρόσθεσε, μέσα είς τον νέον άνθρωπον, πού μέ 
μετεμόρφωσεν ό πόλεμος αύτος μέ τήν τρικυμίαν, πού έσήκωσεν είς την 
ψυχήν μου.

Δέν τού άπήντησα. Ή ώρα καί ό τόπος ήσαν κατάλληλοι δι’ εκ
μυστηρεύσεις, ή δέ καρδια τού φίλου μου είχεν εκχειλίσει, καθώς έφαί— 
νετο, άπό μυστικά.

Καί ήρχισε νά μοΰ διηγήται μέ τήν φωνήν του εκείνην τήν άχρω- 
μάτιστον εντυπώσεις άπό τήν ζωήν τού πολέμου, ράκη άναμνήσεων, 
πού τού είχεν άφήσει είς τήν μνήμην ή πάλη του εκείνη ή γιγάντειος μέ 
τον θάνατον έπάνω σ’τό κρεβάτι τού Νοσοκομείου.

Καί ή φωνή του ή άμφίβολος συνεχέετο μέ τον έλαφρόν ψίθυρον τού 
κύματος, τό όποιον έκυλίετο χαριεστατα, ’σάν χαϊδεμένο σκυλάκι, σ’τά 
πόδια μας.

Έπεριμέναμε ν' ανοίξουν τό πρωί τήν φωτιά τά κανόνια, ήρχισεν. 
’Εγώ είχα τοποθετηθή μέ τήν διμοιρίαν μου τήν νύκτα είς ένα λοφίσκο 
’στάς προφυλακής τού Ρεβενιού.

Καί έπεριμέναμε. Έπεριμέναμε νά γλυκοχαράζη, άναίσθητοι είς τό 
ύγρόν ψύχος, πού μας έμούσκευε τά κόκκαλα.

II αυγή είχεν άρχίσει νά χύνη πίσω άπό τά βουνά τό χλωμόν φώς 
της. Καί έθόλωνε τό βαθύ σκοτ άδι τής νύκτας σέ ένα χρώμα σταχτερό 
μέσα είς τό όποιον διελύοντο, ώς όγκοι καπνού ή άμέτρητες κανονοστοι- 
χίες τών Τούρκων, τάς όποιας ή φαντασία μου είχε τοποθετήσει τήν νύ
κτα σ’τούς απέναντι λόφους, τούς οποίους τώρα πλέον ροδοστεφάνωνεν 
άθωότατα ή αύγή.

Πέρα τά ανοικτά πλάτη τοΰ όρίζοντος τά καταστερομένα έδώ καί 
έκεί άπό τής μελανοπράσινες κορυφές τών βουνών τής Μακεδονίας έχρω- 
μάτιζαν αί γλυκείαι αποχρώσεις τού ώχρού καί τοΰ ροδινού μέ μίαν αρ
μονίαν άπειρον, ή όποια έσκλάβωνε τό βλέμμα καί άνέλυε τήν ψυχήν 
είς όνειρα....

Καί μέσα είς τήν γλυκεϊχν εκείνην αυγήν, ή όποια έφώτιζεν έκ=ϊ
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πέρα τούς σκλαβωμένους αδελφούς μας,έφανταζόμην άνατέλλουσαν μίαν 
άλλην αύγήν, την αύγήν έλευθερίας, καί μου έφαίνετο ’σάν νά διέκρινα 
εις την φωτεινήν εκείνην αγκάλην τοϋ απείρου χίλια χέρια ανοικτά νά 
μάς περιμένουν έτοιμα νά μάς σφίγζουν μέ ένα αιώνιο αγκάλιασμα......

Καί έμεινα δέν ήξεύρω πόσην ώρα ακίνητος ’μπρος σ’τό γλυκύ εκείνο 
φως ποϋ άνέτελλεν έκεϊ πέρα σ την σκλαβωμένη Ελλάδα τήν αγίαν εκεί
νην ώρα, τήν όποιαν έφανταζόμην νά τήν ξεπλακώνουν πλέον τήν στιγ
μήν εκείνην οί τόσοι αιώνες τής δουλείας. Καί όταν έστρεψα τό κεφάλι 
μου πίσω, είδα τών εύζώνων μου τά βλέμματα ν’ ατενίζουν υγρά άπό 
συγκίνησιν τό χλωμό εκείνο φως,ποϋ μάς έστελνε άπό ’κεΐ πέρα,ώς γλυκύ 
χαιρέτισμα ή σκλαβωμένη κόρη τής Ελλάδος’ ώνειρεύοντο φεΰ! καί αύ- 
τοί τήν στιγμήν εκείνην μια μεγάλη πατρίδα.. ..

’Εδώ ή φωνή του έπνίγη.
Καί έστρεψε τό κεφάλι του διά νά κρύψ/j ένα αδρό δάκου ποϋ άρ- 

γοκύλαγε τήν στιγμήν εκείνην σ’τό ώχρό μάγουλό του.

η

GZOtOV

— Θεέ μου πώς 
ολίγων λεπτών σιω- 
κύματα τρε' 
εκείνη τών τηλεβόλων ή γοργόν 
θανάτους! Μέ τί άγρι: 
βίλισμα εκείνο τών όβίδιον τό δα ιμονισμένο, τό 
άχυρα, τήν ζωήν καί έμούσκευε μέ αίμα τό χώμα καί έσκέπ 

αραγμένα τούς λόφους!
•ριμέναμεν άνυπόμονοι νά άκούσωμεν τούς βραδείς ήχους τής 
ος νά διατάσσουν πυρ.
έρρίφθημεν άκράτητοι μεθυσμ.ένοι άπό άγιον ενθουσιασμόν μέσα 

ας, ποϋ μάς έστελναν όμαδόν οί Τούρκοι καί έπροχωρού- 
άντοτε άφίνοντες πίσω μας πτώματα φίλτατα 
ου εις λόφον τόν εχθρόν, 
ε. Μάς ένεψύχωνεν ή πίσ 
τούς όποιους έβλέπαμε νά 
τοϋ πυρός τήν μάχην.

έσκίρτησεν ή καρδιά μου, ήρχισε πάλιν ύστεοα άπό 
ην, εις τόν βρόντον τών τηλεβόλων μας ! Τί μανιώδη 

λλοΰ ενθουσιασμού έσήκωσε μέσα εις τά στήθη μου ή μουσική 
όηχος, ή σημειώνουσα 

α αισθήματα έςεχείλισε τήν ψυχήν ρ
νόττες της υ.έ 
μου τό στρο- 
έσάρωνεν, ώς 
τάζε μέ πτώ-

ματα σπ 
Έπε

σάλπιγγας
Καί έΓΓ

εις τάς σφαίρας, ποϋ μάς ί 
σαμε, έπροχωρούσαμε τ 
καί έκτοπίζοντες άπό λόφ 

Ένικούσαμε εκεί τότι 
πεποίθησις εις εκείνους, τ 
εις την πρώτη ν γραμμ.ήν ι

πς εις τόν θεόν καί ή 
διευθύνουν άτάραχοι

ραυ,μην 
Γί ώφέλησεν ου. ως :

/. Λυτό ήτο το αποτέλεσμα. Καί 
ούλάχιστόν. Δέν εύρέθη 

υπερήφανα ή πατρί 
ένα ήρωϊσμόν τήν - 

;ων: θά είχαμε τώοα 
κόσμους, οί 

ην ανισον αύτήν πάλην

Ένικήθημεν 
σώσωμεν τήν τιυ,ην μας 
τούς οποίους είχε στολίσει τοσο 
μίδας νά σώση τουλάχιστον μϊ 
είχεν έμπιστευθή εις τά χέρια 
τοοωνήσωμεν εις τούς δύο ομ.οθρήσκους 
απαθή τά βλέμματά των εις 
τής Ημισελήνου :

ένικήθημεν χωρίς νά 
κανείς, άπό εκείνους 
μέ ολοχρύσους έπω- 

ιμήν της, τήν όποιαν 
:ό θάρρος νά βρον- 
οποϊοι έκάροωσαν 
τοϋ Σταυρού κατά

(

’Ενικήθημεν, άλλ’ ή τιμή μας έσώθη.
Δύνασθε νά μάς ονομάζετε μέ τό δοξασμένο όνομα ποϋ φέρομεν, 

χωρίς νά μάς κάνετε νά σκεπάζωμ.εν τό προσωπον άπό εντροπήν.
'II τιμή μας έσώθη.
Μπορούμε νά φέρωμ.εν ύπερηφάνως τό μεγάλο όνομα, που.μάς εκλη- 

ροδότησαν εκείνοι, οί όποιοι έξέπληξαν μ.έ τόσα δειγμ.ατα ήρωίσμ.οϋ τόν 
κόσμον καί διέλυσαν μ.έ το θειον φώς τής επιστημ.ης τά σκότη τής 
δ’.ανοίας.

II τιμή μας έσώθη.
*Αν δέν ήδυνήθημεν νά νικήσωμ.εν,έδείξαμ.εν τουλάχιστον, ότι ηξευ- 

οομεν ν’ άποθνήσκωμ.εν, καθώς εκείνοι.
Ήμεθα ολίγοι.
Περιμένετε.
Θά υ.άθωυ.εν καί νά νικώυ.εν. Λοκεί ότι γνωριζομ.εν ν’άποθνήσκωμ.εν.1 * 1 . 1 , ' ...Καί ή φωνή του ή άμφίβολος επαλλετο συγκεκινημενη, εν ω το 

βλέμ.μ.α του τό σβυμμ,ένο.ένεψυχονε τώρα κάποια λάμ.ψις φωσφοριζουσα.
Καί έσιώπησεν. Έστήριξε πάλιν τό ξανθό του .κεφάλι σ’τό γερό χέρι 

του καί έβυθίσθη εις ρεμβασμούς, έν ώ τό χλωμό πρόσωπό του συνε- 
στελλεν ακόμη ένας σπασμός οδύνης.Εις τό βλέμμ.α του είχε σβύσει πλέον 
ή λάμ.ψις εκείνη ή φωσφοριζουσα καί κουρασμένο πάλιν παρηκολούθει 
βραδέως πέρα σ’τό νέον Φάληρον τήν κίνησιν τοϋ πλήθους, τό όποιον 
ολίγον κατ’ ολίγον έγένετο αραιότερον.

— Καί πώς έπληγώθης δέν μοΰ είπες, τοϋ είπα.
— Πώς έπληγώθηκα, άπήντησε βραδέως, προσπαθών νά συγκεν- 

τρώσγ, τόν νοϋν του, ό οποίος, ποιος ήζευρει, ποϋ επλανάτο την στιγ
μήν έκείνην.... Ά ! έπληγώθηκα, έπρόσθεσε. μόλις έφθάσαμε εις τήν 
κοουοήν ένός λόοου, άπό τον όποιον εϊχαμεν εκδιώξει τους 1 ούρκους. 
Ήσθάνθην ένα νυγμ.όν σ τό στήθος, ’σάν κέντημα νυστεριού, και τίποτε 
άλλο. Έδιπλώθησαν τά γόνατά μου καί έπεσα σε μιά λουζα με τό χέρι 
σ’τό στήθος.

Μέ είχε διαπεράσει σφαίρα Μάουζερ κάτω άπό τήν δεξιάν κλείδα, 
τήν οποίαν έθραυσεν. Είδα νά κοκκίνιζα, πίσω άπό μιαν πέτρα σ τόν 
απέναντι λόφον ένα οέσι καί.... τίποτε άλλο. Λυτή ητο η τελευταία 
μου έντύπωσις’ έχασα πλέον τάς αισθήσεις μου. Συνήλθα εις το χειρουρ— 
γεϊον, όπου μ.οϋ έπέδεσαν τό τραύμα, έβυθισθην όμ.ως πάλιν εις μιαν 
χαύνωσιν, ή οποία μ.έ έκράτει ξένον, εις ότι συνεβαινε γύρω μου, καθ 
ολον το διάστημα τής μεταφοράς μου εις τάς Αθήνας. Εδώ συνήλθον 
άπό τήν χαύνωσιν έκείνην. Επάνω στο κρεβάτι τοϋ νοσοκομείου.

—Καί ύστερα: τοϋ είπα μ.έ ένα χαμόγελό πονηρό.
Δέν μ.οϋ άπήντησε. Εχαμήλωσε μόνον το κεφάλι του, καθώς θά 

έκανε υ.ικρός κατεργάρης συλ.λαμβανομ.ενο. επ αυτοφώρω να λειχη την 
σακχαροθήκην.

— Έλα! έλα τώρα! τοϋ είπα.πες μου. πώς έπληγώθης και εκεί μ.εσα. 
Έσήκωσε βραδέως τό κεφάλι του καί :
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—Τό ύπώπτευσα, μου άπήντησεν, ότι θά μέ παρεξηγοϋσες, όταν 
μέ έπεσκέφθης εκεί με'σα. “Ακούσε όμως. Θά σοϋ ανοίξω τήν καρδιά 
μ.ου διά νά ίδής δτ’. δέν θά εύρης έκεϊ με'σα δτ'. γχντίζεσχι.

—'Όταν άνοιξα τά μάτια μου, άρχισε. τό πρώτον πράγμα, ποΰ 
άντίκρυσα εκεί μέσα, ήσαν δυο μάτια γαλανά επάνω σ’τό κεφάλι μου 
γλυκά,άπείρως γλυκά, τά οποία συνέλαβα νά με θωπεύουν μέ ένα βλέμμα 
μελαγχολικό γεμάτο συμπάθειαν. Καί τά μάτια τοΰ λευκοΰ αγγέλου, 
ό οποίος έστέκετο στό πλευρό μου,σ’τό άνοιγμα τών 'δικών μ.ου, έχαμή- 
λωσαν, ένω στά δροσερά μάγουλά του άνοιγαν τά πέταλά των δέν ή- 
ςεύρω πόσα τριαντάφυλλα. Ήσθανόμουν τά βλέφαρά μου βαρειά, πολύ 
βαρειά, ’σάν να τά έσυραν δύο δάκτυλα σιδερένια καί έπάλαιον νά τά 
κρατήσω ανοικτά εις τήν απαλήν θωπείαν τοΰ βλέμματος εκείνου τοΰ με- 
λαγχολικοΰ τό οποίον μ.οΰ έφαίνετο ότι έχυνε κάποιο γλυκύ φώς εις τήν 
ψυχήν μου καί έξυπνοΰσε εις τά στήθη μου τά πληγωμένα τήν ναρκω
μένη ζωή μ.ου. Εις τά χείλη μου άνέβη ,ωρίς νά θέλω, ένα ψιθύρισμα 
ευχαριστίας εις τήν λευκοφόρον νοσοκόμον, ποΰ έγλύκαινε μέ τήν παρου
σίαν της σ’τό πλευρό μου τής πλε}ό πονεμένες στιγμές τής ζωής μου, 
άλλά μόλις έκινήθησαν τά χείλη μ.ου, έχαμ.ήλωσεν εκείνη τό ξανθό της 
κεοάλι, τόσο πολύ, ώστε ν’ άναπνεύσω τήν πνοήν της καί »ζέ ιζιά κί- 
νησιν τοΰ χεριού της χαριτωμένην έφερε τό κέρινο δάκτυλό της σ’τά αβρά 
χειλάκια της, ένω τό πρόσωπό της έφώτισεν ένα χαμόγελο Χερουβείμ. 
Καί τό ψιθύρισμα ποΰ έπλανάτο σ’τά χείλη μ.ου τά μαραμένα τό έπνιξε 
τό βαλσάμωμα έκεϊνο τής παρθενικής πνοής της. Καί ήσθάνθην τό ο
λίγον αίμα, ποΰ μ.οΰ είχε μείνει νά κυλιέται γοργώς εις τάς φλέβας μ.ου, 
ωσάν νά μ.οΰ έφύσησεν έκεϊ μέσα ή πνοή της έκείνη ή βαλσαμώδης τό 
σφρίγος τής ζωής, ποΰ μοΰ έλειπεν.

Ένόμισα ότι είχα τήν δύναμιν νά σηκωθώ. Ενοιωθα μέσα εις τά 
στήθη μ.ου τόν τόνον ζωής νέας, ό οποίος μοΰ έβίδωνε τάς χαλαρωμένας 
γο’ζοώσεις καί ιζοΰ έσοιγγε τους τένοντας τούς παραλυιζένους. Καί ιζέ . 1 * ‘ χ* " X ' 1 ’ ‘ένα τίναγμ.α εύρέθην, δέν ηζεύρω πώς, καθισμένος διά μίαν στιγμήν στό 
κρεβάτι μου.

Καί έπεσα πάλιν. 'Επεσα εις τήν αγκάλην τής νοσοκόμου μου, ένω 
κύμα αίματος θερμού έφευγεν άπό τήν πληγήν μου καί μ.οΰ έμούσκευε τά 
ένδύματα.

Το πρόσωπό μ.ου έβυθίζετο σ τά στήθη της.
Τά χέρια μ.ου έζωναν τήν μ.έσην της.
'Η αί’σθησις τοΰ σώματος εκείνου, ποΰ έσφιγγα σ’τά στήθη μ.ου έκοί- 

μιζε μέ κάποια ήδυπαθή νάρκη τάς αισθήσεις μ.ου καί τό αίμα τό θερμόν, 
ποΰ ένοιωθα νά φεύγη άπό τήν πληγήν μ.ου, μοΰ έχυνε κάποιαν χαύνωσιν 
εις τό σώιζα, ή οποία μέ έχώοιζεν ολίγον κατ ολίγο' άπό τήν ζωήν.

Καί άπέθανα. Δέν ήσθανόμην τίποτε. Ένα κλείσιμο τοΰ έγώ μ.ου 
εις τό Μηδέν καί το Μηδέν αύτό.... τό Απειρον....

Ά ! άν άπέθαινε κανείς έτσι πόσο γλυκύς θά ήτο ό θάνατος. Θά 
ήθελα νά έχω άπειρους ζωάς, έπρόσθεσε, διά νά πεθαίνω αιωνίως καί 
έκλεισε τά μάτια του, ώσάν νά έδοκίμαζεν άκόμη τήν γλυκύτητα τών 
στιγμών εκείνων.

— Η λειποθυμία μέ παρέδωσεν, έξηκολούθησεν, εις τόν ύπνον,ύπνον 
μ.ε όνειρα παράςενα, άπό τά όποια ένθυμοΰμαι μόνον τό πτερύγισμα ενός 
άγγέλου τριγύρω μ.ου μέ τό δάκτυλο σ’τά χείλη.

'Όταν έξύπνησα ήτο απόγευμα. Έβλεπα άπό τό παράθυρόν μ.ου τον 
ήλιον νά φεύγα, πρός τήν Δύσιν.

Περιέφερα γύοω τό βλέμμα μ.ου. Εύρισκόμην εις ένα δωμάτιον ευ
ρύχωρο καί ’ψηλό μέ τρία κρεβάτια σ’τό μέσον, έπάνω εις τά οποία 
έκάθηντο τρεις τραυματία1, μέ βιβλία σ’τά χέρια. Στό πλευρό των άπό 
ένα τραπεζάκι τής νυκτός οορτωμένο βιβλία καί μποτίλιες. Εις τόν τοί
χον κρεμασμένα τρία πηλίκια καί τρία ξίφη άξιωματικών. ’Απέναντι 
τής κλίνης τής ίδ'.κής μ.ου μαρμάρινος εστία μεγαλοπρεπής.

Καί τό 'ολέ'Ζ'ζα έζήτει κατόπιν τάπητας παγεϊς καί παραπετάσματα 
μεταξωτά, άλλ’ έσταμ.ατοΰσεν άνικανοποίητον εις έδαφος γυμνόν καί 
παράθυρα χάσκοντα άπρεπώςείς τόφώς τής ήμέρας, τό οποίον έπηδοΰσε 
έλευθέρως έκεϊ μέσα. Οί κρότοι τών αμαξών καί τοΰ τράμ. οί αδιάκοποι 
καί αϊ φωναί τών διαβατών αί όποίαι έφθαναν συγκεχυμένως εις τ’ αύ- 
τιά μ.ου, μέ έκαμαν νά εννοήσω, ότι εύρισκόμην σέ κάποιον κεντρικόν 
δρόμον.

Όλα αυτά όμως πολύ ολίγον μέ ένδιέφερον. Εκείνο τό οποίον μέ 
άνησυχοΰσε ήτο τό ότι δέν συνήντησα πουθενά τό βλέμμα τής νοσοκό
μου μ.ου.

Εις τό νυκτερινό τραπεζάκι τό ίδικόν μου διέκρινα μέσα εις ένα 
σωρό μ.ποτίλ'.ες ένα κομψό άνθογυάλι μέ μενεξέδες. Θά τά εδρεψεν έκείνη 
γιά ’μένα, έσκέφθην, καί έφθασα τό κομψό άνθογυάλι καί έβύθισα τό 
πρόσωπό μου σ’τούς μ,ενεξέδες. Εις τό λεπτόν άρωμά των ένόμισα ότι 
έπανεύρισκα τήν πνοήν της.Καί άνέπνεον, άνέπνεον, χωρίς νά χορταίνω, 
τό άρωμα έκεϊνο, όταν ήσθάνθην ένα λευκότατο χεράκι νά σύρα, τό άνθο
γυάλι καί μίαν κρυσταλλόηχο φωνίτσα νά μ.οΰ ψιθύριζα, γλυκά σ’τ αυτί:

Ήτο ή νοσοκόμος μ.ου. Καί μ.οΰ άπέσπασε τό άνθογυάλι καί έκά- 
θησε σ’τό πλευρό μ.ου.

II ιζοοοή της δέν μ.οΰ ήτο άγνωστος. Άνεννώρισα εις αυτήν ένα 
άπό τούς κομ.ήτας έκείνους, οί οποίοι άνατέλλουν κάποτε εις τους Αθη
ναϊκούς πεοιπάτους. άφήνοντες ’πίσω των κατά την οωτεινήν των πο
ρείαν στόματα άνοικτά και μάτια τεντωμένα άπό θαυμασμόν. Ένα άπό 
τά πλασματάκια έκεϊνα. τά οποία νομίζει κανείς καμωμένα άπό κάποια 
ιδιαιτέραν ζύμην πολύτιμον, πλασμένα διά νά θαυμ.άζωνται μ.όνον. καί 
τά οποία, όταν δέν βλέπεις, τά οαντάζεσαι ανάμεσα σ τά άνθη νά θω
πεύουν μ.έ τά έλαορώς οοδίζοντα δακτυλάκια των τά κοκκαλα τοΰ πιά
νου.Καί τήν συναντούσα τώρα πάλιν έκεϊ μέσα εις τήν άτμ.όσφαιραν έκεί- 
νην τών στενανιζών καί τής οδύνης την πληυ.αυοισ'ζένην άπό τήν βαοείαν
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όσμήν τοΰ ίωδοφορμίου νά άκτινοβολή μέσα είς τήν χιονόλευκον στολήν 
τής νοσοκόμου δέν ήξεύρω άπό ποιαν αγγελικήν αγνότητα καί νά μα- 
λάσση τώρα με τά ελαφρώς ροδίζοντα δακτυλάκια της τάς σπαραγμέ- 
νχς σάρκας καί ν’ άπολυμαίνη τά πυορροούντα τραύματα καί νά έπιδένη 
τάς αίμασσούσας πληγάς καί νά σκορπίζη τό βάλσαμον τό οποίον έχυνε 
τό χαμόγελό της τό αγγελικόν και νά έπιτυγχάνη μέ τήν θωπείαν τοΰ 
βλέμματός της τοΰ απαλού,ότι τό δπιον καί ή μορφίνη δέν κατώοθωναν.

Καί ήλθαν κατόπιν δι’ εμέ ή νύκτες, ή ατελείωτες νύκτες τοΰ πυ
ρετού καί τής αγωνίας, ότε ό ύπνος έδέσμευε κάθε ζωή έκεϊ μέσα καί 
μόνον είς τά βλέφαρα τά ίδικά μου ήρνεΐτο άσπλάγχνως νά καθήση. 
Καί άφηνε τότε έκείνη τό κρεβάτι της διά νά έρχεται νά. μέ ένθαρρύνη 
καί νά μέ παρηγορή. Η παρουσία της άπεμάκρυνε τάς μελανάς σκέψεις 
αί όποια! έπτερύγιζαν ’σάν φαντάσματα γύρω μου καί είς τήν γλυκεϊαν 
φωνήν της έλησμόνουν τήν αγωνίαν μου. Καί εύοίσκετο πάντοτε μία 
ιδέα νά μας χωρίση, διά νά γεννήση μίαν συζήτησιν καί ένα ευφυολό
γημα. διά νά μάς άνεβάση τό χαμόγελο σ’τά χείλη. Καί χωρίς νά τό 
έννοοΰμεν ή νύκτα περνούσε. Ώ! πόσο γρήγρωρα περνούσε !

Καί ολίγον κατ’ ολίγον κάποιο αίσθημα ευγνωμοσύνης βαθύ, μά 
πολύ βαθύ, μέ ύπεδούλωνεν είς τήν κόρην αύτήν, αίσθημα, πού πρώτην 
οοράν είς τήν ζωήν μου τώρα νοιώθω νά μού οωτίζη τόσον ζωηρώς τήν 
ψυχήν. Μή χαμογελάς! μή χαμογελάς! Δέν είνε τίποτε άλλο, ότι αι
σθάνομαι διά τήν κόρην αυτήν, είπε ζωηρώς.

Τό πρωί, έπρόσθεσεν, έπήγα νά τήν άποχαιρετήσω. Πριν μού δώσει 
τό χέρι της μού άοήρεσε τον επίδεσμον τού Νοσοκομείου καί μού έκρέ— 
αασε τό χέρι είς αυτόν. Καί άνέσυρε τό έπινώτιόν του καί άπεκάλυψε 
πλούσιον κρεμαστηρα επιοεσμον απο μεταζαν λευκοτατην φεροντα κεν
τημένου μέ πολλην λεπτότητα είς τό μέσον κλώνον δάφνης καί ύπ αυτόν 
τά αρχικά στοιχεία ενός ονόματος.

Τής έσφιγξα τό χέρι, έπανέλαβε, χωρίς νά δυνηθώ νά αρθρώσω 
λέξιν. ’Αλλα καί έκείνη ήτο πολύ συγκεκινημένη. Μού έδωσε τό χέρι 
της, χωρίς νά μοΰ είπή ούτε λέςιν.

Καί έκλείσθη βαρεία πίσω μου ή θύοα τού Νοσοκομείου είς τό ό
ποιον άφησα ένα κομμάτι άπό τήν ζωήν μου τό πλειό πονεμένο, αλλά 
καί τό πλειό γλυκύ.

— Πάμε ! πάμε ! τοΰ είπα, εκείνο τό όποιον αισθάνεσαι διά τήν 
ξανθήν νοσοκόμου σου δέν είνε δυνατόν νά είνε άλλο άπ’ ότι λέγεις.

Καί άφήσαμεν τό καφενεδάκι. Ό τροχιόδρομος έσχιζε τον αέρα μέ 
δαιμονισμ.ένα σφυρίγματα.

Μετά δύο ήυιέρας άπεγαιοε'τιζα τον έοωτευίλένον οίλον αου υ.έ ένα 
ολόθερμο φίλημα είς τον σταθμόν τού σιδηροδρόμου, Είχα επιτύχει νά 
τοΰ ύποβάλλω μέ χίλια τεχνάσματα τήν ιδέαν, ότι είνε ανάγκη νά ζη- 
τήση τήν ύγείαν του άπό τον άέρα τών βουνών τής πατρίδος του.

(Ιούλιος 1897) ΤΑΣΙΙΣ Ν. ΦΡΑΓΚΑΝΤΩΝΙ1Σ

Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΡΙΤΣΙβΤΗΣ ΓΑΡΙΒΑΛΑΗΣ
ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΙ ΓΑΡΙΒΑΜΙΝΟΥ lOMATDI ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ

(Έκ τελευταίας </ ωτογοαΐ/ ίας, ήν ύ ΓΑΙΊΒΑΑΜΙΪ εκαμεν 
είς Αθηναϊκόν φωτογραφείου)

Χζλ,Ι ’Αθήναι τον ειδον πρωίαν τινά ημέρας άλησμονήτου περιαγόμενον 
έν θριάμβω άνά τάς οδούς των καϊ Επευφημουμενον άπό τά συνοδεύοντα 
πλήθη. Ο θρίαμβος οντος άπλοϋς, άνευ συστηματικής όργανώσεως είχέ τι τό 
κοινόν προς Εκείνους τούς 
οποίους πάλαι ποτέ οί πρό
γονοί του 'Ρωμαίοι Ετέλουν 
προς τιμήν τών μεγάλων 
τοΰ Καπιτωλ'ου προμάχων. 
Είχε τό κοινόν ώς προς 
την Εκδήλωσιν, άλλ’ ώς προς 
τό αίτιον τό προκαλέσαν 
αυτόν ητο πολλω ανώτερος. 
Ούτε κατάκτησις χωρών, 
ούτε λαών ύποδούλωσις, 
ουδέ καταστροφή Εχθροΰ 
άπειλήσαντος βωμούς καϊ 
Εστίας ητο ή αφορμή τοΰ 
θριάμβου. Ό Επιφανής τής 
'Ιταλίας πολίτης ήγετο Εν 
πομπή, διότι ήρχετο Επί
κουρος μαχητής τής Ελευ
θερίας τών λαών, τής με
γάλης αυτής θρησκείας, τήν 
οποίαν ό Βρούτος καθιέ
ρωσε διά τοΰ αίματός του 
καϊ τήν οποίαν μετά τών 
συναγωνιστών του οντω με- 
γάλην Εν τή ίδια πατρίδι 
άνεδειζε. 4ι αρετής οι άν- 
δρες άναδεικνύονται κρείτ- 
τονες εαυτών, ύψοΰνται 
ύπεράνω τών συγχρόνων και 
παρίστανται ύπερασπισταϊ 
τών ανθρωπίνων δικαίων. 
’Εν τή αρετή κεΐται τό μυ
στήριον τής δυνάμεως τών 
Θρασυβούλων, τών Κιγκι- 
νάτων, τών Ούασιγκτώνων.
Ή κάθοδος τοΰ υιοΰ Γαριβάλδη είς τήν Ελλάδα ήτο έργον βέβαια άρετής. 

Το έτος όπερ — ευτυχώς—Εγγίζει προς τό τέρμα αύτοϋ ήτο τής Ελλάδος τό 
1870. Τό τρομερόν έτος 1 ΕίΙΊΪίΐάο tCTTlble '. "Οταν παρέλθη ή πρώτη θλΐ'ψις 
τών Εντυπώσεων, ή μνήμη τών πατριωτών θά στραφή εύγνωμονεστέρα προς 
Εκείνους, οιτινες παρά πάσας τάς ύλιστικάς καϊ χαμαιξήλους τοΰ αίώνος άρχάς, 
εξακολουθοϋσιν υντες έτοιμοι νά προκινδυνενωσι τών μεγάλων, τών εύγενών, τών 
γενναίων άρχών Ή πολιτική τοΰ Μέτερνιχ δύναται νά διαν.ωμωδή πάντα ταΰτα 
μέ τό πρακτικόν καϊ φαΰλόν της πνεύμα, δύναται δέ καϊ νά Εξουδετεροΐ διά 
τής υλικής τοΰ αίώνος βίας πάσας τάς μεγάλας διαθέσεις καϊ Ενέργειας άδιά- 
φορον" τό έργον τών αποστόλων τής άνθρωπότητος, τό έργον τών προμάχων 
αυτής παραμένει ιερόν, μέγα. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν· ΚΑΛΑΙΣΠΕΡΗΣ
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ΙΑ τών διαπρεπεστέρων μορφών τοϋ μεγά
λου καί πλουσίου έν τμ ξένμ έλληνισμοϋ, 
μία πατριωτική καρδία,μία έλληνική ψυχή, 
είνε ό έν Βιέννμ διαμένων μεγάπλουτος 
"Ελλην ομογενής κ. Σπυρίδων Τοπάλης. 
Ή Ελλάς όσον καί άν δυάτυχήόμ, όποιας 
δήποτε συμφοράς καί άν δοκιμάσμ, όπόταν 
έχμ τέκνα, ώς τόν Σπυρίδωνα Τοπάλην, 
περικλείοντα έν τμ ψυχμ των άγνότατον 
καί μέγα τό αίσθημα τοΰ πατριωτισμού, δέν 
δύναται παρά νά έλπίζμ είς λαμπρόν καί 
ένδοξον μέλλον.

Ό κ. Σπυρίδων Τοπάλης είνε έκ τών 
Ελλήνων έκείνων, τών τόσον ολίγων δυσ- 

λυπηράς περιστάσεις διά τό "Εθνος, οϊτι-τυχώς εις τάς σημερινός
νες συνδέουσιν άμεσώτατα τήν τύχην των και τά αίάθήματά των 
μέ τήν τύχην καί τά αισθήματα της πατρίδος. ΙΙαν άλγος διά τήν 
'Ελλάδα είνε καί δι’ αύτούς άλγος, πασα συμφορά διά τήν πατρίδα 
είνε άτομική καί δι' αύτούς συμφορά. Τά όνειρα δέ και οί πόθοι ενός 
όλοκλήρου έθνους συγκεντροΰνται έν αύτοϊς μέ δλον τό σφρίγος καί 
τόν ζήλον, δν δύναται νά έξεγείρμ εις μίαν μεγάλην καί εύγενή ψυχήν 
ή ύψηλή έννοια τής Πατρίδος.

Τό όνομα τοϋ έν Βιέννμ άποκαταστημένου όμογενοϋς κ. Σπυρί
δωνος Τοπάλη είνε πασίγνωστον έν τε τω έλευθέρω καί δούλω έλλη- 
νισμφ, τελευταίιος δέ κατά τόν άτυχή ήμών άγώνα κατέστη τοσοΰτον 
γνωστόν είς πάντας, ένεκα τών μεγάλων χρηματικών άρωγών τής 
οίκογενείας Τοπάλη πρός τήν Πατρίδα καί τούς έκ τοΰ πολέμου δυσ- 
τυχήσαντας, ώστε χιλιάδες ψυχών δεινοπαθηόαόών εύλογοΰσι τούτο.

Ό κ. Σπυρίδων Τοπάλης κατάγεται έκ τής τόσον εύάνδρου δσον 
καί πολύπαθους έλληνικωτάτης ’Ηπείρου. Ό πατήρ του Γεώργιος Το- 
πάλης ήτο προϋχων τοϋ Συρράκου τής ’Ηπείρου, είχε δέ λάβμ ώς 
σύζυγον τήν 'Ελένην Δήμα, άνεψιάν τοΰ άειμνήστου Κωλέττη. Ή 
σύζυγος τοΰ Γεωργίου Τοπάλη έφημίζετο καθ’ άπασαν τήν "Ηπειρον 
ώς μια τών διαπρεπεΟτέρων καλλονών. Τήν καλλονήν της μαθών ό 
τότε τύραννος της δυστυχούς 'Ηπείρου διαβόητος Άλή Πασσάς έζή- 
τησε ν’ άφαρπάσμ τήν χριστιανόν Έλληνίδα. Πρό τοΰ κινδύνου τού
του εύρεθείς ό σύζυγός της Γεώργιος Τοπάλης, ήναγκάσθη νά έκπα- 
τρισθμ" καί νά φύγμ οίκογενειακώς είς Κέρκυραν σώσας τήν τιμήν 
τής συζύγου του καί τήν ζωήν του ώς έκ θαύματος. Μετά τής οίκο
γενείας Τοπάλη ήναγκάσθη νά έκπατριόθμ καί νά φύγμ είς Κέρκυραν 
καί ή οικογένεια Δήμα, ένθα έπί πολΰν χρόνον άμφότεραι αί οίκο- 
γένειαι τοΰ τε Τοπάλη καί Δήμα έν άσφαλεία διέμειναν.

Μεταξύ τών τέκνων τοϋ Γεωργίου Τοπάλη ήτο καί ό Σπυρίδων. 
Φλέγόμενος ούτος παιδιόθεν ύπό τής έπιθυμίας, όπως έπιδοθμ είς τό 
έμπόριον, δι’δ έκτακτον δλως ιδιοφυίαν έδείκνυεν, έκ Κερκύρας μετέβη 
είς Γαλάζιον τής Ρουμανίας, ένθα κατέγινεν είς διαφόρους έμπορικάς 
έπιχειρήσεις, είς άς έέειξεν έλληνικωτάτην όντως τέχνην καί εύφυΐαν, 
δραστηριότητα καί έπιχειρηματικότητα. Ταχέως άποκτήσας μεγάλα 
κεφάλαια χρηματικά, έξηκολούθηόεν εμπορευόμενος καί διαχειριζό- 
μενος ταΰτα μέ τόν αύτόν_ ζήλον καί τήν αϋτήν ικανότητα. Έν 
Γαλοζίω ένυμφεύθη τήν Σοφίαν Γεωργίου, μόνην θυγατέρα τοΰ έξ 
Άνδριανουπόλεως εύπόρου' όμογενοϋς ΙΙαν. Γεωργίου, δεκαεπταέ-



τιδα νεάνιδα, διακρινομένην διά τήν ωραιότητά της, διά τήν έλληνο- 
πρεπή Αγωγήν της καί διά τάς πολυτίμους άρετάς της, Ιδίως δέ διά 
τά φιλανθρωπικά της αίάθήματα.

Ό κ. Σπυρίδων καί Λ κ. Σοφία Τοπάλη Απέκτηάαν τρία τέκνα 
διά τήν έπιμεμελημένην καί λαμπρήν Ανατροφήν τών όποιων μετέ- 
Οτηάαν τό 1870 έκ Γαλαζίου καί έγκατεθτάθηάαν έκτοτε έν Βιέννμ. 
Τά τέκνα των ταϋτα άνέθρεψαν φιλοάτόργως καί έμόρφωόαν έξαι-
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ρέτως έν τη μεγαλουπόλει έκείνη., οπού δύνανται νά έκπαιδεύόωόι τά 
τέκνα των γονείς τοιαύτης κοινωνικής περιωπής, τοιούτων πατριω
τικών αισθημάτων καί τοιούτων εύγενών οικογενειακών παραδόσεων.

Έκ τών δύο θυγατέρων των τήν μίαν, τήν πρεσβυτέραν όνόματι 
Μαρίαν ύπάνδρευόαν έν Βιέννη, μετά τοΰ πρώην υπουργού κ. Δ. Μ. 
Καλλιφρονα, τού γνωότοτάτου πολιτικού και συμπαθεότάτου άνδρός 
έν Άθήναις, δπου τοσοΰτον γνωσταί είσιν αί άρεταί καί τά φιλανθρω
πικά αίσθήματα, ή εύγένεια καί ό πατριωτισμός της διακεκριμένης 
δεσποίνης. Τήν έτέραν θυγατέρα των όνόματι Ελένην, κόρην χαριε- 
ότάτην καί ύπό παόαν έποψιν έξοχον, ύπάνδρευόαν κατόπιν μετά 
τού κ. Γεωργίου Άργυροποϋλου, τού ήδη διαπρεπούς διπλωματικού 
πράκτορος έν Σόφια τής Βουλγαρίας.

Ό κ. Σπυρίδων’ καί ή κ. Σοφία Τοπάλη έν Βιέννη έκτοτε διαμέ- 
νοντες, ούδέποτε έλιιόμόνηόαν τήν μικρόν μας Ελλάδα, έρχόμενοι πάν
τοτε άρωγοί πότε πρός αύτό τό κράτος διά μεγάλων χρηματικών έπι- 
χορηγήσεων, πότε πρός τά διάφορα έν Άθήναις καί τη. λοιπή Έλλάδι 
φιλανθρωπικά καταστήματα, ούκ έστι δέ άριθμός τών δωρεών των. 
’Ιδίως ή οίκογένεια Τοπάλη, δωρήόαόα άλλοτε είς τό "Εθνος καί δύο 
πυροβόλα, έβοήθηόε διά μεγάλων χρηματικών ποσών τόν τελευταϊον 
άγώνα, περιφανή άποτελέόαόα έξαίρεσιν μεταξύ πολλών άλλων όμο- 
γενών, οϊτινες έκράτηόαν παραδόξως όσον καί γλίόγχρως κλειστόν τό 
χρηματοφυλάκιόν των πρός τούς άγώνας καί τούς κινδύνους τής Πα
τρίδος. 'II εύγνωμοόύνη τών Ελλήνων θά διαμένη αίωνία πρός τήν 
μεγάπλουτον καί πατριωτικωτάτην οικογένειαν Τοπάλη."Απαν τό έλεϋ- 
θερον Ελληνικόν ’Έθνος πάντοτε θ’ άφιερώνη τήν ψυχήν του εις εύχάς 
υπέρ τών έν τη ξένη τιμώντων αύτό εύγενεότάτων τούτων πατριω
τών. Ό Θεός άς χαρίζη είς αύτούς άπειρον ζωήν, δπως καί άλλοι 
σκοποί ’Εθνικοί, τύχωσι τής μεγαλοπρεπούς χορηγίας των, έπ' άγαθω 
τοΰ μέλλοντος τής φιλτάτης ήμών Πατρίδος.

ΝΤΑΞΙΟΣ υίός τού πατρός του, ή έν- 
σάρκωόις τού πατριωτισμού, τής εύγε- 
νείας καί τού ελληνικού χαρακτήρος 
εΐνε ό υίός τού Σπυρίδωνος Τοπάλη, 
κ. Παναγιώτης Τοπάλης.

Συνεχίζων τάς άρετάς καί τάς έλλη- 
νικάς παραδόσεις τής οικογένειας του ό 
Παναγιώτης Ί’οπάλης, κατέστη ή λα
τρεία τού ελληνισμού, Ιδίως διά τάς 
τελευταίας γενναιοτάτας Ιδιαιτέρας του 
συνδρομής ύπέρ τοΰ άγώνος. Αί πρός 
τήν πατρίδα, πρός τούς δυότυχήσαν- 
τας πρόσφυγας καί εφέδρους δωρεαί του 
ύπερδαίνουόι τό ίίιιιόν έκατοιιρύριον. 

Ρίπτοντες εν βλέμμα έπΐ τών συν
δρομών τών έν τώ έξιοτερικώ ομογενών,

ας παρέόχον ούτοι είς τόν τελευταϊον πόλεμον, έν μόνον όνομα βλέ- 
πομεν άνερχόμενον είς τόσον ύψος φιλοπατρίας καί μεγαλοδωρίας: Τό 
όνομα τοΰ ΙΙαναγιώτου Τοπάλη. Έάν άπαντες οί έν τίί ξένη μεγά- 
πλουτοι 'Έλληνες ήκολούθουν τό εύγενές παράδειγμα τού φιλοπάτριδος 
τούτου άνδρός, βεβαίως τ’ άποτελέσματα τού τελευταίου άγώνος λίαν 
διαφορετικά ήθελον ηόθαι. Δυστυχώς όμως οί "Ελληνες τού εξωτερικού 
είς την δεινήν θέόιν, είς ήν εύρέθη ή Ελλάς κατά τό άτυχες παρελθόν 
έτος, δέν έφάνηόαν άπαντες ' άντάξιοι τής άποότολής των καί τής 
καταγωγής των. Εντεύθεν, έξαίρεσιν καταφανή, δόον καί λαμπρήν 
παρέχει ή πατριωτική ενέργεια καί δραόις σήμερον τού Π. Τοπάλη, 
ου ή άρωγή άείποτε έόχεν ώς έλατήριον τόν άγνότερον πατριωτισμόν.



Ό κ. Παναγιώτης Τοπάλης Απεπεράτωόε τάς όπουδάς του έν 
Βιέννμ, ένθα έπί μακρά έτη μελετών καί όπουδάζων έξεπαιδεύθη είς 
τήν γεωπονίαν, λαμπρώς τελειοποιηθείς έν Λειϋία, έξ Αληθούς έρω
τος πρός τήν γην όρμηθείς, πρός φιλόπονον καί γόνιμον γην, ήτις 
ποτιζομένη έκ τοϋ ίδρώτος τών καλλιεργούντων αυτήν Ανταμείβει 
γενναίως τούς μόχθους καί τούς Αγώνας αυτών.

Άλλα παρά τήν θετικήν επιστήμην του ό Παναγιώτης Τοπάλης 
κατέγινε μεγάλως όσον καί ευχαρίστως είς εγκυκλοπαιδικός σπουδής, 
μορφωθείς τελείως, Αποκτήσας εύρείας καί άπειρους γνώσεις, έκμαθών 
είς τό λαμπρώς γράφειν καί δμιλεΐν πλείστας γλώσσας.

Γλυκυτάτη μορφή, χαρακτήρ εύγενής καί ευπροσήγορος πρός 
όλους, φύόις Αληθώς μετριόφρων, Ιδιαιτέριος έκλεκτή καί προνομίου-
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χος άπαιχθανόμενος, δόον ούδεϊς άλλος τάς επιδείξεις, είνε εις των 
εύφυεότέρων καί τών μάλα εύπαιδεύτων έλλήνων. Εϋχαρις_είς τήν 
Ιδιαιτέραν ομιλίαν του, άντιλαμδανόμενος τά πάντα εύχερώς, άνέ- 
πτυξεν έν τμ έξαόκήσει τοϋ έμπορίου τοιοϋτον ζήλον καί τοιαύ- 
την ενέργειαν, ώστε προήγαγε τά πατρικά κεφάλαια μεγάλως.

Μετά τήν άποπεράτωσιν τών σπουδών του, έγκατεστάθη είς Chi- 
toc τής Ρουμανίας, ένθα κατέγινεν είς τήν επίβλειψιν και τήν 
άνάπτυξιν τών άπεράντων γαιών τής ιδιοκτησίας του, έπιΟτημο- 
νικήν τήν καλλιέργειαν έφαρμώσας έν αΰταΐς.

Έν Ρουμανία είτα ίδρυσε παμμέγιΟτον έργοστάσιον οινοπνευμα
τωδών ποτών, ού τά προϊόντα χαίρουΟι μεγίστης φήμης καί έχου- 
σι λίαν εΰρεΐαν τήν κατανάλωόιν.

Έκ φύσεως αισθανόμενος Ιδιαιτέραν δλως κλίδιν, πρός τά ταξεί- 
δια, έπεδκέφθη έκτος δλων τών χωρών τής Εύρώπης, τήν Αίγυ
πτον, τάς ’Ινδίας καί άλλα μέρη, άπό παντού άποκομίζων μετριο- 
φρόνως άληθεϊς καί πρακτικός γνώσεις, εύρύνων τήν μάθησίν του, 
τα πάντα μελετών καί τά πάντα προσέχων. Τώ~ 1896 έτέλεσε τους 
γάμους αύτοϋ έν Χάγμ τής ’Ολλανδίας μετά τής χαριεστάτης καί 
διακεκριμένης διά τήν μόρφωσιν καί τήν οικογένειαν αύτής, Λου- 
κίας Βάν Σιέλε (Loucie van Schelle).

Εύγνώμων ό δήμος τών ’Αθηναίων πρός τόν φιλοπάτριδα άνδρα 
δι’ δσας μεγάλας ευεργεσίας καί Αγαθοεργίας προσέφερε πρός τήν 
Πατρίδα καί τήν Ελληνικήν κοινωνίαν, όμοθύμως_καί, όμοψύχως 
ώνόμασε μίαν τών όδών τής πόλεως ’Αθηνών διά τοϋ ονόματος τοϋ 
Παναγιώτου Τοπάλη. Τήν άπόφαόιν ταύτην τοΰ Αημοτικοϋ Συμβου
λίου ’Αθηναίων πληρέστατα δικαιολογών καί έπιδοκιμάζων ό Αθη
ναϊκός τύπος θερμώς έπμνεόε καί άφειδώς έπλεξε τό έγκώμιον 
τοΰ πατριώτου νέου διά ζωηρών γραμμών. Οίαδήποτε τιμή, είναι 
κατωτέρα τών αισθημάτων τοϋ συμπαθεάτάτου άνδρός. Μεγαλόκαρ · 
δος πατριοίτης, μή κανονίζων τό ιδανικόν καί τόν ένθουάιασμόν 
τής "ψυχής του, τής φλεγούσης καρδίας του τούς πόθους έκ των 
κυμάνόεων τοϋ Χρηματιστηρίου. Τό δνειρον τοϋ Παναγιώτου Ίο- 
πάλη είναι ή ΐϊατρίς καί ό εύλογηθείς πλοΰτος δργανον τιμής 
τής Πατρίδος. ...

Καθήκον πατριωτικής εύγνωμοσύνης θεωροΰσα, οτι εκπληροι η 
«Ποικίλη Στοά», παραθέτει είς τήν λοιπήν πινακοθήκην της 
έφέτος καί τάς εικόνας τών δύο μεγάλων αύτών πατριωτών, τοΰ 
πατρός καί υίοΰ Σπυρίδωνος καί Παναγιώτου Τοπάλη, τιμώόα δύο 
τών εύγενεότέρων καί πατριωτικωτέρων τέκνων τοΰ Ελληνισμού, 
τά όποια τοόοΰτον γενναίως έδρασαν είς τόν τελευταϊον δεινόν 
άγώνα τής Ελλάδος. Τοιαϋται άρεταί φιλοπατρίας δέν βλαδτάνου- 
όιν άτυχώς πλέον έπί τής ελληνικής γής, έφ' ής μόνον αί άκανθαι 
τοϋ έγωϊόμοϋ καί τοϋ φθόνου προβάλλουόι πανταχοϋ ....

(Πρόεδρος τής Βουλή; τών Ελλήνων)

νομα έπιφανές, ένδόξου καί δημοφιλούς έν Ζακύνθω οικογένειας, ήτις άπό 
τής έπαναστασεως τον 1821 έξόχως έδρασεν έν τή νήσω. Αισθήματα εύγενή, έκ 
παραδόσεων καί έξ Ιδίας άγωγής. Μόρφωσις άρτια, έπιμεμελημένη. Πατριώτης. 
'Τποστηρικτής τοΰ καλού. Μετριόφρων. ’ Ιδού & κ. ’Αλέξανδρος Σπ. Ρώμας, ~ον 
ή ψήφος τής Βουλής άνήγαγεν είς τό ΰψιστον άξίωμα τοϋ Προέδρου. Γεννηθείς 
έν Ζακύνθω, έσπούδασεν έν 'Αθήναις τά νομικά, τελειοποιηθείς έν Παρισίοις. 'Ηλι
κίας μόλις 34 έτών, είνε ό πρώτος πρόεδρός Βουλής, οστις είς τόσον νεαράν ηλικίαν

■p, έγένετο Πρόεδρος τής Βουλής ΠρΙν η γίνη τοιοϋτος, ώς άντιπρόεδρος έδειξε ξη- 
Ιεντά χαρίσματα, διεξήγοντο δέ προεδρεύοντος αύτού άμέμπτως αί συζητήσεις. 

ί&Α'Γ-' Ηδη, έπικροτούσης σνμπάσης τής κοινωνίας, ήρθη είς το ύψηλότατον άξίωμα. 
Καί δικαίως. Λιότι ό κ. Ρώμας δέν ήρκέσθη είς μόνην τήν ευγένειαν τής κατα- 

Κ&ώ γωγής. "Εδειξεν αυτενέργειαν, μορφωθείς fig τέλειον τύπον άνδρός ευρυμαθούς. 
Ικί?' Τη» μόρφωσιν τον ονχί έξ έπιπολής άλλ’ άληθή, πλαισιοΐ ένθουσιώδης πατριω- 

5 rtff(«>g, πόνος προς τήν πατρ δα καί τά ιδεώδη αυτής. Καί τήν φιλοπατρίαν του 
,; αίτή» έπεδείξατο κατά τον τελευταϊον πόλεμον, οτε καίτοι βουλευτής καί πάσης 

lgg: στρατιωτικής νποχρεώσεως άπηλλαγμένος, έδραμε μετά τον Στρατηγού Γαριβάλδη 
έπολέμησε γενναίως έν Αομοκω παρά το πλευράν τον, ώς ταγματάρχης τον 

^ Γαριβαλδινού σώματος. Ως Πρόεδρος τής Βουλής ό κ. Ρώμας, εύθνς τήν πρώτην 
ι ήμέραν τής έκλογής τον άπέδειξεν έκτακτα χαρίσματα ευφράδειάς καϊ νοημοσύνης, 

^^■■τ,^Χ,ρσ>νήσας ώραιότατον λόγον έν τή Βουλή. Εϋελπις διά τήν δοκιμασθεϊσαν Πα- 
Κρ^τρίδα, δεν άπεθαρρύνθη έκ τών άτυχιων αύτής πεποιθώς, οτι ή τιμή δέν έμειώθη. 

^^Κί^ρώτη φωνή μετά τά άτυχή γεγονότα, ήτο ή τοϋ κ. ’Αλ. Ρώμα, φωνή ένθαρ- 
■Ε£ήΡυ*’Τικη) σθεναρά. Τήν φυσιογνωμίαν τοΰ εύγενοΰς Ζακυνθίον βλαστόν μετά χα- 
Ββύ l?“S παραδίδομεν είς τήν δημοσιότητα διά τής έκφραστικής εικόνας του.τον.
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(Άπέθανεν έν Άθήναις τήν 12ην ’Οκτωβρίου 1897) -

, Ιωάννης Σερπείρης, όν μετά τόσης τιμής προέπεμψεν εις τήν
ειρήνην τοΰ τάφου κοινωνία δλοκληρος, υπήρξε τύπος άνδρός μεγαλεπι- 
δόλου και πρωτουργοΰ έν τή βιομηχανική έργασία, κολοσσός αληθής πρωτο
βουλίας και ένεργητικότητος και πνεύματος επινοητικού μοναδικής πρακτι- 
κοτητος. Υπέροχος βιομηχανική προσωπικότης, ό κυριώτατος μοχλός τής

I

»-■

Ε,'
ΐ<·-·

έν Έλλάδι άναγεννηθείσης μεταλλευτικής και μεταλλουργικής ζωής,δι’έρ- 
γασίας μακρας και γιγαντιαίας και θελήσεως απέραντου, πρός δέ ζηλευτού 
θά^ους, συνέδεσε' τό όνομά του μετά τής προόδου ύψίστου βιομηχανικού 
έργου, διότι ακριβώς εις τόν Ίωάννην Σερπιέρην οφείλεται τής μεταλ
λευτικής βιομηχανίας έν τή πατρίδι ήμών ή εισαγωγή, έξ ής χιλιάδες Ελ
ληνικών οικογενειών άποζώσι και χιλιάδες Ελλήνων έργατών ευρον πόρον 
ζωής. Είναι γνωσταί αί βιομηχανικαί δυσχέρειαι καί αί πολιτειακαί περιπέ
τειας άς ύπέστη ή νέα αϋτη είσαχθεϊσα εις τήν Ελλάδα βιομηχανία έν τή 
αρχή αυτής. Εις τήν πρωτοβουλίαν, τήν έπιμονήν καί τήν νοημοσύνην τού 
I. Σερπιέρη αποδίδεται δικαίως ή ύπερφαλάγγισις τών μεγάλοιν αυτών έμ- 
ποδιων καί ή μετά ταύτ'α ί'δρυσις τής Γαλλικής Εταιρίας τών Μεταλλείων 
τοΰ Λαυρίου, ήτις απασχολούσα κόσμον όλόκληρον έκ τών έργατικών τάξεων, 
ακμάζει σήμερον ύπό τήν διαπρεπή διεύθυνσιν τού μονογενούς υιού αυτού 

7 ,κ. Φερδχνάνδου I. Σερτηέρη, άνδρός φιλομούσου καί εΰγενεστάτου, είλι-
κρινώς άγαπώντος τήν χώραν ήμών καί στενώς συνδεθέντος μετά τής Ελλη
νικής κοινωνίας. - ;

Ή Ιστορία τής ζωής τού Ίωάννον Σερπιέρη παρέχει τήν άπλουστέραν 
βιογραφικήν έξέλιξιν, καίτοι ό βίος αυτού έπληρώθη δραστηριότητος, πρω
τοβουλίας, έπινοήσεως, μεγάλης πρακτικής έργασίας. Έγεννήθη έν Rimini 
τής ’Ιταλίας τώ 1832, τή γεννετείρα πόλει τής ώραίας Φραγκίσκας, ήτις 
ένέπνευσεν είς τόν Δάντην τό άμίμητον έπεισόδιον τής δαιμονίου τριλογίας 
του. Ό πατήρ του ’Ερρίκος Σερπιέρης, άρχαϊος Γερουσιαστής, είς τών 
πρωτεργατών τής ’Ιταλικής Παλιγγενεσίας, υπήρξε μέλος τής τριανδρίας, 
ήτις έκυβέρνησε τήν Ιταλίαν τώ 1848. Ό ’Ιωάννης Σερπιέρης, συνεχί
ζων τό μέγα παράδειγμα τοΰ πατρός αυτού, νεότατος συμμετέσχε τών πρός 
άπελευθέρωσιν τής πατρίδος του άγώνων, άναγκασθείς ώς όλοι οί θερμοί 
τότε πολέμιοι τών καταπιεζόντων τήν ’Ιταλίαν τυράννων, νά ϋποβληθή εις 
έκουσίαν έξορίαν. "Υποπτος γενόμενος παρά τή Παπική Κυβερνήσει, κατέ- 
λιπε τό πάτριον έδαφος καί κατέφυγεν είς τήν Μασσαλίαν.’Έκτοτε άρχεται ή 
μέλλουσα εύεργετικωτάτη διά τόν τόπον ήμών βιομηχανική δράσις τού 
I. Σερπιέρη, καί ή πρώτη κίνησις πρός άληθή άναγέννησιν -τού Λαυρίου 
έκ τής τέφρας αυτού άπό τής έποχής έκείνης χρονολογείται. Χρησιμοποιών 
δ άνήρ τάς γνώσεις αύτοΰ καί φέρων ώς έφόδια όξυτάτην άντίληψιν καί 
έπιχειρηματικόν πνεύμα, άνεφάνη τέλειος δημιουργός καί εισηγητής τής 
έν Έλλάδι μεταλλευτικής βιομηχανίας, δι’ ής έπλούτισε τό Λαύριον καί 
άνωκοδόμησεν έν αύτώ νέον π),ήρες καί τέλειον οικοδόμημα. Ό θαλασ- 
σόδαρτος βράχος τοΰ Λαυρίου, δ μέχρι τών χρόνων έκείνων προσιτός μόνον 
εις τούς ναυτιλλομένους, οσάκις βαρύς χειμών τούς έξηνάγκαζε νά ζητήσωσι 
καταφύγιον είς τόν λιμένα του, χάρις εις τήν εισαγωγήν τοΰ σπουδαιοτάτου 
αύτοΰ κλάδου τής βιομηχανίας, καί είς τούς μακρούς άγώνας, διά τής πολυ
χρονίου μεθοδικής καί έντιμοτάτης έργασίας τοΰ I. Σερπιέρη, μετεολήθη 
τήν ώραίαν Βιομηχανικήν πολίχνην τής σήμερον, τήν χορηγοΰσαν ζωήν
τοσαύτας έργατικάς χεΐρας. "Απασα ή προοδευτική αυτή μεταβολή είναι δη
μιούργημα τοΰ I. Σερπιέρη. Προνομιοΰχος μορφή, άπό έκείνας, εις άς ή 
φύσις έξωτερικεύει τόν προορισμόν 0t’ άς τάς έγέννησε, νοΰς έπιχειρημα 
τικός άπό τούς τελειοτάτους. Χρήσιμος καί ευεργετικός είς τήν όλην κοινω
νίαν, έμπορική φυσιογνωμία πρώτης δυνάμεως, άπό τάς μάλλον, συμπαθείς, 
τάς κατοπτριζούσας είς τήν ψυχήν των τό μέλλον τής κοινωνίας ολοκλήρου,

εις
εις

rz.

/



X

314 ΠΟΙΚΙΛΗ - ’V?

εις τήν όποιαν άφοσιοΰνται, τάς θετικός και ασφαλείς άλλα μεγαλοφυείς 
προοδευούσας. Τον Σερπιε'ρην έτίμησεν ή Ελληνική Κυδέρνησις διά τοϋ 
χρυσοϋ σταυρού τοϋ Σωτήρος, και πλεϊστα άλλα κράτη έκόσμησαν τά στήθη 
αύτοϋ δι’ άνωτάτων παρασήμων. Μέγας ώς επιχειρηματίας ύπήρξε και άνήρ 
έξόχως φιλόκαλος και καλλιτέχνης, διά τοϋ πλούτου αύτοϋ γενναιοφρόνως 
και πάντοτε άθορύδως συντρέξας και ύποστηρίξας φιλομούσως τάς ωραίας τέ- 
χνας,ένισχύσας και εύεργετήσας προθύμως πάσαν αξίαν συμπάθειας ΰπαρξιν.

Εις τάς γραμμάς αύτάς έγκλείεται πλήρης ή φωτεινή εργασία τοϋ 
Ίωάννον Σεοπιέοη, ή καταλιποϋσα είς τήν κοινωνικήν παρ’ ήμΐν ζωήν 
άπειρα τά εύεργετήματα αύτής, δι’ ων θά εύλογήται διαρκώς τό ονομα 
καί ή μνήμη τοΰ πρώτου αύτής χορηγού καί μεγάλου θεμελιωτοϋ.

'Άς σκεπάζη αύτον ελαφρά ή γή 
πησε καί εύηργέτησεν.

τής θετής πατρίδος, ήν ώς ίδιαν ήγά-

■

ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΑΛ. ΣΚΟΥΖΕ

.ΧΤΧ 1 μάχαι έρριπτον κάτω άξιωματικούς κ αί δτρατιώτας, φονευο 
μένους ή τοαυματΐζομένους άπό τάς εχθρικός όδΐδας καί τάς σφαί

ρας. Καί μετεκομίζοντο έδώ 
οί τρανματίαι έξηντλημένοι, 
ύπό τοϋ ψυχικού καί τού 
σωματικού πόνου έναμίλλως 
βασανιζόμενοι.

Τότε έν Άθήναις έξεδη- 
λώθη Λ εύεργετική δύναμις 
τής φιλανθρωπίας, ήν κατ’ 
έξοχήν ήδκηδεν Λ γυνή.

Νοσοκομεία ίδρύθηδαν έκ 
τού μηδενός καί αί κυρίαι 
τής άνωτέρας παρ’ήμΐν τά- 
ξεωςμετεβλήθηδαν πάραυτα 
είς νοσοκόμους καί βοηθούς 
ιατρών. Τό φαινόμενον ήτο 
κατ’έξοχήν παρήγορον κατά 
τάς σκληρός έκείνας δτιγ- 
μάς τών έθνικών άτυχημά- 
των, πολλαί δέ ύπάρξεις αϊ- 
τινες έσπευδαν νά άγωνι- 
σθώδιν ύπέρ τού βωμού τής 
Πατρίδος,έσώθηδαν άπό τοΰ 
θανάτου, χάρις είς τάς περι
ποιήσεις τών κυριών.

Ή ιδιαίτατα "έλκύουδα 
τήν κοινήν ευγνωμοσύνην, 
ή μετ’ άληθούς αύταπαρ- 
νήδεως άφοδιωθεϊδα είς τήν 
περίθαλψην τών τραυματιών, 
έκείνη, ήτις άξίζει νά ταχθή 
έν τή πρώτμ γραμμή τών 
εύεργετίδων, είνε άναμφη- 
ρίδτως, ή μετριοφρονέδτατα 

„ ' ~± _'.„2..^άτων κ.
ή διαπρεπής σύζυγος τοΰ τέως έπι τών Έξω-

• ... Cr '"-“’s» ·· [Λννυιυψυυι
εργαδθειδα και υπο έξόχων διαπνεομένη πάντοτε αίσθημά 
Ίδαβέλλα Α. Σκουζέ, ή διαπρεπής σύζυγος τοϋ τέως έπι τώ·
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τερικών ύπουργού, γόνου δέ Άθηναϊκωτάτης οικογένειας' κ. Άλεξ. 
Γ. Σκουζέ.

Ή κ. Σκουζέ δι’ έργαδίας συντόνου, εύφυοΰς, δραστήριου, ϊδρυδεν 
έν τμ Πολυτεχνικμ δχολμ είς έπτά εύρύτατα διαμερίσματα αυτού τό 
θεροπευτήριον ή «Μασσαλία», ίδρυθέν διά τών εισφορών τών έν Μαδδα- 
λίμ ομογενών άνερχομένων είς τριακοδίας καί έπέκεινα χιλιάδας δραχ
μών, αΐτινες καί είδεπράχθηδαν έν διαδτήματι ολίγων ήμερών τμ ένερ- 
γεία καί πρωτοβουλία τής κ. Σκουζέ Ή «Μασσαλία», περιέλαβε περί τάς 
εκατόν πεντήκοντα κλίνας. Έν αύτφ διημέρευε μετά πρωτοφανούς έν- 
διαφέροντος περί πάντων μεριμνώδα ή κ. Σκουζέ, εύρον δέ τοιαύτην 
περιποίηδιν οί τραυματίαι, οδην δέν θά ήρκει νά παράδχμ αύτοϊς ή 
τρυφερωτέρα έν τφ ίδίω οϊκω στοργή. Ζωηραί παραμένουδιν έτι αί 
έντυπώδεις άς άπεκομίδαμεν έπιδκεφθέντες τό νοδοκομεϊον τής κ. 
Σκουζέ. Μία άδτραπή καθαριότητος, έν θάμβος τάξεως καί εύπρε- 
πείας έπλανατο είς τάς αίθούδας. "Ολα καινουργή, δλα τελειοτάτου 
δυδτήματος. Οί άδθενεϊς είχον παρά τό προδκεφάλαιόν των άνά πάδαν 
δτιγμήν ένα άγγελον παρηγοριάς, εύγενεϊς καί άβράς δεόποινίδας, 
αΐτινες πάδαν αΐτηδιν τού τραυματίου παρευθύς έξετέλουν. Τάς κλι- 
νοδτρωμνάς. τά έδώρρουχα, τήν τροφήν, τά φάρμακα τής «Μασσαλίας» 
θά ήδύνατο νά τά ζηλεύδμ οίονδήποτε εύρωπαϊκόν νοδοκομεϊον. 
Έναυλοι είνε είς τάς άκοάς ήμών αί θερμαί έκφράδεις τής εύγνωμο- 
δύνης, ας έψιθύριζον τά ώχρα χείλη τών τραυματιών, εύ?.ογοΰντα τό 
όνομα ολοκλήρου τής οίκογενείας Σκουζέ. Διότι ή κ. Ίδαβέλλα Σκουζέ, 
δέν έμεινε μόνη' έδχε πολυτίμους δυνεπικούρους τόν δύζυγον αύτής, 
καί τήν προδφιλεδτάτην καί πολυτίμων αίδθημάτων κόρην της δεσποι
νίδα 'Ελένην Σκουζέ.

Ή έν τφ νοδοκομείω δράδις τής κ. Σκουζέ έξηκολούθηδε καί μετά 
τόν πόλεμον, μόνον δέ όταν ίάθηδαν οί τραυματίαι καί έκενώθηδαν 
αί κλϊναι, τότε δυγκατένευδε ν’ άποδυρθμ είς τόν οίκον αύτής.

Ή κ. Ίδαβέλλα Σκουζέ πρόκειται εύγενέδτατατον παράδειγμα 
καί έπίφθονον είς τήν παρ’ ήμΐν κοινωνίαν, ήτις ηύτύχηδε νά έχμ 
τοιαύτας έπιφανεϊς δέσποινας. Ή δόξα καί τό μεγαλεΐον τής γυναικός, 
είπεν έπιφανής Γαλάτης δυγγραφεύς, είνε ή εύδπλαγχνία. Ή κ. ’Ισα
βέλλα Σκουζέ κατάκτησε τελείοις καί δικαίως τήν δόξαν ταύτην, καί 
ήνωδε τόν θρίαμβον τής δράδεώς της, τής φιλανθρώπου, τής άδα- 
μάδτου, μέ τήν έμφυτον τής ψυχής της άγαθότητα.

Κόρη ύδτερότοκος τού έν έτει 1893 άποθανόντος Θεοδώρου Έμ. Ρο- 
δοκανάκη, της έπιφανούς Χιακής οίκογενείας, άνδρός μεγίδτην άδκή- 
δαντος έπιροοήν έν τφ έμπορικφ κόδμω τής Μαδδαλίας, διατελέδαντος 
δέ καί προέδρου τού έκεϊ Ελληνικού συλλόγου, ή Ίδαβέλλα συνεχίζει 
τάς φιλάνθρωπους παραδόσεις τού άοιδίμου πατρός της, τοΰ εύερ- 
γετήδαντος πλεϊστα τής πατρίδος του άγαθοεργά καταστήματα.

Άνεδείχθη ήρωϊς τής άρετής, τά θύματα δέ τοΰ πολέμου, δδα είχον 
τό εύτύχημα νά νοδηλευθώδιν είς τό ύπό τής κ. Ίδ. Σκουζέ ίδρυθέν 
νοδοκομεϊον θά άναμιμνήδκωνται αύτής έφ’δρου ζωής μετά δεβαδμοϋ, 
ό όποιος προδήκει είς τήν άρετήν καί είς τήν εύποιίαν.

Λϊ
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΦΑΝΔΡΙΔΗΣ ΧΑΛΗΣ

πνευματώδης, ζωηρός, εύγενής, άνοικτόκαρδος. 
Προτερήματα κατ’ έξοχήν κοσμοϋντα τόν Βασίλειον Φανδρίδην.

Θαλερώτατος, μέ τήν εύμορφον καί άρρενωπήν φυσιογνωμίαν, τήν 
τόσω προσιδιάζονταν είς τούς Κρήτας, πλήρης αισθημάτων γενναίων, 

πατριωτικών, άλλ’ ένταυτω 
καί τρυφερών. Πάντοτε φλο
γερός, προς πάντας χαρίεις. 

’Αργείος ό Βαό. Φανδρί- 
δης έκ γεννήσεως, Κρής έκ 
καταγωγής, έτίμα άμφοτέρας 
τάς πατρίδας αύτοϋ. Νεό
τατος άνηγορεύθη μετά λαμ
πρός σπουδής διδάκτωρ τής 
Νομικής, πάραυτα δ’ άπήλ- 
θεν εις Κρήτην, δπως έξα- 
σκήσμ τό επάγγελμα τοϋ δι
κηγόρου, πρός δ μσθάνετο 
παιδιόθεν λατρείαν. Εκεί, είς 
τήν ήρωί’δα νήσον, είς τήν 
πατρίδα, ήτις περιέκλειε τά 
όστα του ένδοξου πάππου 
του στρατηγού Βαό. Χάλη, 
έκεϊ έπόθηάε νά διανύσμ τόν 
βίον. ’Εγκατασταθείς έν Νεα- 
πόλει τής Κρήτης, είργάσθη 
μετά όπανίας δραότηριότη- 
τος, χάρις δέ είς τήν πο- 
λυμάθειάν του, τήν χρηότό- 
τητά του, τά εύγενή του 
αισθήματα καί τό πνεΰμά 
του,ηύδοκίμησεν έξόχως. Καί 
ήτο άληθώς εύτυχής, ένωθείς 
μετά κόρης μεθ’ ής δι’ αγίου 
είχε συνδεθμ αισθήματος. Τά 
πάντα ύπέόχοντο τήν εύδαι 
μονίαν. Ό Βαδ. Φανδρίδης 
ήτο ό πρώτος έπιότήμων δι
κηγόρος, όταν μετέβητω 1882 
είς Νεάπολιν, ένθα πάραυτα 

έγένετο δημοφιλής. Οί λόγοι του είχον κύρος επιστημονικόν, έξεπλή- 
ρωσε δέ τό καθήκον αύτοϋ πάντοτε μετά μοναδικής εύλαβείας. Καίτοι 
δέ τό δικηγορικόν γραφεΐον ικανώς τόν άπησχόλει, παρέχον αύτώ 
άφθονον καί έκλεκτικήν τήν επιστημονικήν εργασίαν, ή καρδία αύτοϋ 
ήτο πλήρης πατριωτικών αισθημάτων, μεστή ποιήσεως καί καλωσύ- 
νης. Ψυχή έγκλείουσα τούς ποιητικωτέρους πόθους, εϋριόκε πάντοτε 
αρμόδιον καιρόν διά νά παρακολουθεί καί τήν πνευματικήν ζωήν, 
ήτις έκ παιδικών χρόνων τω ένέπνεε τά γλυκύτερα θέλγητρα. . .

Άλλ’ ή κακοδαιμονία τής Κρήτης, τής ήρωΐδος ή δουλεία, είχον 
σκιάσμ διά νέφους μελαγχολίας τήν εύγενή του ΰπαρξιν. Βαθέως 
μσθάνετο τής πατρίδος του τό μαρτύριον, μάτην άναμένων νά 'ίδμ τό 
όνειρον τής άπελευθερώσεώς της έπιτελούμενον. Έπήλθεν ή τελευ
ταία έπανάσταόις έν "Κρήτη τήν 12 Μαίου 1896. Ή ήηέρα αυτή τόν 
εύρε νοόοϋντα. Διπλούς πόνος τόν κατέτρωγεν, ή άλγηδών τής άσθε-

I

νείας καί ό άλλος πόνος ό βαθύτερος, ό διαρκέστερος, ή θλίζ’ΐς δτι 
δέν ήδύνατο νά σπεύση ένοπλος νά διεκδικήσμ τά δίκαια τής πατρί
δος του παραγνωριζόμενα, συνεχίζων ούτω οικογενειακούς άγώνας, 
οΰς ένωρίς συνεμερίσθη. Δεκαοκταετής μόλις, τόν Νοέμβριον τοϋ 1877 
αυτός άντεπροσώπευε τήν έπαρχίαν Κυδωνιάς έν Άθήναις.’Αλλά μήπως 
οί άγώνες τοϋ έκ πατρός πάππου του όπλαρχηγοϋ τοϋ Κισσάμου 
Χατζή Παναγιώτου Φανδρίδου, τοΰ έν Μύλοις τοϋ Άργους τω 1825 
πεσόντος, ήγουμένου άνδρείων Κιδάαμιτών, δεν ήόαν ικανοί νά έξά- 
■ψουν παρ’ αύτφ τόν πολεμικόν πόθον; Έγγονος έκ μητρός του 
στρατηγού Χάλη, υιός δέ τοϋ τρις τραυματισθέντος κατά τήν έπανά- 
σταδιν τοΰ 1821 έν Δαράτδω καί Λει6αδ·οις Νικολάου Φανδρίδου, 
μσθάνετο τήν ύποχρέωσίν να συνεχίσμ τούς άγώνας εκείνων, δπως 
καί ό άδελφός αύτοϋ Χαράλαμπος, δστις κατελθών είς Κρήτην τώ 
1877, μετέσχεν δλων τών έν Κυδωνιά καί ’Αποκορώνω μαχών καί ό 
έν ήλικία δεκαεννέα έτών έτερος άδελφός αύτοϋ Περικλής, άξιωμα- 
τικός τοϋ ιππικού, φονευθείς κατά τήν έπανάσταόιν τού 1862, είς μνή
μην δέ τοϋ όποιου έγραύεν ό Γ. Παράσχος τούς εξής ώραίους στίχους :

«Την εύγενή αύτήν μορφήν μέ σέβας άαπασϋ'ήτε 
ιΐ ένώπιόν τον χλίνατε δουλόφρονες τό γόνυ, 
ή λεοντώδης χόμη νομίζεις καί κινείται, 
χαΐ ξίφος hi στο πλενρόν τυραννομάχου ζώνει. 
Χαιρέτισε τον ποίηαις, ν.α'ι χλαναέ τον νεότης, 
προ τον Ναυπλίου %πεοε τοΰ "E&vovg ατρατιώτηςί).

‘Υπό τήν λάμύιν τοιούτου παρελθόντος ό Βασίλειος Φανδρίδης, έπό- 
θει, καίτοι νοσών, δράσιν πολεμικήν. Άλλ’ ή νόσος άμείλικτος έπετάθη 
καί ό πολυφίλητος Βασίλειος τήν πέμπτην Αύγούστου 1896, έν ήλικία 
μόλις 35 έτών, έν τμ άκμμ τής δράσεως αύτοϋ, άπέθανεν έν Άθήναις.

'Η χαρίεσσα νεότης του έσβέόθη, κατελθοϋσα είς τόν τάφον μέ 
πικρόν καί βαθύ παράπονον διά τά αλύτρωτα δεινοπαθήματα τής 
προσφιλούς του Πατρίδος, Αλλά τόν άτυχή, τόν πολύκλαυάτον Κρήτα, 
δέν άφήκαν άνικανοποίητον οί άδελφοί αύτοϋ. Είς τούτων, ό Πέτρος 
Φανδρίδης, άρχηγός τών άνδρείων ©εριόδιανών έσωθεν είς Μονοκού- 
μαρο και Μονόδένδρι τήν τιμήν τής Κυδωνιάς, άποκρούάας έπι τετράω- 
ρον στίφη ’Οθωμανικού στρατού καί Τουρκοκρητών είκοσαπλάσια, 
ό δέ άδελφός αύτοϋ Διομήδης Φανδρίδης, καταλιπόιν ένταΰθα έκ- 
πνέουόαν πεφιλημένην άδελφήν, έδραμεν είς Κρήτην καί συνηγωνίσθη 
μετά τού άδελφοϋ Πέτρου, άντικαταστήσας μάλιστα αύτόν, πληγω- 
θέντα, είς τήν άρχηγίαν τών Θερισσιανών, μεθ’ων έξηκολούθηάε τήν 
μάχην καί κατήλθεν είς Λειβάδια, πρωταγωνιάτήσας είς τήν κατα
δίωξην τών Τούρκων. Ό Διομ. Φανδρίδης, μετέπειτα έκλεχθείς άρχηγός 
τού Ανατολικού Τμήματος τής Κυδωνιάς μετέόχε γενναίως μετά τοΰ 
ύπ’ αύτοϋ σώματός τής πολιορκίας καί έκπορθήσεως τοϋ Πύργου 
τής Μαλάξας

Τοιούτων πολεμικών κατορθωμάτων αίγλη δόξης έκυμάνθη ύπέρ 
τόν νεοόκαφή τάφον τοϋ Βασιλείου Φανδρίδου. Καί ήτο τό καλλί- 
τερον μνημόόυνον διά τήν μεγάλην του ι^υχήν, ό άγων ον διεξήγαγον 
οί*" άδελφοί αύτοϋ, άγων ιερός, καθ’ήν στιγμήν ένεκροϋτο ιί εύγενής 
αύτή ϋπαρξις, έν τμ οποία είχεν ένόαρκωθμ ύυχή άγγέλου, συνδυα- 
σθεΐσα μέ "χαρακτήρα άδαμαντίνως στερρόν καί ίπποτικόν.

Άλλ’ ούδ’ έν τω τάφω έπέπρωτο ό Βασίλειος Φανδρίδης νά εϋρμ 
τήν εύτυχίαν. Διότι ή Κρήτη ή προσφιλής πατρίς του, περισφίγγεται 
άκόμη μέ τά βαρύτατα τής δουλείας δεσμά . . .

Κ
Δέν ύπάρχει λέξις, ϊνα έκφράάμ τό άλγος ήμών καί δέν έξαρκοΰν 

τά δάκρυα τών θολωμένων όμμάτων μας διά νά λούσουν τάς άναμνή- 
σεις σχεδόν δωδεκαετούς ισαδέλφου φιλίας. Άπωλέσαμεν άνδρα πολυ
φίλητοι’, τόν πολυτιμότατοι’ τών έγγυτάτων ήμών άτομικών φίλων. . .

Ό σύντομος βίος Σου, δύσμοιρε Βάόο, ύπήρξεν ώς άρμονικόν καί 
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σεμνόν άσμα, άντίθεσιν Αποτελούν πρός τήν καθημερινώς άπαντωμέ- 
νην παρ’άχορδον καί αχρουν πεζότητα τών χαρακτήρων καί τών ήθών.

Μή λησμονεί έκεϊ είς τόν αιώνιον ύπνον Σου, είς τόν παντοτεινόν 
κόσμον τοΰ άληθεστέρου βίου, δπου έφερες τήν ζωήν Σου άπηυδη- 
σμένην έκ τών έπΐ τής γης εΰγενών άγώνων Σου, τούς έδώ κλαίοντας 
τήν Οτέρησίν Σου. Έκεϊ είς τήν διαρκή γαλήνην Σου ένθυμοϋ τά 
έπΐ τής γής άναζητοϋντά Σε άτυχή τέκνα Σου, καί είς τό βαθύ σκό- 
τος είς δ τά έρρνφε διά παντός ή συμφορά τοΰ άποχο^ριόμοϋ πολυα- 
γαπημένου πατρός, πέμπε είς αύτά μίαν γλυκεϊαν άκτϊνα θερμής 
παρηγοριάς. Ό τάφος Σου, δν ή στοργή δεινώς όυντριβέντοιν άδελ- 
φών, άπό τών όποιων μόνον ό θάνατος ήδυνήθη νά σέ άποχωρήΰμ, 
μετέδαλλεν είς μαγευτικόν Παράδεισον μέ τάς άποπνοίας τών άνθέων 
καί τών ρόδων τά χρώματα, θά μνε είς τάς καρδίας μας καί θά έχη 
διαρκώς άνθη, θά έχμ άρώματα, θά μνε βωμός, όπου τών δακρύων ή 
θυόία θά προσφέρηται πάντοτε άφθονος . . .

_______ ' ΑΡΣ...

ΒΑΣΙΛΕΙΩι Ν. ΦΑΝΔΡΙΔΗι

Α>ΰΙ ένθνμοΰμαϊ πάντοτε.
Σ’ ένθυμούμην άλλοτε και ήσθανόμην παλμούς αδελφικής χαράς.
Πόσον ήσο καλός και αγαπητός, Βάσο μου φίλτατε ! Νεότης θαλερά, υγιέ

στατη νεότης, ωραία, σφριγώσα, πλήρης ζωής και πυράς. Πνεύμα γοργόν, εύφυές, 
χαριέστατον, εύτράπελον, έρασμιώτατον. Καρδία ευαίσθητος, τρυφερά, τρυφερω- 
τέρα καί τής αρτιφυούς χλόης, φλογερά, πάλλουσα πρός παν ο,τι εύγενές καί 
ώραϊον, εΰγενής, χρυσή καρδία. Χίλια δώρα σο'ι είχε χαρίσει ή φύσις. Καί τί 
σου ’έλειπε, τί ;

Πάντοτε καλός, πάντοτε ζωηρός, πάντοτε αισιόδοξος, πάντοτε χαριτολόγος καί 
φαιδρός. Άπό τής παιδικής σου ηλικίας ούδείς σ'ε είδε ποτέ νά σκυθρωπάσης, 
ούτε σέ είδε νά χάσης τό θάρρος τής ζωής. Αιωνίως είχες τό μειδίαμα καί τήν 
χάριν είς τά χείλη. Έγνώριζες αυτοδίδακτος τήν φιλοσοφίαν τής φαιδράς ζωής, 
τής μόνης αληθούς ζωής, και ό βίος σου όλος ήτο φαιδρότης, ποίησις καί μου
σική. Μειδίαμα, ασμα και κιθάρα, ιδού ή νεότης σου φίλτατε Βάσο. Μηλο- 
λόνθη, πετώσα από άνθους εις άνθος. Τρελλή χελιδόν, φαιδρώς τερετίζουσα. 
Εαρινή αυγή, διαχύνουσα δρόσον καί ζωήν. Είχε διά σέ ή ζωή άκάνθας κατ’ 
άρχάς καί περιπέτειας. Τάς περιεφρόνεις δλας ώσεί μή ήσθάνεσο αύτάς, καί έδρε
πες έξ αύτής τά βόδα μόνον, δι’ ών έκόσμεις τάς ημέρας σου. Ουδέποτε ήσχαλλες 
διά τάς περιπετείας τού βίου. Ήσο πτηνόν εύχαρι έν μέσω διαρκούς έαρος καί 
παρήρχεσο τάς θλίψεις καί έψαλλες γλυκύτατα τήν χαράν καί τά κάλλη τής ζωής.

Είχες τρυφερωτάτην στοργήν πρός τούς λατρεύοντάς σε αδελφούς σου. Μυρίας 
εύφροσύνους στιγμας διήλθον μετά σού οί φίλοι σου. Πώς νά σέ λησμονήσωσι 
ποτέ, Βασο μου ; Είχες τήν θαυμασίαν ικανότητα νά γίνεσαι είς όλους αγαπη
τός. Ουδέ σταγόνα χολής είχε ποτέ ή συμπαθής σου καρδία, άλλά πάντοτε βοδο- 
ζάχαριν καί μέλι. Ήσο ανεκτίμητος φίλος καί διέχυνες πανταχού τήν χαράν 
καί τήν ζωήν. Πάσας στιγμάς, ώρας, εβδομάδας, μήνας εύτυχεϊς δέν οφείλω είς 
τήν ποιητικωτάτην συναναστροφήν σου 1 'Ωραίοι καί χρυσοί καιροί, οϊτινες φεύ, 
παρήλθον μετά σού ανεπιστρεπτεί. Παρήλθον, όπως παρέρχεται τό άρωμα τού 
βόδου, τό άσμα τής άηδόνος, ή νεότης, ή ευτυχία. Παρήλθον καί άφήκαν ανα
μνήσεις ωραίας, τερπνάς, ανεξάλειπτους καί ζωηράς πάντοτε. Είχες εκπλήξεις 
απαράμιλλους, δι ων τόν σκυθρωπότερου τών φίλων σου ήδύνασο να καταστήσης 
εύθυμότατον μέ έν ευφυέστατου λογοπαίγνιου ή ανέκδοτον, μέ δύο στίχους, μέ 
έν ασμάτων, μέ μίαν φράσιν. Διά τούτο σέ ήγάπων όλοι, όσοι σέ περιεστοίχιζον 
συγγενείς καί φίλοι καί σ ’ έκαμάρωνον καί έζήλευον τό μέλλον σου καί έπίστευον 
όλοι, ότι χίλια θά ζήσης έτη, Βάσο μου.

Άνεπτύχθης, έμορφώθης, έσπούδασες έν δυσφορίαις, ώς ό Μάριος τού Ούγγώ. 
Σέ παρωνόμαζον Μάριον, ενθυμείσαι ; Ή αισιοδοξία καί τό σθένος τής ψυχής 
ένίκησαν τά πάντα καί έλαβες τό δίπλωμά σου έκ τής Νομικής Σχολής, ής τό 
στάδιον έξέλεξας. Τότε έπόθησας ευρύτερου ορίζοντα, δρασιν καί μέλλον. Άπήλ- 
θες είς τήν Κρήτην, τήν πάτριον γήν σου, δια να δικηγορήσης. Σε ειλκεν εκεί 
νοσταλγία, βέουσα είς τάς φλέβας σου, έκεϊ, δπου έγεννήθη ό σεβαστός πατήρ σου 
καί αναπαύονται τά οστά του μεγάλου και ενδοςου παππού σου, του περίφημου 
Στρατάρχου Βασ. ΧάΙη, τού οποίου έφερες τό προσεπώνυμον. Καί μας έφυγες 
έντεΰθεν καί άπεχωρίσθημεν έν μέσω άκοατήτων συγκινήσεων καί δακρύων. 
Άλλ’ έφυγες, πάλλων, ένθουσιών καί εύ’ελπις καί άποκομίζων θερμοτάτην τήν 
αγάπην μας καί μυρίας ήμών διαπύρους εϋχάς, όπως σέ άκούωμεν πάντοτε ευτυχή.

Καί μία χρυσή παρένθεσις. Ήσο ακόμη σπουδαστής έν Άθήναις, δτε ήγά- 
πησας έκεϊ ώραίαν, χαριτόβρυτον καί καθ' όλα άνταξίαν σού κόρην. Ήγάπησας 
καί άντηγαπήθης. Ό Μάριος εύρε τήν Τιτίκαν του. Ό έρως σας ήτο ύψηλός, 
μέγας, ποιητικότατος, αιθέριος, θείος. Μετέβαλε τήν ζωήν σας είς χαριέστατον 
καί έρατεινόν είδύλλιον. Ή τρυφερότης 'καί περιπάθεια τοΰ έρωτος αυτού ήσαν 
άγγελικαί. Έζη ό εις διά τόν άλλον. Αναπνέετε άλλήλους. Έν τώ έρωτι αύτώ 
διέχυσας ό'λον τό άρωμα τής ωραίας σου ψυχής καί ή καρδία σου έγινε τρυφε- 
ρωτέρα, συμπαθέστερα, εύγενεστέρα. Έμεγαλύνθητε, λατρευόμενοι. Καί ό Θεός 
τής αγάπης ηύλόγησεν αύτόν τόν ιδανικόν έρωτα, όστις κατέστη δια σέ ζωή καί 
πνοή. Καί ό χρυσούς ύμέναιος ήνωσε μέ τετιμημένα στέφανα τόν ανθήσαντα 
Μάί'ον μέ τόν ήβήσαντα ’Απρίλιον. Ή ζωή σας έκτοτε έγένετο όλη μέλι, γάλα 
καί βόδα. Έζήτε τρισευδαίυ.ονες καί τρυφώντες είς έρωτα, πάντοτε νεαζοντα καί 
ανθηρόν. "Ετη ολόκληρα διήλθετε καί ό μ,ήν τού μέλιτος δέν έληξε ποτέ διά σάς. 
Έπίνετε τό νέκταρ τής ευτυχίας διαρκώς. Έκ τού ευτυχούς δέ αύτοΰ γαμ.ου 
είδετε νά πτερυγίζωσι περί ύμάς καί καθηδύνωσι τήν ζωήν σας δύο μικροί άγγε
λοι, χάρμα και σέμνωμα τού οικου σας.

Άπήλθες εις Κρήτην, μακράν είς τό Ηράκλειον, εις τήν Νεάπολιν. Εζησας 
έκεϊ ικανά έτη, δικηγορών. Άνέπτυξας νοημοσύνην, φιλοπονίαν, ικανότητα πολ- 
λήν καί διεκοίθης ένωρίς έν τώ πρακτικώ σταδίω. Ή έν αυτώ έπιτυχία σοΐ εφερε 
ταχέως καί υλικήν ευμάρειαν. “Οτε όμως διηγεϊσο μοι, πώς έζης έν μέσω αγριο- 
κόσμου, έν μέσω τής τουρκικής τυραννίας καί θηριωδίας, μέ τό πολύκροτον εις 
τήν ζόνην νυχθημερόν, έξεπληττόμην, πώς κατόρθωνες τόσον Ηράκλειον ερ- 
γον σύ, ό πεπλασμένος νά ζής εις ήμερον ορίζοντα, έν μέσω πεπολιτισμενου καί 
ανθρωπίνου κόσμου, έν μέσω ασμάτων καί βόδων ! Ηδυνήθης να έξοικειωσης 
τάς αποτόμους αντιθέσεις, νά άλλάξης τά αδιάλλακτα καί νά ζήσης καί έν τώ 
Ταρτάρω.

Έν τώ νέω όμως βίω σου είδεν ή εύ'θυμος ψυχή σου τά πρώτα καί μόνα νέφη 
τής θλίψεως καί τής μελαγχολίας Τά νέφη αύτά ήσαν διά τήν ώραίαν νύμφην 
τής Μεσογείου, διά τήν μεγαλομ-άρτυρα καί αίματόλουστον γήν τών πάτερων σου. 
Τήν συνεπόνεις, διερχομένην άτέρμονας δουλικάς ημέρας και καλόν τέκνον αύτής, 
έθλίβεσο διά τόν άγριον ζυγόν, όστις έπικάθηται τού τραχήλου της, πρός αίσχος 
καί όνειδος τής πεπολιτισμένης άνθρωπότητος. Έπόνεις, Βάσο μου, καί έτραγό- 
δεις θλίβε Μεγάλοι έμποροι πωλοΰν

Τά έβνη, ΰάν κοπάδια.
Τήν γήν προδίδουν και γελούν...

Άλλ' έν διαρ κεϊ ήφαιστείω δέν ύπάρχει ασφαλές έδαφος καί γαλήνη δια τας 
αδυνάτους υπάρξεις. Καί είχες περί σέ τρεις τοιαύτας άνθηράς και τρυφεράς, την 
σύντροφον τού βίου σου καί τά δύο τέκνα σου. Ήναγκάσθης έπΐ τέλους να τας 
μεταφέρης καί έγκαταστήσης έν Άθήναις, έως ου τουλάχιστον άνατείλωσι δια 
την πολυπαθή Κρήτην καλλίτεραι ήμέραι. Εσχάτως δέ είχες έλθει προς έπί- 
σκεψιν τών φιλτάτων σου, πλήρης ύγιείας καί ζωής. ΙΙλήν . . .

Φ
Σ ένθυμούμαι, Βάσο μου φίλτατε, καί πονώ καί θλίβομαι. Ή ψυχή μου μένει
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περίλυπος έως θανάτου. Είναι άπερίγραπτον τδ άλγος αύτής, ό'περ τήν περιβάλλει.
Φευ, δ άνθρωπος προϋποθέτει, άλλ’ δ Θεδς διαθέτει. Εις αύτδν εδώ τδν μά- 

ταιον κόσμον, τδν κατ’ ευφημισμόν καλούμενον κόσμον, πράγματι δε άκοσμον, 
ούδεν ε’ιναι ασφαλές καί βέβαιον. Ή ευτυχία θραύεται, ώς Φαβεντιανδν σκεύος. 
Πολλάκις ζή ολιγώτερον τών ^όδων καί τοΰ αρώματος τής ίάσμης. Τδ παν είναι 
έρμαιον ένδς φθονερού καί χαιρεκάκου πεπρωμένου. Μαραίνονται τάχιστα τά ΐα 
καί ζή ή άκανθα καί ή βάτος. Ούδεϊς είναι σταθερώς εύτυχής. Τά βόδα μαραίνει 
δ λίψ, καί τδ εύ’θυμον πτηνόν, τδ χορεΰον καί κελαδοΰν εις τα δάση, σπαράττει 
διερχόμενος ιέραξ. Τήν γαλήνην αφανίζει ή τρικυμία καί τήν αιθρίαν τά νέφη. 
Καί έκεϊ οπού ακτινοβολεί ή χαρά καί ή εύτυχία, δ νυκτοκόραξ δ απαίσιος θρη
νεί πενθίμως. 'Ο θάνατος θραύει τήν ζωήν καί τδ παν είναι αλγεινή καί απεχθής 
κωμωδία.

Τίς τδ έφοβεϊτο καί τις τδ έφαντάζετο, τριφίλητε Βάσο I Έν ω ανεμένομεν 
νά σέ άκούωμεν πάντοτε εύδαιμονονντα, ώς πρδ ετών μάς είχες συνειθίσει, αίφνης 
φρικτδς κεραυνός έπεσε πρδ τών ποοών μας, ή πικροτάτη εϊδησις τοΰ πικρο- 
τάτου θανάτου σου. Αυτό τδ φοβερόν, τδ άπροσδόκητον, τδ άπαίσιον άγγελμα 
κατέθλιψεν, ού μόνον τούς οικείους σου, αλλά καί ολους τους φίλους σου, ο'ίτινες 
σέ ΰπερηγάπων πάντοτε. Σύ ν’ αποθάνης, σύ νά κατέλθης εις τδν τάφον, σύ να 
μας φύγης προώρως, σύ δ πλήρης νεότητος ακόμη, σφρίγους καί ζωής ; Άπό πότε 
τά εύθυμα καί καλλικέλαδα πτηνά έβαρύνθησαν τδ έαρ καί τήν ζωήν καί έζή- 
λευσαν τάς γλαύκας καί τούς τάφους ; Κρίμα! Ούτως ηθέλησεν ή μοίρα και 
ούδεμία ιασις διά τδ πλήγμα τούτο. Τοιαύτη ήτον ή ειμαρμένη σου. Σέ ηύνόησε 
κατ’ αρχάς, σοί έδωκεν εύτυχή ζωήν, τήν κατεστόλισε μ.έ δόδα ευδαιμ.ονίας, δρο
σερά καί μυροβόλα . . . Άλλ’ ύστερον έφθόνησεν ή κακεντρεχής καί άσπλαγχνος 
καί άγρια, ώς οί σφάζοντες τήν πατρίδα σου Τούρκοι, σοΰ έκοψεν άποτόμως τδ 
νήμα τής ώραίας σου ζωής, χωρίς νά συλλογισθή οίον πράττει κακόν καί ποιας 
άλλας ύπάρξεις θανασίμως πληγόνει ή μέγαιρα.

Χύνω μακρόθεν ολίγα άνθη καί δάκρυα είς τδν νωπόν καί πολύδακρυν τάφον 
σου, δάκρυα τής καρδίας, ήτις σέ ήγάπησεν, οσον καί οί άδελφοί σου ών έσπάραξε 
τήν καρδίαν δ πρόωρος θάνατός σου. Φεΰ, νά μή σέ ιδω καί να μή χύσω αυτα 
τά δάκρυα εις τδν ώραίον νεκρόν σου ! Κοιμοΰ έν ειρήνη. Άναπαύθητι έν τόπω 
χλοερω καί ροδοστεφάνω, φιλτάτη ψυχή. Εύθύμει έν χορώ καί κιθάραις αγγέλων, 
ποιητική καί άγγελική καρδία. Σ’ ενθυμούμαι πάντοτε καί δέν θά σέ λησμονήσω 
ποτέ. 'II εΐκών σου, ή ώραία, ή συμπαθής, ή προσφιλεστάτη, ένθυυ-ιον τιμ.αλ- 
φέστατον καί ιερόν τής πρός έμέ πολυχρονίου άγάπης σου, θά ύπεκκαίη πάντοτε 
έν τή καρδία μου γλυκυτάτους παλμούς καί συγκινήσεις. Διότι θά ζωπυροί έν 
έμοί άεννάως τήν χρυσήν ανάμνησιν τής αλησμονήτου ζωής, ήν διήλθομεν μαζή 
άλλοτε. Θά σ’ ενθυμούμαι πάντοτε καί θά τδ αίσθάνησαι, οπού καί άν ήσαι.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΒΑΡΔΟΥΝΙΩΤΗΣ

----------------·----------------

ΤΟ ΦΙΛΗΜΑ

ΚΑΤΑ D. SERBANESCU

ΜίΑ μέρα σ’ έχω φιλημένη 
Μέ τόση άγάπη καί φωτιά,

Που κ’ ή σελήνη μαγεμμένη
Κι’ αύτή ’σταμάτισε μέ μιά!

Καί ’ς τή στιγμή ποΰ ξεκολλούσαν 
Τά χείλη μας τρεμουλιαστά,

Πουλιά ’ς τά φύλλα ’κελαειδοϋσαν 
Κι’ δ ήλιος έκαιε ζεστά . . .

(Έκ τοΰ ^ωμοννικοΰ)

Τώρα δέν ξεύρω τδ καϋμένο 
Τδ φίλημά μας άπ’ τή γή 

’Σ ούράνιο αΐσθημ’ άναμμένο 
Μας έφερε τή χαραυγή,

*Η μήπως ’ς τή στιγμή εκείνη, 
Μέ τού φιλιού μας τή φωτιά

Σέ ήλιον άλλαξε ή σελήνη
Κ ’ έφεγγοβόλησε μέ μιά! . . .

Σ.

Ο ΓΑΜΒΕΤΤΑΣ TOY CHAPLAIN

ΣΤΙΧΟΙ

’Στήν άκρη τών ’ματιών της τρεμοσβήνει Κάθε αστέρι χαμηλώνει νά τό πάοη, 
σάν Όρύψαλλο άπο μαργαριτάρι μά ή γή, μονάχα ή γή έχει τήν χάρι,
τό δάκρυ, ποϋ ή ψυχή της μέσα χύνει πάντα ή ψυχή σ’ αυτήν τό δάκρυ δίνει.

Ή γή όσα διαμάντια έχει κρυμμένα, 
δάκρυα είναι άπό ’μάτια ερωτευμένα 

1 Ιου κάθε τόσο πίνει.
(1897)

ί

ΤΙΜ. ΜΩΡΑΙΤΙΝΗΣ

Άντίτυπον μικρού άριστοτεχνήματος τοΰ διασήμου γλύπτου καί χαράκτου 
Chaplain έτυχεν είς χεϊράς μας, έκ συλλογής φίλου προελθόν. Είναι μετάλλιον 
παριστάνον τδν Γαμβέτταν. Ούδέποτε οί χαρακτήρες τοΰ μεγάλου ρήτορος καί 
πατριώτου έξεικονίσθησαν μετά τής άληθείας καί τής ζωής μεθ ής έχαράχθη- 
σαν έπί τής μικρας ταύτης πλακδς ύπδ τοΰ έξοχου καλλιτέχνου εις δν όφείλομεν 
τήν «έν Έλλάδι άγγειοπλαστικήν». Παρέχομεν τήν εικόνα τοΰ μεταλλίου εις 
τούς άναγνο'ιστας ήμών καί διά τήν έπιτυχίαν αυτού καί δι ήν προκαλεϊ, έν 
ταίς ήμέραις ταύταις μισελληνικού συρμού, παρήγορον ανάμνησιν τής συμπα
θούς φυσιογνωμίας ένδς τών ένθερμοτάτων φιλελλήνων, ου ή ευρεϊα διάνοια διά
φορα τών νΰν έσκόπει διά τήν ’Ανατολήν, μεγαλοφρόνως δια τήν Γαλλίαν καί 
έπωφελώς καί δΓ αύτήν καί διά τήν Ελλάδα.
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ΠΑΤΡΙΕ ΕΥΙΙΟΙΙΑ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΡ. ΖΛΑΤΑΝΟΥ
(Τό γένος Μιχαήλ X. Καζαντζή)ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΖΛΑΤΑΝΟΣ

Εν μέσω της σκοτίας τών 
εθνικών Ατυχημάτων, Ακτίνες 
έπέλαμψαν έν τώ Έλλ. ότε- 
ρεώμαιι, ακτίνες φιλανθρω
πίας καί πατριωτισμού, Λ φω- 
τεινοτάτη δ’ έξ αύτών άπήο- 
τηόε τό όνομα της έξοχου έν 
Μαγχεστρίμ Έλληνίδος Αι
κατερίνης Γρηγ. Ζλατάνου, 
ήτις θαύματα δραστηριότητας 
έπετέλεόε, βοηθουμένη Απο 
τόν φρονηματίαν καί μεγα- 
λόκαρδον σύζυγον αύτής κ. 
Γρηγόριον Ζλατανον.

ΊΙ κ. Ζλατάνου ήτο γνωστή 
καί πρό τοΰ πολέμου διττώς. 
Καί διά τήν πρόθυμον εις 
φιλανθρωπικά έργα Αρωγήν 
της καί διά τήν έν τη φι
λολογία εύδόκιμον εργασίαν 
της. Άλλ’ ό τελευταίος έν 
Κρήτμ καί έν τοΐς όυνόροις 
πόλεμος, όστις Απίιτει Αλη
θώς έκτακτον άντίληφιν ποι
κίλων τής Πατρίδος Αναγ
κών, τά επιφανέστερα υπο
δείγματα φιλοπατρίας έπέ- 
τυχεν έκ τών τάξεων τού 
γυναικείου φύλου, τά πρω
τεία δέ τής έμποάκτου πρός 
τήν πατρίδα καί πρός τούς 
υπέρ ταύτης παθόντας στορ

γής, διεκδικεϊ ή κ. Αικατερίνη Ζλατάνου. __
Κόρη τής Άθηναϊκωτάτης οικογένειας Μιχ. Καζαντζή, ένεπνευόθη 

έκ τοΰ πατρικού οίκου Αρχαϊκός δλως Αρετής, ό ευτυχής δ αύτής 
γάμος μετά τού κ. Γρηγ. Ζλατάνου, άνέδειξεν αύτήν έπιφανεότάτην 
δέσποιναν, συμβαδίζουόαν έν τμ άγαθότητι καί τμ φιλανθρωπία πρός 
τόν σύζυγον αύτής. .... . . ,

Ό κ. Γρηγόριος Ζλατανος, ό διαπρεπής έν Μαγχεότρία μεγαλέμ-

ί

πορος έγεννήθη έν Μαναλίκφ τής Μακεδονίας. Ήκολούθηόε τά έγκύ- 
κλια μαθήματα έν Σέρραις, μόλις δ’ έν Αλικία 18 έτών μετέβη είς 
Μαγχεστρίαν τής ’Αγγλίας, ένθα καί άπεκατέστη.

Έκτοτε άφοόιώθη είς τό έμπόριον, καί δι’έργασίας πολυετούς, ενσυ
νειδήτου, άκουράστου, άνέδειξε τόν ύπ’ αύτοΰ διευθυνόμενον οίκον, 
ένα τών έμπορικωτέρων τής ’Αγγλίας, συναλλασσόμενος μετά τών Αγο
ρών Απαθών τής Εύρωπαϊκής Τουρκίας, τής Αΐγύπτου καί Συρίας.

Άλλ’ ύπό τόν έμπορον έζη πάντοτε ό πατριώτης. Ή Ιδιαιτέρα του 
πατρίς Μακεδονία τόν άπησχόλει. Δέν Αφινεν ούδεμία νά τώ διαφύγμ 
ευκαιρία, καθ’ ήν νά μή διατρανώσμ τά φιλοπάτριδα αίόθήματά του πρός 
τήν γενέτειραν καί πρός τήν καθόλου Ελλάδα. Πατριώτης ειλικρινής 
καί Αδολος, φύσις καλλιτεχνική, καρδία γενναία καί έλεήμων, παρέσχε 
έαυτόν πρόθυμον καί πλουόιοπάροχον Αρωγόν παντός έργου πατριω
τικού, χρησίμου ή προοδευτικού, πάντοτε δέ ή Αθόρυβος αύτοΰ φιλο
πατρία, ή φιλοπατρία ή ένεργός, ή έργαζομένη έν σιγμ καί έκ τού 
Αφανούς, έφερε καρπούς τούς όποιους μάτην θά Αδύνατο ν’ άναζη- 
τήσμ τις άπό τής έργασίας πολλών έξ έκείνων, οί όποιοι άσκούσι τό 
έπάγγελμα τοΰ πράττειν τά κοινά. Ό κ. Γρηγόριος Ζλατανος ούδέ- 
ποτε έότερξε ν’ άναπαυθμ, 
όσάκις Αδύνατο νά έργαόθμ 
έπωφελώς ύπέρ τής πατρίδος 
του, ούδέποτε ν’ άνακωχεύσμ 
έν τώ ύπέρ αύτής άγώνι 
Άποφεύγων τάς τιμάς καί 
τής έξωτερικής δόξης τήν 
μέθην, τό καθήκον—ώς αύτός 
τό έννοεϊ—έχει διαρκώς φάρον 
άσβεστον όδηγοΰντα τήν φι- 
λοπάτριδα πορείαν του. Γεν
ναίος χορηγός τών Μακεδο
νικών σχολείων καί τών φι
λανθρωπικών ιδρυμάτων τής 
'Ελλάδος, δέν παρεϊδε ποτέ 
τούς έν τμ άλλοδαπμ πλα
νισμένους "Ελληνας, έν ω τό 
γραφεΐόν του έχρησίμευε καί 
χρησιμεύει ώς τό κέντρον 
πρός Ανακούφιόιν καί βοή
θειαν τών στερονμένων μέ
σων, ΐνα έπανακάμψωσιν είς 
τάς πατρίδας των. Έπΐ τμ 
Αγαθοεργία ταύτμ, ή Έλλην. 
κυβέρνηόις, έκτιμώσα αύτόν, 
τώ άπένειμε τόν Χρυσοΰν 
Σταυρόν.

Άλλ’ είς τό κοινωνικόν έρ- 
γον του ό κ. Γρ. Ζλατανος 
έσχε βοηθόν τήν έξαίρετον 
αύτοΰ σύζυγον, έν μ προς 
τοΐς ήθικοϊς χαρίσμαόι, συνε- 
βάδιζεν Αρμονικώς καί ή 
πνευματική μόρφωόις. Εύπαί- 
δευτος, γλωσσομαθής, έγκυ-
κλοπαιδικής παιδεύσειος ή κ. Αικατερίνη Ζλατάνου, έγραζτεν ούκ 
όλίγας φιλολογικός διατριβής, έν αΐς ή καλλιέπεια Αμιλλαται πρός 
τήν βαθύτητα τών σκέφεων, καί ή άβρότης τοΰ ύφους πρός τάς ύγιεΐς 
Αρχής. Είς τό ’Αττικόν ΊΙηεοολόγιον καί είς περιοδικά έδημοσίευάε τά 
πρώτα δοκίμιά της, Λ δέ «Ποικίλη Στοά» κατά τά πρώτα έτη ηύτύ- 
χηόε καί αύτή νά κοόμηθμ μέ τήν πλήρη χάριτος πνευματικήν έρ- 
γαόίαν αύτής. Γυνή φύσει πεπροικισμένη δι’ εύγενών αισθημάτων
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■καί μεγάλης καρδίας, ού μόνον διά τόν σύζυγον υπήρξε σύντροφος 
πολύτιμος, άλλα καί είς τήν κοινωνίαν άγλάϊσμα, άκολουθοϋσα τά 
άγνά πάτρια ήθη, χωρίς τύφον καί έγωϊσμόν, μόνον γνώμονα πάσης 
ένεργείας έχουσα τήν εύποιΐαν καί τήν Πατρίδα. Δύο Πόλοι, περί 
οϋς πάντοτε περιστρέφεται τό πνεύμα, ή ψυχή αύτής. Διαμένουσα 
έν Μαγχεότρία καί διά του λόγου καί διά τής γραφϊδος καί διά τοϋ 
παραδείγματος ύπερήσπιόε μετ’ άόυνήθους είς τό φΰλον αύτής δε
ξιότητας καί πειότικότητος καί ενθουσιασμού, τά δίκαια τής Ελλά
δος, τής Ελλάδος της άδικουμένης, τής άγωνιζομένης, τής καταρρι- 
πτομένης. Τά τελευταία γεγονότα βαθέως έθιξαν τήν Έλληνικωτάτην 
ψυχήν της. Έν μέσω τής ’Αγγλικής έν Μαγχεότρία κοινωνίας, συλ
λαλητήρια καί έράν'ους ύπέρ Πατρίδος διοργανοϋσα, ύψωνεν άδια- 
κόπως τήν φωνήν της μόνη” χωρίς έπιτροπάς ή ύπό έπίσημόν τινα 
ιδιότητα, καί μέ μόνον τό πύρ τής ειλικρινούς καρδίας καί τών γεν
ναίων αισθημάτων έργασθεϊσα άκαταπονήτως, άυνέλεξε μέγα ποάόν 
χρημάτων, δι’ ών τόσα γυναικόπαιδα τών Κρητών καί τών Θεσσαλών 
έσχον άρτον καί ένδύματα καί ιατρικήν περίθαλψιν.

Ψύχωσις άληθής διά τήν κ. Αίκ. Ζλατάνον κατέστη ή άρωγή τών 
πτωχών, τό μεγαλεϊον τής πατρίδος. Κατά τάς σφαγάς τής 12 Μαίου 
1896 πρωτοφανή άνέπτυξε δραστηριότητα έν Μαγχεότρία διά νά συγκί
νηση τούς "Αγγλους. Διέσπειρε πανταχοΰ έκκλήσεις πρός τόν τύπον, 
πρός τάς οίκογενείας καί τό κατόρθωσε διά τής έπιμονής νά συλλέξμ 
άρκετόν ποσόν, προσθεΐσα ούκ όλίγα καί έκ τοΰ ίδιου αύτής βαλαντίου.

Τόν οΐκόν της κατέότηόεν έντευκτήριον τών φιλελλήνων ’’Αγγλων καί 
τών Άγγλίδων, ϊνα τούς κατηχή είς τήν άγάπην πρός τήν Ελλάδα δι’ 
ένθέρμου εύγλωττίας, πλαιόιουμένης άπό ζηλευτήν εύρυμάθειαν. Άνέ- 
λαόε μόνη—πραγμα όχι εύκολον—τήν άντιπροσωπείαν τού μεγάλου έν 
Λονδίνω φιλελληνικοϋ κομιτάτου «Byron», είς ταύτην δ’ ένεπιότεύθη 
ή έπιτροπή, δπως δέχηται εισφοράς. Ένώ δ’ είργάζετο έν τμ θετικμ 
ταύτμ εργασία, άντεπεξήρχετο διά διατριβών κατά τών έναντίον τής 
Ελλάδος άρθρων μερίδος τοΰ ’Αγγλικού τύπου, διαλύουσα τάς πλά
νας αύτοϋ” καί τήν έκ προκαταλήψεως καταδρομήν άναστέλλουσα

Τά εις τόν «Φρουρόν τής Μαγχεότρίας» δημοόιευθέντα άρθρα της 
μεγάλην παρήγαγον έντύπωσιν, έπ’ έσχάτων δέ έν φιλελληνικώ συλ- 
λαλητηρίω, δπερ διωργανώθη έν Σάουθπορτ τής ’Αγγλίας, καί είς δ 
Λγόρευσαν πολλοί "Αγγλοι καί Άγγλίδες, ώμίληόεν ή κ. Ζλατάνον διά 
μακρών ύπέρ τής Κρήτης, τής άληθοΰς αύτής μάρτυρος τής έλευθε- 
οίας, διεκτραγωδήσασα τόν ήρωϊόμόν, καί παραστήσαόα τό μέγα δί
καιον, δπερ έγκλείει είς τούς μαρτυρικούς καί ένδοξους άγώνάς του 
ό ήρωϊκός”τής Κρήτης λαός, ό γεννηθείς ύπό τήν "Ιδην καί τά Λευκά 
"Ορη, ό τραφείς μέ τό παράδειγμα τής άνδρείας καί τής θυσίας, μέ 
τά αισθήματα τού ύψους τού πατριωτισμού, τοϋ ύποστηριζομένου 
διά τού πυροβόλου, διά τοΰ αίματος, διά τού θανάτου. . . . Καί ώμίλει, 
ένώ μετά των λόγων συνεβάδιζον καί τά έργα. Διότι τά χρήματα καί τά 
ένδύματα, άτινα κατά καιρούς έσκόρπιδεν είς τούς πρόσφυγας Κρήτας, 
Θεσσαλούς καί Ήπειρώτας ώς καί πρός τούς έν τώ στρατοπέδω όπλί- 
τας, άνέρχονται είς χιλιάδας. Πόσα χείλη δέν ηύλόγησαν εύγνώμονα 
τό όνομα τής φιλάνθρωπου γυναικός καί ποια τιμή δέν προόήκει 
δίκαια εις αύτήν, ήτις άνύψωσε τό γόητρον τών Έλληνίδων, έκπροσω- 
πήσαόα αύτάς Θριαμβευτικώς έν τη ξένμ, κατά τόν άγώνα δν διεξή- 
γαγεν ύπέρ τής Ελλάδος.

'Όταν μίαν ήμέραν γραφή ή ιστορία τών τελευταίων γεγονότων, 
τό όνομα τής έν φιλανθρωπία καί πατριωτιόμφ ήρωΐδος Αικατερίνης 
Ζλατάνον, ώς άδάμας ” θά κοόμήσμ έν προμετωπίδι τάς σελίδας, 
αΐτινες θά έξαίρουσι τό έργον τών Έλληνίδων, καί θά άκτινοβολήσμ τό 
όνομα αύτό, δπως τώρα Ακτινοβολούν άπό χαράν καί εύγνωμοσύνην 
τόσα πλάσματα, άτινα, χάρις είς τάς δι’ αύτής χορηγηθείάας γενναίας 
εισφοράς, παρηγορήθηδαν, συνετηρήθησαν, κατά τάς ύπερτάτας τοΰ 
έκπατρισμοϋ στιγμάς, καθ’ άς τόδαι ψυχαί γυναικοπαίδων δέν είχον 
έλευθέραν πατρίδα ! . . .

Ο ΔΗΜΟΣ

( ΒΙΚΩΝ ΒΚ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ)

ΟΙΟΥΤΟΝ τό όνομα τοϋ ήρωός μας, εις τά χρυσά 
του δέ νειάτα ύπήρξεν ό ζωηρότερος νεανίας τοϋ 
χωρίου του, έν ω ηύτύχησε νά ϊδη τόν ήλιον.

Ήτο ωραίος δ Δήμος, μέ ζωηρά χαρακτηρι
στικά, είκονίζοντα ζωηρότατα τόν μετέπειτα άν
δρα, δστις τοσαύτας δάφνας έδρέψατο, έν τοΐς πε- 
δίοις τής τιμής ! Τά πρώτα νάματα τής μέτριας 
παιδεύσεώς του ελαβεν έκ τής έν Τρ. . . . τότε 

έδρευούσης ιδιωτικής τοϋ Γένους Σχολής, παρά τοϋ αοιδίμου ιερομόνα
χου, καί πρώτου διδασκάλου τής έποχής έκείνης Μ. . . .

Δεκατετραετής μόλις παρήτησε τήν φυλλάδα (ώς τότε άπεκάλουν τό 
βιβλίον), όπως λάβη εις τάς ήδη εΰρώστους καί ήλιοκαεϊς χεΐράς του, 
τήν πάλλαν καί τό πκτροπαράδοτον καρυοφύλλι. Ήτο αίσθηματίας καί 
φιλόπατρις ό μεϊραξ μας, ώς αίσθηματίαι, φιλοπάτριδες καί φίλοπλοι 
ήσαν οί πατέρες μας πάντες, οιτινες δι ’ άπειρων κακουχιών καί άνεξαν- 
τλήτου ένθουσιασμοϋ καί άνδρείας, έξήγειρον τάς κοιμωμένας καρδίας τών 
λαών τής Ευρώπης, ύπο την ίεράν και άδιάσπαστον Συμμαχίαν, 
ύπνωττόντων ....

Ό Δήμος ήρξατο τείνων προσεκτικόν τό ούς μεϊραξ έτι, πρός τάς 
διηγήσεις, τάς ήρωϊκάς τών άρματωλικών κατορθωμάτων, πρωίαν δέ 
τινα, ώς λεοντιδεύς θυμοειδής άνηγέρθη, μέ τήν άπόφασιν έν τώ νώ του, 
δπως ύπάγη, ποϋ ; ’Εκεί ύψηλά πρός συνάντησιν τών ημιθέων άρματω- 
λών καί οπλαρχηγών. Έφόρεσε πάλλευκον φουστανέλλαν ώς ή χιών, 
τήν ώραίαν φλοκάταν του καί άπήλθε. Τόν παρέλαβον ώς ψυχογυιόν 
είς τά ένδοξα λημέρια των, καί τάς ετι ένδοξοτέρας έκστρατείας των, 
έν αίς δέν ήργησε νά απόδειξη τόν φλέγοντα τά στήθη του ηρωισμόν, 
καί τήν πρός τήν πατρίδα άγάπην.

Τούς ήκολούθησε πτερωτός είς τάς άνά τά όρη καί τάς κοιλάδας πο- 
λεμικάς περιπετείας των καί μάχας, νικώντας πάντετε.

Αί σφαϊραι τόν έ'ψαυσαν πολλάκις, πλην ό θάνατος τρέμει τά γεν
ναία παλληκάρια, τά προτάσσοντα τά στήθη των.

Ό Δήμος δέν άπέθανε, τούναντίον ή κλαγγή τών οπλών, έξετράχυνε 
καί ισχυροποίησε τόν χαρακτήρά του, καί δ άδάμας δοκιμάζεται έν τώ πυρί.

Ήτο άληθής ήρως δ Δήμος, μετά πάροδον δέ τινων έτών, κατέστη 
άρχηγός ενός μεγάλου καπετανάτου, τή συστάσει γηραιοτέρων αρχηγών.

Διά τής μεγίστης καρτερίας του άπέβη δ ήρως τής έποχής καί τό 
φόβητρον τών Τούρκων, οιτινες αντί πάσης θυσίας, προσεπάθησαν νά
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τόν δολοφονήσωσιν ή τόν ζωγρήσωσι. Τούτου μη πραγματοποιηθέντος, 
οί Τούρκοι τω προσέφερον δώρα, τιμάς, τίτλον, δπως παύσηται τού πρός 
αύτούς πολέμου, και εγκατάλειψη τά λημέρια της οόζης του.

Ό Δήμος δμως δέν ήμαύρου τό ένδοξον παρελθόν του, δέν άπηρνεϊτο 
άντί χρυσίου τάς εύγενεϊς άρχάς του, ώς πολλοί της νύν γενεάς, άντ'ι 
μισθού καί παρασήμων, κύπτουσι προ παντός, έστω καί τών εχθρών των.

Διά δριμείας βλασφημίας άπέστειλε πάντα ταύτα είς τόν Σατανάν, 
καί ήσύχως ώς πάντοτε, έξηκολούθει την πραγματοποίησιν τού ιδεώδους 
του, δτε καί ηύτύχησε νά ίδη τον δλον άγώνα τού Έθνους μας λή- 
γοντα, καί την Ελληνικήν Παλιγγενεσίαν άνατέλλουσαν.

Τότε μόνον δ Δήμος έμειδίασεν έκ τών μυχαιτάτων της καρδίας του, 
καί ή ψυχή του εύλαβώς καί εύγνωμόνως ύψώθη μέχρι τού Πλάστου.

Τό χείλος έφαιδρύνθη, καί γσθάνετο την καρδίαν του πλατυνομένην, 
ύπερεκχειλίζουσαν έκ χαράς, έπί τη άναμνήσει, δτι έκεϊ, έκεϊ κάτω, 
εις τά βάθη τών χλοερών κοιλάδων, όπισθεν τών βουνών έκείνων, τόν 
άνέμενεν ή τότε ρόδινη παιδίσκη, ή άθώα, ή γλυκεία Χάϊδω, ην έξ 
απαλών ονύχων ήγάπα τόσον. Καί ήτο άληθώς γλυκυτάτη ή κόρη τών 
ονείρων του, ήτο άξια τού βωμού τής λατρείας, ήν έντός τών λασίων 
στηθών του έτρεφεν, ό τραχύς, πλήν άγαθός Δήμος. Μετά τήν Πα
τρίδα, ή Χάϊδω, ή κόρη μέ τήν βοστρυχώδη κόμην, μέ τούς πλήρεις ει
λικρίνειας περικαλλείς οφθαλμούς, δι ’ ών άλλοτε τοσούτον έβασάνιζε τήν 
ψυχήν τού Δήμου.

Ημέραν τινά τή άπέστελλε κλαδίσκον μύρτου, σύμβολον ε”ρωτος καί 
άναμνήσεως, μετ’ ού πολύ δέ κατήρχετο τών ύψικαρήνων όρέων, ϊνα 
τελέση τόν εύτυχή ύμέναιόν του μετ’ έκείνης, τής όποιας παιδίον ετι 
έ'στεφε τήν ώραίαν παιδικήν κεφαλήν μέ ά'-θη, καί ής δ ήχηρός γέλως 
τόσον ηΰφραινε την ψυχήν του.

“Ηδη εύτυχήσας νά δρέψη τάς δάφνας τών νικών του, έν τή έλευ- 
θέρα πατρίδι στέφει δι ’ αυτών την έκλεκτήν του Χάϊδω.

"Εγραφον Ιν Μαγχιατέρτ] τή 18V Φιβροναριον 1897

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΡ. ΖΛΑΤΑΝΟΥ

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ

Τδ ΙΙνεΰαα πού ’κατέβηκε Τό πνεύμα παρεκάλεσα
Απ τά ούράνια, ©ώς υ.ου, Με χέρια σταυοωμένα,
’Σ τούς μαθητάς τές γλώσσες Τή γλώσσα τής αγάπης
Νά μάθη όλου τοΰ κόσμου, Νά μάθη καί σέ σένα . . .

Γ. Θ. ΣΑΪΑΚΤΣΗΣ Η ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ι



ΙΩΑΝΝΗΣ Φ. ΛΙΜΠΡΙΤΗΣ

m
X Ο έτος 1897 εΐνε 

άπαίάιον είς τόν 'Ελλη
νισμόν ού μόνον διά τάς 
έν τω όλεθρίω πολέμω με- 
γίάτας έθνικάς συμφοράς, 
άλλα και διά τήν απώ
λειαν άνδρών διακριθέν- 
των διά τήν έν τω έπαγ- 
γέλματι καί έν εύρυτέοω 
κύκλω δράάιν αύτών. Έν 
τοϊς άνδράάι τούτοις άν- 
αντιρρήτως συγκαταλέγε
ται καί ό πρό όλίγων μη
νών έκ τοϋ πρόσκαιρου 
τούτου βίου είς τήν αιω
νιότητα μεταάτάς ’Ιωάν
νης Φ. Λιιιποίτης.

Τής άγαθής καί μεγά
λης καρδίας καί εύρείας 
διανοίας τού άνδρός τού
του, τής δι,απλαάθείσης 
καί άναπτυχθείάης διά 
καταλλήλου άγωγής καί 
παιδεύάεως, μή δυνάμε- 
νοι ν’ άποτελέόωμεν τε
λείαν είκόνα, θέλομεν 
άποπειραθή κατά τό δυ
νατόν ημιν ν’άπεργαάθώ- 
μεν άμυδράν τινα σκια
γραφίαν,έξαίροντεςέκ τοϋ 
βίου αύτοΰ έκεϊνα τά ση
μεία, έν οΐς έκδηλοϋται 

ή δράσις αύτοΰ ώς έπιστήμονος, ώς ίατροϋ καί ώς μεγάλου πα
τριώτου.

Τήν άγαθήν καί γενναίαν τής ψυχής αύτοΰ φύσιν έκληρονόμησεν 
ό ’Ιωάννης Λιμπρίτης έξ άγαθών καί έναρέτων γονέων, έκ τοϋ πατρός 
αύτοΰ Φραγκίσκου Λιμπρίτου, δάτις είς ιστορικήν οικογένειαν τής 
Κρήτης άνήκων, παρέάχεν ύψίάτας ύπηρεσίας εις τό "Εθνος κατά 
τον ιερόν άγώνα, καί έκ τής μητρός αύτοΰ Μαρίας, θυγατρός τοϋ 
Λουδοβίκου Στάη, δστις έκ διακεκριμένης οικογένειας των Κυκλά
δων νήσων έλκων τό γένος, αφειδώς έδαπάνησε τήν μεγάλην αύτοΰ 
περιουσίαν ύπέρ τής άναότάσεως τοϋ ’Έθνους κατά τήν έποχήν 
τοϋ άγώνος έκείνου.

Ή άρίάτη φύσις, μή τυγχάνουσα τής προάηκούάης άγωγής καί 
παιδεύάεως, άντί ώφελείας μάλλον βλάβης" πρόξενος γίνεται· διότι 
κατά τούς σοφούς λόγους τοϋ Πλάτωνος «παντός σπέρματος πέρι 
ίί φυτοϋ, είτε εγγείων, είτε των ζώων, ϊάμεν ότι τό μή τυχόν 
τροφής, ής προάήκει έκάάτω, μηδ’ ώρας, μηδέ τόπου, δάφ άν έρρω- 
μενέάτερον μ, τοάούτω πλειόνων ένδεϊ των πρεπόντων.... Ούκοϋν 
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καί τάς ψυχάς οϋτω φώμεν τάς εύφυεάτάτας, κακής παιδαγωγίας 
τυχούάας, διαφερόντως κακάς γίγνεσθαι», (Πλάτ. πολιτείας Τ', 6, ά. 491). 
’Αλλά τοϋ Ίωάννον Λιμπρίτου ή άρίάτη φύσις έτυχε τής προάη- 
κούάης θρησκευτικής, ήθικής καί έθνικής άγωγής καί έκπαιδεύ- 
άεως έν τοϊς κόλποις τής οικογένειας αύτοΰ, έν τοϊς άχολείοις καί 
έν τμ έλληνικμ κοινωνία, ήτις διεκρίνετο διά τε τήν εύάέβειαν 
καί τήν αύάτηρότητα των ηθών κατά τήν έποχήν έκείνην. Ή 
έκπαίδευάις τών νέων άλλοτε ήτο λιτοτέρα μέν, άλλά άπουδαιοτέρα 
καί έθνικωτέρα τής νϋν έν τοϊς άχολείοις συνήθως γινομένης. Τών 
σχολείων τής Ελλάδος κύριος σκοπός δέν ήτο, ούδέ πρέπει νά ήνε ή 
μετάδοάις μόνον γραμματικών κανόνων, ξηρών καί άγόνοιν γνώσεων, 
άλλ’ ή είς τήν διάνοιαν τών έλληνοπαίδων διέγεράις καί άνάπτυξις 
τής αύτενεργείας, ή κατανόηάις τοϋ πνεύματος καί ή αϊάθηάις τοϋ 
κάλλους τοϋ λόγου τών έλλήνων συγγραφέων καί ή μόρφωάις καί 
έδραίωάις τοϋ θρησκευτικού καί έθνικοΰ φρονήματος καί τοϋ ήθι- 
κοϋ χαρακτήρος έν ταϊς ψυχαϊς αύτών. Τά σπέρματα τοιαύτης παι
δείας δεχθείς έν τμ καρδία καί διανοία ό ’Ιωάννης Λιμπρίτης κατά 
τό διάστημα τών σπουδών αύτοΰ έν Έλλάδι καί έν τμ έάπερία 
Εύρώπμ άνέπτυξε δι’ εύρειών σπουδών καί μελετών.

Κατάλληλον πρός τήν φυσικήν ροπήν τοϋ πνεύματος καί πρός 
τό φιλάνθρωπον τής καρδίας αύτοΰ θεωρήάας τήν σπουδήν τής 
ιατρικής έπιάτήμης, άφιέρωάεν είς τήν καλλιεργίαν αύτής τόν βίον 
αύτοΰ, διατελών ένήμερος πάάης προόδου έν αύτμ μέχρι τέλους 
τής ζωής, χωρίς νά παραμελμ καί τήν πρόάκτηάιν γνώσεων ού 
μόνον τών φυσικών έπιάτημών, έφ’ ών στηρίζεται ή ιατρική, άλλά 
καί ιστορικών, φιλολογικών καί φιλοσοφικών διότι διά τών γνώ
σεων τούτων αί μέν ίατρικαί καί φυάικαί γνώσεις άυμπληροΰνται, 
ό δέ όρίζων τής διανοίας εύρύνεται. Τεκμήριον δέ τών γνώσεων, 
<ϊς είχε περί τάς φυσικός έπιάτήμας, εΐνε ή παρ’ αύτοΰ γενομένη 
τελειοποίηάις μηχανήματος τής ύδροθεραπευτικής, ού ένεκα έλαβε 
παρά τής Γαλλικής Κυβερνήάεως προνόμιον εύρεάιτεχνίας καί ήξιώθη 
λίαν εύνοϊκής κρίάεως έν ίατρικώ περιοδικώ τής Γαλλίας.

ΙΊας έχων φύσει στενήν διάνοιαν καί μή τυχόιν άληθοϋς θρη
σκευτικής καί ήθικής άγωγής καί παιδείας, μονομερώς δέ περί 
τήν σπουδήν τής ιατρικής καί τών φυσικών έπιάτημών άάχολού- 
μενος καί περιορίζων τήν διάνοιαν αύτοΰ έντός τοϋ στενού κύκλου 
τών φαινομένων καί γεγονότων τής έξωτερικής πείρας τοϋ φυάικοϋ 
κόσμου, έν ω έπικρατεϊ ό νόμος τής τυφλής άναγκαιότητος, ούτος 
ή ούδόλως δύναται νά φιλοάοφμ, ατε άγνοών τελέως, ή παρερμη- 
νεύων τά φαινόμενα καί γεγονότα τής έάωτερικής πείρας τοϋ πνεύ
ματος καί τοϋ πνευματικού κόσμου, έν ω έπικρατεϊ ό νόμος τής 
έλευθερίας, ή έπί τοιαύτης στενής έμπειρικής βάάεως φιλοάοφών, 
καί έ^αρμόζων άποκλειάτικώς τήν μηχανικήν θεωρίαν, περιπίπτει 
συνήθως είς τήν ύλοφροάύνην, τήν άρνουμένην τήν ούσιώδη τοϋ 
πνευματικού άπό τοϋ ύλικοϋ καί φυάικοϋ κόσμου διαφοράν καί 
τήν πραγματικότητα τών ήθικών νόμων καί τής έλευθερίας τοϋ 
πνεύματος, άποδεχομένην δέ μόνον τυφλούς κυί άναγκαίους φυσι
κούς νόμους καί άντί τοϋ δικαίου τήν ύλικήν καί κτηνώδη μόνον 
βίαν. Άλλ’ ή φύσει εύρεϊα διάνοια καί γενναία φύσις τοϋ Ίωάννον 
Λιμπρίτου διά τής προάηκούάης άγωγής καί παιδείας, ής έτυχε, 
καί διά τής έπεκτάάεως τοϋ κύκλου τών σπουδών αύτοΰ καί πέραν 
τών στενών ορίων τής ιατρικής καί τών φυσικών έπιάτημών έν 
τοϊς Πανεπιάτημίοις τών 'Αθηνών, τής Βιέννης, τοϋ Βερολίνου, τοϋ 
Μονάχου καί τών ΓΙαριάίων, ώς καί διά διηνεκών μελετών καθ’ 
δλον τόν βίον, εύρύνας τόν ορίζοντα τών γνώσεων αύτοΰ, ήδυνήθη 
νά παρακάμψμ τούς σκοπέλους καί τάς ύφάλους τής μονομερούς 
ύλοφοοάύνης καί νά φιλοάοφμ έπί εύρυτέρας βάάεως. Δέν ήτο μέν 
έξ έπαγγέλματος φιλόσοφος, άλλ' έχων φύσει φιλοσοφικόν νοϋν καί 
εύρεϊαν μάθηάιν, ήδύνατο νά φιλοόοφμ όρθώς καί νά κρίνμ περί 
παντός φιλοσοφικού ζητήματος ούχί έκ τής άπόψεως τής μονομε-
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ροΰς τελεολογικής, ή τής μονομερούς μηχανικής θεωρίας περί τοΰ 
κύαμον, άλλ’ έξ ύψιιλοτ.ρας περιωπής διά τοΰ συνδυασμού άμφο- 
τέρων τών θεωριών ώς Απαραιτήτων πρός ορθήν καί πλήρη έξέτα- 
σιν παντός φιλοσοφικού ζητήματος.

Ό ’Ιωάννης Λιμπρίτης είχε μέν καί φιλοσοφικής, ιστορικής, 
φιλολογικής καί παντοίας ήλλας γνώσεις, ή κυρία όμως επιστήμη 
αύτοΰ, έφ’ μ, εϊπέρ τις καί άλλος, διέπρεψεν έν 'Ελλάδι, είνε ή 
ιατρική. Ήτο πρότυπον ιατρού ού μόνον κατά τήν τελείαν γνώόιν 
της ιατρικής επιστήμης καθ’ άπαντας τούς κλάδους, άλλά καί κατά 
την εφαρμογήν τών θεωρητικών γνώσεων αύτής είς τήν κλίνην τού 
άσθενοΰς διά της Ακριβούς διαγνώσεως τής νόσου, τής προσεκτι
κής παρακολονθήσειος τών διαφόριον σταδίων, τών συμπτωμάτων, 
τής επιπλοκής καί τής χρήσεως τής καταλλήλου μεθόδου τής θερα
πείας αύτής. Δέν προόείλκυε μόνον τήν εμπιστοσύνην τού ασθε
νούς διά τής έπιστημονικης αύτοΰ άξίας, άλλά καί τήν άγάπην 
διά τοΰ πράου καί χρηστού ήθους, διά τής εύγενοϋς καί φιλόφρο- 
νος συμπεριφοράς καί τοΰ διαφέροντος καί τής συμπάθειας αύτοΰ 
πρός τόν Ασθενή. Δέν έπασχε μόνον ό Ασθενής πελάτης, άλλά καί 
ό ιατρός αύτοΰ Λιμπρίτης, ούτινος ή φύσει συμπαθής καρδία συνέ- 
πασχε καθ’ δλην τήν διάρκειαν τής νόσου τοΰ άσθενοΰς. Δέν έξή- 
σκει τό επάγγελμα τοΰ ίατροΰ χάριν ύλικοΰ κέρδους, άλλ’ έξ ιατρι
κού καθήκοντος πρός τούς πάόχοντας όμοίους αύτοΰ, ού μόνον 
θεραπεύων δωρεάν πλείότους έκ τών νοόούντων, όσοι ήσαν ένδεεϊς, 
άλλά καί ύλικώς βοηθών αυτούς. Ή ιατρική αύτοΰ πελατεία ήτο 
ού μόνον μεγάλη, άλλά καί εκλεκτή, περιλαμδάνουόα άνδρας πάόης 
κοινωνικής τάξεως, πρός οΰς όυνεδέετο ού μόνον διά τής άόκή- 
σεως τοΰ ιατρικού επαγγέλματος, άλλά καί διά φιλίας καί πνευμα
τικής έπικοινωνίας, φιλοόοφών μετά τών φιλοόοφούντων, φιλολογών 
μετά τών φιλολόγων καί πολιτειολογών μετά τών πολιτειολογούν- *
των. Οΰτω διά τοΰ ιατρικού έπαγγέλματος αύτοΰ διετέλει είς άμε
σον επαφήν πρός άνθρώπους καί οικογένειας πάσης τάξεοις τής 
κοινωνίας, θεραπεύιον αύτούς ού μόνον σωματικώς, άλλά καί ψυχι- 
κώς διά τών ειλικρινών καί πολυτίμων αύτοΰ ήθικών συμβουλών, 
άς παρείχε καί ώς ψυχικός ιατρός, όποιος οφείλει νά ήνε ό Αλη
θής Ιατρός. Ώς ΐατροόύνεδρος δέ έχρηόιμοποίηόε τήν μεγάλην ια
τρικήν πείραν καί τήν βαθεϊαν παρατηρητικότητα αύτοΰ έν τμ 
ύπέρ τής δημοσίας ύγιείας μερίμνμ, ύπέρ ής δέν έπαυε σχετικός 
μελέτας ποιούμενος καί στατιστικός παρατηρήσεις έν συγκρίσει πρός 
τάς τών άλλων χωρών.

Άλλ’ ό ’Ιωάννης Λιμπρίτης δέν ήτο μόνον διακεκριμένος έπι- 
στήμων, έξοχος ιατρός, άλλά καί μέγας πατριώτης, γνήσιος Κρής, 
ακραιφνής Έλλιιν. Τήν διάπυρον φιλοπατρίαν έκληρονόμησε παρά 
τών γονέων καί μάλιστα παρά τοΰ πατρός αύτοΰ, τοΰ ϋλον τόν 
βίον άφιερώσαντος είς διηνεκή ένέργειαν ύπέρ τής άπελευθερώόεως 
τής Κρήτης, δστις, έκπνέων τήν τελευταίαν πνοήν, άφήκεν εις τά 
τέκνα αύτοΰ τήν ίεράν παραγγελίαν νά έξακολουθήσωσι τό ύπέρ 
τής άπελευθερώόεως τής Κρήτης έργον αύτοΰ. Διάφορος είνε παρά 
τοΐς διαφόροις έθνεάιν ό τρόπος τής έκδηλώσεως τής φιλοπατρίας 
κατά τήν διαφοράν τών ιδιαιτέρων περιστάσεων έκάστου αύτών. Ό 
"Ελλην, ούτινος τό έθνος Αριθμεί Ιστορίαν χιλιετηρίδων καί ύπήρξε 
τό πρότυπον τής πολιτικής καί έθνικής έλευθερίας καί τοΰ πολι
τισμού τής Ανθρωπότητας, συναισθανόμενος βαθύτατα τήν άντίθεόιν 
τοΰ παρόντος πρός τό εύκλεές παρελθόν της Πατρίδος, πρώτιστον 
καί κυριώτατον φιλοπατρίας καθήκον έχει νά Αυντελμ διά παντός 
ήθικοΰ καί ύλικοΰ μέσου πρός Απελευθέρωσε? πασών τών ελληνικών 
χωρών. ’Εν έθνει μήπω κατορθώσαντι τήν πολιτικήν αύτοΰ ένότητα, 
πάσα τής Πολιτείας καί έκάστου πατριώτου ένέργεια κύριον σκο
πόν πρέπει νά έχμ τήν άνάπτυξιν στρατιωτικών Αρετών έν ταϊς 
ψυχαϊς τών πολιτών καί τήν ένίσχυόιν τών στρατιωτικών τοΰ έθνους 
δυνάμεων, δι’ ών ού μόνον ή ζωή, Λ τιμή καί ύ ύλικός πλούτος

τής χώρας έξαόφαλίζεται, Αλλά καί ή πραγματοποίηόις τοΰ ιδεώ
δους τοΰ Έθνους προάγεται. Κατά τόν Άριότοτέλην διακριτικόν 
γνώρισμα τών Ελλήνων καί κύριος λόγος, δι’ δν ούτοι εϊχον τήν 
μετά λόγου καί σώφρονα έλευθερίαν καί ύπερεϊχον τών Απολιτεύ- 
των καί λοιπών έθνών, ήτο ό συνδυασμός τοΰ νοητικοΰ πρός τό 
θυμικόν τής ψυχής αύτών *. Οί Κρήτες, ώς συνδέοντες τό νοητικόν 
πρός τό θυμικόν τής ψυχής, ήδυνήθησαν διά τοΰ ήρωϊσμοΰ αύτών 
νά έκπληρώσωσι πρό πάντων έκεϊνο έκ τών τής φιλοπατρίας καθη
κόντων. δπερ είνε μάλλον κατεπεϊγον είς τάς παρούσας περιστάσεις 
τοΰ Έθνους καί δύνανται νά χρησιμεύωάι κατά τούτο ώς άξιομίμητον 
παράδειγμα είς τούς λοιπούς ’Έλληνας, έλευθέρους τε καί δούλους.

Είς τήν διατήρηάιν καί διηνεκή άναζωπύρησιν τοΰ έμφύτου είς 
τούς Κρήτας πατριωτισμού καί ηρωισμού συνετέλεσαν άλλοι τε 
πολλοί διαπρεπείς Κρήτες, καί δ Ιωάννης Λιμπρίτης, δστις κατά 
τήν τελευταίαν είκοάαετίαν συνειργάσθη μετά τών λοιπών διακε
κριμένων μελών τής έν Άθήναις κεντρικής τών Κρητών Επιτρο
πής, τής διευθυνούσης καί συντηρούσης τόν έν Κρήτμ έθνικόν 
Αγώνα. Ή μεγάλη αύτοΰ καρδία δέν έπαλλε μόνον ύπέρ τής Απε- 
λευθερώόεως τής Κρήτης, άλλά καί ύπέρ πάσης Ελληνικής γής 
ύπό τόν ζυγόν διατελούσης· διότι είχε τήν γνηόίαν φιλοπατρίαν 
τοΰ Ακραιφνούς Έλληνος, δστις δέν περιορίζει τήν ΙΙατρίδα αύτοΰ 
έντός τών όρίοιν τοΰ τόπου τής γεννήσεως ή καταγωγής αύτοΰ, 
ούδέ έντός τών στενών ορίων τοΰ Ελληνικού Κράτους, άτινα 
άσπλαγχνος διπλωματία έάχεδίαάεν, άλλά θέτει αύτά έκεϊ, δπου ή 
φύσις, ή ιστορία, ή γλώσσα καί ό έπικρατών έλληνικός πολιτισμός 
έχάραξεν. Ή δέ μεγάλη ίδέα έν τμ ψυχή τοΰ I. Λιμπρίτου δέν ήτο 
Αφμρημένη τις ίδέα ή κενόν τής φαντασίας ίνδαλμα καί λέξις κενή, 
άλλ' ήτο ίδέα ζώσα, έκδηλουμένη καί έμπράκτως διά διηνεκούς καί 
δραστήριου ένεργείας πρός πραγματοποίηόιν αύτής.

Καί έν τμ έκπληρώσει δέ τών λοιπών καθηκόντων τής φιλοπα
τρίας δέν ύστέρηόε,' μεριμνήόας ύπέρ μέν τών όρφανών ώς εύερ- 
γέτης καί ιατρός αύτών έν τω Άμαλιείω ’Ορφανοτροφεία), ύπέρ οέ 
τής μορφώσεως τοΰ κλήρου ώς σύμβουλος τής εκκλησιαστικής *Ρι- 
ζαρείου Σχολής, ύπέρ δέ τών ένδεών τής κοινωνίας ώς σύμβουλος 
τής Αδελφότητος τοΰ Πτωχοκομείου.

Και ώς συγγενής καί φίλος, ώς οικογενειάρχης, σύζυγος καί 
πατήρ ό I. Λιμπρίτης ήτο έξαίρετος. Ό πρό έτών έν τώ Ανθεί τής 
ήλικίας συμβάς θάνατος μονογενούς τέκνου, διά πολλών Αρετών 
κεκοάμημένου, γεννηθέντος έκ τοΰ γάμου αύτοΰ μετά τής έναρέτου 
συζύγου Χαρικλείας, θυγατρός τοΰ ’Αρεοπαγίτου Δρόσου Ν. Δρόσου, 
έτρωσε βαθέως τήν πατρικήν αύτοΰ καρδίαν. Έξ έτη μετά τήν 
Ανεπανόρθωτον ταύτην οικογενειακήν συμφοράν, νόσος βαρεία έπι- 
ταθεϊσα ύπό τών Ακαταπαύστων μόχθων ύπέρ τοΰ έν Κρήτμ Αγώνος 
καί τής έκ τών μεγίστων εθνικών συμφορών βαθείας λύπης, έπή- 
νεγκε τόν πρόωρον θάνατον τοΰ πολυτίμου άνδρός.

Τοιοΰτος ύπήρξεν ώς Ιατρός, ώς επιστήμων, ώς πατριώτης καί 
ώς οικογενειάρχης ό έν Ίω τμ 17 Νοεμβρίου τοΰ έτους 1834 γεν
νηθείς, καί έν Άθήναις τμ 26 ’Ιουνίου τού έτους 1897 άποβιώσας 
Ιωάννης Φ. Λιμπρίτης.

• «Τά μέν έν τοΐς ψυχροϊς τόποις έθνη καί τά περί τήν Εύρώπην 
θυμού μέν έότι πλήρη, διανοίας δέ ένδεέστερα καί τέχνης· διόπερ ελεύ
θερα μέν διατελεϊ μάλλον, Απολίτευτα δέ καί τών πλησίον άρχειν ού 
δυνάμενα- τά δέ περί τήν Ασίαν διανοητικά μέν καί τεχνικά τήν ψυχήν, 
άθυμα δέ· διόπερ Αρχόμενα καί δουλεύοντα διατελεϊ. Τό δέ τών Ελλή
νων γένος, ώσπερ μεσεύει κατά τούς τόπους, ούτως άμφοϊν μετέχει· κ αί 
γάρ ένθυμον καί διανοητικόν έστιν διόπερ ελεύθερόν τε 
διατελεϊ καί βέλτιστα πολιτευόμενον καί δυνάμενον 
άρχειν πάντων μιάς τυγχάνον πολιτείας» (Άριάτοτελ. πο
λιτικά Δ’ άελ. 1327).

»
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Άθήνησι 24 Σεπτεμβρίου 1897

Φίλτατί μοι κ. 'δρύινη,

Μετά πολλής χαρας συνήγαγον έκ τής επιστολής υμών οτι πρόκειται νά 
έπαναληφθή ή διακοπεϊσα έπί έν έτος έκδοσις τοΰ ύπό τύπον 'Ημερολογίου 
διευΟυνομένου ένιαυσίως ύφ’ ΰμών περισπούδαστου περιοδικού συγγράμματος, 
περί ου άπταίστως δύναται τις νά ειπη ότι είναι άξιον τοΰ λαμπρού ονόματος, 
δπερ φέρει. Τά περιοδικά συγγράμματα έθεωρήθησαν εικότως αείποτε ώς τό 
κυριώτατον δργανον τοΰ πνευματικού τών εθνών βίου, άτε ΰποτρέφοντα τήν απλη
στίαν τών αναγνωστών πολλώ δραστικώτερον τών ειδικών συγγραμμάτων. Όρ- 
θώς δ’ έλέχθη οτι μόνον διά τής παραθέσεως τοΰ άριθμοΰ τών περιοδικών φύλλων 
(πολιτικών τε καί φιλολογικών) πρός τόν πληθυσμόν έκάστης χώρας, δύναται νά 
γνωσθή τό αναγνωστικόν τοΰ λαού αύτής καί νά προσδιορισθή ή ύλική και πνευ
ματική αυτού άνάπτυξις. Άλλ’ αν έν γένει τά περιοδικά φύλλα άποβαίνωσι το- 
σοΰτον ευεογετικά, πολλώ δή μάλλον τά διευθυνόμενα δοκίμως, όποιον ανέκαθεν 
υπήρξε τό ύπό τήν ΰμετέραν δοκιμωτάτην Διεύθυνσιν άπό πολυετίας έκδιδόμε- 
νον αριστον υμών 'Ημερολόγιον. Μή άμφιβάλλων ότι καί τό τοΰ 1898 τεύχος 
τοϋ ΰμετέρου 'Ημερολογίου έσεται αντάξιον τών τευχών τών ποολαβόντων έτών, 
μετ’ αγαλλιάσεως άπεκδέχομαι τήν προσεχή αυτού έκδοσιν.

Μη δυνάμενος δυστυχώς έκ τής συμπτώσεως πολλών κατ’ αύτάς έπειγουσών 
ασχολιών νά άνταποκριθώ εις τήν διά τής ύμετέρας εύγενοΰς επιστολής έκδηλω- 
θεϊσάν μοι θερμήν έπιθυμίαν νά άποστείλω ύμΐν έκτενη διατριβήν περί τού δέον
τος έν Έλλάδι γενέσθαι μετά τήν ήτταν, ήν προσφάτως ύπέστημεν, περιορίζο
μαι εις την αποστολήν βραχείας μόνον περί τούτου διατοιβής μου έν ή ούχ ήττον 
συνοψίζονται αί περί τούτου γνώμαί μου.

Άσπάζομαι ΰμας όλοψύχως
Ό φίλοι σας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν· ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ

ΤΙ ΔΕΟΝ ΓΕΝΕΣΘΑΙ;

βίβλου
Δέν προτίθεμαι βεβαίω: 

καταστάσεω;

ΥΔΕΠΟΤΕ άλλοτε είχε καταλάβει τήν Ελληνι
κήν κοινωνίαν δ νϋν κατέχων αυτήν άπελπισμός. 
Εκ τούτου αί άπό τίνος ψαλλόμεναι γενικώς ιερε

μιάδες, δ πόθος τοϋ παρελθόντος, δ έξευτελισμός τοϋ 
ένεστώτος έν συγκρίσει προς εκείνο, αί άραί κατά 
τής Βασιλείας, αί άραί κατά τών πολιτικών κομ
μάτων, αί άραί κατά τής κοινωνίας άπαξαπάσης, 
ήπανταχόθεν έκφερομένη Καλχαντικήπρόρρησις περί 
τής προσεχούς έξαφανίσεως τής Ελλάδος έκ τή; 
’Αλλά πρέπει άληθώς τω όντι νά άπελπισθώυ.εν ; 

νά άμφισβητήσω τό οίκτρόν τής παρούση; 
τής Ελλάδος έγώ, δστις άπό πολυετίας προεϊδον καί προ- 

εϊπον τήν έπελευσομένην ήθικήν τής Ελλάδος κατάπτωσεν καί τήν οι
κονομικήν αύτής χρεωκοπίαν καί έπειράθην παντί σθένει διά τε τού λόγου 
καί τοϋ καλάμου νά άποτρέψω αύτάς, άλλά δυστυχώς έπί ματαίω. ’Αλη
θές είναι άπό πλείστων όσων έτών οτι τό Σύνταγμα φενακίζεται παρ ’ 
ήμϊν συστημ.ατικώς, έξ αιτίας δέ τούτου έπικρατεϊ ή χειριστή τών ολι
γαρχιών, ήτοι ή ολιγαρχία τών ατομικών καί έπιτοπίων συμφερόντων, 
αί έπαρχίαι δηλονότι τυγχάνουσιν ούσαι τό τιμάριον τών κατά καιρούς 
ύπουργικών βουλευτών, έξ οΰ άνεπτύχθη τεραστίως ή είς τά άδικήματα 
£οπή, τά δε δημόσια χρήματα διασπαθώνται, ούδ ’ ίχνος δέ άληθοϋς 
στρατιωτικής συντάξεως ύπάρχει, τό δέ χείριστον, διαφθείρονται οί πο
λιτικοί χαρακτήρες καί άπαραίτητον σχεδόν προσόν προς κατάληψιν 
ύπουργικοϋ χαρτοφυλακίου άπέβη άπό τίνος τό νά έχη τις μεγάλην έλα- 
στικότητα συνειδήσεως καί παντελή πειθηνιότητα γνώμ.ης. ’Εντεύθεν ή 
σπατάλη ήτις ήγαγε τήν χρεωκοπίαν, εντεύθεν δ άφρων πόλεμ-ος καί ή 
όλεθρία αύτοϋ έκβασις. ’Εντεύθεν δηλονότι πάσαι αί συμφοραί, αϊτινες 
παρήγαγον τήν γενικήν σχεδόν περί τοϋ ελληνικού μέλλοντος άπελπεσίαν.

Άλλά νομίζω οτι καί νϋν δυνάμεθα νά σωθώμεν, αν 9ελήβωμεν. 
Υπάρχει καί σήμερον καιρός νά πηδαλιουχήσωμεν το σκάφος τής πολι
τείας εις άσφαλή όρμον, αν έςγαβΰωμεν προς τούτο. Τά έν Έλλάοι συμ- 
βαίνοντα καταδηλούσι μέν οτι ή διαφθορά έπεπόλασεν, άλλά τής διαφθο
ράς παραίτιος δέν είναι δ φυσικός τού 'Ελληνικού έθνους χαρακτήρ, άλλά 
τό διαφθαρτικόν σύστημα, δπερ άπό πολυετίας επικρατεί. Τά άπο τής 
διαφθοράς πολιτικά δεινά, ούχί διάφορα τών 'Ελληνικών, έπεκράτησαν 
άλλοτε καί έν Αγγλία, ώς βέβαιοί φιλόσοφος ιστορικός οΰ τό όνομα έχει 
μέγα κύρος έπί τή έξόχω αύτού βαθυκρισίιγ καί άξιοπιστίοε, δ περιώνυμος 
Μακώλεϋ. Άλλ ’ όμως έξέλιπον ταύτα άπό πολλοϋ έκ τής μεγάλης 
Βρεττανικής χώρας καί τανϋν αΰτη παρίστησι τήν λαμπράν εικόνα εύ- 
δαίμονος Επικράτειας.

Καί έν τή άγγλική ίστορί^ι βλέπει τις ούκ ολίγα παραδείγματα μετα
μελειών τοϋ λαού έπί ταϊς πολιτικαϊς αύτοϋ πράξεσιν. Διηγούμενος δ 
Άγγλος ιστορικός τά κατά τήν έπανάστασιν τοϋ 1688 πολιτικά συμ
βάντα, έπιλέγει τά έξής: « Ό Αγγλικός λαός έδείχθη οίος πάντοτε 
κατά τήν διάδοχον τής θέρμης περίοδον τοϋ παγετού, μεμψίμοιρος, δυσοι- 
κονόμητος, άχάριστος καθ’ έαυτόν καί άγανακτών κατά τών τέως άπο- 
λαυσάντων τής εύνοιας αύτού. Ή έκεχειρία τών δύο μεγάλων μερίοων τής 
Αγγλίας έξέπνευσεν ήδη. Έπιλαθόμεναι πάντων τών παρελθόντων καί 
τών κατά τούς διαπληκτισμούς ήμισείας έκατονταετηρίδος έπελθόντων 
δεινών, έν διαστήματι ολίγων μηνών ήνώθησαν ένώπιον τοϋ κοινού κιν
δύνου. Άλλ ’ δ κίνδυνος παρήλθεν, ή ένωσις διερράγη καί ή προτέρα έξα- 
ψις έξερράγη αύθις έν πάσν, τή δυνάμει αύτής ». Άλλά δέν έπήλθεν έκ 
τούτου ή καταστροφή τής Αγγλίας. Ό μεμψίμοιρος, δυβοΜονόμητος 
καί άχάριβτος χαρακτηρισθείς λαός θεωρείται άπό πολλού γενικώς ώς 
τό πρότυπον λαού σώφρονος, έμβριθούς καί συντηρητικωτάτου.

Καί έν τή Άγγλική ιστορία δέν λείπουσι παραδείγματα άνακολούθου
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καί άντιφατικής πολιτείας σημαινόντων πολιτευτών. Ό Φώξ φέρ ’ είπεϊν 
είσήλθεν είς την Βουλήν ώς Τόρυς καί δμως έγένετο μετ’ ολίγον Ούΐγγος, 
έκ τών ένθερμοτάτων μάλιστα καί τών μάλλον άκρων. Ό Πίττ τάνά- 
παλιν κατήρξατο τοϋ βουλευτικού αύτοΰ σταδίου ώς Οΰΐγγος· άλλ’ δμως γ
έγένετο μετ’όλίγον Τόρυς καί αρχηγός τών συντηρητικών. « Πέποιθα, 
γράφει σπουδαίος πολιτειολόγος καί ιστορικός Βρεττανός, δ Wraxalle 
δτι, έάν δ Φώξ έστερεοϋτο άπαξ έν τή έξουσίιζ, γινόμενος δεκτός ύπό 
τοϋ Βασιλέως, ήθελε καταπολεμήσει έπιμόνως πάντα δημοκρατικόν νεω
τερισμόν, ένώ τούναντίον δ Πίττ, έάν διήρχετο τόν βίον αύτοΰ έν τή 
άντιπολιτεύσει, ήθελε καταθέσει τό μέγα ηθικόν αύτοΰ βάρος εις τήν 
πολιτικήν πλάστιγγα ύπέρ τής δημοκρατικής μερίδος. Μετά πεποιθή- 
σεως δοξάζω δτι δ Πίττ έπροικίσθη ύπό τής φύσεως διά χαρακτήρος καί 
φρονήματος άγαν δημοκρατικωτέρου ή δ άντίπαλος αύτοΰ Φώξ' άλλ ’ ή 
ηγεμονική εύνοια καί ή Εξουσία έγλύκαναν τήν δριμύτητα αύτοΰ». 
Άλλ’ ούχ ήττον δέν έπήνεγκε τοΰτο τήν καταστροφήν τής ’Αγγλίας, 
άπό πολλοΰ δ ’ οί πολιτικοί άνδρες τής ’Αγγλίας ούδαμώς παρεκτρέπονται 
τών κεκηρυγμένων αύτών άρχών.

’Αλλά διατί έν Άγγλίιγ έπήλθεν έν τούτω μεταβολή ; Διατί τανΰν 
δ λαός δέν έκτρέπεται είς πολιτικάς ένεργείας καί πράξεις άπερισκέπτους; 
Διατί οί έκεϊ πολιτευταί άπό πολλοΰ ζηλοΰσι τό άκηλίδωτον τής συζύ
γου τοΰ Καίσαρος ;

Άν, καταλείπων τις τά άφηρημένα θεωρήματα, περιορισθή είς μόνα 1
τά διδάγματα τής πείρας, επιβάλλεται αύτώ νά άναγνωρίση τήν πρα
κτικήν ορθότητα τοΰ άποφθέγματος, καθ ’ δ άσφαλής τής έκτελέσεως τοΰ 
καθήκοντος έγγύησις μία μόνη παρ’ άνθρώποις ύπάρχει, τό νά μή εύρί- 
σκηται τό καθήκον αύτών είς άντίθεσιν πρός τό προσωπικόν συμφέρον. 
Πρώτη έκ τούτου έπιβαλλομένη είς τόν νομοθέτην ύποχρέωσις είναι ή 
παρ’ ούδενί προϋπόθεσις καί παρ ’ ούδενός άπαίτησις άρετής προβαινούσης 
μέχρις αύτοθυσίας. Άλλ’ όπου μετά πολιτεύματος φιλελευθέρου συνισχύει 
νομοθεσία συγκεντρωτική, περιέρχεται καταδήλως τό προσωπικόν τών 
ύπουργών, τών βουλευτών καί τών έκλογέων συμφέρον είς άντίθεσιν πρός 
τό καθήκον αύτών Οί ύπουργοί, μή δυνάμενοι νά διατηρηθώσιν έν τή 
’Εξουσία άνευ τής πρός αύτούς εύνοιας τών βουλευτών, άναγκάζονται 
νά κύπτωσιν είς τάς θελήσεις αύτών, άναστατοΰντες καί παραλύοντες 
τήν ύπηρεσίαν έπί καιρίια βλάβη τών έθνικών συμφερόντων. Οί βουλευταί, 
άδυνατοΰντες νά έδραιώσωσι τήν πολιτικήν αύτών δύναμιν άνευ τής 
ίκανοποιήσεως τών άξιώσεων τών έκλογέων, άναγκάζονται νά άπεμπο- 
λώσι την συνείδησιν αύτών έπ ’ άνταλλάγματι τών παροχών, άς λαμ- 
βάνουσι παρά τών 'Υπουργών πρός ΐκανοποίησιν τών άξιώσεων τούτων. 
Οί εκλογείς, άδυνατοΰντες νά ίκανοποιήσωσι καί αύτάς τάς έλλογωτά- 
τας αύτών άξιώσεις άνευ τής παρεμβάσεως τών βουλευτών, άναγκάζον
ται νά άπεμπολώσι τήν ψήφον αύτών πρός έπιτυχίαν τών έγγυωμένων 
αύτοϊς τήν ΐκανοποίησιν τών άξιώσεων τούτων. ’Εντεύθεν ή άλυσις τής 
άλληλοπρασίας καί άλληλοδιαφθοράς έν αίς Έπικρατείαις, μετά κοινο-

βουλευτικού πολιτεύματος συνισχύει νομοθεσία συγκεντρωτική. ’Εντεύθεν 
ή ύπερίσχυσις έν τοϊς έκλογικοϊς άγώσι τών έπιτηδειοτέρων είς τήν θερα
πείαν τών προσωπικών άξιώσεων τών έκλογέων. Εντεύθεν ή εις τάς 
ύπουργικάς θέσεις περιέλευσις τών προθυμότερων εις την εςυπηρέτησιν 
τών βουλευτικών άξιώσεων και τών ευκολωτερον υποτασσομενων εις τά 
κελεύσματα τοΰ Πρωθυπουργού, τοΰ κυριωτάτου τούτου τρόπον τινά 
άντιπροσώπου τής κοινοβουλευτικής άκολασίας. Εντεύθεν ή ψήφισις νο- 
μοθετημάτων άμελετήτων, άνοήτων, πολλάκις φαύλων. ’Εντεύθεν δ έκ- 
φαυλισμός τής διοικήσεως έν πάσι τοϊς κλάδοις τής δημοσίας ύπηοεσίας. 
Όθεν, δπως μή έπέρχωνται τά άποτελέσματα ταΰτα, δπως δηλαδη οί 
έκλογεϊς ψηφίζωσιν εύσυνειδήτως, δπως νικώσιν έν ταϊς έκλογαϊς οι εντι
μότεροι καί ΐκανώτεροι τών πολιτευτών, δπως περιερχωνται εις τα 
ύπουργικά άξιώματα οί μάλλον έν τή Βουλή διαπρέποντες έπι άνεξαρ- 
τησία φρονήματος καί κοινοβουλευτική άξια, δπως μή ψηφίζωνται νομο- 
θετήματα κάκιστα κατηρτισμένα ή καί παντελώς φαύλα, δπως εύδοκιμή 
ή διοίκησις έν τοϊς διαφόροις κλάδοις τής δημοσίας ύπηρεσίας, δπως μη 
καταπίπτη οίκονομικώς δ τόπος δι ’ άλογίστων δαπανών καί μωρών οικο
νομικών νόμων, δπως καταρτίζηται στρατός άξιος τής άποστολής αύτοΰ, 
άνάγκη άπαραίτητος νά μή συλλειτουργή μετά πολιτεύματος κοινοβου
λευτικού νομοθεσία συγκεντρωτική.

Έν Αγγλία, δπου διετηρήθη μέν τών κοινοτήτων τό αυθυπόστατον, 
δπερ πανταχοΰ σχεδόν άλλαχοΰ τής Εύρώπης συνεπνίγη ύπό το βάρος 
τής μοναρχίας, ήσφαλίσθησαν δέ βαθμηδόν πάσαι αί έλευθερίαι οιά πρα- 
κτικωτάτων θεσμών καί άφηρέθη άπό τοΰ κέντρου πάσα δύναμις περί 
τόν δελεασμόν συνειδήσεων, έξωστρακίσθη άπό πολλοΰ ή πολίτικη φαυ- 
λότης καί διαφθορά. Ύπό την προστασίαν τελείου άποκεντρωτικοΰ συ
στήματος, δπερ άνοίγει άπέραντον στάδιον ε’.ς τήν έλευθέραν τών πολι
τών ένέργειαν, κατέστησαν σπανιώτατα μέν τά φαινόμενα πολιτευτών 
διεφθαρμένων ή λαού ταρασσομένου καί θορυβοΰντος, άνεπτύχθη δ’ ή 
θαυμασία έκείνη εύνομία, ήν δ 'Ρουσέλιος έθεώρησεν ώς την άφθονωτά- 
την πηγήν τής Αγγλικής εύχρηματίας καί δ Μακιντώσης ώς την μη
τέρα τοΰ έμπορίου, τοΰ πλούτου, τών γνώσεων καί πάσης άρετής. Έξ 
αύτής έπήγασαν τό κοινώς έν Αγγλία επικρατούν τοΰ δικαίου αίσθημα, 
ή κοινή πρός τήν καθεστώσαν πολιτικήν τάξιν άγάπη καί δ έ'νθερμος προς 
ύπεράσπισιν αύτής ζήλος, τό έξαίρετον πρός τούς νόμους σέβας καί ή έκ 
τούτου γεννωμένη βασιλεία τοΰ νόμου, ή εμβριθής καί γνήσια κοινή γνώμη.

Παρ’ ήμϊν τούναντίον, δπου τά πάντα είναι παραδεδομένα είς τήν 
κεντρικήν έξουσίαν, άνεπτύχθησαν μέν γενικώς αί κακαί καί πλουτο- 
φθόροι έξεις τής άργίας, τοΰ σφετερισμοΰ τών άλλοτρίων καί τής ύπε- 
ξαιρέσεως καί τής διαρπαγής τών δημοσίων, έπεκράτησε δέ καί έπικρατεϊ 
πολίτικη άκολασία, έξ ής ή τάσις είς τό πολλαπλασιάζει τάς δαπάνας, 
είς τό διαστρέφειν τήν άλήθειαν, είς τό κερδοσκοπεϊν πολιτικώς έπί 
βλάβη τών γενικών συμφερόντων, είς τό δηλητηριάζειν τήν κοινήν γνώ
μην. Έκ τούτου ή άνευ τινός αίτιας χρεωκοπία, ήτις κατεστιγμάτισε
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τήν Ελλάδα Εύροιπαίκώς καί επηρέασε σημαντικώς την 'Ελληνικήν 
εύζωΐαν’ έκ τούτου ή μωρά παρά τω λαω ίδέα δτι άνευ χρημάτων, 
άνευ πίστεως, άνευ στρατηγών δεξιών καί εμπειροπολέμων, άνευώργα- 
νωμένης στρατιωτικής επιμελητείας δυνάμεθα νά άνταγωνισθώμεν προς ,
την 'Οθωμανικήν ’Επικράτειαν, ήτις ύπήρξεν ή αφορμή τοΰ τελευταίου 
αλογίστου πολέμου.

Τό άναγκαϊον τής έζοστρακίσεως τής παρ ’ ήμϊν συγκεντρώσεως ύπε- 
στήριζα καί ύποστηρίζω άπό τριακονταετίας άδιαλείπτως, τό άναγκαϊον 
τού περιορισμού τών δαπανών πρός άποτροπήν τής έπικειμένης χρεωκο- 
πίας επίσης. Παρέστησα διά τε τού καλάμου καί άπό τού βουλευτικού 
βήματος τήν έκ τής συναλλαγής καταστροφήν καί άντετάχθην παντί 
σθένει εις αυτήν. Έδήλωσα οτι, άν έζακολουθήσωμεν τό αύτό σύστημα 
τών δαπανών, είναι άφευκτος ή χρεωκοπία. Έξώρκισχ ιδίως τήν Βουλήν 
νά άπαγορεύση πάσαν έκτακτον δαπάνην έπΐ προφάσει παρασκευής, πριν 
ή έπέλθη τελεία έν τώ ήμετέρω προϋπολογισμώ ισορροπία. ΙΊριν ή το 
Κράτος δυνηθή νά άσφαλίση τάναγκαια χρήματα είς έκτέλεσιν τών 
πρός τούς δανειστάς ήμετέρων ύποχρεώσεων, έκραύγασα δτι οέν επιτρέ
πεται ή ναυπήγησις θωρηκτών, τορπιλλοφόρων ή άτμακάτων, καί μόνον 
τά περισσεύοντα προσήκον νά διαθέτωμεν είς οίουσδήποτε έξοπλισμούς τής 
ξηράς ή τής θαλάσσης. Άλλ’ ή φωνή μου ύπήρξε φωνή βοώντος έν τή 
έρήμω. Οί άγώνές μου έναυάγησαν ύπό τά κυλινδούμενα καί παφλά- 
ζοντα μανιωδώς κύματα τής διαφθοράς. Τά πολιτικά κόμματα, αί κατά <
καιρούς κυβερνήσεις καί αί κατά καιρούς άντιπολιτεύσεις, ή δημοσιογρα
φία ένετρύφων άείποτε είς τάς άμοιβαίας άντεγκλήσεις, αΐτινες κατέ- 
πνιγον πάσαν περί βελτιώσεως σκέψιν καί γνώμην- έγώ δ’ δ θυσιάσας 
άείποτε τά πολιτικά μου συμφέροντα είς τόν βωμόν τού πρός τήν Πα
τρίδα καθήκοντος έχαρακτηρίσθην ώς ΐδεολόγος. Θέλει έπικρατήσει καί 
έν τώ μέλλοντι ή γνώμη αυτή ; Θέλει έπικρατήσει καί έφεξής ή δια- 
τήρησις νομοθεσίας συγκεντρωτικής ή ή άσκοπος τών χρημάτων σπα
τάλη ; Τότε βεβαίως είναι άδύνατος ή σωτηρία ήμών.

Ό μέγας τής άρχαιότητος ρήτωρ Αισχίνης ελεγεν « ’Εντεύθεν γάρ 
ίσχύσετε, δταν εύνομήβ&ε καί μή καταλύησθε ύπό τών παρανομούντων 
καί άσελγώς βιούντων. ΙΙροσήκει δ’, έ'γωγε νομίζω, δταν μέν νομοθετώ- 
μεν, τούθ ’ ήμάς, σκοπεϊν, δπως καλώς έχοντας καί συμφέροντας νόμους 
τή πολιτεία θησόμεθα- έπειδή δέ νομοθετήσωμεν, τοΐς νόμοις τοΐς κει- 
μένοις πεί&εο&αι, τούς δέ μή πειθομένους κολάξειν, εί δει τά τής πό- 
λεως καλώς έχειν». Άλλ’ έν δσω έπικρατεΐ παρ’ήμ.ΐν πολιτική συγ- 
κέντρωσις, ούτε ή νομοθέτησις νόμων καλώ§ ίχόντων και συμφερόντων 
τή πολιτεία είναι δυνατή, ούτε ή τιμωρία τών παρανομούντων καί ασελ
γώς βιούντων. "Οθεν άφευκτος έσεται ή πολιτική ήμών έζαφάνισις. Άλλ’ 
έλπίζω δτι μετά τά πικρά μαθήματα, άτινα έδωκαν ήμΐν αί τελευταΐαι 
φοβεραί περιπέτειαι, θέλουσιν έπικρατήσει αί ύπαγορεύσεις τής φρονήσεως.

Αί^ίΥΓΝΩΜΟΝΟΣ άναγνωρίσεως άνθη, διαρκέστερα τών φυσικών, 

άτινα ταχύς μαραίνει ό Χρόνος, άς όκορπισθώσι Οαψιλώς έπΐ τοΰ 
σεμνού τάφου άληθώς εύγενοΰς καί άγαάτοΰ άνδρός, κατ’ έξοχήν 
φιλανθρώπου καί φιλοπάτριδος πολίτου.

Έκ τοΰ καρποΰ τό δένδρον γνωσθήσεται έλάλησαν τά άψευδή 
τοΰ Θεανθρώπου χείλη, έκ τοΰ 
βίου δέ καί τών πράξεων ό 
χαρακτήρ τοΰ ανθρώπου γνω
σθήσεται, έπαναλαμδάνει έγκύ- 
ρως πάντοτε ή δημοσία κραυγή. 
Ό Μιχαήλ Μελέίς, φυσιογνωμία 
γνωριμωτάτη, χαρακτήρ άδα- 
μάντινος, ήτο μία έκ τών συμπα- 
θεστέρων προσωπικοτήτων τών 
Αθηνών, ούδεμίαν δέ έκ τών 
συνήθων ύπερδολών λέγομεν, 
χαρακτηρίζοντες τόν Μιχ. Με- 
λάν, ώς ένα τών πατριωτι- 
κωτέρων άνδρών τής συγχρό
νου έλληνικής κοινωνίας. Δέν 
είναι μόνον ποιηταί δσοι κατα- 
στρώνουόιν έπΐ τοΰ λευκού χάρ
του στίχους—έστω καί ώοαίους— 
ποιηταί είναι καί δσοι ζώσι μέ 
τήν ποίησιν, δσων τήν ψυχήν 
κατέχει έν ιδανικόν, άνώτερον 
άπό τάς κοινάς φροντίδας τής 
πεζής ζωής καί είς τό ιδανι
κόν τοΰτο άγωνίζονται νά δώ- 
σωάι σάρκα καί όστά, μορφήν 
άπτήν, ύπόστασιν άληθή. Έν 
τμ Έλληνικωτάτμ καρδία τοΰ 
Μιχαήλ Μελά τοιοΰτον μέγα 
ποιητικόν όνειρον ύπήρξεν ή 
Πατρίς. Αΰτη κατεΐχεν όλόκλη- 
ΐνδαλμά της δι’ αύτόν έγένετο
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Ό πλούτος καί ή έπιδάλλουάα θέσις, ήν είχε δημι- A Α_Χ^„ λ. -λ-. »■ Μ· . "Λ a» J_ Λ ~ . Ζ _  "_

ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΛΑΣ
(Άπέύανεν έν Άϋήναις την 17ην 'Ιουνίου 1897)
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Κατά μήνα Σεπτέμβριον τοΰ \897
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν. ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ

ρον τήν μεγάλην ψυχήν του καί τό __ „_ _____________
θρησκεία φλογερά είς ήν άφιέρωάεν κατά πάντα τήν πολύτιμον 
ΰπαρξίν του. Ό πλούτος καί ή έπιδάλλουσα θέσις, ήν είχε δημι
ουργήσει έαυτφ, άπέδηόαν διά τόν Μ. Μελαν άπλώς μέσον, δπως 
έξυπηρετμ τά ιδανικά, άτινα κατεϊχον τήν εύγενή ψυχήν αύτοΰ, 
δπως πράττμ τό Αγαθόν, δπως λατρεύμ τό Καλόν. Διά' τοϋτο άνευ- 
ρίσκομεν αύτόν άφ’ ένός συνεργαζόμενον είς τήν διοίκησιν ευαγών 
καθιδρυμάτων μετά ζηλευτής άφοόιώσεως, καί άφ' έτέρου παρέχοντα 
είς τήν πολιτείαν προθύμως καί έν αύταπαρνήσει τό πνεϋμά του, 
τό χρήμά του, τήν ζωήν του άπαόαν, όσάκις έκρίθη χρήσιμος 
καί έζητήθη ή σύμπραξις αύτοΰ είς έργα κυρίως ύπέρ τήν καθ’ 
ήμέραν μικροπολιτικήν αιρόμενα καί άποδλέποντα είς τήνΓ πραγ
μάτωσήν ’Εθνικών πόθων. Έν τώ βίω * του δέν άνεφάνη ’Εθνική 
άνάγκη, τής όποιας νά μή έσπευόεν άρωγός διά τών μέσων αύτοΰ,
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τον εύρυτάτου κύκλου τών άπανταχοϋ της ξένης!διά τών πόρων —" --·■--—·*---- _.-... «.------- ~a “ύ,.? „
Ελλήνων, έν τη συνεΓδήόει τών οποίων ό Μιχαήλ Μελάς’ ήχο ’ 
πάντοτε ό άγχος τής ’Εθνικής Ιδέας άπόστολος. ‘

♦ *

Έγεννήθη έν Σύρω τήν 2 ’Απριλίου τοϋ 1833, έκ προκρίτου οικο
γένειας τών Ίωαννίνων. Αί παραδόοεις τοϋ άρχοντικοϋ οίκου του 
έξ ου είχε τό θερμόν έκεϊνο τοΰ πατριωτισμού αίμα, τό διακρίνον 
τούς κατοίκους τής γενεθλίου χώρας, έφερον τόν ευπατρίδην Ίωαν- 
νίτην είς τήν έμπορίαν, ήν ήσκηδεν έν Ρωσσία καί Μασσαλία, ώς 
ήάκηάαν αυτήν τά μεγάλα τοΰ Έθνους τέκνα, ώς μέσον μόνον’τοϋ 
ν’ άποβώσιν έν εύρυτέρω κύκλω καί μετά μείζονος δυνάμεως χρή
σιμα καί έπωφελή είς τήν 'Ελληνικήν πατρίδα. Ένωρίτατα έν Μασ
σαλία συνεκέντριοσε πάσαν τήν Εθνικήν ένέργειαν, οϊονεί άποδαί- 
νων ό θερμουργός πράκτωρ πάσης έθνικής έργασίας, ούδέποτε δέ 
άποκάμνων έν τω έργώδει άγώνι υπέρ άποκαταστάσεως τής δου- 
λευούσης πατρίδος. Έν έτει 1874 παραιτήσας τό εμπορικόν στάδιον 
καί έγκαταλιπών τελείως τήν ξένην, άφίκετο είς τάς Αθήνας, ένθα 
κατά τό έτος 1878, δτε τοδαϋται είχον γεννηθμ Έθνικαί προσ- 
δοκίαι, ώς Ταμίας_ τής ’Εθνικής Άμύνης, έπρωτοΟτάτηδε διά τής 
προσωπικής αύτοϋ έπιβολής καί τών σχέσεων του πανταχοϋ τής 
Ευρώπης καί είργάσθη μετά τοϋ ένθέου^ έκείνου ζήλου, δστις εμ
πνέει τούς λατρεύοντας υψηλά Ιδανικά. Μέλος έκ τών έπιφανεστέ- 
ρων τών κυριωτέρων Σωματείων, έξελέγη Πρόεδρος τοϋ Νομαρχια
κού Συμβουλίου τω 1889, έχρημάτισεν έπί πολλά έτη Πρόεδρος τής 
Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας καί τώ 1890 έξελέγη Βουλευτής ’Αττι
κής, τω δέ 1891 Δήμαρχος ’Αθηναίων, ψευάθείς έν γένει είς τάς 
έλπίδας αύτοϋ περί άνορθώσεως τοΰ Δήμου έκ σειράς δλης δυσμε
νών περιστάσεων, δτε καί παρμτήθη τοϋ άξίωματος^ τούτου τώ 1891.

* 
* *

Ό Μ. Μελας ύπό πάσαν έποψιν άνήρ χρησιμώτατος, συνδέσας 
τό όνομά του μετά δράσεως γενικωτέρας καί άπειρων άγαθοεργιών 
άθορύδως, διεκρίθη καί ώς έξοχος καλλιτεχνική ίδιόφυία, κυρίως δέ 
ένίσχυσε γενναίως τήν παρ’ ήμΐν καλλιτεχνίαν, πρός ήν κανείς έν 
Έλλάδι δέν ρίπτει συμπαθή βλέμματα. Έν Μασσαλία ήσχολήθη είς 
τά τής τέχνης μετ’ ίδιαζούσης στοργής, οί δέ Γάλλοι έν μέσφ 
τών όποιων έζη, έκτιμώντες τάς καλλιτεχνικός αύτοϋ γνώσεις, τόν 
άνηγόρευσαν Πρόεδρον τής «Καλλιτεχνικής Ένώάεως».

Μετά τόν θάνατον τών άδελφών αύτοϋ, Δέοντος Μελά, τοΰ όνο- 
μαάτοΰ Συγγραφέως τοΰ Γεροάτάθη καί τοΰ μεγάλου εύεργέτου 
Βαάιλείου Μελά, άποβιώσαντος τώ 1885, έκ τής φιλογενεδτάτης 
οικογένειας Μελά, έπιζώάιν ή έν Μασσαλία Μεγάτιμος ’Αδελφή αύτοϋ 
κ. Εύφροόύνη Α. Βαλλιάνον, Γυνή ύπερόχων αισθημάτων καί 
έξόχως φιλανθρώπου καρδίας καί εις μόνον άδελφός, ό κ. Κων
σταντίνος Μελας, ίδιωτεύων έν Μασσαλία, άνήρ μεγάλης παιδείας 
καί θερμής φιλοπατρίας, πρό έτών φιλοπονήσας καί περισπούδαάτον 
’Εμπορικόν Έγχειρίδιον, πρός φωτισμόν καί ποδηγέτησιν τής έμ- 
πορευομένης 'Ελληνικής Νεότητος. ,

Δυστυχώς ό φιλόπατρις άνήρ άπέθανε δίχως νά ίδη τήν Ελ
λάδα οϊαν έφαντάσθη καί ήλπισεν αυτήν, πιστεύων άκοαδάντως 
είς τό μέλλον τοΰ 'Ελληνισμού, καί μέχρι τελευταίας πνοής θάλ
πων έν τη ψυχή τό ιδεώδες τής Εθνικής δόξης, τό ιδανικόν τοϋ 
μεγαλείου τοΰ Ελληνικού Έθνους.
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Λ ΒΣ τών διαπρεπέστερων 
νεωτέρων συγγραφέων τής 
Γαλλίας, μία άπδ τάς μεγα- 
λειτέρας φιλολογικά? φυσιο
γνωμίας τοϋ αίώνός μας. Τ ’ Ο
νομά του καί τά έργα του 
κατέστησαν γνωστότατα, ή 
φήμη του ύπερέβη πολύ τά 
όρια τής Γαλλίας.

Έγεννήθη τήν 5 Αύγου
στου 1850. Τώ 1892 παρε- 
φρόνησεν, αποπειραθείς ν ’ αύ- 
τοκτονήση έν Κάνναις καί έγ- 
κλεισθείς εις τι φρενοκομείων 
έν Παρισίωις, μετά ενός έτους 
άγωνίαν καί έζάντλητιν, άπέ- 
θαν εν.

'Ο Μωπασσάν ήτο ανεψιός 
καί μαθητής τοϋ μεγάλου συγ
γραφέως Γουσταύου Φλωμ.πέρ, 
προσεπάθησε δέ έξ αύτοϋ καί 
τών έ’ργων του νά διδαχθη,

ΓΚΥ ΔΕ ΜΩΠΑΣΣΑΝ άναδεικνύων συγχρόνως πνεύ
μα άτομικόν καί προσωπικήν 

παρατήρησην. Καί έκ τών οιαφόρων Νορμανδικών τύπων τοϋ οιδασκάλου 
του Φλωμ,πέρ, έποίησεν ένα τύπον άνθρώπωυ έγωϊστωϋ καί άπαισιοοόζου. 
Κατ’ άρχάς ήτο οπαδός τής σχολής τοϋ Ζολά καί συνειργάσθη είς τάς 
«Soirees de Medan» τω 1880, καί τότε έδημοσίευσε τό έξοχον καί 
άπαράμΛλον διήγημά του «Boule de Souif» άναφερόμενον είς έπει- 
σόδιον τής γερμανικής κατοχής έν Νωρμανδία.

Έγραψε πολλά μυθιστορήματα καί διηγήματα, τινά δέ σκηνικά 
έργα. Τά διηγήματά του, τά δραματικά ώς καί τά φιλελεύθερα, είς 
τά όποια άντικατέστησε τάς τόσον άγαπητάς περιγραφάς είς τούς να- 
τουραλιστάς διά θαυμαστής συντομίας καί άκριβείας, ήτις εσχε τό άκρων 
άωτον τής έπιτυχίας, θ’άπομείνουν ώς αριστουργήματα τέχνης, μελέτης, 
ύφους, ουνάμεως, άπαθανατισθέντα έν τη παγκοσμίω φιλολογία. Έν 
άπο τά ύπέροχα διηγήματά του είνε καί τό κατωτέρω παρά τής « Ποι
κίλης Στοάς» δημοσιευόμενων ·— ή «Μαρρόκα»,— έπί τη εύκαιρία τών 
άποκαλυπτηρίων τωϋ είς τό δάσος Μονσώ ΐδουθέντος μνημείου του έν
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Ιίαρισίοες την 13 ’Οκτωβρίου 1897. Τό μνημεϊον τούτο έχει ώς βάσιν 
χαριτωμένην Παρισινήν, τύπον τών διηγημάτων τοϋ αθανάτου συγ- 

γραφέως, έπί εδράνου έξηπλωμένην καί κρα
τούσαν έπί της χειρος εν βιβλίον τοϋ Μωπασ- 
σάν — τό «Fort comme la mort»,— 
ονειροπολούσαν δέ μετά την άνάγνωσίν του. 
Παραπλεύρως της χαριέσσης Παρισινής ύψοϋ- 
ται ή στήλη μέ τήν προτομήν τοϋ Μωπασ- 
σάν, ής την εικόνα βλέπουσιν ένταϋθα οί 
άναγνώσταί μας. Κατά τά άποκαλυπτήρια 
τοϋ μνημείου τούτου άπαραμίλλως καί γλα
φυρός,μέ ζωηρόν σφρίγος ώμίλησε καί δ Ζολά. 

"Απαντα σχεδόν τά έργα τοϋ Μωπασσάν 
εινε τής αύτής δυνάμεως καί πρωτοτυπίας. 
Ό Μωπασσάν ύπήρξεν είς τών πολυγραφω- 

τέρων νεωτέρων συγγραφέων, έδημιούργησε 
δέ τήν κολοσσαίαν ταύτην εργασίαν, ήτις 
άπέδωκεν είς τά έργα του τήν σφραγίδα τής 
αίωνιότητος, είς διάστημα 10—12 έτών. 
Τά Διηγήματά του θαυμάζονται ιδίως διά 
τήν διαύγειαν καί τό έντονον τοϋ ύφους των, 

διά την ύψίστην πρωτοτυπίαν των καί διά την δύναμιν τής φαντασίας 
τοϋ συγγραφέως των. Ό πρόωρος καί τόσον τραγικός θάνατός του κατέ- 
θλιψε τάς χιλιάδας τών θαυμαστών του, ύπήρξε δέ διά τήν γαλλικήν 
φιλολογίαν μεγάλη απώλεια.

Τό μνημείον 
τοΰ Γκν Δέ Μωπασσάν

Μ A Ρ Ρ Ο Κ A

ΙΛΕ μου, μοϋ έζήτησες νά σοϋ στείλω τάς έντυπώσεις μου, τάς 
περιπέτειας μου καί ιδίως τάς έρωτικάς ιστορίας μου έπί τής γής ταύτης 
τής ’Αφρικής, ήτις μέ εΐλκυε προ τόσου χρόνου. Έγελοϋσες πολύ, προ- 
καταβολικώς μέ τούς μαύρους έρωτάς μου, καθώς έ’λεγες- και μ εβλεπες 
ήδη έπανερχόμενον μαζί μέ καμμιά άνδρογυναϊκα έβ-νόχρουν, μ’ ένα 
κίτρινο φουλάρι εις τήν κεφαλήν, καί κλονιζομένην, με λαμπρά ενδύματα. 

Θά έ'λθη καί ή σειρά τών Μαύρων άναμφιβόλως. Πολλαι έξ αυτών, 
πού είδον, μοϋ έκίνησαν τήν περιέργειαν νά βουτήξω σ ’ αύτη τη μελάνη· 
ή άρχή μου δέ ύπήρζεν ευτυχής- έδοκίμασα κάτι τι καλλίτερον καί 
ιδιαιτέρως πρωτότυπον.

Μοϋ έγραφες εις τήν τελευταίαν σου έπιστολήν ; « "Οταν γνωρίζω 
πώς άγαποϋν εις τι μέρος, εΐξεύρω νά σοϋ περιγράψω αυτό τό μέρος, άν 
καί δέν τό είδα ποτέ». Μάθε, δτι έδώ άγαποϋν μανιωδώς. Αισθάνεται
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τις άπό τήν πρώτην ημέραν ειδός τι φρίττοντος πάθους, έξέγερσιν, από
τομον έντασιν έπιθυμιών, έκνευρισμόν μυρμηκιάζοντα τά άκρα τών δα
κτύλων, πού παροξύνονται είς το ε”πακρον αί έρωτικαί μας δυνάμεις καί 

• δλαι αί αισθήσεις μας, άπό τής άπλής έπαφής τών χειρών μέχρι τής
άκατανου.άστου έκείνης άνάγκης, ήτις μάς κάμνει νά διαπράττωμεν τό- 
σας ανοησίας.

“Ας έζηγηθώμεν καλώς. Δέν εΐξεύρω, έάν έκεϊνο πού καλεϊτε έρωτα 
τής καρδίας, έρωτα τής ψυχής, έάν ή αισθηματική ιδεολογία, δ πλα
τωνισμός τέλος, δύναται νά ύπάρξη ύπό τόν ουρανόν αύτόν περί αύτοΰ 
άμφιβκλλω. Άλλ’ ό άλλος έρως, ό τών αισθήσεων έρως, δστις έχει 
πολύ τό καλόν, είνε άληθώς τρομερός είς αυτό τό κλίμα. Ή θερμότης, 
αυτό τό έπίυ.ονον καύμα τοϋ άέρος, το όποιον σάς φέρει πυρετόν, αί 
άποπνικτικαί αύταί πνοαί τής Μεσημβρίας, αί πύριναι αύται πλήμμυ- 
ραι τής έγγυτάτης μεγάλης έρήμου, ό άσφυκτικος αυτός σιρόκος, πλέον 
φθοροποιός, πλέον αποξηραντικός καί τής φλογός, ή διηνεκής αυτή πυρ- 
καϊά ήπείρου καιομένης ολοκλήρου μέχρι τών λίθων παρ’ ενός ύπερμεγέ- 
θους καί καταφανίζοντος ήλιου, πυρπολούν τό αίμα, τρελλαίνουν τήν 
σάρκα, άποκτηνόνουν.

Άλλ’ έρχομαι είς τήν ιστορίαν μου. Δέν σοϋ είπα τίποτε διά τήν αρ
χήν τής διαμονής μου έν Αλγερία. Αφού έπεσκέφθην τήν Μπόν, τήν 
Κωνσταντίνην, τήν Μπίσκοα καί τό Σετίφ, ήλθα είς τήν Μπουζή διά 
τής κλεισώρειας τοϋ Σαμπέ, καί διά μιας μαγικής όδοϋ διά μέσου τών 
δασών τής Καβυλίας, ήτις άκολουθεϊ τήν θάλασσαν είς ύψος διακοσίων 
μέτρων ύπεράνω αύτής καί έλίσσεται πέρις τών κρημνών τοϋ ύψηλοϋ 
όρους μέχρι τοϋ θαυμάσιου αυτού κόλπου τής Μπουζή, άμιλλωμένου είς 
τήν ώραιότητα μέ τόν τής Νεαπόλεως, μέ τόν τοϋ Άζακκίου καί μέ 
τόν τοϋ Ντουαρνενέζ, τούς Οαυμασιωτέρους κόλπους πού είδα. ’Εξαιρώ 
έν τή συγκρίσει μου τόν άσύγκριτον ορμίσκον τοϋ Πόρτο περιβαλλόμενον 
παρά έρυθρών βράχων, παρά τών φανταστικών καί αίματοχρόων λίθι
νων γιγάντων, οΰς ονομάζουν «Calanche» τής Πιάνα, έπί τών δυτι
κών άκτών τής Κορσικής.

Άπό μακράν, άπό πολύ μακράν, προ τοϋ νά περιπλεύσουν τήν με- 
γάλην λεκάνην, έν ή κοιμάται τό ειρηνικόν ύδωρ, βλέπει τις τήν 
Μπουζή. Είνε κτισμένη έπί τών αποτόμων πλευρών ύψηλοτάτου καί δα- 
σοστολίστου είς τήν κορυφήν όρους. ’Ομοιάζει μέ λευκήν κηλΐδα είς τήν 
πρασίνην ταύτην κατωφέρειαν- θά έλεγέ τις, δτι εινε άφρος καταρρά
κτου πίπτοντος είς τήν θάλασσαν.

Μόλις έπάτησα τόν πόδα είς την μικροτάτην καί θελκτικήν ταύτην 
πόλιν, ήνόησα, δτι έμελλον νά μείνω έν αύτή πολύ. Παντού δ οφθαλμός 
περιβάλλει εύρύν κύκλον κορυφών αγκυλωτών, δαντελοειδών, πολυγώ
νων καί άλλοκότων, ούτω περικλειόμενου, ώστε μόλις διακρίνει τις πλήρη 
την θάλασσαν, είς τρόπον ώστε ό κόλπος ομοιάζει μέ λίμνην. Τό κυα- 
νοϋν ΰοωρ, γαλακτωδώς κυανοϋν, εινε θαυυ.ασίως διαφανές, καί ό γαλά
ζιος ουρανός μ’ ένα πυκνόν γαλάζιο χρώμα, ώς νά είχε χρισθή δύο φο-
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ράς, απλώνει ύπεράνω την θαμβούσαν ομορφιάν του. Ουρανός δε καί 
θάλασσα φαίνονται ώσεί άλληλοκατοπτριζόμενοι καί άλληλοανταυγι- 
ζόμενοι.

Ή Μπουζή είνε πόλις τών ερειπίων. Έπί της προκυμαίας αποβιβα
ζόμενος συναντά τις εν θαυμαστόν έρείπιον. Εινε ή αρχαία Σαρρακηνή 
πύλη, αγκαλιασμένη άπό τόν κισσόν, είς δέ τά έπί τών βουνών πέριξ 
δάση ύπάρχουν παντού ερείπια, πλευραΐ ρωμαϊκών τοίχων, τμήματα 
μνημείων σαρρακηνών, λείψανα κτιρίων άραβικών.

Ενοίκιασα είς την πόλιν μίαν μικράν μαυριτανην οικίαν. Γνωρίζεις 
αύτάς τάς οικίας τάς τόσον συχνά περιγραφείσας. Άπ ’ έξω δέν έχουν 
καθόλου παράθυρα, άλλά φωτίζονται άπό άνω έως κάτω παρά εσωτε
ρικής αύλής. Είς το πρώτον πάτωμα έχουν μίαν μεγάλην δροσεράν αί
θουσαν, έν ή διέρχεται τις τάς ημέρας, καί επάνω ψηλά μίαν ταρά
τσαν, έν η περν^ τις τάς νύκτας.

Συνήθισα ταχέως μέ τάς έξεις τών θερμών μερών, ήτοι νά κοιμούμαι 
μετά τό πρόγευμά μου τό μεσημέρι. Είς την Αφρικήν τό μεσημέρι είνε 
ή άποπνυκτικη ώρα, ή ώρα καθ ’ ην δέν άναπνέουν πλέον, ή ώρα καθ’ 
ην οί δρόμοι, αί πεδιάδες, αί μακραί έκτυφλωτικαί οδοί είνε έρημοι, 
οπότε όλοι κοιμούνται, προσπαθούν τουλάχιστον νά κοιμηθούν, μέ όσον 
τό δυνατόν όλιγώτερα ένδύματα.

Έτοποθέτησα είς την αίθουσάν μου μέ τούς μικρούς κίονας της άρα- 
βικής άρχιτεκτονικης, ένα μεγάλο μαλακόν ντιβάνι, καλυμμένον μέ τά
πητα τού Δζεμπέλ - Άμούρ, άλλά δέν ήμπορούσα σχεδόν ν * άναπαυθώ, 
βασανιζόμενος έκ της έγκρατείας μου.

ΩΙ, φίλε μου, είς την χώραν ταύτην ύπάρχουν δύο καταδίκαι, τάς 
όποιας δέν σού εύχομαι νά γνωρίσης" ή έλλειψις ΰδατος καί ή έλλειψις 
γυναικός. Ποια είνε φρικωδεστέρα ; Δέν ήξεύρω. Είς την έρημον θά διέ- 
πραττέ τις δλας τάς άτιμίας δι ’ έν ποτηριον ΰδατος καθαρού καί ψυχρού. 
Τί δέν θά έκαμνέ τις είς τινας παραλίους πόλεις διά μίαν ώραίαν γυναίκα 
δροσεράν καί ύγιά ; Γυναίκες δέν λείπουν είς την ’Αφρικήν ! Τούναντίον 
βρίθ ουν· άλλά, διά νά έξακολουθήσω την σύγκρισίν μου, είνε τόσον σα
πισμένα!, όσον τό λασπώδες ύγρόν τών σαχαρικών φρεάτων.

Μίαν ημέραν, λοιπόν, περισσότερον άπο το σύνηθες έκνευρισμένος,προσ
παθούσα, άλλά μάτην νά κλείσω τούς οφθαλμούς. Αί κνημαί μου έπάλ- 
λοντο, ώς νά ένύσσοντο εντός’ άνήσυχος άγωνία μ’ έκαμνε νά στριφογυ
ρίζω κάθε στιγμή έπί τών ταπήτων. Τέλος μή άντέχων πλέον έσηκώθην 
καί έξήλθον.

ΤΗτο ίούλιος διακεκαυμένη μεταμεσημβρία. Τά λιθόστρωτα τών οδών 
ήσαν θερμά τόσον, ώστε ήδύνατό τις νά ψήση ψωμί έπ ’ αύτών· τό ύπο- 
κάμισον μουσκευόυ.ενον αύθωρεί, έκολλούσε είς τό σώυ.α, καί έξ όλων τών 
μερών τού ορίζοντες έκυμαίνετο μικρός τις λευκός άτμός, ή φλογώδης 
έκείνη πάχνη τού σιρόκου, πού ομοιάζει μέ θεομότητα ψηλαφητήν.

Κατέβηκα κοντά στη θάλασσα, καί διατρέξας τόν λιμένα, ήκολού- 
θησα τήν άκτήν κατά μήκος τού ώραίου ορμίσκου, όπου είνε τά μπάνια. 
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Τό άπόκρημνον όρος καλυμμένον διά λοχμών, δι ’ ύψηλών άρωματικών 
φυτών μέ ίσχυράς εύωδίας, έστρογγυλούτο κυκλοειοώς πέριξ τού μικρού αυ
τού όρμου, δπου έλούοντο καθ’ άπασαν τήν άκτήν μεγάλοι φαιοί βράχοι.

Κανείς δέν ήτο έξω" ούδέν έταλαντεύετο’ ούτε φωνή ζώου, ούτε πτήσις 
πτηνού, κανείς θόρυβος, ούδείς κάν παφλασμός, τόσον ή άκινητούσα θά
λασσα έφαίνετο ναρκωμένη ύπό τόν ήλιον. Άλλ ’ εις τον καυστικόν αέρα 
ένόμιζα, ότι άντελαμβανόμην είδους τίνος πυρίνου βόμβου.

Αίφνης όπισθεν ένός τών βράχων έκείνων τών ημιβυθιζομένων εις το 
σιωπηλόν κύμα, άντελήφθην έλαφρού τίνος κινήματος, καί στραφείς 
παρετήρησα λουομένην, νομίζουσαν έαυτήν καταμόναχην κατά την καυ
στικήν ταύτην ώραν, ύψηλήν τινα γυναίκα γυμνήν, βυθισμένην μέχρι 
τών στηθών. Ειχεν έστραμμένην τήν κεφαλήν πρός τήν άνοικτήν θά
λασσαν καί άνεπήδα σιγά, σιγά χωρίς νά μέ βλέπη.

Ούδέν έκπληκτικώτερον τής είκόνος ταύτης : αύτή ή ώραία γυνή μέσα 
είς το οιαφανες εκείνο υοωρ σαν ποτήρι, υπο το εκτυφλωτικόν εκείνο 
φώς. Διότι ήτο Οαυμασίως ώραία αύτή ή γυνή, ύψηλή, ώς άγαλμα.

Έστράφη, άφήκε κραυγήν καί ήμιπλέουσα,ήμιβαδίζουσα έκρύβη έντε- 
λώς όπισθεν τού βράχου της.

Άοού δέν ήδύνατο παρά νά έξέλθη, έκάθησα είς τήν άκτην καί έπε- 
ρίμενα. Τότε έπρόβαλε βραδέως τήν φορτωμένην άπό μαύρα μαλλιά 
άμελώς δεμένα κεφαλήν της. Τό στόμα της ήτο ευρύ με χείλη άναση- 
κωμένα σάν κυλινοροειόή προσκεφαλάκια, τά ματια της υπερμεγέθη, 
άναιδή, καί όλη ή σάρξ της ολίγον τι στίλβουσα έκ τού κλίματος, ώμοίαζε 
μέ σάρκαν έξ άρχαίου έλεφαντόοοντος, σκληρά καί γλυκεία εξ ώραιας 
λευκής φυλής χρωματισθεϊσα παρά τού ήλιου τών μαύρων.

Μού έφώναζε : «φεύγα !» Καί ή έντονος φωνή της, ολίγον τι ισχυρά, 
δπως ήτο ολόκληρος, είχε λαρυγγώοη τόνον. Δεν εκινηθην καθολου.

Προσέθεσε : « Δέν κάνεις καλά νά μένης έκεΐ, κύριε.» Τά ρ είς τό 
στόμα της, έκυλίοντο ώς άραμπάδες. Δέν έκινήθην έπιμένων. Ή κεφαλή 
έξηφανίσθη.

Δέκα λεπτά έπέρασαν καί τά μαλλιά, κατόπιν το μετωπον, έπειτα 
τά μάτια ξαναφάνηκαν μέ βραδύτητα καί συνεσιν, όπως κάμνουν τά 
παιδιά, παίζοντα τό κρυφτό, διά νά παρατηρήσουν εκείνον πού τά ζητεί.

Τήν φοράν ταύτην ήτο μανιώδης- έφώναζε : «Θά με κάμετε νά πάθω 
τίποτε. Δέν θά βγώ όσο μένετε αύτού.» Τότε έσηκώθην καί έφυγα, 
στρεφόμενος πίσω συχνά. "Οταν μ’ ένόμισεν, ότι s-χ2^ άπομακρυνθή 
άρκετά, έξήλθε τής θαλάσσης, ήμικυρτωμένη, στρέφουσά με την οσφύν- 
καί ήφανίσθη είς τι κοίλωυ.α τού βράχου, όπισθεν ένος φουστανιού κρε- 
μασθέντος είς τήν είσοδον.

’Επανήλθα τήν έπου.ένην. Έλούετο άκόμη, άλλ’ ένδεουμένη μ’ ένα 
κοστούμι ολόκληρον. Καί ώς μ’ ειδεν ήρχισε νά γελά οεικνύουσα τά λάμ- 
ποντα δόντια της.

Μετά οκτώ ήμέρας κατόπιν είμεθα φίλοι- μετά οκτώ άκόμη είμεθα 
άκόμη περισσότερον.

J
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Την έλεγαν Μαρρόκα, έπώνυμον έξάπαντος, έπρόφερε οέ ή Ιδία τό 
όνομά της σά νά είχε δεκαπέντε ρ. Κόρη άποίκων ίσπανών, είχε νυμ- 
φευθή Γάλλον τινά, όνόματι Πονταμπέζ. Ό σύζυγός της ήτο δημόσιος 
ύπάλληλος. ’Ακριβώς τί είδος ύπάλληλος ήτο δέν έμαθα. Έβ-βαιώθην, »
δτι ήτο λίαν άπησχολημένος καί δέν έζήτησα τίποτε περισσότερον.

Τότε άλλάξασα τήν ώραν τοΰ λουτρού της ήρχετο καθ’ έκάστην μετά 
τό πρόγευμά μ.ου τό μεσημέρι είς την οικίαν μου. Τί μεσημέρι καί τί 
ύπνος ! Έάν ήτο διά ν ’ άναπαυθή κανείς !

ΤΗτο άληθώς έξαισία γυνή, ολίγον τι κτηνώδης τύπος, άλλ’ έξοχος. 
Οί οφθαλμοί της έφαίνοντο πάντοτε λάμποντες έκ πάθους’ τό στόμα της 
ήμιάνοικτον, οί οδόντες της μυτεροί, τό μειδίαμά της αύτο είχε κάτι 
τό άγρίως φιλήδονον· καί τά στήθη της παράξενα, επιμήκη καί ευθέα, 
όξέα σάν άχλάδια έκ σαρκός, ελαστικά ώσάν νά περιέκλειον ελατήρια έκ 
χάλυβος, προσέδιδον είς τό σώμά της κάτι τό ζωώδες, τήν καθίστων 
είδος τι όντος ύποδεεστέρου καί μαγικού, πλάσματος προωρισμένου διά 
τόν άκόλαστον έρωτα, διήγειρον έν έμοί τάς άσέμ.νους άρχαίας θεότητας, 
ών οί ελεύθεροι έρωτες έτελούντο μέσα στά χόρτα καί στά φύλλα.

Καί ποτέ γυνή δέν έ'φερεν είς τάς λαγώνάς της πλέον άκατευνάστους 
επιθυμίας. Αί λυσσώδεις όρμαί της καί τά όρυόμενα άγκαλλιάσματά 
της μέ τριγμούς τών όδόντων, μέ σπασμούς καί μέ δαγκάματα, ήκο- 
λουθούντο σχεδόν πάραυτα άπό βαθεΐαν νάρκην, ώσάν νά ήτο νεκρά. 
Άλλ ’ άφυπνίζετο άποτόμως είς τήν άγκάλην μου, προθυμοτάτη είς νέας 
συσφίγξεις, μέ τόν λαιμόν έξωγκωμένον άπό φιλήματα.

Τό πνεύμά της έξ άλλου ήτο άπλούν, δπως δύο καί δύο κάμνουν τέσ- 
σαρα, καί άντί σκέψεως είχεν ηχηρόν γέλωτα.

’Αγέρωχος έξ ένστικτου διά τήν καλλονήν της, ήσθάνετο άπέχθειαν 
διά τά έλαφρότερα καλύμματα’ καί περιεφέρετο, έτρεχεν, έχοροπηδοϋσεν 
έν τή οίκίιρ μου μέ άσυνείδητον καί τολμηράν αναίδειαν. Όταν έχόρ— 
ταινε τέλος άπό έρωτα, έξαντλουμένη έκ φωνών καί κινημάτων, έκοι- 
μάτο είς τό πλευράν μου, είς τό ντιβάνι, μέ ισχυρόν καί ήρεμον ύπνον, 
ένω ή καταβλητική θερμότης τής έστιζε τό στίλβον δέρμα διά μικρο- 
σκοπικών ρανίδων ίδρώτος, τήν έ'καμνε ν ’ άναδίδη έκ τών άνυψωμένων 
ύπό τήν κεφαλήν της βραχιόνων, έξ δλων τών μυστικών πτυχών τήν 
άγρίαν έκείνην όσμήν, ήτις άρέσει είς τούς άρσενικούς.

Ενίοτε ήρχετο τήν εσπέραν, δπόταν ό σύζυγός της είχεν ύπηρεσίαν 
δέν είξεύρω πού. Έξαπλονόμεθα τότε είς τήν ταράτσαν, μόλις σκεπα
σμένοι μέ λεπτά καί κυματίζοντα άνατολικά ύφάσματα.

Όταν ή μεγάλη ολόφωτος σελήνη τών θερμών μερών ήπλούτο πλή
ρης είς τόν ουρανόν, φωτίζουσα τήν πόλιν καί τόν κόλπον μέ τό στρογ- 
γύλον πλαίσιον τών βουνών, έβλέπομεν τότε είς δλας τάς λοιπάς ταρά
τσας, ώς στράτευμα, σιωπηλά φαντάσματα έξηπλωμένα, τά όποια ένίοτε |
άνηγείροντο, ήλλαζον θέσιν καί ξαναεπλάγιαζαν ύπό τήν άποχαυνωτι- 
κην θερμότητα τού ήρέμου ούρανού.

ΙΊαρ ’ δλην τήν λάμψιν τών εσπερών αύτών τής ’Αφρικής, ή Μαρρόκα
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έπέμεινε νά κοιμάται γυμνή άκόμη ύπό τάς φωτεινάς άκτϊνας τής σελή
νης’ δέν ήνωχλεΐτο καθόλου έξ δλων έκείνων, οΐτινες ήδύναντο νά μάς 
ϊδουν καί πολλάκις άφινεν έν μέσω τής νυκτός, παρ ’ δλους τούς φόβους 
μου καί τάς παρακλήσεις μου, μακράς δονουμένας κραυγάς, αΐτινες έκα- 
μνον τούς μακράν σκύλους νά ουρλιάζουν.

Ένω έκοιμούμην μίαν νύκτα ύπό τό εύρύ στερέωμα, κηλιδωμένον 
δλον έξ άστέρων, ήλθε καί έγονάτισεν είς τόν τάπητά μου καί πλησιά- 
ζουσα είς τό στόμα μου τά παχέα άναγυρισμένα χείλη της :

— Πρέπει νά έλθης νά κοιμηθής στο σπίτι μου, μού είπε.
Δέν ήνόουν.
— Πώς στό σπίτι σου ;
— Μάλιστα, δταν θ’ άναχωρήση ό άνδρας μου, θά έλθης νά κοιμη- 

θής είς τήν θέσιν του.
Δέν ήδυνήθην νά κρατήσω τά γέλοια.
— Γιατί, άφού έρχεσαι, σύ, έδώ ;
Έπανέλαβεν όμιλούσά με μέσα στό στόμα, ρίπτουσά με την θέρμην 

πνοήν της είς τό βάθος τού λάρυγκος, μουσκεύουσα το μουστάκι μου οιά 
τής πνοής της :

— Τό θέλω γιά ιΐουβενίρ.
Καί τό ρ τού σουβενίρ τό έσυρεν έπΐ πολύ μέ θόρυβον χειμάρρου έπΐ 

β?άχων.
Δέν άντελαμβανόμην καθόλου τήν ιδέαν της. Έπέρασε τούς βραχίο- 

νάς της είς τόν λαιμόν μου.
— Όταν δέν θά είσαι πλέον έδώ, θά τό ένθυμούμαι. Καί δταν θ’ άγ- 

καλιάζω τόν σύζυγόν μου, θά μού φαίνεται πώς θά είσαι σύ, τρέλλα μου.
Καί τά ρρ έπαιρναν είς τήν φωνήν της βουμβουνητά συνήθων βροντών.
Έμουρμούρισα συγκινημένος καί λίαν φαιδρυνθείς :
— Άλλ’ είσαι τρελλή. Θέλω καλλίτερα νά μένω στό σπίτι μου.
Άληθώς άπεχθάνομαι τάς ύπό τήν συζυγικήν στέγην συνεντεύξεις’ 

είνε ποντικοπαγΐδες δπου συλλαμβάνωνται πάντοτε οί άνόητοι. Άλλά 
μέ παρεκάλεσε, μ’ίκέτευσεν, έκλαυσεν άκόμη, προσθέτουσα :

— Θά δής πώς θά σ ’ άγαπήσω.
Τό θά σ’ άγαπήβω άντήχησε ώς κύλημα ταμπούρ κτυπώντος την 

έφοδον.
Ή έπιθυμία της μού έφαίνετο τόσον παράξενη, ώστε δέν ήδυνάμην 

νά τήν έξηγήσω καθόλου’ κατόπιν σκεπτόμενος, μού έφάνη, δτι διέκρινα 
βαθύ τι μίσος κατά τού συζύγου της, μίαν τών μυστικών έκείνων έκοι- 
κήσεων γυναικός άπατώσης ήδονικώς τόν άνδρα, πού μισεί, καί θελει 
άκόμη νά τόν άπατήση είς τήν οικίαν του, μέσα στά έπιπλά του, μέσα 
στά σινοόνια του.

Τής είπα :
— Ό άνδρας σου είνε κακός γιά σένα ;
Άπήντησε μέ θυμωμένον ΰφος :
— Ά, μπά ! δχι, πολύ καλός.
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— Άλλά δέν τόν άγαπάς, σύ ;
Μ ’ έκύτταξεν άτενώς μέ τά εύρέα έκπεπληγμένα μάτια της.
— Ναι, τόν άγαπώ πολύ, τουναντίον πολύ, πολύ, άλλ’ οχι τόσον, 

όσον σένα καρρρδιά μου.
Δέν ήνόουν τίποτε καί ένω προσεπάθουν νά μαντεύσω, μοϋ έοωκεν είς 

τό στόμα μίαν τών θωπειών εκείνων, τών οποίων έγνώριζε την δύναμιν, 
μεθ ’ δ έμουρμούρισε :

— Θά έλθης, πες ;
Έν τούτοις άνθιστάμην. Τότε ένεδύθη άμέσως καί έφυγε.
Έπί οκτώ ημέρας δέν έφάνη. Την έννάτην έπανηλθεν, έστάθη σοβα- 

ρώς είς την φλιάν τοϋ δωματίου μου καί ήρώτησε :
— Θά έρρρθης άπόψε νά κοιμηθής στο σπίτι μου ; Έάν δέν έρρρθης, 

φεύγω.
Όκτώ ήμέραι εινε παρά πολύ, φίλε μου, καί είς την ’Αφρικήν αΰταί 

αί όκτώ ήμέραι ήξιζαν σωστόν μήνα. Έφώναςα :
— «Ναι» καί ήνοιξα τούς βραχίονας. Καί έρρίφθη είς την άγ- 

κάλην μου.
* *

Τήν νύκτα μ’ άνέμενεν εις τινα γειτονικήν οδόν καί μ’ ώδήγησε.
Κατώκουν πλησίον τοϋ λιμένος είς τινα μικράν χαμηλήν οικίαν. Διέ

σχισα κατ’ άρχάς μίαν κουζίναν, όπου τό άνδρόγυνον έτρωγε καί είσήλθα 
είς τό άσπρισμένον μ’ άσβεστη δωμάτιον, καθαρόν, μέ φωτογραφίας 
συγγενών κατά μήκος τών τοίχων καί μέ χάρτινα άνθη ύπο σφαίρας. 
Ή Μαρρόκα έφαίνετο τρελλή έξ έρωτος· έπήδα, έπαναλαμβάνουσα :

— ’Ιδού ποϋ ήρθες στό σπίτι μας, ιδού ποϋ είσαι στο σπίτι σου.
’Αληθώς μοϋ έφαίνετο σάν νά ήμην είς την οικίαν μου.
Ένωχλούμην ολίγον, τ’ ομολογώ, ήμην δέ καί έν άνησυχία. Ένω 

δέ έδίσταζα μέσα είς τήν άγνωστον αυτήν κατοικίαν ν ’ άποχωρισθώ κά
ποιου ένδύματος άνευ τοϋ οποίου καταλαμβανόμενος τις καθίσταται τό
σον αδέξιος, δσον καί γελοίος καί άνίκανος πρός πάσαν ένέργειαν, μοϋ το 
άπέσπασε διά τής βίας καί τό έφερεν είς τό παραπλεύρως οωμάτιον μέ 
τά λοιπά ένδύματά μου.

'Ησύχασα τέλος καί τής άπέδειξα δλην τήν ίσχύν μου τόσον, ώστε 
μετά δύο ώρας δέν έσκεπτόμεθα καθόλου άκόμη περί άναπαύσεως, δταν 
βίαια κτυπήματα άντηχήσαντα αίφνιδίως είς τήν θύραν μάς έκαμαν 
ν’ άναπηδήσωμεν- ανδρική δέ τις ισχυρά φωνή έκραξεν :

— Έγώ είμαι, Μαρρόκα.
Άνεπήδησεν :
— Ό άνδρας μου! Γλήγωρα, κρύψου άποκάτω άπο το κρεββάτι.
Έζήτησα ταχέως τά ένδύματά μου’ άλλ’ αύτη μέ ώθησεν, 

άσθμαίνουσα ;
-— Έλα, λοιπόν, έλα, λοιπόν.
Έξηπλώθην πρηνή; καί διωλίσθησα άθορύβως ύπό τήν κλίνην, έπί 

τής οποίας ήμην τόσον καλά.
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Τότε διηυθύνθη πρός τήν κουζίναν. Τήν ήκουσα άνοίγουσαν έν έρμά— 
ριον, κλείουσαν αυτό' κατόπιν δέ έπανήλθε, φέρουσα άντικείμενόν τι, 
το όποιον δέν παρετήρησα, άλλά τό όποιον έθεσε ταχέως είς τι μέρος· 
καί καθώς ό σύζυγός της έχανε τήν ύπομονήν του, άπεκρίθη δι ’ ίσχυ- 
ράς καί ήρεμου φωνής :

— Δέ βρίσκω τά σπίρρρτα.
“Επειτα αίφνιδίως :
— Νά τα, σ’ άνοίγω. Καί ήνοιξεν.
Ό άνηρ είσήλθεν. Είδα μόνον τούς πόδας του, τεραστίους πόδας. Έάν, 

τό λοιπόν, εύρίσκετο έν άναλογίγ θά ήτο κολοσσός.
“Ηκουσα φιλήματα, κόλαφον έπί τής γυμνής σαρκός, γέλωτα- έπειτα 

είπε μέ μασσαλιωτικόν τόνον :
— Λησμόνησα τό πορτοφόλι μου καί γύρισα πίσω. “Αλλως τε νο

μίζω, δτι κοιμόσουνα σάν άρνάκι.
Διηυθύνθη πρός τό κομμό καί ήρεύνησεν έπί πολύ- έπειτα τής Μαρ- 

ρόκας έξαπλωθείσης έπί τής κλίνης, ώς καταβεβλημένης έκ τοϋ κόπου, 
ξαναήρθε πρός αυτήν, καί άναμφιβόλως προσεπάθησε νά τήν θωπεύση, 
διότι έκείνη τοϋ έξεσφενδόνιζεν είς ώργισμένας φράσεις μυδράλλια άπο ρ 
μανιώδη.

Οί πόδες ήσαν τόσον πλησίον μου, ώστε τρελλή έπιθυμία, άνόητος, 
άνεξήγητος μέ κατέλαβε νά τούς έγγίσω έλαφρώς. Έκρατήθην.

Έπειδή τά σχέδιά του δέν έπετύγχανον, έθύμωσεν :
— Είσαι πολύ κακιά σήμερα, εϊπεν.
Άλλ ’ έλαβε τήν άπόφασίν του :
— ’Αντίο, μικρή.
Νέον φίλημα άπήχησε' κατόπιν οί χονδροί πόδες έστράφησαν, μοϋ 

έδειξαν τά καρφιά των απομακρυνόμενοι, διηυθύνθησαν είς το παρακεί
μενον δωμάτιον καί ή θύρα τής όδοϋ έκλείσθη.

Έσώθην.
Έξήλθον βραδέως έκ τοϋ κρησφυγέτου μου ταπεινός καί άξιολύπητος- 

καί ένω ή Μαρρόκα πάντοτε γυμνή έχόρευε γοργόν τινα χορόν πέριξ μου, 
παταγωδώς γελώσα καί τύπτουσα τάς χεϊρας, κατέπεσα εις τινα καθέ- 
κλαν βαρέως. Άλλ’ ήγέρθην δι ’ ενός πηδήματος’ ψυχρόν τι άντικείμε- 
νον έκειτο δπισθέν μου’ καί καθώς δέν είχα ένδυθή περισσότερον τής 
συνενόχου μου, ή έπαφη ήτο έπαισθητοτάοη. Έστράφην.

Είχα καθήση έπάνω σ ’ ένα μικρό τσεκούρι μέ τό όποιον σχίζουν τά 
ξύλα, τροχισμένο σάν μαχαίρι. Τί ήθελεν είς αυτήν τήν θέσιν ! Εΐσερ- 
χο(Αενος οεν το

Ή Μαρρόκα παρατηρήσασα τό άναπήδημά μου, έπνίγετο έξ ευθυμίας, 
έβαλε κραυγάς, έβηχε, μέ τάς δύο χεϊρας έπί τής κοιλίας της.

Ευρισκα τήν χαράν ταύτην άτοπον, άπρεπή. Εϊχομεν παίξη άφρόνως 
τήν ζωήν μας' ήσθανόμην άκόμη ψύχος είς την ράχην καί οί τρελλοι 
αυτοί γέλωτες μ’ έπλήγωνον ολίγον.

— Καί άν ό άνδρας σου μ’ έβλεπε ; τήν ήρώτησα.
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Άπεκρίθη :
— Δέν ύπήρχε κίνδυνος.
— ΙΊώς! δέν ύπήργε κίνδυνος. Μπράβο ! Δέν είχε παρά νά σκύψη 

διά νά [Λ ’ εύρη.
Δέν έγέλα πλέον έριειδία μόνον βλέπουσά με διά τών ακινήτων με

γάλων οφθαλμών της, δπου έβλάσταινον νέαι έπιθυμίαι.
— Δέν θά έσκυπτεν.
Έπέμεινα :
— Διάβολε! Έάν τοΰ έπεφτε τό καπέλλο του θά έσκυπτε βέβαια 

νά τό πάρη, τότε . . . ήυ.ην κατάλληλος έγώ, μ’ αύτό τό τσεκούρι.
Έθεσεν έπΐ τών ώμων μου τούς στρογγυλούς καί εύρωστους βραχίο

νας της και χαμηλώνουσα τόν τόνον, ώς έάν μοΰ ε”λεγε : — « Σέ λα
τρεύω», έμουρμούρισε :

— Τότε δέ θά ξανασηκώνονταν.
Δέν ήνόουν καθόλου.
Έκλεισε πονηρώς τόν οφθαλμόν, έξέτεινε την χεΐρά της πρός την κα- 

θέκλαν, δπου είχα καθησει πρό ολίγου καί μέ τον τεταμένον δάκτυλον, 
μέ την πτυχήν της παρειά; της, μέ τά ήμιανοιγμένα χείλη της, μέ τά 
μυτερά της δόντια, καθαρά καί άγρια, άπαν το σύνολον αύτό, μοΰ έδεί- 
κνυε τό μικρό τσεκούρι, ού ή κόψις έλαμπεν.

“Εκαμε πώς τό πήρε. Έπειτα σύρουσά με διά τού άριστεροϋ βρα- 
χίονος ζωηρώς έπ ’ αύτής, σφίγγουσα τό ίσχίον της έπΐ τού ίδικοϋ μου, 
διά τού δεξιού βραχίονος διέγραψε την κίνησιν, ήτις άποκεφαλίζει έναν 
άνθρωπον γονατισμένον ! . . .

* 
%

Καί ιδού, φίλε μου, πώς άντιλαμβάνονται έδώ τών συζυγικών καθη
κόντων, τού έρωτος καί τής φιλοξενίας.

(Χετάψβανις ΜΠΟΕΜί GUY DE MAUPASSANT

Η ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ

Ήτο ή καρδιά μου ανήςευρη,
'Αγνή, δοδοπλασμένη,
Καί μ’ όνειρα ’μεγάλωνε

’Σ τά στήθια μου κρυμμένη.
Λ'

Μά τώρα αίμα καί χολή
Τήν ’πότισαν τά χρόνια,
Κι’ αγκύλωσαν τές διπλές της

’Αγκάθια και βελόνια ! . . .

Γ. Θ· ΣΑΪΑΚΤΣΗΣ

Δ. I. ΤΟΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
(Άπέϋανεν έν Άθήναις τήν 2αν Μαΐον 1896)

£ΕθΙΟΣ δέν τόν έκλαυσε, 
ποιος άπό τούς φίλους του 
δέν έγυρε τό κεφάλι νά θρη
νήσει τήν νεκρωθεϊόαν άγα- 
Οότητα, τήν μεγάλην, τήν 
χρυσήν καρδίαν του.

"Οδοί τόν συναναστρεφό- 
μεθα, τόν έθεωροϋμεν ώς τό 
άδαμάντινον κόσμημα τής 
συναναστροφής, ώς τήν άτε- 
λείωτον πηγήν τής καλωσύ- 
νης, τής εύγενεστέρας ·ψυχης. 
Ποτέ, κανείς δέν έξέφρασεν 
εναντίον του παράπονον, καί 
δλοι έθαύμαζον τήν παρθε
νίαν τών σκέφ'εών του, τούς 
θησαυρούς τής κρίσεώς του, 
τής άφιλοκερδείας του, τής 
γλυκύτατος του.

Δυστυχισμένε φίλε ! ΙΙοΐος 
νά έφαντάζετο δτι τόσον ενω
ρίς, είς τήν άτι μήν τής άλη- 
θεστέρας χρηόιμότητος, τών 
τρυφερωτέρων ύπέρ τής οίκο- 
γενείας σου μεριμνών,τής πο- 
λυτιμωτέρας ύπέρ τών φίλων 
σου Συνδρομής, θα ένεκροΰσο, 
θά άφηρπάζεσο άπό τάς άγ- 
κάλας οικείων καί φίλων, οϊ 
όποιοι έκαμάρωναν έν <3οί τύ
πον χρηστότατος καί ειλικρί
νειας.

* *
Ό Δημήτοιος I. Τοιιαρό-

πουΧος ήτο χαρακτήρ. Οί κοινωνιολόγοι καί οί τοΰ δικαίου μύσται 
έθεώρησαν ώς” πρώτην βάόιν ευνομίας καί προόδου οίουδήποτε κρά
τους τήν ϋπαρξιν τίμιων χαρακτήρων. Ό Τομαρόπουλος ήδύνατο νά 
καυχάται, δτι έκέκτητο τό προσόν τούτο, καίτοι έζη έν κοινωνίμ μή 
άφοάιωμένμ είς τά ιδεώδη τής ηθικής. Ό Τομαρόπουλος καίτοι ήκο- 
λούθηόεν έπάγγελμα μή διατελοϋν είς πολύ αρμόνικάς σχέσεις πρός 
τάς άοχάς τοΰ δικαίου, τό όποιον έν τούτοις έκλήθη νά έξυπηρε- 
τήσι,ι, ”παρέσχεν ούχ ήττον εαυτόν ύπόδειγμα δικηγόρου^ άξιοπρε- 
ποΰς’ καί”ευόρκου. Λαμπρός επιστήμων, ύπαρξις έν τώ συνόλω, 
ποοωριάμένη νά προχωρμ πάντοτε είς τήν κοινήν έκτίμηόιν, όχι 
μόνον μέ τοΰ έπιότήμονος τήν αρετήν, άλλά καί μέ τοΰ καλλιτέ
χνου τδ αίσθημα καί τοΰ άληθοΰς φίλου τήν παρήγορον άντίληψιν .. 
* Μόρφωδις ζηλευτή/, διδάκτωρ τής νομικής σχολής τοΰ έν Αίχ τής Γαλ
λίας Πανεπιστημίου, έδικηγόρει έν Άθήναις, κατακτών τήν συμπάθειαν 
δικαστών, άντιδίκων καί πελατών, διότι ούδέποτε έξέφυγε τής τρίβου 
τής δικαιοσύνης καί ούδέποτε παρέκαμιφε τά έπιτάγματα τής ήθικής 
πρός πορισμόν άδικου κέρδους. , IS

Άλλ’ όχι μόνον ώς δικηγόρος διέκρίθη, άλλά καί έν σωματειοις ιορυ-
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θεϊόι πρός έξυπηρέτηΰτν τοϋ καλού και τών γραμμάτων, πρόθυμον 
πάντοτε παρέόχε άρωγήν καί ϋποότήριξιν.

Άλλ’ άν διά τούς φίλους ό θάνατός του ώρυξε κενόν έν τμ καρδία των, 
όποιον τραύμα κατήνεγκεν είς τήν όρφανενθεϊόαν οίκογένειάν του, τήν 
ότερηθεϊόαν προότάτου άγγέλου, έν τμ ότιγμμ τών γλυκντέρων όνεί- 
ρων καί τοϋ άφθονωτέρον φωτός της επιστημονικής του δράόεως.

Τόόοι οφθαλμοί έν άγωνία προάηλοϋντο έπ’αυτοϋ, τόσοι παλμοί έπαλ- 
λον διά τήν ζωήν του, τόσα όνειρα έφαίδρυναν δύόμοιρον μητέρα, 
άνεκτίμητον σύζυγον, πεφιλημένην άδελφήν καί άτυχή τέκνα καί 
φίλους. Καί όλα ένεκρώθησαν, όλα έΟαβανοόθηόαν, δλα άπέπτηόαν. 
Κρίμα είς τήν νεότητά του, κρίμα είς τήν τόσην ζωήν του. Καρδία 
ώς Λ ίδική του ήτο άδύνατον ν’ άνθέξμ είς τούς αλγεινούς κλο
νισμούς, οΰς γέννα ό βίος έν τμ γη.........

** *
Τήν ζωήν έζήτεις νά όοί δώσμ ή έπιότήμη, όλίγας στιγμής πριν άπο- 

θάνης, άγαπημένε φίλε, τήν ζωήν ή όποια τόσον σ’ έφλεγε καί τώρα τήν 
έβλεπες νά έκφεύγμ τρομώδης καί άνίόχυρος. Τήν ζωήν ήθελες, χάριν 
τής οίκογενείας Σου, έν μ μόθάνεσο τήν δλην Σου εϋδαιμονίαν καί 
όπου δι’ έσέ έσκορπίζετό ή χαρά, ύπό τήν αγνήν στέγην πάντοτε 
τού οικογενειακού Σου άσύλου, δπερ θά περιεκάλυπτες μετ’ ολίγον 
έόαεί διά μελανού πέπλου πένθους καί οδύνης. Άλλά τής ζωής ό 
σπινθήρ έμειούτο όλονέν, ή έπιότήμη βωβή πρό τού μαρτυρίου σου 
έόταύρωόε τάς χεϊρας καί ή γή έδέχετο μετ’ όλίγον μέ άφθονα δάκρυα 
καί άνθη ραντιάμένον τό λευκόν φέρετρόν όου.

Ή «Ποικίλη Στοά» Λ τόσον μετά όοϋ είλικρινώς καί άρρήκτως συν- 
δεομένη διά φιλίας, μακράς καί τρυφερής, τονίζει άπό μύχιων έλεγείαν 
έπί τοϋ τάφου όου, τού όποιου τό χώμα έλαφρύνει τών θερμών δακρύων 

' ή εύλαβής σπονδή. Είς τόν τάφον σου, έπί τοϋ στανροϋ τού οποίου λάμ
πει τό όνομά όου, ώς σύμβολον άρετής καί αύτοθυσίας, ώς έμβλημα λα
τρείας πρός τό καθήκον, εις τόν τάφον σου καταθέτει ώς λιβανωτόν τάς 
εγκαρδίους αύτής έπιμνημοόύνους λέξεις, αϊτινες ζητούν μέ στοργήν, 
μέ πόθον νά περιβάλλουν ώς πλαίόιον τήν εικόνα σου τήν συμπαθή,ήτις 
είς ήμάς τούς έπιζώντας θά παρίσταται ιός ή περιφανεστέρα έκδήλωόις 
τών ■ψυχικών σου χαρισμάτων, τής πνευματικής σου χάριτος, τής άδια- 
φθόρου καρδίας σου.

Εις νεκρούς, ώς σύ, άνθη καί δάκρυα, δάκρυα καί άνθη, Ιδού τά σεμνά 
εντάφια κτερίσματα, άφού άρετή καί στοργή, ύπήρξαν τής τοάούτον 
συντόμου ζωής Σου τά μαρμαίροντα έρείσματα.

ΠΕΘΑΜΜΕΝΗ ΚΑΡΔΙΑ

Δέν στό ’λεγα; Ξεψύχησε άπ’ τή πληγή ή καρδιά μου 
Καί πεθαμαένη κι’ άψυχη μες τό κορμί μου μένει 
Μ έσα στα στήθη μου νεκρή κι ’ άταφη σωπαίνει

Λυπήσου την θεά μου,
Που ύπνο δέν θά νοιώση.

Καί θάψε στήν αγκάλη Σου τή δόλια πεθαμμένη, 
Θάψ ’ την βαθειά καί σκεπαστήν βαρειά. Δέν είναι κρίμα 
Γιατί σέ τέτοιο λείψανο, τέτοιο ταιριάζει μνήμα!

Καί ας εϊν ’ καταραμένη,
Ποτέ της νά μή λυώση.

ΤΙΜΟΣ

όχθην.— Τό στόμα είς τήν δεξιάν.— Τό χέρι,

ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

“Κφ, ΠΑΡΧΕΙ ένας πολΰ ώμορφος ρούσικος μύθος, θρύλλος ή άπόλογος, 
όπως θέλετε πήτε τον.— Ιδού τί λέγει αυτός περίπου.— Μιά μέρα είς τάς όχθας 
τού Βόλγα περπατούσαν ένα χέρι καί ένα στόμα. — Τό χέρι στην αριστεράν 

δηλαδή ό βραχίων, ήτο μεγάλο, 
γεμάτο τρίχες, γεμάτο νεύρα καί μύς, 
μέ χονδρά δάκτυλα, μέ μυτερά νύχια.·— 
Τό στόμα μικρούτσικο, ροδοκόκκινο, μέ 
ψιλά χείλη, μέ μικρόν κύρτωμα είς τό 
μέσον, μέ δύο μικρές περισπωμένες είς 
τά άκρα.

Καί έβάδιζαν.
Τό χέρι στρέφει αγριεμένο καί λέγει 

στό στόμα.
— Γιά νά σού πω ! Μέ σκιάζεις I
— Μά πώς σέ σκιάζω' άπήντησε δει- 

λώς τό στόμα' εγώ ’έτσι μικρούτσικο 
πού είμαι ;

— Αυτό που σού λέγω ! Καί νά 
προσέχης.

Τό στόμα τρομασμένον δέν άπήντησε. 
Προχώρησαν άκόμη ολίγα βίρστια, 

όταν άντίκρυσαν ενα μεγάλο θηρίον.— 
Τό χέρι σηκώθηκε καί κατάφερε ένα 
γρόνθον σ·ό θηρίον.— Τό στόμα έκά- 
θισε καί έβλεπε.— Άλλά τό θηρίον πιο 
δυνατό έδάγκωσε τό χέρι.

Καί τό χέρι ήρχισε νά κλαίη. — Τό 
στόμα τότε λυπήθηκε καί μέ πολύ αρ
μονικήν Φωνήν άπετάθη στό θηρίον καί 
τό παρακαλούσε νά παραμερίση. — Τό 
θηρίον έκάμφθη.'Π καρδιά του έμαλά- 
χθη καί τό χέρι καί τό στόμα έπέρασαν. 

“Εκτοτε τό χέρι καί τό στόμα έγειναν φίλοι. — Τό χέρι ήταν δ -••s-— 
Τό στόμα ή γυνή.

δ άνδρας. —

Αύτός είναι ό ρούσικος άπόλογος. — Διατί τόν ένθυμήθην αυτήν τήν στιγμήν, 
κάτωθεν αυτής τής είκόνος ; — Τόν ένθυμήθην νά σας ε’ιπώ τήν άλήθειαν διά 
ν’ άποφύγω τήν άνιαοάν συζήτησιν είτε μέ τούς κατά τών γραφουσών γυναικών, 
είτε μέ τούς υπέρ.—Τόν ένθυμήθην.— Διά νά μή διασταυρώσω τό ξίφος μου είτε 
μέ τόν κ. Ροίδην, είτε μέ τήν κ. ΙΙαρρέν.—Ζήτημα δειλίας θά πήτε.·—"Οχι !— 
Ζήτημα τεμπελιάς.—“Αλλως τε αί ίδέαι μου καί γνωσταΐ είναι έπί τού θέματος 
αύτού καί πολύ σαφείς.

Η γυνή, ώς τώρα δέν έγραψε.·—Άπό τώρα και εις τό εξής κα'ι θά γράψη καί 
πρεπει νά γράψη.—"Ο,τι έγοάφη, ώς τώρα, άντιπροσωπεύει τό αρσενικόν μέρος 
τον έπαϊΒτητον. — ’Ανάγκη νά γνωρίσωμεν καί τό θηλυκόν μέρος τού έπαι- 
ατητον.— Θά τό κατορθώσωμεν ;—’Ενόσω αί γυναίκες γράφουσαι θά φορούσι 
παντελόνια άνδρίκια, γελέκα καί θά προσπαθώσι νά τρέφωσιν άνύπαρκτον μύ- 
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στακα.— Όχι! — 'Άμα αποφασίσουν να γράφουν μέ κορσέ, μέ φουστάνια και 
θέτουσαι τούς δύο δακτύλους κάτωθεν τοΰ πώγωνος.— Μάλιστα —Τό στόμα κατά 
τον ρουσικδν άπόλογον δέν έκτύπησε τό θηρίον. — Τοΰ ώμίλησε. — Αυτό ζητώ 
άπό τάς γραφούσας. — Καί αυτό προφοιβάζω μέ ίλην τήν δημοσιογραφικήν μου 
προαίσθησιν διά τήν δεσποινίδα Ενγενΐαν Ζωγράφον.

Φ

Προ τεσσάρων ετών ήκουον τό όνομά της. — Ήκουον πολύς δι’ αυτήν νά γίνεται 
λόγος. Έδιάβασα άρθρα δι’ αύτήν γραφέντα. — Έδιάβασα άρθρα ΐδικά της στήν 
«’Λχρόπολιν».—Έδιάβασα Διηγήματά της —Παρέστην εις διδασκαλίαν Δραμάτων 
της.— Άλλά τήν ιδίαν άπέφυγον νά ΐοω —Και ξεύρετε τί ηρωισμός χρειάζεται 
δι’ ένα δημοσιογράφον διά ν’ άποφύγη νά ϊδη κάτι τι νέον είτε πράγμα, είτε 
πρόσωπον I—Άπέφυγον.— Διότι έφοβούμην.— Μίαν γυναίκα;—Ναί I άλλά γυ
ναίκα γράφουσαν ! —Δύο πράγματα έξ ίσου έφοβήθην. — Τούς ίασκάλονς καί τάς 
γραφούσας γυναίκας.— Δέν φίιντάζεσθε τί τρομερά όμοιότης ΰφίσταται μεταξύ των.

Μίαν ήμέραν έν τούτοις έπήρα τό θάρρος μου μέ τά δύο χέρια.—’Ήθελα νά 
τιμ,ωρήσω τόν εαυτόν μου. — Και διηυθύνθην πρός τήν οδόν Μαιζώνος. — Καί 
έκτύπησα τήν θύραν.—Ή κυρία Ζωγράφου otvat έδώ ; — Μάλιστα. — Τόν κ. 
Σπανδωνήν τόν δέχεται ; Μάλιστα!—Ή ύπηρέτρια μέ εΐσήγαγεν εις τήν αίθου
σαν καί μετ’ ολίγον προσήλθε μία νεαρά δεσποινίς. — Τήν έκύτταζα άφηρημέ- 
νος.—Είτα πλέον προσεκτιχώς.—Ή τελειοτάτη παρθενική μορφή, ήν ε’δον 
ποτέ. — Κόμη, οφθαλμοί, παρειαί, φυή σώματος.— Τά πάντα μΰρον παρθενικόν 
άποπνέοντα. — Διάβολε ! είπα κατ’ έμαυτόν — ώς πού νά έλθη ή άλλη, ή γρά
φουσα, ή δραματοποιός, θά ήμπορέσω νά περάσω όλίγας στιγμάς ήδονικωτάτας. 
Καί τάς έπέρασα, λόγον τιμής.— Τό φουρφουρένιο αυτό άγαλματάκι ήρχισε νά 
όμιλή μετ’ έκτάκτως άρμονικής φωνής, σιγά, απαλά, γλυκά.— Καί ώμίλει περί 
διαφόρων πραγμάτων μέ τόσην απλότητα, μέ τόσην παιδικήν άφέλειαν, ώς νά 
τά ήκουσεν, ώς νά τά ένθυμεϊτο. — Ποτέ, ώς νά τά έμαθε, ώς νά τά διάβασε.— 
Καί ήκουον καί έκηλούμην. — Καί πλήρης τής μαγείας αύτής καί έντρομος πρό 
τής ιδέας, ότι θά παρουσιασθή ή γράφουσα άρπάζω τό καπέλλο μου καί :— Χαί
ρετε ! πολύ ευτυχής! — Λέγω. — Καί ζητώ νά φύγω.—Άλλά σταθήτε νά 
γνωρίσετε καί τήν μητέρα μου.—’Α ! ναί ! καί τήν δεσποινίδα Εύγενίαν ! — 
Άλλ’ ή Ευγενία είμαι έγώ I — Ή γράφουσα, ή λογία ;—Ναί !—άπήντησε γε- 
νομένη καταπόοφυρος.— Ποτέ I — Ανέκραξα καί έφυγα.

Τοιαύτη όποια μοΰ παρουσιάσθη είς τό φυσικόν !—Τοιαύτη είναι καί γράφουσα 
Διηγήματα ή ποιοΰσα Δράματα.— 'II Ενγενία Ζωγράφον.— Απλή, άφελής, 
φυσική, άπέριττος, πραγματική, γυνή. — Λέγει, γράφει, ποιεί, ο,τι καί όπως 
αισθάνεται, ό,τι καί όπως βλέπει.—Τί άλλο δύναταί τις νά ζητήση άπό ένα καλ
λιτέχνην ; — Καί μάλιστα καλλιτέχνην τοΰ άλλου ιρύλου ;— Τί άλλο ζητοΰμεν ή 
νά μάθωμεν τά μυστήρια τής γυναικείας καρδίας άποκαλυπτόμενα παρά γυναι- 
κός ; — Τί άλλο ή νά μάθωμεν πώς ή γυνή αντιλαμβάνεται τόν κόσμον, τήν 
φύσιν, τά πάθη, τά ένστικτα, τό μίσος, τόν έρωτα;—"Οπου πλέον ειλικρινής 
είναι, τόσον καί μείζων ή πρός αύτήν εύγνωμοσύνη μας. — Αύτό μάς υπόσχεται 
ή Ενγενία Ζωγράφον. — Καί δι’ αύτό χωρίς ούδένα φόβον τοΰ ν’ άπατηθώ 
προλέγω, προβλέπω, ένα άξιόλογον, πολύ εύέλπιδα συγγοαιοέα.— Είς τήν Ευγε
νίαν Ζωγράφον.

Ν. I. ΣΠΑΝΔΩΝΗΣ

ΤΟ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΝ ΤΗΣ ΦΩΦΗΣ

ΔΙΗΓΗΜΑ

Μ11Ν φοβερά, άνήσυχος’είς τό παρακείμε- 
νον δωμάτων ήκουα φιλονικείας μεταξύ 
τοΰ πατέρα καί τής μητέρας μου,και έννό- 
ησα, οτι κάτι σπουδαίου θά συνέβαινε πάλιν, 
πλήν, αντί νά τρέξω πρός αύτούς, αγνοώ 
διατί, κάτι τι, ένας φόβος ακούσιος έξη- 
γέρθη εντός μου,δι’όσα θά ήκουα έκεϊ, καί 
άπομακρυνθεϊσα έπορεύθην με συνεσφιγμέ- 
νην καρδίαν είς τό ανοικτόν παράθυρον. 
’Έξω εις τήν οδόν παιδία έπαιζον εύθυμα 
καί ζωηρά, άλλα έτρεχον νά φθάσωσι τά 
διαβαίνοντα οχήματα, άλλα ήγωνίζοντο 
εις το τριπλοΰν άλμα καί άλλα, προσεπά- 

θουν νά δε'σουν είς τήν ουράν ενός μαύρου σκύλου, ένα τενεκέ.
ΙΙαρηκολούθουν όλα αυτά, σιγώσα, άφη,ρημένη, διότι ολη μου ή προ

σοχή ήτο συγκεντρωμένη είς τό δωμάτων εκείνο. ’Ήδη έξήρχοντο φωναί 
συγκεχυμένα1. έξ αύτοΰ, καί κάποτε κάποτε, ή φωνή τής μητέρας, ύψοΰτο 
περισσότερον καί τότε ήκούοντο εύκρινώς αί λέξεις αύται.

■— ΌχΓ δέν εΐμ.πορώ έγώ νάγίνω περίγελως τοΰ κόσμου, ή κοινωνία 
θά μέ χλευάσχ,, ή θέσις μου τό απαιτεί...

Καί ή φωνή τοΰ πατέρα βραχνή και θυμωμένη, τήν διέκοπτε, τής 
άπήντα, άλλά δέν ήκουόν τι, καί δέν ειχον τό θάρρος ν’ ακούσω.

Ήγάπων τόσο πολύ άμ.φοτέρους.
Διά τήν μ.ητέρα μου έτρεφον λατρείαν μυστικήν, καί αγάπην καί σε

βασμών διά τόν πατέρα μου.
Καί όταν τούς έβλεπον έρίζοντας καί άλληλοκατηγοροΰντας διά τήν 

κακοτυχίαν μας,-—καί τοΰτο συνέβαινε τόσον συχνά—- ήσθανόμην άπει
ρον λύπην νά καταλαμβάνη τήν ψυχήν μου, νά. πληγώνη τήν καρ
δίαν μου.

Τις έπταιεν :
Όχι' δέν θέλω, δέν μ.οΰ έπιτρέπεται νά ονομάσω ούδένα. Ίσως καί 

οί δύο, ίσως,.... ή μάλλον, ή τύχη ή κακή.
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Άφ’ δτου ήσθάνθην έμαυτήν δέν παρήλθεν ούδέ ήμ.έρα σχεδόν χωρίς 
κραυγάς, συγχύσεις ή καί λειποθυμίας.

Ό πατέρας ήτο πάντοτε λυπημένος.Σπανίως έμειδίων τά χείλη του, 
καί σπαν.ώτερον ήτο χαρωπός ό τόνος της φωνής του. Τόν έβλεπον πάντα 
σκεπτικόν, κατηφη, καί τοΰτο ηύξανε την αγάπην καί τόν σεβασμόν μου.

Μάς ήγάπα έν τούτοις πολύ' συχνά έθώπευε την κόμην μου, καί 
όταν, έτύχαινε νά κράτη εις τάς χείράς τόν μικρόν διετή αδελφόν μου, 
τότε μόνον έβλεπον ότι δέν ήτα πάντα ό ’ίδιος, οτι δεν ήτο πάντα σοβα
ρός, διότι καί αυτός ό μύσταξ του μ.οΰ έφαίνετο τότε,οτι έμειδία.

Ό μικρός ηπλωνε τάς χείράς του τάς άπαλάς εις τό καστανόν γένειον 
του πατέοα μου, έκλειε τούς μικρούς οφθαλμούς του, καί ένθαρρυνόμενος 
ολίγον κατ’ ολίγον, έσυρε τώρα πλέον αύτόν προς εαυτόν, άφίνων χαρω- 
πάς αναφωνήσεις.

Καί ό πατέρας έγέλα, έγέλα, έγέλα.
Πόσον μοΰ ήρεσκεν ή είκών αυτή.
Τούς έβλεπα πάντα αφανής από γωνίαν τινά. χαίρουσα, γοητευμένη, 

όταν δέ μετ’ ολίγον άφινε τόν μικρόν έκ των χειρών του, εγώ έσπευδα, 
ένηγκαλιζόμ.ην τήν ώραίαν μορφήν του, καί τοΰ έλεγα σιγαλά εις τό ούς.

— Πατέρα μου, σέ αγαπώ πολύ, πολύ.
Μέ ήσπάζετο καί εκείνος, καί ένω άπήρχετο, έβλεπα τώρα πλέον 

μειδίαμα πολύ, πολύ σκυθρωπόν εις τά χείλη του.
Ένω έσκεπτόμην αυτά, ηύξανεν ή έν τω δωματίφ ταραχή. Τώρα 

πλέον ήκουον καθαρά, καθαρά, τους λόγους τους όποιους αντηλλασσον.
Ήσαν τά συνειθισμένα.
— ΙΙαΰσε, έλεγεν ό πατέρας, δέν είμπορώ νά σέ ακούω πλέον' κατέ

στησες τήν ζωήν μου δυστυχή μέ τάς απαιτήσεις σου, μέ τάς τρελλάς 
φαντασιοπληξίας σου.

— Σύ μέ έκαμες δυστυχή, άπήντα ή μητέρα, έσύ μέ έφερες εις τήν 
θέσιν νά μήν είμπορώ μίαν επιθυμίαν νά πραγματοποιήσω.

— Έγώ : τολμάς νά τό λέγης ; ή τύχη δέν ήθέλησε τό έργον μ.ου 
νά εΰδοκιμ.ήση.

— ’Όχι- δέν ήτο τύχη.
— Άλλα τί: τότε, είπέ το, είπέ το ... .
— Δέν είξεύρω- δέν θέλω νά εϊπώ τίποτε, διότι αδιαφορώ,εάν ή τύχη 

δέν σέ ηύνόησε, ή σύ δέν κατέστης άξιος νά σ’εύνοήση. Τοΰτο μόνον 
ακούσε. Κωστή,πρέπει νά γείνουν όσα έζήτησα- ή θέσις μου, ή κοινωνική 
μου αξιοπρέπεια, τό απαιτεί, τά λοιπά μοΰ είνε αδιάφορα.

— Άννα, ζητείς αδύνατα.
— Πάντα αύτό μοΰ επαναλαμβάνεις- καί όμως ζητώ οτι πρέπει νά 

ζητήσω, ότι μία κυρία τής τάξεώς μου, μέ τήν μεγάλην προίκα τήν όποιαν 
σοΰ έφερα δικαιούται νά . . . .

Τά λοιπά δέν έκατώρθωσα ν’ ακούσω, διότι έχάθησαν εις τοΰ πατρος 
υ.ου τήν βιαίαν άπάντησιν.

Φοικιώσα συνεσπειρώθην εις τήν γωνίαν μ.ου' ήννόουν ότι ή έρις θά 

έξέσπα τέλος άγρια, άφοΰ ή μητέρα έθιξε πάλιν τής προικός της, τήν 
χορδήν. Ήτο τό μ.όνον τό όποιον έξηρέθιζε φοβερά τόν πατέρα μ.ου. Ή 
φράσις «κατέστρεψας τήν προίκά μ.ου» τόν καθίστα μανιώδη- ήτο ικανός 
τήν στιγμήν εκείνην νά ύβρίση καί αύτόν τόν θεόν.

Ή καρδία μου έκτύπα τώρα πλέον, πολύ, πολύ, εις τό στόμα μου 
άνήρχετο κάτι τι πικρόν, έτοιμον νά βάψη τά χείλη μου μέ τής αιώνιας 
δυστυχίας τό χρώμα- συνήνωσα τάς χείράς μου καί ήθέλησα νά προσευ
χηθώ έκ βάθους ψυχής, αλλά ούδέ λέξις έξήλθε των χειλέων μ.ου, διότι 
προσηλωμένη εις τήν πάλην,ήτις συνέβαινεν εκεί, δέν ήδυνάμ.ην νά ύψωθώ 
μέχρι τοΰ θρόνου τοΰ θεού.

Έπροχώρησα.
At κραυγαϊ τώρα πλέον μανιώδεις έςήρχοντο άπό τά χείλη άμφοτέ- 

ρων, φόβος μέ κατέλαβεν, αλλά καί πόθος νά τρέξω εκεί- δέν ήδυνήθην 
όμως, ή θύρα ήνοιξεν άποτόμως καί ό πατέρας έξήλθε μ.έ άγριους τούς 
οφθαλμούς- δέν έπρόφθασα νά τοΰ ε’ίπω τι, έλαβε τόν πίλον του καί ώρ- 
μησεν εις τήν κλίμακα, ψιθυρίζων.

—Κατηραμένη ή ώρα, τρις κατηραμένη.

Είσήλθον εις τό δωμάτιον.
Εύρον τήν μητέρα μου εις νευρικήν κρίσιν ήτο έξηπλωμ.ένη έπί τοΰ 

καναπέ- οί οφθαλμοί της έχυνον δάκρυα, δάκρυα πολλά, ένω μέ τό μι
κρό της μανδήλι ήμπόδιζε νά έξέλθωσι άπό τό στόμα της αί άνερχόμεναι 
εις αύτό κραυγαί.

Τήν έπλησίασα- έγονυπέτησα παρ’ αύτήν, καί τήν περιέβαλον μ.έ τούς 
βραχίονάς μου έρωτώσα.

— Τί συνέβη ; διατί πάλιν τά ’ίδια ; Δέν θά ήσυχάσουμε λοιπόν ποτέ ;
— Ποτέ! άνέκραξεν άνεγειρομένη, ώς γαλβανισθείσα, ποτέ, έφ’ όσον 

ύποφέρω.
— Αλλά διατί;
— Ό άγενής, τό θηρίον, μέ ύβρισε.
— Μά τόν έξηρέθισας- άπήντησα σιγαλά.
— Έγώ ; έγώ ; τό λέγεις έσύ τοΰτο ; θέλεις νά τόν ύπερασπισθής ; 

άγαπάς λοιπόν περισσότερον τόν πατέρα σου : Δέν βλέπεις πόσον ύπο
φέρω, πόσον βασανίζομαι, άλλ' άπαθής τολμάς νά ύψώσης ύπέρ αύτοΰ 
φωνήν ; Λ ! παιδί άδικο ! κόρη μεροληπτούσα ! Δέν εΐξεύρεις λοιπόν ότι 
τά πάντα μοΰ έστέρησεν ό άνθρωπος αύτός ....

ΙΙθέλησα νά τήν διακόψω, άλλά δέν ήδυνήθην, αί λέξεις έξήρχοντο 
όρμητικώς άπό τά χείλη της, καί ούδείς θά κατώρθου νά τάς έμ.ποδίσγ. 

Ή μητέρα έξηκολούθει.
-— Ακούσε ! ακούσε λοιπόν- ήμην εύτυχής καί μ.έ έκαμε δυστυχή, 

ήμ.ην πλούσια και μ.έ κατέστησε σχεδόν πτωχήν, άδ'.άφορον ποια ύπήρξεν 
η αφορμή.Τοΰ είπα- θά λησμονήσω τά πάντα,έάν κατωρθώσης,ώστε ού
δείς νά μ’ έννοήση- ή κοινωνία νά μή μέ χλευάστ,- διά τον κόσμον νά ήμαι 
όπως ημην, πλούσια, τιμωμένη, νά διατηρήσω μ.έ πάσαν θυσίαν τήν θέ-

I
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σιν μου, την αξιοπρέπειαν μου ....
— Μά έάν είνε δύσκολα όλα αύτά:
— Σιώπησε! δέν θέλω ν’ ακούσω τίποτε, ούδ’ επιτρέπω είς έσέ νά 

μοΰ δίδης μαθήματα καρτερίας.
-— Βασανίζεις τόν πατέρα μου, ήθέλησα νά κραυγάσω τότε, άλλά 

τήν στιγμήν εκείνην είσήλθεν ή ύπηρέτρια, ήτις, άφοΰ έρριψεν έφ’ήμών 
θριαμβευτικόν βλέμμα, είπεν.

— ΊΙ Κυρία Μαρουδή έρχεται έδώ.
Καί είς τήν θύραν έφάνη τωόντι ή φίλη τής μητέρας λέγουσα ένω 

έτεινα τάς άγκάλας.
— ’Αγαπητή μου "Αννα είσαι καλά ;
— Φίλτάτη Μάρθα, άνταπήντησεν ή μητέρα μου, ώς έκ θαύματος 

μεταμορφωθεϊσα, καί ώς φίλταται άδελφαί έρρίφθησαν είς τάς άγκάλας 
άλλήλων, άνταλλάσσουσαι δεκάδας φιλημάτων, ένω έγώ, έν τή ύψίστη 
έκείνη στιγμή τής έκδηλώσεως τής άγάπης των, εύρον καιρόν ν’άποσυρθώ.

Έδυσπίστησα πάντοτε είς τούς διαχυτικούς χαρακτήρας. Ύπό τά 
φιλήματα, τάς θωπείας, τούς έπαίνους καί τά θαυμαστικά, εύρον κρυ
πτόμενα, ειρωνείαν, φθόνον, δηλητήριον.

Είνε ικανοί άσπαζόμενοί σε, νά σέ πνίξωσι, θωπεύοντες, νά σέ ώθή- 
σωσιν είς βάραθρον, καί έπαινούντες, νά σέ ρίψωσιν εις άκόμη φοβερώ- 
τερον τοιοϋτον, είς τής κοινής γνώμης τήν καταλαλιάν.

Αύτά έσκεπτόμην, άποσυρθεΐσα τοΰ δωματίου εκείνου, είς τήν θέαν 
τής κυρίας Μάρθας, τής φίλης τής μητρός μου.

'II κυρία Μαρουδή ήτο τοιαύτη.
Δυστυχώς όμως εύρε σύντροφον ζηλευτόν τήν μητέρα μου.
'II μία διαχυτική, ή άλλη διαχυτικωτέρα, ή μία ενθουσιώδης, ή 

άλλη ένθουσιωδεστέρα, ή πρώτη μεγάλαυχος, ή άλλη μεγαλαυχικωτέρα.
Πρό τριών χρόνων τήν έγνωρίσαμεν.
Έκτοτε ηΰξησεν ή κακοδαιμονία τοΰ οίκου μας, έκτοτε ηύξησαν αί 

έριδες καί αί συγχύσεις.
Άλλοίμονον ! !
ΊΙ άδυναμία τής μητέρας,ύπήρςε πάντοτε,ή θέσις της έν τή κοινω

νία- άφ’ οτου όμως έγνώρισε τήν Μάρθαν, ήννόει νά κρατήση πλέον θέσιν, 
αξιοπρέπειαν, καί άπέναντι αύτής.

’Εάν ή κυρία Μαρουδή έκαμεν ένα φόρεμα, ή μητέρα ώφειλε νά 
κάμη δύο, έάν ή κυρία Μάρθα έδιδε μίαν εσπερίδα, ήμεΐς έπρεπε νά δώ- 
σωμε τρεις, έάν δέ ποτέ ή κυρία Μαρουδή άπεφάσιζεν ένα μικρό μέχρι 
Πόρου ταςειδάκι, έ, ή μητέρα τότε, ήτο ήναγκασμένη νά κάαη τούλά- 
γ·.η~ΖΊ ολόκληρον τόν γύρον τής ΙΙελοποννήσου.

Ό σκοπός άμφοτέρων, οσάκις συνηνώντο, ό κρυπτόμενος κακώς ύπό 
τά πολλά φιλήματάτων, ήτο ποια νά φανή ύπερτέρα τής άλλης, πλου- 
σ ιω τέρ α. μεγ αλο π ρ ε πε στέ ρ α.

Ενθυμούμαι μίαν ήμέραν, ότι δέν είδα νά κοσμή τήν νεϊρα τής μη-I k I ι I 4 * Ζ 4 4 

τέρας, ένα ώραΐον κομψόν δακτυλιδακι, δώρον τοΰ πατέρα μου" όταν δε 
τήν ήρώτησα μήπως τό έχασε; μοΰ άπήντησε μέ τόν άφελέστερον τρόπον.

— Όχι παιδί μου ! άλλά διά νά έκπλήξω τήν Μάρθαν τό έδώρησα 
έμπρός της είς τήν μοδίστρα μου.

"Αλλοτε είς τήν πλύντριαν, τής κ. Μάρθας παραπονουμένην ότι δέν 
έχει νά προικίση την κόρην της, εδωρησεν ες ασημένια κουταλάκια και 
ενα παλαιό μεταξωτό φόρεμα.

Όταν δέ μίαν άλ,λην ήμέραν ήθέλησα νά έξέλθω είς περίπατον μέ τόν 
πατέρα μου ζητήσασα δέν εύρον τό φόρεμα τού περιπάτου, τότε έσπευσα 
νά έρωτήσω τήν μητέρα μου τί είχε γίνει, έκείνη δέ είς άπάντησιν μέ 
ένηγκαλίσθη καί μοΰ είπεν άσπαζομένη με.

— Μή στενοχωρεϊσαι θά σού πάρω άλλο, διότι εκείνο το έδωκα σε 
κάποια πτωχή.

'Όλα αύτά δέ, παρουσία πάντοτε τής κ. Μαρουδή.
Ήδυνάμην άπειρα τοιαΰτα ν’ άριθμήσω, άλλά δέν άντέχω νά τά 

ενθυμούμαι καί παύω έως έδώ.
ΊΙ κ. Μαρουδή ήτο πλούσια καί ήδύνατο νάπράττη τοιαύτας ανοη

σίας χωρίς τέλος νά διακινδυνεύη τι ’Αλλά ή μητέρα ; Αυτή ήτις εγνώ- 
ριζε πόσον δύσκολος ήτο ή θέσις μας ; Πλην τί τήν έμελλε ; ή μανία της 
ήτο τοιαύτη ώστε ηδιαφόρεΓ έστω και αν ολα αυτά εστοιχι,ον μιαν ημέ
ραν τήν τιμήν, τήν ζωήν τοΰ δυστυχούς πατέρα μου.

Ή κ. Μάρθα καί ή μητέρα ήσαν πάντοτε μαζύ- έλεγον οτι ήγα- 
πώντο ώς άδελφαί- οτι ήτο εύδαιμονία διά τήν μίαν ή εύτυχία τής άλ
λης, καί ότι εύχαρίστως θά έθυσιάζετο ή μέν διά τήν δέ.

Μίαν όμως περιέργειαν έσχον έν τω βίω μου, περιέργειαν τήν όποιαν 
δέν ήδυνήθην δυστυχώς νά ικανοποιήσω. Επεθυμουν πολύ νά εμάνθανα, 
όποιας κατηγορίας έλεγεν ή κ. Μαρουδή άπούσης τής φίλης της, διότι, 
τούλάχιστον ή μητέρα μου, ούδέποτε άφήκεν ευκαιρίαν νά τής διαφυγή, 
χωρίς νά ψάλη είς τήν Μάρθαν, όσα μία άσπονδος έχθρά.

Καί όμως δέν ήτο κακή.
Χαρακτήρ έντελώς άνυπότακτος, έντελώς παράφορος, έβλεπα οτι 

μίαν ήμέραν θα έφερε τήν ά,πώλειαν, τήν δυστυχίαν τήν άνεπανόρθω- 
τον είς τόν οίκόν μας. Ό πατήρ μου δέν ήδύνατο νά τήν έμποδιση πλέον. 
Όταν ήθελεν άνήρ νά οανή, καί νά συγκρατήση τάς μεγάλας απαιτή
σεις της, τού έρριπτεν πάντα, ώς ράπισμα έςευτελιστικον, εις τό προσω- 
πον, τήν φράσιν- «τήν προϊκά μου» καί αί λέξεις έκεϊναι παρέλυον τό 
θάροος καί τό άποοασιστικόν του.4 4" * , Λ» ,, *'Υπάρχουν γυναίκες, αϊτινες άφιέμεναι τού χαλινού αδυνατούν να 
βαδίσουν τήν εύθεϊαν οδόν, δπως ύπάρχουν άλλαι ίκαναΐ ούχι μόνον εαυ- 
τάς νά καθοδηγήσουν, άλλά καί τού άνδρός τόν βίον νά ρυθμίσουν σω- 
φρόνως καί εύπρεπώς.

Δυστυχώς ή μητέρα άνήκεν είς τήν πρώτην κατηγορίαν.

— Φώφη, Φώφη, ήκουσα αίφνης τήν φωνήν τής μητέρας μου κα-
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λοΰσάν με, διότι ακολουθούσα καί αύτή τόν συρμόν, μού εινε παραμορ- 
φόση τό ώραϊον μου όνομα, Φώφη έλα εδώ.

Έσπευσα πάραυτα μετά φανεράς δυσαρέσκειας.
— Έλα έξηκολούθησε, ν’ άκούσης τί ώραία διηγείται ή κ. Μάρθα, 

πού έπέρασαν είς μίαν εξοχήν.
-—-’Έλα λοιπόν, είπε καί ή κ. Μαρουδή, διατί μάς κάνεις τό βαρύ; 

έλα νά σέ οιλήσω.
Μέ ήσπάσθη τετράκις, μ.ού έσφιξε τήν χεΐρα, έθώπευσε τήν κόμην 

μου, εξεπλάγη διά τήν άνάπτυξίν μου καί είπε μυστικώς κλείουσα τούς 
οφθαλμούς.

— Ξεύρεις ότι είσαι ώραία μικρούλα ;
Τί ανόητος' ώς νά μή τό έγνώριζον.
'II μητε'ρα έθεώρησε καλόν νά τής άνταποδώση πάραυτα τά αύτά 

φιλοφρονήματα καί διά τήν 'δικήν της κόρην.
’Εννοείται, δτι ήσαν μόνον φιλοφρονήσεις, διότι καθώς έλεγεν, ή μη

τε'ρα, ή κόρη τής κ. Μάρθας ήτο ένα Ttpcrdx/.
Κατόπιν έξηκολούθησεν.
—’Ακούεις Φώφη; προχθές ήσαν είς τήν Καισαριανήν, έπε'ρασαν 

θαυμάσια, είνε κατάλληλος ή εποχή δι’ έκδρομάς, εμείς θά ύπάγωμεν 
τήν προσεχή εβδομάδα είς Μαραθώνα, θε'λεις ;

—“Ω ! ναι μαμά.
—’Ακούεις; ή κ. Μάρθα έ'καμεν ένα ώραίο φόρεμα- τής έκόστισεν 

ολίγον άκριβά, άλλά δέν σημαίνει, έάν δέν ήμην εύχαριστημένη άπό τήν 
μοδίστρα μου, έκεϊ θά έρραπτον καί έγώ τό ίδικόν μου" τό καπε'λλο της 
πώς σού φαίνεται, δέν είνε ώραϊον ;

—"Ω, ναι μαμά, άπήντησα καί πάλιν βλακωδώς, διότι κατά συμ
βουλήν της, ήτο ή μόνη άπάντησις, τήν όποιαν ώφειλον νά δίδω προ 
τών ξε'νων.

— ’Εκεί άπεφάσισα νά κάμω και έγώ τό ίδικόν μου. Ξεύρεις Μάρθα, 
έξηκολούθησεν άποτεινομένη τώρα πλε'ον είς τήν κυρίαν Μαρουδή, ήτις 
τήν ήκουε μειδιώσα είρωνικώς, παρήγγειλα πολλά πράγματα σήμερα είς 
τόν Κωστή, είς τάς άρχάς έθύμ.ωσε λίγο, δπως συμβαίνει συνήθως είς 
τούς ά'νδρας" «είνε έξοδα περιττά, δέν ύπάρχει άνάγκη», άλλ’ έγώ ή 
οποία καθώς ξεύρεις, δέν λε'γω διπλό λόγο,ώργίσθην, έκτύπησα πόδι και 
δλα θά γίνουν. Δέν λε'γω, άγαπώ τόν Κωστή, δέν θέλω νά τόν δυσαρε- 
στήσω, είνε καλός, κάλλιστος, άλλά δέν έννοώ καί νά εκπίπτω τής θέ- 
σεώς μου καί ....

— Καί κάνεις πολύ καλά, τήν διε'κοψεν ή κυρία Μάρθα. Προχθές 
παρετήρησα οιλτάτη, δτι ή τουα.ΐιτιιις σου θε'λουν άνανέωσι, ή θε'σις σου 
ή κοινωνική δέν σού επιτρέπει νά παραμελής τόν εαυτόν σου.

'Η μ.ητε'ρα ώχρίασε.
Ή κυρία Μάρθα έφύσα μέ δλως γυναικείον τρόπον,δπως άνανεωθή, 

ή πρό μικρού καταπαύσασα πυρκαϊά.
— Έγώ, Άννα μ.ου, έξηκολούθησε, σού τά λε'γω αύτά ώς άδελφή

πονετική, πρε'πει πολύ γρήγορα νά κάμης τό νε'ον σου φόρεμα.
— Θά τό κάμω, άνε'κραξεν ή μητε'ρα άνεγειρομε'νη, καί έτοιμος καί 

έπί παρουσία τής Μάρθας νά έκραγή, δτε ή θύρα ήνοίχθη καί πάλιν" ή 
υπηρέτρια ένεφανίσθη καί τήν φοράν αύτήν είπε μετά σεβασμού.

— Κυρία ένας ύπηρέτης φέρει δτι παραγγείλατε είς τόν Κύριον, 
ύφάσματα, καπέλλα ....

— ’Αληθώς ; είπε' του άμε'σως νά έλθη εδώ.
*Η μητε'ρα έθριάμ-βευε.
Ή κυρία Μαρουδή ήγε'ρθη.
— Πώς θά φύγης ; Δέν μένεις νά ίδής τά νε'α μου πράγματα ; εΐπεν ή 

μητε'ρα.
— Άλλοτε Άννα μου, τώρα βιάζομαι πρε'πει νά κάμω καί ά'λλας 

επισκέψεις, δέν σού τό είπα ;
— θ/.1 θ* αλησμόνησες ίσως, τής άπήντησεν ή μητε'ρα μειδιώσα. 
— Πιθανόν.
Ήσπάσθησαν άλλήλας διαχυτικώτατα, καί ενώ ή μητε'ρα ώδήγει 

αύτήν μέχρι τής θύρας, έγώ θεωρούσα τά πράγματα τά όποια έφερεν ή 
ύπηρέτρια καί ήπλωσε πρό έμ.ού, έσκεπτόμην μελαγχολικώς.

— Τί νά έστοίχισαν άρά γε είς τόν πατέρα μου ;
• . . , · · * 1 · · ·

ΤΙ μ.ητε'ρα έπανήλθε τό εσπέρας άπό τήν κυρίαν Μαρουδή έξω 
, φρενών.

Ένας μήνας δέν είχε παρέλθη άπό τήν ήμέραν δπου έλαβεν,δτι άπή- 
τησεν άπό τόν πατέρα μου, μήν γαλήνης καί ηρεμίας, καί ιδού καί πά- 
λ/ν τό παν είς άναστάτωσιν.

Ή κυρία Μαρουδή άνανεώνει τήν έπίπλωσιν τής οικίας της.
Πρέπει πάση θυσία νά πράξωμεν τό αύτό. Προσπαθώ νά τήν καθη

συχάσω, νά τήν πείσω, δτι είνε μάταια έξοδα δλα αύτά, πλήν μέ άπο- 
στομόνει λέγουσα :

— Σιώπα! ή διατήρησις τής κοινωνικής μου θέσεως τό άπαιτεϊ.
— Έ ! είς τόν διάβολον θέλω νά κραυγάσω τότε καί ή άςιοπρέπεια 

καί ή ύπόληψις, καί ή έκτίμησις τής κοινωνίας, όταν πρέπει νά τάς 
διατηρήση τις μέ τοιαύτας θυσίας. Είθε λοιπόν νά έγεννώμ.εθα χωρικοί ή 
άγριοι, χωρίς κοινωνικήν θέσιν, καί άναςιοπρεπή άζιοπρέπειαν.

Πλήν δέν ήδυνήθην, διότι ό πατέρας ήτο πρό ήμών.
— Τί έχεις ; τήν ήρώτησε, ίδών αύτήν τόσω τεταραγμένην.
— Τί έχω ; βλέπω, άνέκραξε μέ δλην τήν όρμ.ήν της εκείνη, ότι 

αύτό τό σπίτι έγινε σέ κακό χάλι. Δέν είνε νά τό δή, νά τό άντικρύση 
μάτι ανθρώπου’ τά έπιπλα αύτά δέν ύποφέρονται, πρέπει ν' ανανεωθούν.

| θέλω έ'να πολυέλαιον, θέλω νέο χαλί, νέα παραπετάσματα, νέα. . .
ί — Άννα είσαι καλά ; τήν διε'κοψεν έκπληκτος ό πατέρας.

— Είμαι κάλλιστα" καλά δέν θά ήσαι έσύ, όποιος δέν τά εννοείς, 
δέν τά εννόησες τόσον καιρόν.

— Μή γίνεσαι παιδί.
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— IΙα,’.δί θά ήμαι έάν άφίσω νά μέ σύρης άπό τή μύτη. "Ακούσε 
Κωστή- σοΰ ορκίζομαι εις τήν ψυχήν τής μητρός μου, δτι αυτά που είπα 
πρέπει νά γείνουν, άλλως ....

— Μέ ωθείς εις τά άκρα, "Αννα ! δλα αύτά ποϋ ζητείς γνωρίζεις ότι 
θέλουν χρήματα. ΙΙοΰ θά τά εύρω ;

— Δανείσου.
— Τό έπραςα προ πολλοΰ, είπε μέ χείλη κάτωχρα ό πατέρας.
— Δανείσου και πάλιν έξηκολούθησεν αμείλικτος εκείνη.
— Δέν μου δίδουν.
— Τότε! τότε, ανέκραζε κλαίουσα, άλλοίμονον εις έμέ. Δέν θά έχω 

πρόσωπον νά φανώ εις τόν κόσμον- ή κοινωνία θά μέ χλευάση, θά μέ 
περιφρόνηση, ό βίος κατέστη μισητός. Δέν είμπορώ νά βλέπω τήν Μάρ
θαν, τόσω πλουσίαν, τόσω εύτυχισμένην, νά ζή μέσα εις τόσην πολυτέ
λειαν, καί έγώ νά φαίνωμαι πτωχή καί παρηγκωνισμένη.’Άχ! θεέ μου, 
διατί έγεννήθην ; Μητέρα μου, μητέρα μου, που είσαι νά ίδής τήν κόρην 
σου δυστυχή, μυριάκις δυστυχή; Καί ένφ έλεγεταϋτα, είχε λάβη στάσιν 
δλως τραγικήν.

Ό πατέρας κάτωχρος έσίγα.
Ή μητέρα έξηκολούθησε μετ’ ολίγον άγριωτέρα.
— ’Αλλά δεν είζεύρεις, ότι έχεις καθήκον νά φέρης αύτά τά όποια 

ζητώ ;
— "Αννα ....
— Λησμονείς λοιπόν κύριε, ότι τήν ....
Έγώ έρρίγησα- θά ώμίλη καί πάλιν περί τής προικός της.
Φαίνεται ό'τι και ό πατέρας τό εννόησε, τήν οοράν αύτήν δέν ήθέλησε 

ν’ άκούσ-η τήν υβριν της, τής έκλεισε διά τής χειρός τό στόμα λέγων μέ 
οωνήν βραγχνήν.

— Αύρων θά τά έχης, άλλ’ εις τό όνομα τοΰ θεού σιώπα.
— Πώς ; αλήθεια Κωστή μου ; έκραζε χαίρουσα ή μητέρα εντελώς 

μεταβληθεΐσα, πλήν εκείνος δέν ήκουε πλέον, ήτο μακράν.
Μετά τινας ήμέρας έφερον εις τό σπίτι έπιπλα πολυτελή καί ώραϊα.
ΊΙ μητέρα έλεγεν ότι ήτο εύτυχής,τόν πατέρα όμως τον έβλεπα άπό 

τότε περισσότερον κατηφή καί λυπημένον.

Τρεις μήνες παρήλθον.
Κατά τό διάστημα τούτο έσχομεν ίσως όλιγωτέρας έριδας καί ταρα- 

χάς, άλλ’ ούδέ τότε διήλθομεν βίον εύτυχή.
Εις το σπίτι μας είχε πλέον άπλωθή ώς σκιά άδιόρατος κάτι τι τό 

όποιον έπίεζε τάς καρδίας όλων καί έφυγάδευε άπό τά χείλη τό μειδίαμα.
ΙΙδη παρηκολούθουν ζωηρώς τόν πατέρα μου, τόν έβλεπα περισσό

τερον σκυθρωπόν, άγριον σχεδόν, καί τοΰτο ηύζανε τούς φόβους μου.
Αίφνης άσυναισθήτως μία σκέψις ήρχισε νά μέ βασανίζη. Ένόμιζα 

ότι κάτι κακόν θά μας συνέβαινε, κακόν, δ'περ ούδείς θά ήδύνατο πλέον 
νά έπανορθώση, ούδεμία δύναμις νά μεταβάλη ή θεραπεύση.

Ήτο μία σπανία προειδοποίησις, είδος δευτέρας όράσεως, έζ εκείνων 
τάς όποιας άναγινώσκομεν εις κάτι παλαϊά μυθιστορήματα, τήν όποιαν 
ό'μως έγώ άνεγνώριζον, ήσθανόμην καί έφοβούμην.

Κάποτε πάλιν, μοΰ έφαίνετο δτι έχανα τήν αϊσθησιν τοΰ περί έμέ 
κόσμου, δτι έβλεπα έμπρός μου μίαν φοβεράν άβυσσον, ήτις ήτο έτοιμη 
νά μάς δεχθή, καί τότε ήκουον κάτι τι νά κραυγάζη μέ άλλόκοτον τόνον 
έντός μου.

—Σώσέ τους, σώσέ τους.
Καί αί τρελλαί αύταί ίδέαι είσεχώρησαν τόσον πολύ έν έμοί, ώστε 

δέν έφοβούμην πλέον, παρά άνέμενον- τήν μεγαλειτέραν δυστυχίαν, έάν 
μοΰ άνήγγελον αίφνης, τό φρικωδέστερον άτύχημα,δέν θά έξεπληττόμην.

Ή ψυχή μου ήτο έτοιμη νά δεχθή τά πάντα.
Δέν ήδυνάμ.ην όμως νά μαντεύσω πόθεν θά προήρχετο τοΰτο.
Άπό τήν μητέρα ή τόν πατέρα μ.ου.

Εδώ σταματά, άποσπασθεισών σελίδων τινών, τό χειρόγραφον τής 
άφελοΰς κόρης, τό όποιον περιήλθε μίαν ήμέραν έκ τύχης εις τάς χεί
ράς μου.

"Ηδη έπιτρέψατε νά συμπληρώσω τάς έλλειπούσας σελίδας άφοΰ 
γνωρίζω τήν ιστορίαν αύτήν.

Τά προαισθήματα τής Φώφης δέν τήν ήπάτων.
Εις τό σπίτι των έπεκρέματο τωόντι μεγάλη συμφορά. Ή κ. Μα- 

ρουδή ύπήρζε καί πάλιν ή αίτια. "Ενα βράδυ έλεγεν έμπιστευτικώς εις 
τήν φίλην της.

—Νά σοΰ πώ Άννα μ.ου, τί μοΰ συνέβη- γνωρίζεις τόν κύριον X..; 
—Ναί, ολίγον :
—Φαντάσου ό'τι χθες μοΰ έζέφρασεν αισθήματα- φαίνεται δτι μέ α

γαπά ώς τρελλός.
—Σέ αγαπά; καί τί άπήντησες έσύ ;
—Μπά! καί τί ήθελες νά ε’ίπω- προσεποιήθην τήν προσβληθεϊσαν, 

δέν ήθέλησα νά τόν ακούσω, άλλά σέ βεβαιώ δτι κατά βάθος τόν έλυ- 
πούμ.ην πολύ.

—Τον έλυπεϊσο ; ώστε;...
—Ου! καϋμένη τί ύποθε'τεις- είνε τόσον καλός, τόσον εύγενής πού σέ 

βεβαιώ μοΰ κινεί τήν συμ.πάθειαν, καί έγώ ζεύρεις είμαι πολύ πολύ εύ- 
αίσθητος εις τό ζήτημα αύτό.

Όταν άνεχώρησεν ή κ. Μαρουδή, ή "Αννα άπέμεινε σκεπτική, κατ’ 
άρχάς ήσθάνθη αποστροφήν διά τήν φίλην της, διότι ώς έλεγεν^καί ή 
Φώφη, κατά βάθος ήτο πολύ καλή, άλλά βαθμηδόν ήρχισε μία ζηλοτυ
πία νά έςεγείρεται έν αύτή, καί ολίγον κατ’ ολίγον κατελήφθη ύπό τής 
συνήθους ακρισίας της. καί έν μια στιγμή έζ έκείνων, αϊτινες βαρύνουν 
τοσον πολύ έπί τοΰ βίου τοΰ ανθρώπου, άπεφάσισε καί εις τοΰτο νά μι- 
μηθή τήν Μάρθαν, καί νά φανή εί δυνατόν εύαισθητοτέρα έκείνης.

Καί έν τούτοις ήγάπα είλικρινώς τόν σύζυγόν της.
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Άπό την ήμέραν έκείνην μετεβλήθη, έτεινε τώρα πλέον εύμενές ούς 
εις τάς φιλοφρονήσεις τοΰ Μιμή Μαρουδή άνεψιοΰ τής Μάρθας.

Ό Μιμής ήτο νέος,ώραΐος, κομψός,έξ έκείνων οϊτινες καίουν αιώνιον 
ψευδές θυμίαμα πρό τής γυναικός, μέ μόνον τόν πόθον νά διασύρουν τήν 
ύπόληψίν της.

Καί ή Άννα μειδιώσα άφίετο τώρα πλέον είς τά απατηλά λόγ’α του.
Ή καταστροφή προσήγγιζε.
ΊΙ δέ Φώφη έννοοΰσα τά πάντα, δέν έκαμεν ήδη άλλο τι παρά νά 

κλαιη σιωπηλώς διά την έλαφρότητα τής μητρός της.

’Ήδη άς άκολουθήσωμεν την συνέχειαν, εις τό χειρόγραφον.
Ή Φώφη γράφει.
Άρκεταί ήμέραι παρήλθον άκόμη.
Κατά τό διάστημα τοϋτο ό πατέρας καί ή μητέρα εύρίσκοντο έν διη- 

νεκεϊ ψυχρότητι.
Ηδη έφ * όλων τών προσώπων έπεκάθητο μία άνησυχία, μία κρύφια 

στενοχώρια, ήτις έκράτει τά χείλη σφραγισμένα καί τάς καρδίας κεκλει- 
σμένας πρός άλλήλας.

Άγρυπνος παρηκολούθουν τώρα πλέον άμφοτέρους τούς γονείς μου, 
έτοιμος νά συγκρατήσω τήν πτώσιν των. τήν όποιαν έκάστην εσπέραν 
παρεκάλουν, ίκέτευον τόν θεόν, νά άποτρέψη διά μόνης τής δυνάμεως τής 
χειρός του.

Ή μητέρα άπέφευγε πλέον τό βλέμμα μου καί αυτήν τήν παρου
σίαν μου, είχεν αύξηση τώρα ή νευρικότης της, καί έλαβε μεγάλας δια
στάσεις ή φιλαρέσκεια.

Μία κραυγή τοΰ αδελφού μου τήν έπήραζε φοβερά καί ήναγκαζόμην 
ν’ άποσύρωμαι μετ’ αύτοΰ είς τά ενδότερα δωμάτια, έκείνη δέ μένουσα 
μόνη δέν έπραττεν άλλο τι παρά έσχεδίαζε τουα-Ιίττας καί ήγόραζεν ύφά- 
σματα. Έξόδευεν ήδη άφειδώς, διότι ό πατέρας, ακολουθών φαίνεται τό 
τοΰ Γκαϊτε, «Άοκνος πάλη μόνον άνδρα δείκνυσι» τής παρεχώρει παν 
ότι τοΰ έζήτει, παλαιών τώρα πλέον ύπερανθρώπως.

Ό Μιμής ό συγγενής τής κ. Μαρουδή έπεσκέπτετο ήδη συχνώτερα 
τήν μητέρα μου, ένω ό πατέρας παρά ποτέ σκυθρωπός δέν έδέχετο νά 
τοΰ άποτείνη τις ούδέ λέςιν.

Έν τούτοις πολλάκις προσεπάθησα νά τούς συμφιλιώσω, άλλ’ ανέν
δοτοι άμφότεροι, εύθύς έκ τής πρώτης λέςεως μέ άπεστόμωναν.

Ήννόουν τώρα πλέον φανερά ότι τό κακόν ήτο έτοιμον νά μάς 
φθάση.

Τήν πρωίαν τής 11 Αύγούστου ηγέρθην μέ τήν προαίσθησιν ότι κάτι 
τι θά συνέβαινε τήν ήμέραν εκείνην.

Ό Μιμής τήν ώρισμένην ώραν ήλθε νά μάς έπισκεφθή. Έμεινεν ο
λίγον, πολύ ολίγον, άλλ’όταν, είσήλθον είς τήν αίθουσαν, είδα τήν μητέρα 
νά κρύπτη βιαίως κάτι τι.

’Εννόησα οτι ήτο έπιστολή,

Ήθέλησα νά τρέξω τότε πρός τόν πατέρα μου. Ούτε κάν διενοήθην 
νά τού ε’ι’πω τι έξ όσων είδον, ήθελα μόνον είς τό στήθος έκείνου δπερ είχεν 
άπομείνη έντιμον νά κρύψω τήν κεφαλήν κ’ έκεϊ ν’ άφίσω ελεύθερα τά 
δάκρυά μου.

Ό πατέρας άπουσίαζεν.
Είσήλθον είς τό γραφεϊόν του. Τά πάντα ήσαν τακτικά είς τό δωμά

των καί μόνον τό τραπέζι τοΰ γραφείου άτακτον και φύρδην μίγδην μοΰ 
προσείλκυσε τήν προσοχήν.

Άφηρημένη έπορεύθην έκεϊ, καί ηρχισα νά τακτοποιώ τά χαρτιά του 
ότε τεμάχια έσχισμένης έπιστολής έσκορπίσθησαν.

Μοΰ έγεννήθη ή περιέργεια νά τήν άναγνώσω.
Έκάθησα πρό τοΰ γραφείου, συνήθροισα τά τεμάχια καί μετ’όλίγον 

ολόκληρος ή επιστολή έκειτο πρό έμοΰ.
Δέν ύπήρχον παρά αί τέσσαρες πρώται γραμμαί αΐτινες έλεγον.
«Μή μέ καταρασθήτε διά τήν πράξιν μου- δπως εξοικονομήσω τό- 

σας άπαιτήσεις, έδανείσθην, έπαιξα χαρτιά, έθεσα ξένας ύπογραφάς καί 
έλαβον χρήματα. Μετ’ ολίγον θά φανερωθώ, θ’ άποκληθώ άτιμος, καί 
άντ’ αύτοΰ είνε προτιμότερος ό θάνατος, αύτοκτονώ καί μή......

Δέν ύπήρχε τίποτε άλλο’ ή χειρ προφανώς έτρεμε καί δέν έτελείωσε 
παν ότι είχε νά γράψη.

Ήγέρθην έξαλλος’
Ό χαρακτήρ ήτο τοΰ πατέρα μου.
Θ’ αύτοκτονήση : Ά! τό μυστηριώδες ένστικτον δέν μέ ήπάτα λοι

πόν ; Ήτο αύτό. Θά έχανα τόν πατέρα μου.Αλλοφροσύνη μέ κατέλαβε 
τότε. Ποΰ νά ήνε τήν ώραν αυτήν; έψιθύριζα.

ΙΙοΰ νά έβάδιζε φέρων τόσην άπογοήτευσιν έντός ! Είς ποια πελάγη 
λύπης καί άπελπισμοΰ νά έβυθίζετο ή ψυχή του. Άλλ’ άν τήν ώραν έ
κείνην συνέβαινε τό άπαίσιον τοΰτο κακόν ; Άν μακράν μου είς ξένας 
χεΐρας, αίμόφυρτος άφινε ήδη τήν τελευταίαν του πνοήν ; Πατέρα μου, 
πατερούλη μου,.άνέκραξα τότε μετά πεπνιγμένης φωνής, ώς νά ήτο δυ
νατόν νά μέ άκούση καί τά γόνατά μου έλύγισαν άκουσίως είς τό δάπε- 
δον, ένω λυγμοί έξήρχοντο τών χειλέων μου.

Αίφνης μία ίδέα έφώτισε τόν νοΰν μου. "Ωρμησα είς τόν σύρτην όπου 
ήξευρα οτι έθετε τό περίστροφον του, τό κλειδών ήτο επάνω- μ.έ τρέ- 
μουσαν χεϊρα τό ήνοιξα, διότι όλη ή έλπίς, καρδίας άπηλπισμένης, έκεϊ 
συνεκεντρώθη.

Τό περίστροφον άνεπαύετο έντός τής θήκης του.
Άνέπνευσα. Ή έλπίς μου καθίστατο έδραιοτέρα. ’Ίσως ή ίδέα τής 

αύτοκτονίας νά ήτο μόνον άπλή σκέψις, διότι δέν θά ηύτοκτόνη βεβαίως 
άνευ αύτοΰ. Άνεθάρρησα" και ένω έθεώρουν τό κομψόν περίστροφον μοΰ 
έφάνη τόσον ήρεμον, τόσο γλυκύ, ώστε πρός στιγμήν μοΰ ήλθεν ό πόθος 
νά τό άσπασθώ.

Πόση ώρα παρήλθεν ούτως άγνοώ.
Όταν έξήλθα τοΰ γραφείου ήτο ήδη νύξ.
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Ό πατέρας ειχεν έλθη πρό μιας στιγμής φέρων άρκετάς έπιστολάς 
και διηυθύνθη σύννους είς αύτό.

'Η καρδία μου συνεσφίχθη.
Τήν στιγμήν έκείνην ή ύπηρέτρια μας προσεκάλεσεν είς τήν τράπε

ζαν. 'Ήκουσα τήν φωνήν τοΰ πατέρα ή όποια άπήντησεν ήρεμος.
—Τώρα έρχομαι.
Οί λοιποί έκαθήσαμεν πέρις αύτής.
Έπί έν λεπτόν ύπέστην μαρτύρων. «Θά έλθη ή όχι ;» ήρώτα διά 

τών παλμών της ή καρδία μου. Τέλος ήκουσα τά ποθητά βήματά του 
καί ό πατέρας έκάθησεν είς τήν θέσιν του.

Τότε μόνον ύψωσα τούς οφθαλμούς πρός τήν μητέρα μ.ου, μ.οΰ έοάνη 
πολύ ανήσυχος, πολύ τεταραγμένη, μου έφάνη άκόμη ότι, ύπό πλαστήν 
εύθυμίαν, προσεπάθει νά φανή ήρεμος.

Ό πατέρας έπραττεν τό αύτό.
ΙΙοός στιγμήν μοΰ έπήλθεν ή ιδέα νά έγεοθώ καί νά ριφθώ είς τάς 

άγκάλας των, νά τούς εϊπω ό'τι έγνώριζον τά μυστικά άμφοτερων καί 
ότι...........

Άλλά συνεκρατήθην εννόησα ότι δέν ήτο έτι καιρός.
Κατά το διάστημα τοΰ δείπνου πολλάκις ή μητέρα άπέτεινε τόν λό

γον ή καί έδείχθη περιποιητική είς τόν πατέρα μου, άλλ’ εκείνος ψυχρώς 
άπαντών, τήν άπεθάρρυνε.

Ό μόνος δστις έφλυάρει ήτο ό μικρός άδελφός μου λέγων πρός τόν 
πατέρα.

—Κύττα μ.παμ,πά, κύττα νά δής πώς θά κάμω ένα κοκοράκι μ’ 
αύτό τό χαρτί, έπειτα θά τό κάμω ψαράκι, κασετίνα, βαρκούλα, καί 
έπειτα άν θέλω ’μπορώ νά τό χαλάσω καί νά τό κάμ.ω πάλι ίσιο χαρτί.

Πάντες έφαινόμεθα ότι έπροσέχαμεν είς τήν φλυαρίαν τοΰ μικρού ά- 
δελφοΰ μου, ενώ ό νοΰς μας ήτο πολύ μακράν.

Ή δεκάτη έσήμανεν.
Ό πατέρας ήγέρθη ενώ ή μητέρα στηρίζουσα τούς οφθαλμούς έπί 

τοΰ ωρολογίου τήν είδα νά φρικιά ελαφρώς.
Ό πατέρας έκυψε καί ήσπάσθη στοργικώς τήν ξανθήν κεφαλήν τοΰ 

υίοΰ του, έρριψε βλέμμα άγάπης καί πόνου πρός εμέ, άλλά φοβούμενος 
ίσως μή προδοθή, έξήλθε χωρίς νά μοΰ άποτείνη λέξιν.

Τόν ήκολούθησα ακροποδητί.
Έκάθησε πρό τοΰ γραφείου του.
Τό παράθυρον ήτο ανοικτόν, καί έν φωτεινόν τετράγωνον έσχημάτιζε 

κάτω είς τό πάτωμα ή σελήνη.
Έπί μακρόν έθεώρησα τό φως εκείνο. Έςω ήσυχία πλήρης’ καί 

αύτός ό κήπος έφαίνετο λευκός όλος, ύπό τό θειον εκείνο φως. Ένα 
πτηνόν, έξυπνήσαν αϊονης τοΰ ύπνου του, ήρχισε νά ψάλλη παραδόξως 
έπί τοΰ δένδρου τοΰ κήπου, καί έπλήρωσε τον άέρα, μέ ένα τεττί- 
ρισμα γλυκύ, τρελλόν, συνεχές. Δέν έτόλμων πλέον νά κινηθώ’ ήκουα 
τοΰ πτηνοΰ τό άσμα, έβλεπα τό φώς έκείνο, έθεώρουν τό κατηφές πρό- 

σωπον τοΰ πατέρα μου, καί αισθήματα άνεξήγητα μέ κατελάμβανον, 
ήσθανόμην χαράν καί λύπην, τρόμον καί άγωνίαν. Τότε μοΰ έφάνη ότι 
μία πνοή *διήλθε τοΰ προσώπου μου, καί άπεδίωξε πάντα φόβον, μοΰ 
έφάνη δτι_ή μελιχρά λάμψις τής σελήνης ήθελεν ελπίδας νά μοΰ δώση, 
καί ότι τό γλυκύ άσμα τοΰ πτηνοΰ έκραζε πρός έμέ, θάρρει,έσύ θά σώσγ,ς 
τόν πατέρα καί τήν μητέρα σου.

Ό^πατέρας άφοΰ διηυθε'τησε πυρετωδώς τά έγγραφά του, είδα ότι 
έξήγαγε τό περίστροφου του καί ήρχισε νά γράφη μίαν έπιστολήν.

Πιθανώς εκείνη τήν οποίαν δέν ήδυνήθη νά φέρη είς πέρας τήν 
πρωίαν.

Δέν έμενε πλέον ή ολίγη ώρα’ ήτο καιρός νά ενεργήσω. "Ωρμ.ησα 
είς τήν τραπεζαρίαν καί εύρον τήν μητέρα θεωρούσαν ώς άφηρημένη τόν 
ώροδείκτην τοΰ έκκρεμοΰς.

Έστράφη’ είς τήν θέαν μου τήν τεταραγμένην άνηγέρθη τρέμουσα 
καί έρωτώσα.

—Τί είνε Φώφη ! τ! τρέχει καί είσαι έτσι ;
— Ό πατέρας τής είπα μέ φωνήν τήν όποιαν προσεπάθουν νά κατα

στήσω σταθεράν, ό πατέραςηύτοκτόνησε.
Κραυγή σπαρακτική έξήλθε τοΰ στήθους της, καί έρρίφθη έπί τού 

καναπέ. Τήν έπλησίασα’ ήκουσα τούς οδόντας της συγκρουομένους ένώ 
έψιθύριζε.

—Ηύτοκτόνησε ; Θεέ μου, ηύτοκτόνησε ; τί έμαθε λοιπόν ;
—Δέν έμαθε τίποτε, τής είπα, άλλά τόν έφερον είς τήν θέσιν αύτήν 

τά χρέη τά οποία έκαμεν, όπως άρκέση είς τάς άπαιτήσεις μας. Καί 
τώρα είνε νεκρός. Μέ ήκουε μέ τούς όοθαλμούς ύπερμέτρως ήνεωγμένους, 
ώς νά ήθελε νά κατανοήση τό μέγεθος τών λόγων μου, είς τό βλέμμα 
της διέκρινα τώρα πλέον τόν τρόμον, τήν άγωνίαν, τήν μετάνοιαν.

—Νεκρός : ό Κωστής; έψιθύρισε, τέλος συγγνώμην, συγγνώμην’ καί 
έξέσπασεν είς σπαρακτικούς λυγμούς κράζουσα. Έγώ τον έσκότωσα, τό 
γνωρίζω, έγώ, έγώ.

ΤΙ μετάνοιά της ήτο ειλικρινής.
Έάν έζη ; τής έψιθύρισα τότε σιγαλά, θά τόν έσωζες ;
Νά τόν σώσω ; άνέκραξεν άνεγειρομένη καί σφίγγουσα τήν χείρά μου 

μέχρι θραύσεως, τό έρωτας: “Ω ! τήν στιγμήν αύτήν έδιδα τό παν διά 
νά τόν σώσω. "Ω ! Σοφία ! έάν ό Θεός μοΰ έδιδε αύτήν τήν παρηγοριάν ; 
έςηκολούθησε γονυπετώσα. Ναί, τώρα, τώρα μόνον βλέπω πρό έμ.οΰ τήν 
χ αινούσαν άβυσσον, τώρα βλέπω πόσον ύπήρξα άκριτος, ένοχος, κακή. 
Θέλω νεκρόν νά τον ίδώ Σοφία, πού είνε, είπέ μου.

—Συγχώρησε' με τής είπα τότε, σέ έφόβησα’ ό πατέρας ζή άλλά 
μ.ετ ολίγον ότι σού είπα θά. εινε άληθές’ σπεΰσε νά τόν σώσης.

Ζή ! ζή λοιπόν : άνέκραξεν ώς άλλοφρονοΰσα. Θεέ μου σ εύχαριστώ 
ότι μ.οΰ δίδεις καιροννά διορθώσω τό λάθος μου. Τρέχω. . . . άλλά....

— Άλλά τι ; ήρώτησα.
Έδίσταζεν, αί λέξεις δέν έξήρχοντο τών χειλέων της’ έπρόκειτο ν’
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άποκαλύψη εις την θυγατέρα της εκείνο τό οποίον μία μήτηρ φυλάσσει 
μέ θυσίαν της ζωής της.

Ήτο ή τιμωρία.
—Μητέρα της είπα τότε, έννοησασα τον δισταγμόν της, διάταςον 

τί πρέπει νά κάμω όπως σωθής καί σύ;
—Ώ ! ναί! ανέκραξε, μετ’ ολίγον, εις τάς ένδεκα, ό Μιμής θά ήνε 

εις τόν κήπον. . . . καί εστη κρύψασα την κεφαλήν εντός των χειρών.
—Θά τόν δεχθώ έγώ μην άνησυχής.
"Ωρμησεν έξαλλος προς τό γραφεϊον τοΰ πατέρα μου.
Την ήκολούθησα.
Εις την θύραν έστη διστάζουσα, θεωρούσα έντρομος έκ τοΰ ανοίγ

ματος αύτης.
Τό πτηνόν δέν έψαλλε πλέον, ή σελήνή μόνον είχεν ήδη ύψωθη προς 

αύτόν καί ήσπάζετο τό ώραίον μέτωπόν του’ έκεϊνος άνέβλεψε προς αύτήν 
καί τήνέθεώρησε έπί μακρόν μέ πικρόν εις τά χείλη μειδίαμα, ώς νά τήν 
άπεχαιρέτα διά παντός. Τίνά έσκέπτετο ; ότι έβασανίσθη εις τήν ζωήν ; 
ότι δέν έξεπληρώθησαν αί έλπίδες του, ό’τι ύπήρξε πολύ δυστυχής; ίσως. 
.... Μετ’ ολίγον ήγέρθηείς τήν μίαν χείρα κρατών κηρίον, εις τήν άλ
λην τό περίστροφον, διηυθύνθη πρός τό κάτοπτρον.

— Κωστή, Κωστή, ανέκραξε τότε ή μητέρα, εισερχόμενη βιαίως, 
καί έκτείνουσα ίκέτιδας χεΐρας, τί θά κάμης λοιπόν ;

Ό πατέρας έστράφη άγριος καί ήθέλησε νά τήν άποφύγη πλήν έ- 
κείνη τόν έκράτει στερεώς.

—’Άφησε' με, της είπεν άπωθών αύτήν.
—Σέ έξορκίζω ανέκραξε τότε έκείνη εις τό όνομα τών παιδιών σου, 

καί έγονυπέτησε.
—Δέν χρησιμεύω πλέον, έξηκολούθησεν έκεϊνος μετ’ άγανακτήσεως.
Συγγνώμην, συγγνώμην.
—’Έφαγα τήν προίκα σου είπεν μετά πικρίας.
—Θά έργασθής, καί θά τήν απόκτησης πάλιν, είπεν ή μητέρα.
—Δέν δύναμαι νά παρέχω ότι ζητείς.
—Δέν θέλω πλέον, τίποτε, τίποτε, παρά νά ζήσης.
— ^Ζω Ζρέη.
—Θά τά πλήρωσής.
—Άννα είσαι έσύ ; ήρώτησεν τότε έκπληκτος έκεϊνος.
—Να! φίλε μου έγώ. Μετενόησα, ό κίνδυνος ό ίδικός σου, μοΰ ή- 

νοιςε τους οφθαλμούς, είδα ποΰ έπήγαινα καί έσταμάτησα. Άκουσέ με 
έχω τά διαμαντικά μου, πούλησε' τα, τά έπιπλα αύτά τά πολυτελή, όλα 
όσα έχω έδώ συσσωρεύση δώσε' τα καί πλήρωσε τά χρέη σου, διότι είδα 
ότι αυτά δέν φέρουν τήν εύτυχίαν. Εύτυχία είνε, ή ήσΐ,’με'α καί ή τιμή.

—Καί ή κοινωνική σου θέσις :
Τήν στιγμήν έκείνην ένδεκάτη έσήμανεν' δέν ήκουσα περισσότερον,έ- 

τρεξα εις τόν κήπον, είχον έκεί νέον καθήκον νά εκπληρώσω.
Ό Μιμής όρθιος άνε'μενεν εις τήν μικράν θύραν. 'Ως μ.έ είδε έτα- 

ράχθη και ήθέλησε ν’ άποσυρθή πλήν τόν ήμπόδισα λέγουσα.
—Κύριε, έρχομαι έκ μέρους τής μητρός μου νά σάς παρακαλέσω νά 

μή έπαναλάβετε τάς έδώ έπισκέψεις σας.
Ύπεκλίθη κάτωχρος καί χωρίς νά προφέρη λέξιν.
Θε'λουσα τότε νά έξασφαλίσω έντελώς τήν ήσυχίαν μ.ας, έξηκολού- 

θησα άπερχομένη.
—Τόσον σείς, όσον καί ή κυρία θεία σας.
Καί τώρα πλέον τρέχουσα άνήλθον εις τό γραφεϊον. Είδα τήν μη

τέρα νά στηοίζη τήν κεφαλήν εις τόν ώμον τοΰ πατέρα μου, τότε μει— 
διώσα και εύτυχής ώρμ.ησα καί έγώ εις τάς άγκάλας των.

(Νοέμβριος 1897) ΕΥΓΕΝΙΑ Λ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ

1.
ο ΓΥΡΙΣΜΟΣ

Ξενητειενα Τραγούδια

Ό Κωδταντής πλανύθηκε ’ςτης ξενητειάς τή δτράτα 
καί δέκα χρόνους έκανε χωρίς νά ξαναϊδμ 
τόν τόπο ποϋ έπέραδε τά πειό γλυκά του νειατα 
καί τή γυναίκα π’ άφηδε μ’ ένα μωρό παιδί.

Μά μιάν αύγή δηκώθηκε μ’ έπιθυμιά μεγάλη 
καί κατεβαίνει ’ςτό γιαλό μέ γέλια καί χαρά 
νά φύγμ άπό τήν ξενητειά καί νά γυρίδμ πάλι 
’ς έκείνην ποϋ τόν καρτερεί καί ποϋ τόν λαχταρά.

Φθάνει ’ςτή χώρα καί ριντά, κανένας δέν τοΰ λέει. 
Φθάνει ’ςτό δπίτι βιαδτικά τό ταίρι του νά ’δι), 
βρίδκει ’ςτήν πόρτα ένα παιδί ποϋ πικραμένο κλαίει, 
αγόρι άγγελοκάμωτο, δέκα χρόνων παιδί.

■—Τ’ έχεις παιδάκι μου καί κλαΐς μέ δάκρυα πικραμένα; 
ποιος δ’ άφηδε παντέρημο ςτούς δρόμους ορφανό;
-—Μ’ έξέχαδ’ ύ πατέρας μου ό Κωδταντής ςτά ξένα 
κ’ ή μάνα μου παντρεύθηκε μ’ έν’ άλλο χωριανό.
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2.
ΤΟ ΦΙΛΙ ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ ΜΟΥ

Μήνες καί. χρόνια περπατώ 'ς τήν ξενητειά μονάχος, 
κανένας δέν έγύριόε νά μ* έρωτήόι,ι τί έχω, 
καί μόνο μιά μελαχροινή της γειτονιάς καμάρι 
μ’ είδε καί μ’ έλυπιίθηκε, μ’ έπόνεά’ ή καρδιά της.
—Ξένε μου, τί ό’ έχλιόμιαόε, ξένε μου, τί ιίοΰ λείπει;
—Μοΰ λείπει τό ιίπιτάκι μου, τό έρμο όπιτικό μου.
—Έγώχιο ΰπίτια δεκοχτώ, ’ςτά δίνω χάρκίμά (5ου.
—Μοΰ λείπει τό χωράφι μου ποΰ τώιίπερνα μονάχος.
—"Εχω χωράφια άθέριιϊτα κι’δλα γιά άένα τάχω.
—Μοΰ λείπουν οί γονέοι μου κ’ οί φίλοι κ’ οί ’δικοί μου. 
—"Εχω καί φίλους κ’ έδικούς, έχω γονειούς γιά ιίένα.
-—Μοΰ λείπ’ ή κόρη ή έμορφη, τοΰ τόπου μου ή κοπέλα. 
— Έχω καί νειάτα κι’ ώμορφιά κ' έλα νά ζμς μαζή μου. 
—Άν έχιις άπίτια δεκοχτιο κι’ ιίθέρκίτα χωράφια, 
κι’ άν έχμς φίλους καί γονειούς καί νειάτα κι’ «ομορφάδα, 
ένα φιλί της μάνας μου δέν έχεις νά μοΰ δώιίης.

3.
II Α Ρ Α Γ Γ Ε Λ I Λ

Κοιμούμαι <!’ ονειρεύομαι, ξύπνιο «ίέ ιίυλλογοΰμαι 
καί περπατώ μέ τ’ όνειρο καί ζώ μέ τήν ελπίδα, 
γιατ’ έχω χρόνια νά ιίέ δώ καί λαχταρά ή καρδιά μου.....
Σΰρενά ’πζίς τής μάνας άου νά ριίζ,’μ τά προικιά «5ου 
καί βάλε τά γιορντάνια «Ιου κι’ άλλαξε καί <ίτολί<5ου 
καί ιίΰρε κάτιο ’ςτό γιαλό κι’ άπάντεχέ με νάρθω.
Πρώτο κιιράόι ποΰ διαίήι μήν τό ρωτάς γιίι μένα,
’(ίτό δεύτερο καρτέρει με, 'ςτό τρίτο άγκάλιαιϊέ με.
Κι’ άν δέν μέ ’δζίς ’ςτό τέταρτο κι’ άν δέν μέ’δμς καί 'ςτ' άλλο, 
μήν ’πζίς πώς ό’ έληάμόνηΰα, 'πές πώς μέ πήρε ό Χάρος.

4.
Α Ρ Ρ Ω Σ Τ I Α

(Ο άρτι, &ανών διάΰημος Μυ&ι,ατΌριογράφος τής Γαλλίας')’Αρρώάτηάα ό βαρειόμοιρος έδώ ’ς τά μαύρα ξένα, 
χλωμιάζω καί μαραίνομαι καί λυόνω ’ςτό κρεδδιίτι.
Ξένοι γιατροί μέ τριγυρνοΰν καί ξένοι μαΟητάδες 
κι’ ανοίγουν τάκυτάπια των κι' ανοίγουν τίι χαρτιά των 
καί ύάχνουν τήν άρρώιίτια μου γιίι νιιΰρουν τό βοτάνι.
—Γιατροί, μήν ύάχνετ’ άδικα καί πονοκεφαλάτε, 
γιατ’ ή άρριοιίτια ποϋχω ’γιο δέν είνε ’ςτά χαρτιά ιίας: 
άρριοιίτια μου είν’ ή ξενητειά καί γιατρικό ή πατρίδα.

(Νοέμβριος 18U7) ΙΩΑΝΝΕΣ ΙΙΟΛΕΜΙΙΣ

ίΧθ απαλόν, τό μαλακόν, τό αρμονικόν ύφος του, τό λεπτόν άρωμα 
της φράσεώς του, ή μεταξένια ύφη τών σελίδων του, χαρακτηρίζουν τά 
έργα τοΰ Λλφόυβου Λωδί, τοΰ πρό μικρού έκπνεύσαντος περιωνύμου συγ- 
γραφεως. Ήδύνατό τις νά εϊπη, ότι τά ε”ργα του, ώς πρός την έκορασίν λ- ~ ' , X ' 'ττ y ε · ' » · 1 >των, εινε ποιησις εις πε,ον. Η οε ίωη, η τοσον αναπαραστατικώς απο-
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τυπωμένη είς τά βιβλία του, είς τά ρομάντζα του καί τά διηγήματά 
του, κυρίως έχει τοιαύτην φυσικότητα, ώστε νομίζει κανείς πώς ό συγ- 
γραφεύς έγραψεν αντιγράφων την ζωήν, καί συνεχών λίαν έπιμελώς τήν 
φαντασίαν του. Ιδίως τά έ'ργα του θίγουν τάς λεπτοτέρας χορδάς τής 
καρδίας, καί πάντοτε συγκινοϋν. Ή άπαλότης καί ή τρυφερότης των μέ 
τήν συγκινητικήν των οξύτητα φέρνουν πολλάκις είς τούς οφθαλμούς τοϋ 
αναγνώστου τά δάκρυα, τά όποια δύναται νά χύση τις ομοίως προ τών 
θλιβερωτέρων καί συγκινητικωτέρων γεγονότων τής ζωής, άρκεΐ νά έχη 
καρδίαν καί νά αισθάνεται.

Ό Δωδέ έγεννήθη τήν 1 3 Μαίου 1 840 είς τήν Νίμην καί άπέθανεν αίφνης 
τόν Δεκέμβριον τοϋ 1897. Είς Παρισίους έπήγε τω 1857 καί ήρχισε τότε 
τό φιλολογικόν στάδιόν του διά τών «'Ερωμένων'» συλλογής ποιημάτων.

Κατά τήν πολιορκίαν τών Παρισίων έ'λαβε μέρος είς τόν αγώνα. 
Κατόπιν ήρχισε συνεργαζόμενος είς πολλάς εφημερίδας. Άλλά καί είς τό 
Θέατρον διέπρεψεν αρκετά. Τό « Τελευταίου Ειδώλου» έδόθη είς τό 
Ώδεϊον τω 1862, τό «Λευκόν Γαρΰφαλον)) έδόθη είς τήν Γαλλικήν 
Κωμωδίαν, γραφέν έν συνεργασία μετά τοϋ κ. Έρνέστου Λεπίν, καί έτυ- 
χον θερμής ύποδοχής άμφότερα. Εΐτα έγραψε πολλά άλλα σκηνικά 
έ'ργα τή συνεργασία διαφόρων συγγραφέων,καί άμέσως έπελήφθη τοϋμεγά
λου του, όσον καί έπιτυχοϋς έργου τής διηγηματογραφίας καί τής μυθι- 
στορηματογραφίας. Τά τε διηγήματά του καί μυθιστορήματά του είνε 
πάμπολλα, άναγινώσκονται δέ καταπληκτικώς έν Γαλλία, άριθμοϋντα 
δλονέν καί νέας έκδόσεις.

“ΠΩΛΕΙΤΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΙΚΙΑ,,

ΗΛΑ είς τήν πόρταν, μίαν ξυλίνην πόρταν, έξηρθρωμένην, 
ήτις άφινε νά συγχέεται είς μέγα διάστημα ή άμμος τοϋ κηπαρίου καί 
τό χώμα τής δδοϋ, μία έπιγραφή ήτο κρεμασμένη άπό καιρού, ακίνητος 
είς τόν ήλιον τοϋ θέρους, ταρασσομένη, άνακινουμένη είς τόν άνεμον τοϋ 
φθινοπώρου : Πωλείται η παροϋβα οικία. Ή έπιγραφή αύ'τη έφαίνετο 
ώς νά έλεγεν ; έγκαταλελειμμένη οικία — τόση σιγή έπεκράτει πέριξ.

Καί δμως κάποιος κατώκει έκεϊ μέσα. ’Ασθενής 
άνερχόμενος έκ τής πλινθόκτιστου καπνοδόχης, ήτις 
τοίχου, έπρόδιδε μυστικήν τινα ΰπαρξιν, 
πενιχρός αυτός καπνός. Διά μέσου τών κλονιί 
τας άντί τής έγκαταλείψεως, τοϋ κενοϋ 
προηγείται καί φανερόνει τήν πώλησιν, 
δενδροστοιχίας καλώς ρυμοτομουμένας, κιόσκια στρογγυλά, 
παρά τήν δεξαμενήν καί κηπουρικά έργαλεϊα είο -1" 
πουροϋ. Ήτο άγρο- ~ '■
τινα κλίμακα, ήτι·

κυανόλευκος καπνός 
μόλις ύπερεϊχε τοϋ 

κρυμμένην καί λυπηράν, ώς δ 
ζομένων σανίδων τής πόρ- 

, τής αταξίας εκείνης, ήτις 
τήν άναχώρησιν, έβλεπέ τις 

ποτιστήρια 
ίς τόν οίκίσκον τοϋ κη- 

Ητο αγροτική τις οικία είς την κατωφέρειαν έκείνην μέ μικράν 
έπεσκίαζε τό πρώτον πάτωμα διά τών έπ’αύτής

φυτών ώς καί τό ίσόγαιον. Είς αύτό τό μέρος ένόμιζέ τις πώς ύπήρχε 
σέρρα τις. Έπί τών βαθμιδών ύπήρχον σωριασμένοι ύάλινοι κώδωνες κα- 
λύπτοντες φυτά, άνθοδοχεΐα κενά, άναποδογυρισμένα, άλλα τακτοποιη
μένα μέ γεράνια, μέ ίεροβοτάνας έπί τής θερμής καί λευκής άμμου. Ό 
λοιπός κήπος έκτεινόμενος δλος είς τόν ήλιον είχε χωριστά δύο ή τρία 
πλατάνια. Όπορωφόρα δένδρα κατά σειράν ή παρά τόν τοίχον έξετεί- 
νοντο είς τό άπλετον φώς, ολίγον τι άπεφυλλισμένα. ’Επίσης ύπήρχον 
φυτεϊαι φραουλιών, πιζελιών μέ μεγάλα παλούκια ώς στηρίγματα, καί 
είς τό μέσον όλων αύτών είς τά τάξιν καί τήν ηρεμίαν ταύτην, ένα γε
ροντάκι μέ ψάθινο καπέλλο, τό όποιον περιεφέρετο δλημερίς είς τάς δεν
δροστοιχίας, έπότιζε κατά τάς δροσεράς ώρας, έκοπτεν, έκλάδευε τούς 
κλώνους καί έκαθάριζε τάς θαμνοστοιχίας.

Τό γεροντάκι αύτό δέν έγνώριζε κανέναν είς τόν τόπον. ’Εκτός άπό 
τό άμάξι τοϋ ψωμά, τό όποιον έσταματοϋσεν είς δλας τάς θύρας τής 
μόνης δδοϋ τοϋ χωρίου, δέν έδέχετό ποτέ άλλην έπίσκεψιν. Κάποτε δια
βάτης τις άναζητών άγρόν τινα είς τό μέσον κλιτύος, δστις είνε λίαν εύ
φορος καί γόνιμος είς οπώρας, έστέκετο σημαίνων έπί τή θέο>ο τής έπι- 
γραφής. Κατ’άρχάς ή οικία έ'γεινε σιωπηλή. Είς τό δεύτερον κτύπημα 
θόρυβος πέδιλων έπλησίαζε βραδέως έκ τοϋ βάθους τοϋ κήπου καί δ γέ
ρος ήμιανοίγων τήν θύραν του έλεγε μ ’ άγριον ύφος :

— Τί θέλετε ;
— Ή οικία πωλείται ;
— Μάλιστα, άπεκρίνετο το γερόντιον βιαστικά, μάλιστα . . . πω

λείται, άλλά σάς προειδοποιώ, δτι ζητοϋν πολύ άκοιβά. . .
Καί ή χειρ του πρόθυμος νά κλείση, άμπάρωνε τήν πόρταν. Οί 

οφθαλμοί του σάς πετοϋσαν έξω, τόσην οργήν έδείκνυον, καί έ'μενεν 
έκεϊ, βλέπων ώς τις δραγόνος τάς πρασιάς τών οσπρίων του καί τήν μι- 
κράν άμμόστρωτον αύλήν του. Καί οί διοβάται τότε έξηκολούθουν τόν 
δρόμον των, έρωτώντες εαυτούς μέ ποιον μανιακόν εΐχον νά κάμουν καί 
τί είδος τρέλλα ήτο αύτή, νά δηλώνη τις, δτι πωλεϊ τήν οικίαν του δει- 
κνύων συγχρόνως τόσην έπιθυμίαν νά τήν κρατήση.

Το μυστήριον αύτό μοϋ διελευκάνθη. Ημέραν τινά διερχόμενος πρό 
τής μικράς οικίας, ήκουσα ζωηράς φωνάς, θόρυβον συζητήσεως.

— Πρέπει νά πωληθή, παπά, πρέπει νά τήν πωλήσωμεν . . . τό 
ύπεσχέθητε. . .

Καί ή φωνή τοϋ γέροντος τρέμουσα δλόκληοος ;
— Άλλά, παιδιά μου, τίποτε άλλο δέν ζητώ παρά νά τήν πωλήσω 

. . . μάλιστα ! Αφού έβαλα τό ένοικιαστήριον.
Έπληροφορήθην ουτω, δτι οί υιοί του, αί νύμφαι του, μικροί έμπορί- 

σκοι παρισινοί, τόν ήνάγκαζαν νά έκποιήση τήν πολυαγαπημένην του 
ταύτην γωνίαν. Διά τινα λόγον; τό άγνοώ. ”Ο,τι έφαίνετο πιθανόν, 
ητο, ότι ηρχισαν νά βλέπουν, δτι τό πράγμα τραβούσε πολύ, καί άπό 
έκείνην την ήμέραν ήρχοντο καθ’ έκάστην Κυριακήν τακτικώς διά νά 
έρεθίζουν τον δυστυχή, νά τόν άναγκάσουν νά έκτελέση τήν ύπόσχεσίν 
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του. Άπό τόν δρόμον έν μέσω της άπολύτου σιγής της Κυριακής, οπότε 
αυτή ή γη αναπαύεται έκ της καλλιέργειας της καί της σποράς της 
καθ’δλην την έβδομ.άδα, τό ηκουα καθαρώς αύτό. Οί μικρέμποροι συν- 
ωμίλουν, συνεζήτουν παίζοντες μεταξύ των καί ή λέξις χρήμα ήχει ξηρά 
εις τάς οξείας αύτάς φωνάς, όπως ci δίσκοι, τούς οποίους έρριπτον άγω- 
νιζόμενοι. Τό βράδυ όλοι έφευγον καί τό γεροντάκι άφού έκαμνε βή
ματά τινα επί της οδού διά νά τούς ξεπροβοδίση, είσήρχετο όγλήγωρα 
καί έπανέκλειε πλήρες ευτυχίας την παχεϊαν θύραν του, έ'χων ολόκληρον 
έβδου.άδα αναβολής πρό αύτοϋ. ’Επί οκτώ ήμέρας ή οικία έγίνετο πάλιν 
σιωπηλή. Εις τόν μικρόν κήπον φλογιζόμενον παρά τοΰ ήλιου ήκούετο 
μόνον τρίζουσα ή άμμος έκ βαρέος βήματος ή άπό τό σύρσιμο τού δικράνου.

Άπό έβδομώδος εις έβδομάδα έν τούτοις ό γέρος έπιέζετο, έβασανίζετο 
περισσότερον. Οί έμπορίσκοι μετεχειρίζοντο δλα τά μέσα. Έφερναν μι- 
κρά παιδιά διά νά τόν θέλξουν.

— Βλέπεις, παππού, όταν θά πωληθή τό σπίτι θά έρθης νά καθήσης 
μαζί μας. Θά ήμαστε τόσον ευτυχείς όλοι υ.αζί . . .

— Καί έκουβέντιαζαν κρυφά εις δλας τάς γωνίας, καί έκαμ.νον ατε
λείωτους περιπάτους διά μέσου των δενδροστοιχ ιών, καί έκαμ.νον 
ύπολογισμούς μεγαλοφώνως. Μίαν φοράν ήκουσα μίαν των νεανίδων 
φωνάζουσαν ;

— Ή μ.παράκα δέν άξίζει μιά δραχμ.ή. . . πρέπει νά τήν κρημνίσουν.
Ό γέρος ήκουε χωρίς νά λέγη τίποτε. Ώμίλουν περί αυτού ώς νά 

ήτο νεκρός, περί τής οικίας του ώς νά είχε κατεδαφισθή ήδη. Έβάδιζε 
κατακυρτωμένος μέ δάκρυα εις τούς οφθαλμούς, ζητών έκ συνήθειας 
κλάδον τινα διά νά τόν κλαδεύση, καρπόν τινα διά νά τόν περιποιηθή 
κατά τήν διάβασίν του· καί ήσθάνετό τις τήν ζωήν του τόσον στερρώς 
έρριζωμένην εις τήν μικράν ταύτην γωνίαν τής γής, ώστε δέν είχε ποτέ 
τήν δύναμιν νά τήν άποσπάση. Αληθινά ό,τι καί &ν τού έλεγαν ανέ
βαλε πάντοτε τήν στιγυ.ήν τής άναχωρήσεως. Τό καλοκαίρι, όταν ώρί- 
μαζον οί καρποί έκεΐνοι, ολίγον τι ξυνοί, οί όποιοι μυρίζουν ύποξύνως, ώς 
έκ τής εποχής, τά κεράσια, τά φραγκοστάφυλλα, έλεγεν ;

— Άς άναμείνωμεν τήν συγκομιδήν... Κατόπιν θά τό πωλήσω αμέσως.
Άλλ ’ όταν έπερατούτο ή συγκομιδή, έτελείωναν τά κεράσια, ήοχετο 

ή σειρά τών ροδακινιών, έπειτα τών σταφυλών, καί μετά τά σταφύλια 
ήρχοντο τά ώραια εκείνα μέσπιλα, τά όποια συλλέγονται σχεδόν ύπό τήν 
χιόνα. Τότε ό χειυών έπηκολούθει. Ή έξοχή ήτο μαύρη, ,δ κήπος κενός. 
Ούτε διαβάται, ούτε άγορασταί. Ούτε οί μικρέμποροι άκόμη τήν κυριακήν. 
Τρεις ολόκληροι μήνες άναπαύσεως διά τήν προετοιμασίαν τής σποράς, διά 
το κλάοευμα τών όπωροφόρων δένδρων, ένω ή άνωφελής έπιγραφή έτα- 
λαντεύετο έπί τής όδού, άναστρεφομένη παρά τής βροχής καίτού ανέμου.

’Επί τέλους άνυπομονουντες καί πεπεισμένοι, ότι δ γέρος ήγωνίζετο 
οιά παντός τρόπου, όπως άπομ.ακρύνη τούς άγοοαστάς, τά τέκνα του 
έ'λαβον σοβαράν άπόφασιν. Μία τών νυμφών του έπήγε καί έγκατεστάθη 
παρ ’ αύτώ, μιά γυναικούλα έργαστηρίου, στολιζομένη πρωί, πρωί, καί 

ή όποια είχε τό χάριεν ΰφος έκεϊνο, τό πλαστώς γλυκύ, τήν ύπέρμετρον 
έκείνην έρασμιότητα άνθρώπων έξησκημένων έν τώ έμπορίω. “Ηνοιγε διά
πλατα τήν θύραν, ώμίλει δυνατά, έμειδία εις τούς διαβάτας, ώς νά έλεγεν;

— ’Εμ.βάτε . . . κυττάξετε ... ή οικία πωλείται !
Καμμία άναβολή διά τόν πτωχόν γέροντα. Κάποτε προσπαθών νά 

λησυ.ο<ήσγι, ότι ήτο έκεΐ, άνεσκάλιζε τάς πρασιάς του, τάς έσπερνεν έκ 
νέου, ώς οί άνθρωποι οί έγγύς τού θανάτου, οΐτινες άγαπώσι νά κάμνουν 
σχέδια, νά σκέπτωνται, διά ν ’ άπατώσι τούς φόβους των. Ή μικρέμπο
ρος διαρκώς τόν ήκολούθει, τόν έβασάνιζε :

— Μπάφ ! πρός τι, λοιπόν ; . . . γιά τούς άλλους, λοιπόν, κοπιά
ζετε τόσο πολύ ;

Δέν τής άπεκρίνετο καί έρρίπτετο εις τήν έργασίαν του μέ παράξενου 
έπιμονήν. Ν’ άφήση έγκαταλελειμμένον τόν κήπον του, ήτο ώς νά τον 
έχανεν έν μέρει ήδη, ώς νά ήρχιζεν άποχωριζόμενος αυτού. Καί οΰτω 
καί τώρα αί δενδροστοιχίαι δέν είχαν κλωνίον χλόης καί αί τριανταφυλ
λιές ούδ ’ ένα περιττόν κλώνον.

’Εν τούτοις οί άγορασταί δέν παρουσιάζοντο. ΤΗτο ή έποχή τού πο
λέμου καί μάτην ή γυνή άφινεν ανοικτήν την θύραν, έκαμ.νε γλυκά μάτια 
προς τούς διαβάτας, μετοικησίαι διήρχοντο μόνον, σκόνη είσήρχετο. Άπό 
ήμέρας εις ήμέραν ή κυρία έγίνετο πλέον δύσθυμος. Αί ύποθέσεις της εις 
τό Παρίσι καθίστων αναπόφευκτου τήν άναχώρησίν της. Τήν ηκουα νά 
φορτώνη διά μομφών τόν πενθερόν της, νά τού κάμ.νη φρικτάς σκηνάς, 
νά κτυπα τάς θύοας. Ό γέρος έ'κυπτε τήν ράχην χωρίς νά μιλά καί 
παρηγορεϊτο βλέπων νά ύψώνωνται τά μικρά πιζέλια του, καί ή έπι- 
γραφη έμενε πάντοτε εις τήν ιδίαν θέσιν ; Πωλείται η παρούσα οι’κι'α.

. . . Τό έτος αύτό έπιστρέψας εις τήν έξοχήν εύρον σώαν την οικίαν 
άλλ’ οίμοι ! ή έπιγραφή δέν ήτο εις τήν πόρταν. Τό χαρτί είχε σχισθή, 
μουχλιάση, έκρέματο άκόμ.η. Έτελείωσεν ή οικία είχε πωληθή ! Εις 
την θέσιν τού μεγάλου «οαιού πυλώνος, πράσινη θύρα, νεωστί χρωματι
σμένη, μέ στρογγυλόν άέτωμα ήνοίγετο, καί διά μέσου μικρού τίνος κιγ
κλιδώματος έφαίνετο ό κήπος.

Δέν ήτο δ κήπος τών όπωροφόοων δένδρων τής άλλοτε, άλλά κυκεών 
άστικών ανθώνων, πρασινάδων, καταρρακτών, μεγάλη δέ τις σφαίρα 
μετάλλινη κρεμαμένη πρό τού αναβάθρου τής οικίας άντηνάκλα δλην 
την θέαν ταύτην. Εις τήν σφαίραν ταύτην αί δενδροστοιχίαι έφαίνοντο 
ώς ταινία». έκ λαμπρών άνθέων, έπίσης δ’ άντηνακλώντο εις την σφαίραν 
ταύτην δύο παχεϊαι μοροαί. Ή μία τούτων, άνήκεν ε’ίς τινα χονδρον 
κόκκινου μισότριβου, κάθιδρου έντελώς, παχύτατου άγρότηυ, ή δέ άλλη 
ε’ίς τιυα τεραστίαυ κυρίαυ φουσκωμένην, ήτις έφώυαζε κραδαίυουσα έυα 
ποτιστήρι :

— Φύτεψα δεκατέσσαρες βαλσαμίυες.
Ειχου κτίση έυ πάτωμα, ειχου άυαυεώση τόν φράκτην τού κήπου καί 

εις την άνακαλλωπισθεΐσαν ταύτην γωνίαν, μυρίζουσαν άκόμη άπο 
χρώματα, ένα πιάνο έπαιζεν άφροντίστως γνωστάς καντρίλλιας καί
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πόλκας δημοσίων χορών. Οί σκοποί αυτοί τών χορών, οί'τινες άφίνοντο είς 
τον δρόμον, καί τούς όποιους άκούων τις έπνίγετο, συναμιγνύμενοι μέ την 
άφθονον σκόνην τοΰ ’Ιουλίου, ό θόρυβος τών χονδρών άνθέων, τών χονδρών 
κυριών, ή ύπερεκχειλίζουσα αγοραία αΰτη ευθυμία, μοΰ έσφιγγον την καρ
διά. Έσκεπτόμην τόν άτυχη γέροντα, δστις περιπατούσε έκεϊ τόσον εύτυ- 
χής, τόσον ήσυχος- και τόν έφανταζόμην τόρα είς τό Παρίσι μέ τό ψάθινο 
καπέλλο του, μέ τήν ράχην του γέροντος κηπουρού, περιφερόμενον είς τό 
βάθος δωματίου τίνος όπισθεν εργαστηρίου, πλήττοντα, συνεσταλμένου, 
γεμάτου δάκρυα, ένω ή νύμφη του έθριάμβευε πρό τίνος καινουργούς τε- 
ζακιού, είς τό όποιον ηχούν τά τάληρα τού μικρού έμπορικού οίκου.

Μετάφρασή —u ALPHONSE DAUDET

ΤΑ ΠΛΩΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
(ΣΕΛΙΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ)

.ΑΥΑιΛ έκ τών μεγαλητέρων ύπηρεσιών τάς όποιας ή ιδιωτική πρωτοβουλία καί ιδίως ή τού γυναικείου φύλου, παρέσχεν είς τήν Πα
τρίδα κατά τήν διάρκειαν τού άτυχούς μας πολέμου, εινε καί ή σύστασις 
τών πλωτών νοσοκομείων, δι ’ ών μετηνέχθησαν ένταύθα οί τραυματίαι.

Καί εινε τοσούτον μάλλον άξια γενικής έπικροτήσεως ή ίδέα αυτή, 
καθόσον άν μή ύπήρχον τά πλωτά νοσοκομεία, οί τραυματίαι στρατιώται 
ήθελον μεταφέρεσθαι ένταύθα, δίκην προβάτων έπΐ σφαγήν, ή έμπορευ- 
μάτων, συσσωρευμένοι έπΐ τών καταστρωμάτων ή έντός τών άμπαρίων, 
άνευ κλίνης καί περιθάλψεως ιατρικής.

Συνεστήθησαν δύο τοιαύτα νοσοκομεία, έν διά τον στρατόν τής Θεσ
σαλίας καί έτερον διά τόν τής ’Ηπείρου" ή σύστασις τού πλωτού νοσο
κομείου Θεσσαλίας οφείλεται είς τήν εύγενή πρωτοβουλίαν τών κυριών 
Μαρίας Καραπάνου, 'Ελένης Νεγρεπόντη καί Σοφίας Σχλήμαν, αί'τι- 
νες κατέβαλον άπαντα τά έξοδα, τροφής, περιθάλψεως καί πάσης άλλης 
ευκολίας, τής κυβερνήσεως παρασχούσης μόνον τό άτμόπλοιον «Θεσσαλία».

Τό προσωπικόν τού νοσοκομείου άπηρτίζετο, έκ τών ιατρών κ.κ. Χα
ραμή, Ψαλτώφ κα· Άργυροπούλου έκ Σμύρνης, Μπαλάνου καί Μπέλλου, 
ικανών φοιτητών, ιδίως δέ τών κ.κ. Σπυρ. Λειβαδά καί Ματθ. Ν. Μακκά 
άπ’ άρχής μέχρι τέλους πολυειδώς έργασθέντων, καί τών εύγενώς προσφερ- 
θεισών ώς άδελφών τού έλέους, κυριών Φερεντίνου, Γεωργαντά, Ίοσαδρόφ- 
σκη, νοσοκόμων καί φορέων. Τήν γενικήν διεύθυνσιν καί έφορείαν είχεν ή 
εΰγενης δέσποινα κυρία Ελένη Νεγρεπόντη βοηθουμένη είς τά έργα αύτής 
ύπό τής κυρίας Ευγενίας Νεγρεπόντη, καί τών κυρίων Μ. Νεγρεπόντη, 
ΙΊύρρου Καραπάνου, ’Αλεξάνδρου Καραπάνου, Περικλέους Καραπάνου, 
Άγαμέμνονος Σχλήμαν καί ’Αλεξάνδρου Μερκάτη.

Ή κ. ’Ελένη Νεγρεπόντη άκούραστος άπό πρωίας μέχρι βαθείας νυ-
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κτός, παρείχε τάς περιποιήσεις αύτής είς τ ’ άτυχή θύματα τού πολέμου, 
τά όποια άληθώς έκπληκτα καί μέ οφθαλμούς δακρυβρέκτους, έξέφραζον 
τήν εύγνωμοσύνην αύτών, προφέροντα εύχάς εύχαριστηρίους έν μέσω 
τών φρικτών αύτών πόνων. ’Αληθώς έθαύμασα μέ τήν άντοχήν καί 
καρτερίαν τής γυναικός ταύτης, άληθούς ήρωίδος έν τή έκπληρώσει τών 
ιερών αύτής καθηκόντων, βεβαίως δέ έάν ήμην κυβερνήτης, θά έσπευ- 
δον νά κοσμήσω τά στήθη αύτής μέ άριστεϊον τού πολέμου.

Άπείρως συγκινητική ήτο ή στιγμή καθ ’ ήν κατά τήν πρώτην έκ 
Πειραιώς άναχώρησιν έτελέσθη ό αγιασμός, δεηθέντος τού ίερέως, ύπέρ 
εύοδώσεως τών έθνικών πόθων καί έλπίδων* απάντων τών παρισταμένων 
οί οφθαλμοί έστράφησαν πρός τό μέρος ένω συνεκρούετο ό σταυρός μετά 
τής ήαισελήνου, καί καρδίαι πάλλουσαι έξ άγωνίας, άνέπεμψαν ίκετευ- 
τηρίους πρός τόν “Υψιστον εύχάς, ύπέρ έπιτυχίας τών Ελληνικών 
όπλων. Πλήν φεύ ! έπέπρωτο ήμϊν καταστροφή 1 Το πλωτόν νοσοκομεϊον 
έπεχείρισεν ύπέρ τά δέκα ταξείδια είς Βώλον, ’Αγίαν Μαρίναν καί Μώ- 
λον, μετηνέχθησαν δέ ένταύθα ύπερχίλιοι τραυματίαι, ένος μόνον θα- 
νόντος έπΐ τού άτμοπλοίου.

’Απερίγραπτος ήτο ό συνωστισμός τού πλήθους κατά την πρώτην έκ 
Βώλου έπάνοδον- χιλιάδες λαού ειχον συσσωρευθή είς την προκυμμαίαν, 
άνδρες, γυναίκες, παιδία, έναγωνίως άναμένοντες νά μάθωσιν, έάν μη 
μεταξύ τών πληγωμένων εύρίσκεται, προσφιλές τέκνον, τρυφερός σύζυγος 
ή άγαπητός άδελφός. Συγκινητικόν θέαμα παρεϊχεν ή διάβασις τής συνο- 
δίας τών τραυματιών, απάντων άποκαλυπτομένων εύλαβώς πρό τών 
προμάχων τής Πατρίδος.

Τόμος ολόκληρος ήδύνατο νά περιλάβη έντυπώσεις έκ τών ύπέρ καί- 
δεκα τούτων ταξειδίων, χαρακτηριστικάς τής ψυχολογικής καταστάσεως 
είς ήν εύρίσκοντο οί πληγωμένοι, καί τής ιδέας ήν ώς αύτόπται μάρτυ
ρες ειχον σχηματίση περί τού πολέμου καί τής έκβάσεως αύτού. Τό μό
νον τό όποιον άνεπιφυλάκτως δύναμαι νά διακηρύξω δημοσία, εινε δτι, 
οί άξιωματικοί ούτοι καί στρατιώται, οί'τινες έπληγώθησαν μαχόμενοι 
κατ’ έχθρού πολυαριθμοτέρου καί τελείως οργανωμένου, ήσαν βέβαιοι 
ότι ένίκων καί ούχί δτι ήττώντο, δέν ειχον οψιν φυγάδωνΝ.αί δειλών, 
άλλ ’ ώμοίαζον πρός άνδρας έ’χοντας πεποίθησιν είς τόν εαυτόν τους, 
όυστυχώς όμως ούχί καί είς τούς άρχηγούς των, ούχί δι ’ άλλον τινά λό
γον, άλλά διότι δέν ήδύναντο νά έχωσι τοιαύτην.

Αναφέρω τό εξής χαρακτηριστικόν. Μεταξύ τών τραυματιών εύρί- 
σκετο καί είς άνθυπολοχαγός τού πυροβολικού πληγωμένος είς τόν βρα
χίονα- ό άνθυπολοχαγός ούτος υιός γνωστού ύποστρατήγου μοί διηγήθη 
το εξής, κλαίων έξ άγανακτήσεως ό γενναίος άνήρ.

— Είμεθα είς ώρισμένον μέρος καί ό άρχηγός ήμών έλαβε διαταγήν νά 
εκτελέσγι έπιδεικτικήν έπίθεσιν- τί νομίζετε δτι έπραξε ; διέταξε τούς στρα- 
τιωτας να φωνα^ωσι ζητώ, ωσει να ειχον κυριευση καν εν φρουριον τουρκικόν 
— καί λέγων ταύτα ό άνδρεΐος άξιωματικός έπληττε τήν κεφαλήν του 
απηλπισμένος, καί κλαίων ώς μικρόν παιδίον. Μάς ήτίμασαν προσέθετο.
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Μόνον μετά τάς άλλεπαλλήλους φυγομαχίας τών αρχηγών, μετά 
τούς συνεχείς πανικούς, έβλεπε τις έπί τών πασχουσών καί άλγουσών 
έκείνων φυσιογνωμιών, έζωγραφισμένην την άποθάρρυνσιν καί την απελ
πισίαν, είς την όποιαν οΰχί μόνον απλοϊκοί άνθρωποι καί μεγάλοι τοιοΰ- 
τοι ύποπίπτουσιν, δταν αί καταδρομαί τής τύχης καταδιώκουσιν αυ
τούς άπηνώς.

Μεγάλας έπίσης ύπηρεσίας παρέσχεν είς την Πατρίδα καί τό πλωτόν 
Νοσοκομεΐον «Ήπειρος» καταρτισθέν δι ’ έζόδων τών κ. Βικέλα, Βαλλιά- 
νου, Ψύχα, Μελά, Στρέϊτ καί 'Ρωμανού.

Το προσωπικόν αύτοΰ άπετελεΐτο έκ τών ιατρών κ. κ. Μ. Θάλη ώς 
διευθυν-.οϋ, Ζ: βιτσιάν ου έκ Κωνσταντινουπόλεως, Ζανή Μεταξά έκ Μασ
σαλίας, Μ. Σακορράφου καί Άφεντούλη τελειόφοιτου τής έν Βιέννη 
ιατρικής σχολής, έκ τών δεσποινίδων Μ. Δρακοντοειδή, Μ. Κάρου καί 
Μ. Α. Βαλσαμάκη ώς άδελφών τού έλέους.

Ταξείδια έγένοντο είς Ζιβέρδαν καί τινα είς Στυλίδα, μετηνέχθησαν 
δέ είς Πάτρας, Κεφαλληνίαν καί Πειραιά 680 πληγωμένοι, ούδενός θα- 
νόντος έπί τοΰ άτμοπλοίου.

Καί είς τό νοσοκομεΐον τούτο κυρίως έπρωτοστάτισε καί έμερίμνησε μία 
γυνή, ήτις, ποοσφέρουσα άγογγύστως νυχθημερόν τάς μητρικάς αύτή

άναπέυ.πουσιν είς τόν Ύψιστον, είνε ή έκδήλωσις τής ύψίστης αύτών 
εύγνωμοσύνης πρός τούς άνακουφίσαντας αυτούς. Καί άληθώς, δπόταν 
συλλογισθή τις πώς άνεχώρησαν οί άδελφοί ημών οΰτοι, μετά πόσης 
χαράς καί πόσης ζωής μάς άπεχαιρέτισαν, μέ ποια τραγούδια άφήκαν 
τό έδαφος τών ’Αθηνών, είς ποιαν δέ κατάστασιν εύρισκόμενοι έπανεΐδον 
τούτο, δακρύει, πονεΐ, συμπάσχει μέ τούς γενναίους αύτούς προμάχους 
τής ΙΊατρίδος, είς οΰς έτυχεν δ μέγας κλήρος τού μαρτυρίου καί τούς 
όποιους αί σφαιραι ήκρωτηρίασαν καί οί μόλυβδοι έπλήγωσαν μέ πληγάς 
άνιάτους. Είναι τά θύματα τά πληρώνοντα δι * δ’λους . . .

ΑΡΑΧΘΟΣ

- ι » ------- Κ πε?’·"
θάλψεις εις τούς άτυχεΐς τραυματίας, καί άγρυ- 
πνούσα έπί τού προσκεφαλαίου των, έχυνε βάλ- 
σαμον άνακουφίσεως εις τούς φρικτούς αύτών 
πόνους, διά τής εύπροσηγορίας καί τών παρα
μυθητικών αύτής λόγων καί ή γυνή αύ’τη 
ϊνε ή κυρία Μαρία Μ. Παπαρρηγοπονλον, 
τελειότερος τύπος αληθούς άριστοκράτιδος έν 

ή έπιβαλλούση άλλά καί γοητευτική αύτής 
άφελεία, θυγάτηρ καί έγγονη αριστοκρατών, 

έννοούμεν ήμεΐς, άλλά πραγμα- 
Ή κυρία ΓΙαπαρρηγοπούλου 
ίκιακάς αύτής αναπαύσεις, 

ης εΐ

ουχί όπως τούς 
τικών τοιούτων 
καταλιπούσα τάς 
έσπευσε νά π 
άτυχή θύυ.ατα 
τών ισχυρών.

Έν μετριόφρονε σιγή, μέ την άφωνον έκεί
νην δρμην τοϋ εύ ποιεΐν, μέ τήν χαρακτηρι
στικήν έκείνην άδιαφορίαν τών άληθώς εύγε- 
νών ψυχών, αϊτινες άρκούνται 
ς ήθικην άγαλλίασιν, παντού 

α Μαρία Μ. Παπαρρηγοπονλου, παρήγορος πρός τούς 
ί" ~ ' παρέσχεν αϋτοϊς σωτήρ

παρ’ ήμϊν έτι τοιαύτα εύγενή 
αυτά κατά τής γενικής αναισθησία, ............. r.
δποίαο οϊ πληγωμένοι στρατιώται τής Πατρίδος

‘s ί 
■ροσφέρη τάς ύπηρεσίας της εις τά 

της άβουλίας καί άναισθησίας

λ

ΝΙΑΡΙΑ ΝΙ. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟπΟΤΛΟΪ 
έκτελέσεως τοϋ καθήκον 
ρί: " '-------
δρας έκ τών πληγών καί δαψιλή

Εινε παρήγορον ότι ύπάρχουσι 
σματα, άντιτάσσοντα 
μνησίας. Αί εύχαί τά; ιας οι

ιχε
τών άληθώ 

εις τήν έκ 
παρέστη ή κυ- 
άλγούντας άν- 

;ν συνδρομήν.
■λά- 

καί άυ.ερι-

ευγί 
ή

ΕΙΣ ΤΟΝ ΧΟΡΟΝ
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Η, AΤ
(Άπέθανεν έν -Αθήναις τήν 30>Α Μαΐου 1897)

-τ»
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ορίου, ό ’Αντώνιος Σαρσέντης κατηρτίσθη άριστα, καί διεκρίθη μεταξύ 
τών ίκανωτέρων παρ ’ ήμϊν έπιστημόνων. Άπετέλει άνευ ύπερβολής φαι- 
νόμενον έν τή συγχρόνω νεολαία, ήτις πλείονας παρεκτροπάς άριθμεϊ ή 
θριάμβους. Ήτο θετικός, φίλεργος, άποφεύγων τάς ματαίας επιδείξεις, 
μόνον σκοπόν τοΰ βίου θεΐς τήν τής επιστήμης αύτοΰ καλλιέργειαν καί 
άνάπτυξιν.

Ό 'Αντώνιος Σαρβΐντης έγεννήθη τήν 15 Μαΐου 1865. Τω 1886 
άνηγορεύθη μετά λαμπράς έξετάσεις Διδάκτωρ τής νομικής, ύποστάς την 
δοκιμασίαν μετά τοΰ νεωτέρου αδελφού του Γεωργίου, μεθ ’ ού καί ιδιαίτε
ροι τόν συνέδεον δεσμοί μοναδικής στοργής. Αί έξετάσεις τής νομικής σχο
λής τότε ειχον άλλην σημασίαν. Ήσαν αύστηρόταται, οί δέ καθηγηταί 
άπαιτητικώτατοι. Αί έξετάσεις ήσαν αληθείς δοκιμασίας έπρεπε δέ 
πολύ νά τό συλλογισθή δ άποτολμών νά καθεσθή έπΐ τοΰ έδωλίου τοΰ 
έξεταζομένου, τοΰ προσφυώς άποκληθέντος έδωλίου τοΰ κατηγορουμένου.

Τοιαύτας ύποστάς έξετάσεις δ Σαρβίντης ήρατο νίκην. Μόλις έγέ- 
νετο δεδάκτωρ, δέν έγκατέλειψε τά βιβλία, άλλ ’ έμελέτησε βαθύτερον 
τήν έπιστήμην, ήν καί ήπλοποίησεν άργότερον διδάσκων αυτήν. Ή 
μελέτη τής έπιστήμης ήγαγεν αύτόν εις τήν σκέψιν νά ίδρύση πρώτος 
αύτόςΐέν Έλλάδι συστηματικόν Νομικόν Φροντιστήριον. Καί όντως ΐδρυ- 
σεν αύτό έν έτει 1887. Τό Φροντιστήριον τοΰτο ύπήρξε δόξα άληθινη 
διά τόν Σαρβέντην. "Ολας τάς ώρας έδαπάνα έν τή διδασκαλίικ τοΰ Δι
καίου, δλας κατηνάλισκε τάς πολυτίμους καί έμβριθεϊς αύτοΰ γνώσεις 
είς τήν διάδοσιν τής Έπιστήμης, διευκολύνων σημαντικώς είς τήν μελέ
την καί τήν άντίληψιν αύτής τούς ύποψηφίους διδάκτορας καί δικηγόρους.
Ητο τό μόνον Φροντιστήριον δπερ άπέδωκε καρπούς. Είς χιλιάδας άριθ- 

μοΰνται οί τρόφιμοι τοΰ Φροντιστηρίου Σαρβέντη, δπερ κατέκλυσαν οί 
σπουδασταί, προτιμώντες αύτό τών παραδόσεων τών καθηγητών. Πολ
λούς πτωχούς φοιτητάς, οί'τινες μή έχοντες καιρόν νά παρακολουθώσι τά 
έν τώ’ Πανεπιστημίω μαθήματα ήδυνάτουν νά ένστερνισθοΰν τήν έπι
στήμην, έχοντες ύπερδεκαετή φοίτησιν, αύτός τούς έδέχετο προθύμως 
καί τούς κατήρτιζε τελείως, άνευ τής έλαχίστης άμοιβής.

Άλλ ’ οί κόποι κατέβαλον τόν εΰθραστον οργανισμόν του’ τών οικείων 
καί τών φίλων αί συμβουλαί ήσαν άνίσχυροι πρό τοΰ μεγάλου έρωτός 
του πρός τήν έπιστήμην. Ένω δέ προητοιμάζετο ν’ άπέλθη είς Γερμα
νίαν προς εύρυτέρας σπουδάς, ΐνα κατόπιν ύποστή τήν έπΐ ύφηγεσία τοΰ 
'Ρωμαϊκού Δικαίου έν τώ ήμετέρω Πανεπιστημίω δοκιμασίαν, ήτις ήτο 
καί δ διακαής πόθος του, άποτόυ-ως έκόπη έκ νόσου οξείας ή ζωή του, 
καί τήν 30 Μαΐου έ. έ. δ 'Αντώνιος Σαρβίντης, δ σφριγηλός έπιστή- 
μων, δ προσηνέστατος, δ γλυκύς, ώδηγεϊτο κατάφορτος άπο άνθη καί 
οάκρυα είς τήν αίωνίαν κρύπτην.

Έξέλιπεν οΰτω παρακαίρως, σκληρώς, μία εύγενής ύπαρξις, άπό 
έκείνας αί δποιαι σημειοΰσι παρήγορον σταθμόν έν τή έξελίξει τοΰ κοι
νωνικού βίου. Τοιαΰται ύπάρξεις δέν έπρεπε τόσον εύκολα, τόσον ένωρίς 
νά σβύνουν. Είσίν μία έγγύησις τής χρηστής κοινωνίας, μία έλπίς τοΰ
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μέλλοντος, μία άκτίς της επιστημονικής αίγλης. Ζωή ή οποία εινε χρή
σιμος, εινε προσφιλής, πρέπει νά συμπληροϊ το έ'ργον της, νά δράί. Και ο 
Σαρβίντης έάν έζη, πολλά θά συνεισέφερε εις την επιστήμην και θά 
κατετάσσετο άξίως εις την χορείαν των έξεχόντων νομομαθών.

’Αλλά καί ώς άτομον, ό ’Αντώνιος Σαρβέντης καταλείπει τάς γλυ- 
κυτέρας άναμνήσεις. Θησαυρούς ένέκλειε πλουσίους ή καρδία του, έν ή 
οΰδέν ποτέ είσεχώρησε χαμαίζηλον πάθος, η φθόνος η κακία τις. Δι' 
αυτόν ησαν ολοι άγαθοί όπως ήτο και αυτός άγαθός ποός πάντας. 
Έλαμπον οί οφθαλμοί του άπό την χάριν της άγαθότητος και εις τά 
χείλη έπλανάτο πάντοτε τό έλκϋον μειδίαμα, τό πλήρες εμπιστοσύνης 
καί άφελείας.

Άπέθανε καί εις τον σεμ.νόν τάφον του νεαρού της επιστήμης εργά
του περιίπταται ή χρυσή άνταύγεία των άρετών της ψυχής του καί 
του πνεύματός του. Έναυλοί είσίν άκόμη της οδύνης οί κλαυθμοί των 
οικείων, ένώ οί μαθηταί αύτοϋ, οί άπανταχοϋ της Ελλάδος διεσκορπι- 
σμένοι, οί το δίκαιον ΰπηρετοϋντες, προφέρουσι τό όνομά του μετ’ ευγνω
μοσύνης, της μόνης ικανής νά προσδώση τόν άληθη χαρακτηρισμόν 
ζωής τόσον άμεμπτου, ζωής άκαμάτως άφιερωθείσης διά τούς άλλους 
καί όχι δι ’ έαυτήν, ζωής πλήρους νεότητος, άρετής, ελπίδων καί πόθων. 
Έπί του τάφου τοιούτου νέου καί άνεκτιμήτου φίλου, σπένδομεν καί 

ήμεϊς θερμόν δάκρυ, δάκρυ διά την νεότητά του την θαλεράν, δάκρυ 
διά την ευγένειαν της ψυχής, δάκρυ διά την επίφθονον επιστημονικήν 
του μόρφωσιν.

ΕΛΑ!

Έλα μικρή μου, έλα κοντά μου, 
Κ’ έχω τά δυό μου χέρια γεμάτα 

Άπό δουβλόνια κι’ άπό δουκάτα,
Μην αποστέργγς τόν έρωτά μου.

Μάχη; τή νειότη καί τή καρδιά μου, 
’Από ρουμπίνι κι’ άσπρο αχάτη 
Θέ νά σοϋ χτίσω λαμπρό παλάτι,

’Έλα νά γίνης βασίλισσά μου. . .

Μ ’ όλα τά πλούτη Οά σέ στολίσω, 
Θαχης διαμάντια καί δακτυλίδια 
Μαργαριτάρια, φλωριά, στολίδια, 

"Ολη την πλασι Οά σοδ χαρίσω !

&
Νοιώθω γιά σένα καϋμό μεγάλο . . . 

Μ' αρχαίες λύρες καί μέ κιθάρες 
Τούς στοχασμούς μου καί τές λαχτάρες,

Τόν έρωτά μου Οέ νά σοΰ ψάλλω!...

Σ. . . .

Ώδείου.εσπερίδα τού ’Αθηναϊκού 
τρίσθη καί έκινήθη και καθαράν 
ύπό την σοφήν διεύθυνσιν τού κ.

ετών—δέν ενθυμούμαι άκριβώς πότε—παρευρέθην εις
Άφότου τό έθνικώτατον 'ίδρυμα έκεν- 
συνείδησιν έλαβ- τού προορισμού του 

αί έσπέραι καί αί ήμέραι τού 
’Ωδείου, οσάκις παρέχεται εις τό κοι
νόν ευκαιρία νά τάς κρίνη καί νά τάς 
άπολαύση, άποτελούσι γεγονότα καλ
λιτεχνικά.

Αυτήν τήν φοράν ή έσπερίς παρου
σίαζε τούτο τό έκτακτον' εις τό πρό
γραμμά της περιελάμβανε, πλήν τής 
μουσικής καί δραματικήν μαθηταί 
τού Ωδείου έν τώ μεταξύ θά άπήγ- 
γελλον τεμάχια συγχρόνων ποιητών 
Ελλήνων θά μάς έδίδετο ευκαιρία 
νά ένθυμηθώμεν ότι εις μίαν γωνίαν 
τού πνευματικού αυτού φυτωρίου γί
νεται άπόπειρα καλλιέργειας καί τού 
παραμελημένου καί παραπεταμένου 
φυτού τής θεατρικής τέχνης" ευκαιρία 
νά κρίνωμεν άν ύπήρχε κάποια ελπίς 
βαθμηδόν καί μετά κόπους νά στε- 

Γ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
ρεωθή εις τό Ώδεΐον μέσα καί δρα
ματική σχολή, πού νά ήμπορή νά 

άνάπτυξιν τής μουσικής, καί νά βαίνηάμιλλάται πρός τήν άλλην
παραλλήλως μέ αυτήν. Διότι άν ή δραματική ποίησις μέχρις ώρας ύπο- 
λείπεται κατά πολύ εις τόν τόπον μας, (οχε τόσον διότι στερείται δλως 
διόλου έργων άξιων,όσον διότι ή άντίληψις αυτής καί μεταξύ τού πολυαρίθ-
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μου κοινού και μεταξύ της πλειονότητος τών λογιών είνε άκόμη νηπιώδης) 
αλλα,πολύ περισσότερον ύπολείπεται είς ανθρωπιάν ή ύποκριτικη τέχνη’ 
οια την ελλειψιν των καλλιτεχνών ηθοποιών, καί την πλησμονήν τών 
κομπογιαννιτων τοιούτων καί πολύ περισσότερον άκόμη διά τήν έλλει- 
ψιν, οχι ατόμων μετόχων σκηνικής ιδιοφυίας, άλλ Ατμόσφαιρας προσφό- 
ρου προς γενεσιν καί συντήρησιν ηθοποιών, άκολουθούντων, μέ πειθαρ- 

καΐ *Ρ^^/ήν *ΰτήν διεύθυνσιν, φωτιζόμενων άπό'τόν πυρσόν 
της Ιεχνης, αποτελούντων σχολήν.

Κατά _τήν εσπέραν έκείνην δύο νέοι μαθηταί τού Ωδείου, είς τό 
τμήμα της δραματικής, άνέλαβαν νά μάς δείξουν δτι δέν πρέπει' νά 
είμεθα απαισιοοοξοι περί τού μέλλοντος τού Ελληνικού θεάτρου καί δτι 
το κτιριον το οίκοοομηθέν έπί τής δδού 'Αγίου Κωνσταντίνου δυνατόν νά 
μην εχη την τύχην τής ’Ακαδημίας τού Σίνα. Άνέλαβαν, κυριώτερον, 
να μας οειξουν οτι η τέχνη τής άπαγγελίας, ή τόσον όίκοποο καί τόσον 
εύκολος οια τους επιπόλαιους, άλλά διά τούς είδότας τόσον λεπτή καί 
βήυα-αυσκΛθπΡ0σΐτ5ς ™ έτράβηξεν έμπρός μέ γενναία

, -Η τώϊ δύ° εύΥ6νών εθελοντών τής Τέχνης, & κ. Δαμασκός,
ανηλθεν εκτοτε επί τής σκηνής, παρέστη ενώπιον τού κοινού τών θεά
τρων, και ίοία ώς Ρωμαίος είς τό δράμα τού Σαίξπηρ έξετιμήθη καί 
εχειροκροτηθη. Περί του άλλου, τού κ. Γεωργίου Άναβταβιάδου, τόν 
οποίον ετυχε καί άλλοτε νά άκούσω άπαγγέλλοντα, ήθελα τώρα νά ση
μειώσω ελάχιστα διά τούς άναγνώστας τής « Ποικίλης Στοα?», τούλά- 
χιστον δι εκείνους, δσοι στέργουν τό θέατρον καί δέν παραβλέπουν τήν 
την μεγάλην αυτού σημασίαν.

• '° *· ’Αναστασιάδης συγκαταλέγεται μεταξύ τών τριών τεσσάρων 
νέων Ελλήνων,—οεν γνωρίζω αν είνε περισσότεροι—, οί όποιοι δέν 
«εωρουσι το θέατρον ώς βιοποριστικόν επάγγελμα, καί τίποτε περισσό
τερον,, α/λα το ονειροπολούσα ώς ύψηλόν ιδεώδες· δέν τούς έφερεν είς 
αυτό η τύχη καί ή περίστασις, άλλ ’ δ έρως· τρέφουν τό πάθος αύτοΰ, 
αλλα το πάθος τούτο ρυθμίζει μία κάποια συνείδησις ενεργός. Μεταξύ 
των νέων τούτων οί δποϊοι αναγκάζουν τήν χελωνοκίνητον πρόοδον νά 
βαοιση γοργοτερον κάπως, διακρίνεται ό κ. Άναστασιάδης. Δέν εινε 
αυτάρκης, ώστε νά φαντάζεται δτι εφθασεν είς τό άπώγειον σηυ.εϊον τής 
τέχνης, ουοε άμαθής, ώστε νά νομίζη δτι δύναται κανείς νά γί'νη κάτο
χος του θέατρου χωρίς μακράν καί επίμονον καί έπίπονον παίδεύσιν έπί 
τουτω και, προπαρασκευήν. Συνείδησιν έχων τής ιδιοφυίας αυτού, συναι
σθάνεται άφ ’ ετέρου δτι αδτη διά νά άναπτύξη δλην της τήν χάριν καί 
την ουναμιν, άνάγκην^εχει καί τής έντάσεως τής ιδίας εαυτού θελή- 
σεως,^και τής συνδρομής έξωτερικών πρός τούτο παραγόντων, καί τής 
συρροής πολλών καί ποικίλων στοιχείων. Καταλαμβάνει δτι ώς μονάς 
αυτός ελάχιστα θα προσέθετεν, ή θά έκινδύνευε νά χάση καί δ,τι'άπέ- 
κτησε, μεταξύ ηθοποιών, μετά τών όποιων δέν θά ητο ‘δυνατή συνεν- 
ναησις καί συνεργασία, τήν έμφάνισίν του δέ καί τήν δράσιν του έπί τής

σζηνής κρίνει άχώριστον άπό τήν βελτίωσιν τών σκηνικών ημών, ηθών 
καί τήν άνύψωσιν τού θεάτρου είς ,τήν πρέπουσαν αυτω περιωπην, ως 
θεσμού τής κοινωνίας καί τής πολιτείας. _ λ ,

Ή έντύπωσις τήν όποιαν άφήκεν είς το πνεύμα μου, οτε κατα πρώ
τον τόν ήκουσα είς τό Ώδεϊον άπαγγέλλοντα τόν Ματρόζον του κ. Στρα- 
τήγη καί τόν Άνθρωπον τού Σουρή, παραμένει εκτοτε αναλλοίωτος. U 
Λέσσιγγ άπαιτεϊ άπό τόν ηθοποιόν είς τήν « Άμβούργειον Δραματουρ
γίαν του» νά άπαγγέλλη χωρίς τόν παραμικρόν οισταγμον,, την ελαχι- 
στην στενοχώριαν, συνεχώς καί άπροσκόπτως, καί με ,τοιαυτην„ανεσιν, 
ώστε νά υ.ή φαίνεται ή άπαγγελία του ώς μνημονικη επίπονος ασκησις, 
άλλ’ ώς τό έπακόλουθον άμέσου άπό τήν περίστασιν πηγαζουσης εμπνευ- 
σεως. ’Απαιτεί πρός τούτοις τήν περί τόν τόνον τών άπαγγελλομενων 
άκρίβειαν τοιαύτην, ώστε νά μή παρέχεται ύποψία οτι ο ηθοποιος λεγει 
χωρίς νά έννοη. Καί τέλος πολύ ύπερτέραν τής ακριβούς αντιληψεως του 
άπαγγελλομένου τεμαχίου κρίνει δ Λέσσιγγ τήν βαθείαν αυτου εκ μέ
ρους τοΰ άπαγγέλλοντος αίσθησιν. , _ ,

Οί στοιχειώδεις ούτοι καί σχεδόν τετριμμένοι κανόνες του καλώς λε- 
γειν δέν εινε τόσον τετριμμένοι καί τόσον στοιχειώοεις οια τους, ηθο
ποιούς ημών, οί όποιοι συνηθέστατα καί άδιαφόρως και άμελώς εχουσι 
πρός αυτούς, καί ούδέ κ&ν τούς ύποπτεύονται, παραβαίνοντες ανατ.<κ- 
σαν στιγμήν τάς χρυσάς καί αιώνιας ύποθήκας τάς όποιας ο Σαιζπηρ 
παρέχει είς αύτούς μέσα είς τόν Άμλέτον του. ,, , ,

Άκούων τόν νέον τούτον καλλιτέχνην, έβλεπα μα,ι οτι η τέχνη της 
άπαγγελίας είσήρχετο είς τήν κανονικήν τροχιάν της. Έξετιμησα το 
άκριβώς έντονον, τό άνετον, καί τό εδχρουν τής τέχνης^αυτου η οποία 
περισσότερον αναφαίνεται είς τά έμψυχα τεμάχια της οημοτικης ημών 
ποιήσεως, ώς δ Βρυκόλακας λ. χ. παρά είς την έπιτετηοευμενην ρητο
ρικήν φρασεολογίαν δραμάτων ώς δ Κοριολανος του Μαυρομιχαλη πολύ 
δέ περισσότερον είς τά κωμικά καί τά εύτράπελα, είς τους μονολογους, 
είς τάς παρωδίας- καί &ν δέν σφάλλω, δ κ. Άναστασιάοης, του οποίου 
τό τάλαντον είνε όξύ μάλλον ή γλυκύ, διάκειται έρωτικωτερον προς την 
Μούσαν τών γελώτων ή πρός τήν Μούσαν τών δακρύων. , , ,

Άλλά ταύτα πάντα εινε μόνον ευοίωνα σημεία καί προσοοκιαι ευφρό
συνοι, αί όποϊαι κινδυνεύουν νά έξατμισθώσι καί δι,αλυθώσιν ώς πομφό
λυγες, ενόσω τό εθνικόν θέατρον παραμένει δνειρον άνεκπλήρωτον, και ο 
περί ύπάρξεωςάγών άναγκάση σήμερον ή αΰριον τον συμπαθή, και ευελ- 
πιν καλλιτέχνην νά έκλέξη άλλαχοϋ τό στάοιον του, αφανές, αλλ ασφα
λές, διά τόν έπιούσιον.

(Νοίμβοως, 1897) ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ



Οταν το γοργοτάξειδο καράβι μας σαλπάρει, 

κατέβα στό άκρογυάλι 
άφέντρα μου κυρά, 

νά δής το νηό ποΰ σ’ αγαπά, τό νηό ποΰ θά σέ πάοη, 
στή γάπια τη μεγάλη 
γιά σέ νά λαχταρά.

Κ

ΤΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΑΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΚΤΙΡΙΟΝ ΤΩΝ ΑΗΙ1ΝΩΝ

Καί

Καί

τότε τό μεταξωτό νά βγάλης τό μαντύλι 
γιά νά σφογγίσης δάκρυ 
ποΰ θά κυλά λαμποό.

κύττα τό χαμόγελο ποΰ θά κρατώ 
στοΰ καταρτιού τήν άκρη.

κύττα τό χαμόγελο ποΰ 
στοΰ καταοτιοΰ 
χαμόγελο πικοό.

στά χείλη,

Κι’ όταν ή

Εκεί ψηλά

Καί σάν τά

μαύρ·
καί
καί 
καταμεσής μιά φλόγα δές 
θά κλαίω, θά λέω, στά ξ 
τόν χωρισμό, οονηά.

πικρά τοΰ χωρισμού διαβοΰνε.

.η θάλασσα σου κούψη 
δείχνει τά κατάρτια, 
τάσπρα του πανιά'

φλόγα 
θά λέω,

τό καοάβι,

ν ανάβη, 
άρτια

χρόνια τά ..............
παρθένα ζωντοχήρα 
ποΰ θά 

Καί τά πουλάκια ενα
τή λιΒανή σου μοΐοα 
κόρη μου νά χάρης.

μέ καρτερής,
πρωί γλυκά σάν τοαγουδοΰνε 

ή λιβανή σου μοίρα,

Κ’έβγα στό παραθύρι σου νά δής 
πανώρηο, αυτή *

στό
I1 

τ’θ
καράβι χαρωπό

καί θάχη στόν ι---------
καί σκόρπιο ι 
θακοΰς γνωστό σκοπό.

8

ποΰ θά προβαίνη 
με'ρα.

I Λ. “f "

παφΐγκο του κόρη ζωγραφισμένη 
' ■'----  στόν αγέρα

ΑΑΙΣΤΛ, κυρίαι καί κύριοι τής ένεστώσης γε
νεάς τών Ελλήνων, τό κτίριον έκεϊνο, είς ού 
τήν έρείπωσιν ή απαθείς παρίστασθε ή ές ού οί 
εύ ήγμένοι ές ύμών λαμβάνετε αφορμήν νά κα- 
τειρωνευθήτε τό παρελθόν, ώς αμαθές καί νη- 
πιάζον καί απειρόκαλου, τό κτίριον έκεϊνο, 
όπερ συνήθως τό κτίριον τοΰ Μπούκουρα έκα- 
λεϊτο, συνδέεται μ.ετά τής συγχρόνου ιστορίας 
τής Ελλάδος καί άναμιμνήσκει τήν πάροδον 
δύο γενεών δλων έζησκημ-ένων περί τήν αϊσθη- 
σιν τοΰ καλού, σεμνοβίων, αρρενωπών, δύο γε
νεών, αϊτινες μίαν μόνην έγίνωσκον θεατρικήν 
περίοδον, τήν χειμερινήν, άλλά ένόουν ν’ άπο-

λαύωσιν αύτής μεμορφωμένοι περί τάς καλάς τέχνας, νά έντρυφήσωσιν 
είς θεάματα καί άκροάαατα άςια πεπολιτισαένων ανθρώπων καί άρμ.ό- 
ζοντα είς χρονους συνεχομένους πρός την μεγάλην τού έθνους εςεγερσιν.

Τερθρείας έπΐ μωριών έπεσώρευσαν οί τής παρούσης γενεάς φίλο— 
παίγμονες εύφυολόγοι σκώπτοντες τόν αρχάριον θεατρικόν βίον τής 
νεωτέρας Ελλάδος καί διά νοσηράς οαντασίας παρήγαγον κωμικά δή
θεν έπεισόδια τού βίου έκείνου, έντελώς άγνωστα τοΐς προγενεστέροις. 
Γνωρίσας τό θέατρου άπό τού 1851 ούτε ειδόν ποτέ νά παριστώσιν άν- 
δρες αντί γυναικών, ώς έγράφη που μετά τοΰ άχαρίτου σκώμματος ότι 
άνηγγέλλετο καί διά δημοσίου κήουκος «ά.τδώε την ynraixa θά παρα- 

ά.Ιηθινη γυναίκα», Λτι ήκουσα δτι είς προηγουμένην έποχην

Τότε νά πής στή μάνα σου «Μανοΰλα μου σ' αφήνω» 
» άκου μέ χαιρετάνε 
» νυΦοΰλα τά πουλιά»

ό καπετάνιος θάμ’ έγώ μέσ’ στό καράβι έκεϊνο 
καί τά τραγούδια θάναι 
τά πρώτα μας Φιλιά.

ΜΑΡΚΟΣ ΠΟΛΟΣ

Σ. Δ. Π. Σ. Καί δημοσία ύμολογοϋμεν άπειρους χαμίτας πρός τόν 
γνωστόν διά τίιν .πολιτικήν εΰρυμάόειαν καί τήν θερμήν φιλοπατρίαν 
του, επιφανή καί κραταιόν μαχιιτίιν της ’Εθνικής δημοσιογραφίας κ. 
Όδυδιίέα Ίάλεμον, τιμώντα. it ίδιαζοι'Μής έκτιμιίσεως πρόςτό έργον 
ήμών. διά της διακεκριμένης <!ι·νεργαο'ίας του. τήν «Ιίοικίλην Στοάν» 
τοΰ 1898. ΊΙ δημοοίευάις τοΰ ανωτέρω περισπούδαστου άρθρου τοΰ πα
λαιμάχου άγωνιάτοΰ τοΰ καλάμου κ. Ο. Ίαλέμου, στολίζει άληθώς τίιν 
παρόντα τομήν τοΰ Εθνικού Ημερολογίου.
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συνέβαινε τούτο. Τουναντίον πολύς έγίνετο λόγος περί τίνος Αθήνας, 
ώς εςόχου ηθοποιού κριθείσης ύπό των μάλλον μεμορφωμένων οικογε
νειών, αϊτινες ζωηρώς ένεθυμούντο καί την κατά τό 1844, νομίζω, επο
χήν. καθ' ήν τά κωμικά πρόσωπα έπαιζεν ό περιφανής έπειτα καθηγη
τής έν τώ Πανεπιστήμια» καί αθάνατος άναδειχθείς ποιητής διά τού 
Τφι-Λφι, τής Χίου Λού.Ιης, τού Πύργου τής Πέτρας καί άλλων Θεό
δωρος Όρφανίδης, δστις καθ’ ον χρόνον άνέβαινεν έπί τής σκηνής, θαυ- 
μασίως διεχειρίζετο καί τής πολιτικής σατύρας τά βέλη έν όργάνοις τού 
τύπου, άτινα οφείλουσι νά μελετώσιν οϊ τε σύγχρονο: καί οί μεταγενέ
στεροι. ώς οφείλουσι νά μελετώσι καί τά άλλα ποιήματα των Σούτσων 
καί τήν σάτυραν ιδίως τού ’Αλεξάνδρου Σούτσου, ϊνα κατανοήσωσι τά 
άρρενωπά ήθη τού μετά τήν έπανάστασιν παρελθόντος. Μετά θαυμα
σμού δε επίσης ήκουσα μνημονευομένου τού ήθοποιού Άριστέα, όστις 
έκ Ρωμ,ουνίας κατελθών καί έν εύρωπαϊκοϊς θεάτροις εις τήν ήθοποιίαν 
έκγυμνασθείς, είχεν αφήσει έποχήν άκμάσας, νομίζω, κατά τήν προ τού 
1843 περίοδον, καθ ήν είχε δοξάσει το θέατρον Μπούκουρα καί ή περί
φημος Ίταλίς άοιδός Ritta-Basso, προς ήν λατρείαν έμμανή καί πα
ράφορου είχε διατρανώσει ό έκ των συμπαθεστάτων καί ίπποτικωτάτων 
άνδρών τού άγώνος Άνδρέας Λόντος. όστις καί έπί καλαισθησία τά 
μάλιστα διαπρέψας διά τε τον νούν καί τό ήθος, ώμολογείτο ύπό περι
φανών συγχρόνων αύτώ άνδρών, ώς άξιος νά τύχη ΙΙλουταρχείου βιο
γράφου. Κατά τό 1851 ίσως τό ελληνικόν θέατρον εύοίσκετο έν τινι 
παρακμή μετά προηγουμένην σχετικήν βλάστησιν, οπότε έν τούτοις τήν 
σκηνήν κατείχε πλήν τού Ίωάννου Κούγκουλη καί ό έν Εύρώπη άνα- 
τραφείς Καπέλος, όστις, μ.εθ όλην τήν έλλειψιν καταλλήλων γυναικείων 
προσώπων, πυκνόν προσείλκυεν ακροατήριου, διότι δεν ήτο έκ τών συν
ήθων ηθοποιών. Άλλ’ άπό τού 1853 ό μακαρίτης Λ. Ι’αγκκβής μετά 
ζήλου θερμού είργάσθη ύπέρ τής προαγωγής τού θεάτρου καί οί μαθη- 
ταί αύτού μετά στοργής παρηκολουθούμεν αυτόν μεταβαίνοντα έκ τού 
I Ιανεπιστημίου εις τό θέατρον Μπούκουρα, ένθα έξήσκει περί τήν πα·ρά- 
στασιν τής Παραμονής, τού ίδιου εαυτού γνωστού δράματος, περικαλλή 
καί σεμνήν κόρην έκ τού περιδόξου τών ΙΙεοαιβών οί’κου. συνδεθεϊσαν 
Ξ,.Ξ’.τζ αετχ συ,υγου. όστις =τχνε:λ7ψ/ζενως εχοχσ.χτισόν χνωτεοος ύπχ/.- 
ληλος τού κράτους.

Τό δραματολογίου, ώς είκός. ποικίλου δεν ήτο. άλλα άνταπεκρίνετο 
εις τάς ήθικάς άνάγκας τών πρώτων μετά τήν ϊδρυσιν τού βασιλείου 
δεκαετηρίδων, καθ' ας οί έκ τού έξωτερικού καί τών έπαρχιών έρχομέ- 
νη νά σπουδάση καί νά μορφωθή νεολαία ασμένως έσύχναζεν εις τό 
θέατρον. απλώς καί μόνον, ϊνα λαβή ιδέαν τινά. αυτού αετά τάς πεοι- 
γραφάς. ας είχεν άναγνώσε: έν τοίς βιβλίοις ή είχε μάθε: έν τοϊς γυμνά
σεις περί τού αρχαίου θεάτρου- ούχί δε μόνον έτέρπετο,άλλά. καί ήσθά- 
νετο άνακυκωμένην τήν αγνήν ψυχήν έκ τινων δραματικών έογων τού 
Παναγιώτου Σούτσου. οϊον ό 'ΟΑοι.τορος ή έκ τών τραγωδιών τού Ζαα-’ 
πελιου και των μεταπεφρασμένων προϊόντων του Άλφιέρη. Και μή 

νομίσητε ό'τι τοιαύτα θεάματα συνεκίνουν τά σπλάγχνα μόνων τών έξ 
αποκεντρών γωνιών τής έλευθέραςΕλλάδος ή μεσογείων κωμών τής Μι- 
κράς ’Ασίας, τής Λέσβου, τής Χίου, τής Κύπρου, τής Ρόδου, τής Κρή
της προσερχομένων σπουδαστών. Ούτε έν Κων]πόλει, ούτε έν Σμύρνη, 
ούτε έν Σύρω καί ΓΙάτραις ειχον άναπτυχθή ευτυχώς έτι συστήματα 
ασέμνων διασκεδάσεων,αϊτινες ήθελον προαναθρέψει οϋτω τήν εις ’Αθή
νας όρμώσαν νεολαίαν,ώστε νά καταφρονή τών έν τώ κτιρίω Μπούκουρα 
θεαμάτων. Καί αυτοί έτι οι έκ Ρωμουνίας φοιτώντες έν Άθήναις έλλη- 
νόπαιδες έκεΐ μ.έν μή ίδόντες είσέτι τούς γονείς άποβλαχισθέντας. ένταύθα 
δέ διαιτώαενοι καί άνατρεφόμενοι έν οί'κοις επιδόξων διδασκάλων τού 
έθνους καί καθηγητών έπιλέκτων καί σοβαρών,έτρεχον εις αυτό νά διέλ— 
θωσι μέν όλίγας εύφροσύνους ώρας άκροαζόμενοι τόν ακούσιον 'Ιατρόν 
ή τόν ΞηνταβεέΙόνην τού Μολιέρου ή τάς έκ τού ιταλικού συνήθως τότε 
μεταφερομένας κωμωδίας, οίαι αί τού Γολδόνη καί άλλων, νά έντρυφή- 
σωσι δέ εις τάς πατριωτικής συγκινήσεις, άς εϋρισκον έν τή ά.Ιώσει τής 
Κων\1εως τού Ζαμπελίου ή έν τώ περιπαθεϊ λυρισμώ τού 'Οδοιπόρου.

Δεν ήσαν, όχι, πτωχαί αί έκ τών παλαιοτέρων χρόνων έντυπώσεις 
τής ελληνικής νεολαίας καί κοινωνίας έν γένει τών ’Αθηνών. Εν τή τότε 
σχετική σιωπή τής πρωτευούσης τής Ελλάδος ή τε σεμνή καί μεγαλο
πρεπής άρχαιότης ζωηρώς ένέπνεε καί έξύψου τάς έπιλέκτους καρδίας 
καί διάνοιας καί ή μετά τών έπιζώντων άνδρών συχνή τών νεωτέρων 
άναστροφή διήγειρε τόν ένθουσιασμόν ή έπέβαλλε τήν σεμνότητα καί οί 
στενώτεροι τής σπουδαζούσης νεολαίας δεσμοί μετά τών καθηγητών τών 
τε Γυμνασίων καί Λυκείων καί τού Πανεπιστημίου συνέτεινον εις τήν 
έλληνικωτέραν καί σοβαρωτέραν μόρφωσιν τών ήθών.

Άρκεϊ νά διέλθη τις το έλάχιστον τών δειγμάτων τής φιλολογικής 
κινήσεως, τούς στίχους τής πρώτης τού έτους είτε τών διανομέων τών 
εφημερίδων ε’ίτε τών θεραπόντων άλλων μικρών έπαγγελμάτων, ϊνα ϊδη 
ότι έν πάση περιόδω τού βίου τών προγεγενημένων ή τε πολιτική καί ή 
κοινωνία ύπό ζείδωρου έδροσίζοντο αύρας καί έν άτμοσφαίρα τήν ψυχήν 
καί τό πνεύμα έπιρρωννύση έκαλλιεργούντο καί άνεπτύσσοντο.

Μακράν ήθελον εκδράμει τού προκειμένου, έάν μετά τών προσηκου- 
σών διαστάσεων ήθελον άναπτύξει ένταύθα πόσον ευεργετικώς επέδρασεν 
άλλοτε εις τήν διάπλασιν τής τε πολιτικής καί τής κοινωνικής αγωγής ή 
ύπέροχος καί διαπρεπής θέσις ήν κατεϊχεν έν τή, κοινωνία ή τάξις τών 
καθηγητών καί τών λογιών καθόλου, ή τάξις εκείνη τών άνδρών, ήτις 
τά έκ τής Εύρώπης φώτα περιβαλοΰσα διά τών ευγενών αισθημ.άτων, 
άτινα ειχον καλλιεργήσει καί διετήρουν ζωντανά πάντοτε οί μεγάλο: τής 
έπαναστάσεως ή τών πρώτων κατά τήν σύστασιν τού βασιλείου αγώνων 
χρόνοι, προσεπάθε: πατρικώς νά. καταστήση, αρρενωπούς όσον ένήν τους 
χαρακτήρας τών συχνότερον πλησιαζόντων αυτήν σπουδαστών τε και 
μαθητών.

Άλλ’ έτι άπώτερον ήθελον μακρυνθή, έάν έπειρώμην νά παραστήσω 
πόσον μεγάλα καί καταπληκτικά θά ήσαν τά άποτελέσματα τής τοιαύ- 
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της αγωγής, του τηλικούτου σφρίγους, των τοσούτων έμπνεύσεων καί 
εντυπώσεων,εάν ήμιλλώντο προς τήν θερμουργόν ταύτην ζωήν νά άντα- 
ποκριθώσ: καί οί έν τοϊς ύπερώο'.ς τής πολιτείας διερχόμενοι τον μαρα
σμώδη αύτών βίου καί τον μαρασμόν έκεϊθεν απανταχού έγκεντρίζοντες 
ύπέρτατοι τού έθνους ηγήτορες. Οί δέ μετ έλαφρότητος καί πυραμιδαίας 
προς το έθνος αύτών αδικίας άνευρίσκοντες έν τή παραφροσύνη αύτού 
τόν λόγον της πτώσεως της προλαβούσης δυναστείας, άς άναζητήσωσιν 
αύτον κάλλιον εις την άντίθεσιν ήν άπετε'λει ο οργασμός προς τά πρόσω 
ή απανταχού καί διά μυρίων τρόπων καταφαινομένη ορμή τού έθνους 
πρός τά γενναία καί τά μεγάλα, ή τού λαού ακοίμητος άγουπνία ύπό τά 
αιχμηρά κέντρα των ζωηρών πόθων καί αναμνήσεων πρός τήν ύπνηλό- 
τητα ήτις, κατά τήν έπιεικεστάτην κρίσ’.ν, ήθελε θεωρηθή ώς ή κυρία 
ίδιότης ή χαρακτηρίζουσα τά ύπερώα τής πολιτείας.

Ούδεμίαν ανάγκην έχω νά έξετάσω ενταύθα τίνες καί ποιοι οί μετά 
τήν πρώτην πτώσιν έπιγενόμενοι χρόνο'.’ αί πρό τής πτώσεως εκείνης γε
νεά! ήσθάνοντο σφοδράν άγανάκτησιν βλε'πουσαι ότι έκ τών δύο κωμι
κών τού θεάτρου,·—ϊνα έπανέλθωμεν εις τών σελίδων τούτων τό κύοιον 
αντικείμενου,—ό μεν έξελέγετο ένορκος μετά τής άνωθεν διδόμενης εν
τολής νά καταδικάζη πάντα πολιτικόν ή δημοσιογράφον υπόδικον έν τώ 
κακουργοδικείω, ό δέ ένεθαρρύνετο επίσης έκεϊθεν προς έκδοσιν σατυρικού 
φύλλου παριστώντος τούς παντοπώλας ή άλλους έπιπλήττοντας τούς 
ύπαλλήλους αύτών μετά τής έπιφωνήσεως «τί τό έκάματε έδώ βουλήν 
ή γερουσίαν», έδυσφόρουν έπί τή ήδονή. μεθ' ής άνεγινώσκοντο ύψηλά 
τά έν έτε'ρω σατυρικό όργάνω έπαναλαμβανόμενα «καί ό δείνα καί ό 
τάδες είναι όλοι μασκαράδες» καί έβλεπον κκταβιβαζομ.ε'νην τήν εντολήν 
τού θρόνου μανθάνουσαι ότι καί οί γραμματείς τών ειρηνοδικείων πα- 
ρουσιαζόμενοι ένώπιον αύτού ήρωτώντο εάν ήναι άφωσιωμε'νοι. "Οτε δέ 
τά περιλάλητα καί αγρίως εύγλωττα προλεγόμενα τής τελευταίας έκδό— 
σεως τού /Ζίμι.Ύ./ίο-ωμώ οι’ τού Αλ. Σούτσου κατε'δειξαν προ τού φιλό
τιμου καί μή έννοούντος νά έθισθή εις λακτίσματα έθνους τά. εις τον 
ΙΙαρθενώνα αντιτασσόμενα Γοτθικά μέγαρα, ή έντύπωσις ύπήρξεν οϊαν 
έμελλε νά προσδοκά τις παρά γόνων εποχής, καθ’ ήν περίδοξοι άκόμ.η 
άνδρες τής εθνικής παλιγγενεσίας έζων προκαλούν-.ες καί ένθαρρύνοντες 
εις γενναία τολμήματα.

Όπωςδήποτε καί ά.ν έχωσι τά περί τούτου, τό ύπό τού φιλομ,ούσου 
Βουτσινα ίδουθεν ποιητικόν διαγώνισμα προκαλέσαν τήν αναβλάστησιν 
ποιητικής χλόης πολλάκις έν τοϊς άνθηροτάτοις άπαντώσης τής φιλολο
γίας λειμώσιν έπηύξησε' πως καί τό δραματολόγιον άλλα εις τήν προα
γωγήν τού εθνικού θεάτρου μεγάλως συνέτεινεν ή κατά το 1856 σύστα- 
σις επιτροπείας, ής τήν στιγμήν ταύτην. μή έχων διάθεσιν νά κατα
φύγω εις τάς εφημερίδας τής εποχής, ένθυμούμαι μέλη τινά. ώς λ. χ. 
τους μακαρίτας Αασάνην. άνδρα εύπαίδευτον καί φιλόμουσον τής έπα- 
ναστάσεως. Λ. 1‘αγκαβήν καί Ίωάννην Α. Δεληγιάννην, γενικόν •·ραμ- 
ματέα τότε τού έπί τών Έςωτερικών ύπουργείου. II έπιτροπεία εκείνη 

συλλε'ξασα έπιμελώς πάντα τά πρωτότυπα ή μεταπεφρασμένα έργα καί 
έκλε'ξασα πρός έξάσκησιν τών ήθοποιών όσας τραγωδίας, κωμωδίας ή 
δοάματα ένόμισε καταλλήλους μεταφράσασα δέ καί άλλα καί άγωνι- 
σθεϊσα νά μορφώση έκλεκτόν νε'ον προσωπικόν ή νά τελειοποιήση τό ή δη 
ύπάρχον, ανύψωσε' πως τήν θέσιν τών ήθοποιών απέναντι καί εαυτών καί 
τής κοινωνίας καί ένεκαίνισε περίοδον άποβασαν αρκούντως γόνιμον καί 
ήθικώς εύπορον άν ούχί πλουσίαν. ΙΙλήν τών έκτοτε ή καί ολίγον πρό- 
τερον άναβάντων έπί τής σκηνής ήθοποιών, ούς καί νύν βλέπομεν καί 
άκούομεν ύπερέχοντας καί ακμάζοντας, διεκρίθησαν καί τινες πρό πολ- 
λού έκλιπόντες, έν οίς διέπρεπεν ό έκ Κερκύρας Μανοΰσος, ό Σούτσας. 
ό Σίσυφος καί ό Χέλμης καί έκ τών γυναικών ή Άργυρώ Συψώμου καί 
ή ζώσα μέν άλλ’ αδρανούσα νύν χήρα Σούτσα.

Τό θέατρον Μπούκουρα έπληρούτο ακροατών εις τάς άνωτάτας τής 
κοινωνίας άνηκόντων τάξεις καί έχρησίμευσεν, από τών χρόνων εκείνων, 
ώς φυτώριον προπαρασκευής διά τήν έν ταϊς μεγαλουπόλεσι τής ’Ανα
τολής διδασκαλίαν τών ελληνικών ή μεταπεφρασμένων ελληνιστί δραμα
τικών έργων,συντελέσασαν ού σμικρόν εις τον στενώτερον σύνδεσμον τών 
διαφόρων χωρών τού Ελληνισμού. Έκ τών τελειότερου δέ παρασταθέν- 
των ζωηρότατη παρά, τοϊς τότε θεαταϊς παρέμ.εινεν ή μνήμη τού Ξηττα- 
(if.lorq (1 Avare) κατά τήν μετάφρασιν ή μάλλον έπιτυχεστάτην εις τά 
αρχαιότερα Σμυρναϊκά η Χιακά ήθη μεταποίησιν τού έξ Οικονόμων 
Οικονόμου.

’Αλλά το θέατοον Μπούκουρα ύπήρξε καί τό διδασκαλείου τού μου
σικού αισθήματος, διότι έπί πέυτε η έξ μήνας τού έτους έφιλοςένει τό 
Ιταλικόν μελόδραμα, εις ό μετά πολλού ένθουσιασμ.ού έφοίτα άπασα ή 

τών Αθηνών κοινωνία, καί όπερ, άνευ ούδ-μιάς μειώσεως τών άλλων 
μιλημάτων, άνευ τής έλαχίστης βλάβης τών περί τήν πολιτικήν, τά 
έθνικά συμ,φέροντα καί τήν επιστήμην φροντίδων, καθίστατο έν έκ τών 
κυρίων άσχολημάτων πασών τών τάξεων. Έάν δέν έψάλλοντο έν τώ 
κτιρίω Μπούκουρα τά ούδέ τά νύν έν τοϊς Άθηναϊκοΐς θεάτροις αδόμενα 
έργα τού Μάγερβερ ή τού Βάγνερ, δέν άντήχουν όμως έν τή αιθούση 
αύτού τά γνωστά σεμνά τής έλαφράς γαλλικής μουσικής προϊόντα, διότι 
καί έάν ήθελον τότε τυγχάνει τής καθολικής διαδόσεως, ής βραδύτερου 
άπήλαυσαν, ή ’Αττική κοινωνία ήθελεν πύξ καί λάξ άποδιώξει έντεύθεν 
τούς άοιδούς αύτών, ώς ήθελεν έξώσει έκ τού έδάφους τούτου τήν ήθο— 
ποιίαν. ήτις θά έπειράτο νά προσκαλέση αύτήν εις -.ά ελληνικά κωμει- 
δύλια. 'Γπερβολική ήθελεν ίσως φανή τοϊς αύστηροϊς τού παρελθόντος 
κριταϊς ή έκλεκτή θεσ’.ς, ήν κατελάμ.βανον τότε έν τή κοινωνία τών Α
θηνών οί καί αί διερμηνείς τής Ιταλικής μουσικής’ διότι σχεδόν ιστο
ρικά είχον καταστή από τού 185’2 καί έντεύθεν τά ονόματα τής έπα- 
γωγού υψιφώνου Cominoti, ήτις ύποσκάζουσα ολίγον είχε προικισθή 
ύπό τής φύσεως διά φωνής θαυμασίας άπελπιζούσης μέν ένίοτε τήν ορ
χήστραν. άλλα εςαιρούσης τό ορόνημα τών θεατών έν τοϊς 
καί τοϊς άλλοις έργοις τού Βέρδη καί κατακηλούσης τάς άκοάς αυτών.
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της Marinangeli, ής οί θαυμασταί ήγωνίζοντο νά έπιβάλωσι τά ύπέρ 
των χαρίτων χύτης αισθήματα εις τούς θιασώτας της άλλης, της Cam- 
pagnia, ήτις τάς άλλας ελλείψεις έζάλυπτε διά θέλγητρων εκτάκτου 
ζαί πρωτοτύπου είδους’ βραδύτερου δε,τω 1856.της ύψ'.φώνου Ortolani 
ητις καί εις τό μέγα θε'ατρον τών Μεδιολάνων είχε ψάλει καί τής όποιας 
τό άρμα εν λαμπαδηφορία εσυρον μέχρι του ξενοδοχείου αύτής κατά τήν 
εσπέραν τής εύεργετικής οί έμμανεϊς θιασώται.Καί δεν έκρίνοντο ανάξιοι 
αρρενωπής γενεάς οί ενθουσιασμοί εκείνοι,διότι εύγενε'στατον είναι άναν- 
τιρρήτως ή καλλιέργεια καί άνάπτυξις τής καλαισθησίας καί ό θαυμα
σμός προς την ύπέροχον καί τελείαν μουσικήν τέχνην, όταν μάλιστα 
συνοδεύη αύτη τήν επιδίωξιν άλλων ισχυρών αισθημάτων, οίον ό πα
τριωτισμός, ο ύψηλός έρως, ή τής οικογενειακής τιμής ύπεράσπισις μέχρι 
θυσίας του βίου’ καί τοιαϋτα ήσαν τά αισθήματα, άτινα είχον έμπνεύ- 
σει τήν μούσαν τού Ροσίνη, τού Βελλίνη, τού Δονιζε'τη καί τού Βέρδη, 
τών μεγάλων ’Ιταλών διδασκάλων, οϊτινες έν τή δουλεία τής πατρ ίδος 
των έργασθέντες είχον μεταδώσει καί εις αύτήν τήν μελοποίησιν τής 
αγάπης, τήν τρυφερότητα καί τήν συνοχήν τής καρδιας, ύφ’ ής κατέ- 
χεται ή έν δεινοϊς χρόνοις άλγούσα ψυχή καί τών όποιων οί καλλιτεχνι
κοί αγώνες έθεωρήθησαν ώς καί έγένοντο πρόδρομοι τής εθνικής τών 
Ιταλών παλιγγενεσίας."Οσα εγκώμια καί άν έγράφησαν, λίαν έπαξίως, 

περί τών τελευταίων έργων τού Βέρδη, οΐος ό Όθί.Ι.Ιος, ή θορυβώδης 
μουσική τής πρώτης αύτού περιόδου, εις ήν καί ή ελληνική νεολαία τών 
προγενεστέρων χρόνων τερπομένη είχεν άνατραφή, θά μείνη πάντοτε 
αξία τής Ιταλικής εύγνωμοσύνης, ώς εΐπερ τις καί άλλη ύπηρετήσασα 
τήν ’Ιταλικήν πατρίδα, καί θά εύλογήται ύπό πάντων όσοι τά ισχυρά 
καί γενναία αισθήματα ένόησαν πάντοτε νά καλλιεργήσωσι. Μή λησμο- 
νήσητε δέ ότι κατά τήν πε'μπτην τού αΐώνος ήμ.ών δεκαετηρίδα, αί πα
θήσεις καί αποτυχία·. τών ’Ιταλών ώς καί οί εθνικοί αύτών πόθοι βαθύ
τατα τάς έλληνικάς συνεκίνουν ψυχάς, ώς καί αί τών Έλλ,ήνων εύχαί 
δεόντως έςετιμώντο παρά πάσι τοίς πάσχουσι τών πεπολιτισμε'νων τού 
κόσμ.ου λαοϊς.

Έκ τών ιστορικών τού ιταλικού μελοδράματος παραστάσεων ύπήρ- 
ξεν ή τού Be.lumpiov κατά τον χειμώνα τού 1853—54, διότι εις τό 
άσμα trema Byzantio είχε προβή τό ακροατήριου εις λίαν έμφαντικάς 
εκδηλώσεις κατά τής Τουρκίας καί ή διπλωματία αύτής είχεν απευθύνει 
πρός τήν ήμετέραν κυβέρνησιν ειδικήν περί τούτου διακοίνωσιν. Ότε τώ 
1867 συνήντησα τον μετασχόντα τής παραστάσεως εκείνης συμπαθητι- 
κώτατον ύψίφωνον Ortolani καί επί δύο χειμερινάς περιόδους παρα- 
υ.είναντα ενταύθα, ψάλλοντα δέ τότε εις τό Β. θέατρου τής Χεαπόλεως 
Fondo, με ήρώτα εάν μεταβαίνων εις τι θε'ατρον τής ’Ανατολής, έν 
Σμύρνη ή Κ λει, διέτρεχε τον κίνδυνον νά συλληφθή ύπό τών αρχών ή 
τούλάχιστον νά έςορισθή ένεκα τής συμμετοχής του εκείνης εις τον Bf- 
Jimipior. Τοσούτον δέ ζωηρώς ζνεπόλει τήν έν Άθήναις διαμονήν του 
ού μόνον ένεκα τού περιστατικού εκείνου, αλλά καί ένεκα τών πολλών
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τιμών καί συμπαθειών ών άπήλαυον άλλοτε οί περιφανέστατοι τών ’Ιτα
λών άοιδοί, ώστε με έβεβαίου ότι δι’ ιδιαιτέρου τινός δεσμού συνηνούντο 
έν όνόματι τής συμπαθητικής σκηνής καί αιθούσης τού ’Αθηναϊκού θεά
τρου πάντες οί κατά χρονικόν τι διάστημα μετά τό 1852 διελθόντες έξ 
αύτού καί μετά πόνου, ον έγίνωσκεν άνταποκρινόμενον εις τό ίδικόν μου 
ενδιαφέρον, μοί έξε'θηκε τάς τύχας τής Coininoti, τάς περιπέτειας τής 
συμπαθητικωτάτης πασών Marinangeli, ής ένεκα φαρμακοποιός γνω
στός έξεποίησε τό φαρμακεϊόν του—μή άπολαύσας έν τούτοις ούδέ τής 
έλαχίστης ασέμνου εύνοιας αύτής—καί ήτις άπεβίωσεν έν Ίνδίαις δη- 
χθείσα ύπό όφεως, τής έν άκαρεί άπολεσάσης τήν φωνήν αύτής Ortolani 
ένεκα ασθένειας κτλ. Έσπευσε δέ, Οαυμάζων τήν αύταπάρνησιν καί τήν 
αφιλοκέρδειαν μεθ ής ή τών ’Αθηναίων κοινωνία περιέθαλπε τάς τοσού
τον έπαγωγούς έκείνας σειρήνας τού ιταλικού θεάτρου—καί εις τούτο 
συνετέλεσαν ίσως ούχί σμικρόν αί ύπό συζύγων, αδελφών καί μητέρων 
περιφρουρήσεις καί άλλα τοιαύτα προφυλαχτικά μέτρα, οίον ήτο καί ή 
αδιάκοπος διαβίωσις μεγαθηρίου τίνος κυνός έπί θύραις τής περικαλλε- 
στάτης αύτών—έσπευσε, λέγω, νά μοί άναγγείλη ότι διατηρεί ακόμη 
παρ’ έαυτώ καίτοι μή έννοών τήν ελληνικήν, σάτυράν τινα ήν είχε γρά
ψει ό Άχιλλεύς ΙΙαράσχος καί έν ή έχαράσσοντο λέξεις τινές περί τών 
άεροβαμόνων θαυμαστών τής Campagnia. Ένδιαφερόμην πάντοτε 
πολύ δι αύτήν, μοί προσέθηκεν, ώς καί διά τήν ύπερτέραν αύτής (’θ- 
minoti, διότι και έκείναι ώς έγώ έμείναμεν με τήν ώραίαν οωνήν μας 
άνευ ούδεμιάς προόδου εις τήν μουσικήν τέχνην. Τρέμω, είπε, νά παρου
σιαστώ εις τό δύσκολον κοινόν τής Χεαπόλεως καί δψονται οί προσκαλέ- 
σαντές με διευθυνταΐ τού Hondo έάν πάθω τίποτε. Άσμενέστατα με- 
ταβάς τήν εσπέραν εις τό θε'ατρον ίνα ακούσω τόν Ortolani, ον ούτως 
άνυπομόνως προσεδοκώμεν άλλοτε νάκροασθώμεν εις τούςΜη8ηη(Ιϊηΐ>(1ϊ. 
ιδίως ότε έγειρομένης τής σκηνής άπήγγελλ.ε δι’ έπιχαρίτου φωνής τό 
recitative «quando lego in Plutari ο» είδον εύχαρίστως ότι ή 
λ.αμποά βαουτονίζουσα καί αρρενωπή φωνή του κατεγοήτευσε καί ένε- 
θουσίασε τούς Χεαπολίτας διελθούσα τά δυσχερέστατα άσματα τού Ρι- 
γολέτου άνευ ούδενός παραφωνίας σκοπέλου.Έκ τών ιστορικών εσπερών τών έπί τής νέας δυναστείας χρόνων έν- 
θυμούμαι έκείνας, καθ’ άς εύαρίθμους τινάς παραστάσεις έδωκεν ή πεφη- 
μισμένη πρωταγωνίστρια ήθοποιός Ριστόρη κατερχομένη έκ Κ πόλεως 
καί κολακεύσασα τό κοινόν τών Αθηνών διά τών έπανείλημμένων δια
βεβαιώσεων αύτής ότι ένταύθα τήν ένόησαν κάλλιον ή έν πολλαίς άλ- 
λαις ποωτευούσαις, άς διήλθε διδάσκουσα τό δραματολόγιό'/ της καί βα
θύτερου έςετίμησαν τήν αληθινά έςοχον αύτής δραματικήν τέχνην. Κατά 
το έτος 1865, όπερ. έάν δεν είχον τελεσθή κατ’ αύτό α.ί πρώται μετά 
το νέον σύνταγμα έκλογαί. ήδύνατό νά όνομασθή Ριστόρειον. πρώτην 
φοράν ίσως άπό τής κτίσεως αύτού τό θε'ατρον Μπούκουρα είδεν ύψουμέ- 
νας εις τοσούτον ύπέρογκον ποσόν τάς τιμάς τής εισόδου αύτού άλλα 
άναντιρρήτως λίαν έπαξίως. Ή γυνή εκείνη, ής οίονεί βιογραφίαν πάνυ
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τιμητικήν, έδημοσίευσεν ό Λεγκουβέ έν ταίς Άναμνήσεσιν αύτού, παρέ
φερε τόν ακροατήν εις τόν κόσμον, ον άναπαρίστα άπό της σκηνής καί 
Ολόκληρόν κατελάμβανε τήν διάνοιαν αύτού τεταραγμένην και έκτος έαυ- 
τής. Ή ’Ραχήλ είχεν αν ούχί φοβηθή βεβαίως όμως ανησυχήσει έκ της 
δεινότητας τής Ριστόρη, καί ό μνησθεΐς Γαλάτης συγγραφεύς αε— 
πονηράς ηδονής άναφέρει πόσον έπ-.τυχώς ή δευτέρα είχε ‘παίξει 
σωπον τής Μηδείας έν τώ ouWdu.) _ '

— της ι -,στορη, και ο ρήσεις 1 αλάτης συγγραφές μετά τίνος 
πονηρας ηδονής αναφέρει πόσον έπ-.τυχώς ή δεύτερα είχε παίξε: τό πρό- 
σωπον της Μηδείας ,έν,τώ όμωνύμω δράματι δπερ διά την πρώτην κατό
πιν συμβολαίου μετ’αύτης είχε γράψε:—συμβολαίου άθετηθέντος.

Ούχί δέ μετά επαναστατικής μοχθηρίας αλλά τούναντίον -αετά συγ- 
κ-.νησεως καί ψυχικού άλγους, όπερ έμπο-.εΐ πάσα ένθύμησίς'αποτόμων 
της τύχης περίστροφών, θέλω παραθέσει ένταύθα την άνάανησιν τού 
ιστορικού χορού τού δοθέντος ύπό τού δήμου ’Αθηναίων έν τώ θεάτοω 
Μπούκουρα,,, εσπέραν τινα μετά την 25ην ’Ιανουάριου τού 1858. κατά 
τάς έορτάς άς ετέλει τό Κράτος έπί τή είκοσ-.πενταετηρίδι της βασ-λε-’α' 
τοϋ Όθωνος καί καθ’ ας εϊδομεν έπισκεφθέντας την πρωτεύουσαν της 
Ελλάδος μετά άλλων ςένων καί τον πρίγκηπα Μεττερνίχον Ρ-.χάοδον, 

υιόν τού περιωνύμου διπλωμάτου καί φαρμακωμένην,ώς έλέγομεν τότε’ 
εκ φυσεως εχοντα ,όψιν, διότι άνωθεν χειλέων συνεσφιγμένων καί γυανών 
πασης τριχώσεως έφέρετο σιμή καί άχαρις οίς, έν δέ τή οψε: έκεινη'άνε- 
γινώσκομεν κακίας έπιφωνήματα έπί τη παρά την θέλησιν τού πατοός 
του μερική τουλάχιστον επιτυχία της Ελληνικής έπαναστάσεως. Κατά 
τας εορτας πείνας εΐχομεν εύτυχησε: νά ’ίδωμεν καί τόν έπίδοξον τότε 
θεωρούμενον διάδοχον τού θρόνου πρίγκηπα Άλδαλβέρτον, νεώτεοον τού 
μακαρίτου Οθωνος άδελφόν, ούτινος έν τούτο-.ς ό άγαν καθολικός οΐκος 
και τα ίδια αυτου θρησκευτικά αισθήματα άπεμάκουνον όσηυέοα- έπ! 
μάλλον καί μάλλον άπό τού 'Ελληνικού θρόνου, διότι εις πάσαν ύπό- 
μνησιν περί, της ανάγκης της έπιβαλλούσης τήν προ της μοιραίας ώρας 
βαπτισιν αυτου εις τό ορθόδοξον δόγμα έδίδετο άπάντησις ύπεκουγης η 
υποσχεσ-.ς περί έκπληρώσεως τού καθήκοντος τούτου υ.ετά τήνε-’ς τον 
θρονον ανάβασιν. ΊΙ μακαρΐτις βασίλισσα Αμαλία γινώσκουσα τάς δια- 
Εσεις ταυτας των εν Μονάχω καί έρείδουσα έπ’ αύτών προσδοκίας διά 
την υπο τού αδελφού αύτης δουκός τού Όλδεμβούργου διαδοχήν, αετά 
οίνος αφελειας ασυμβιβάστου προς την εύφυίαν, την πνευαατ-.κήν εύσ'-ρο- 
φίαν καί την ηγεμονικήν αξιοπρέπειαν,διέτασσε τούς ύπασπιστάς νά έπα- 
ναγωσιν εις την έφιππον συνοδίαν τού βασιλικού ζεύγους καί των άλλων 
πριγκηπων, καί μεγιστάνων τόν πρίγκηπα Άλδαλβέρτον. οσάκις ούτος 

"I* ~0>'ξί ~ε?’··'1ϊχσ;'7 όλων τούτων των επισήμων ήμετέρων 
εις τάς παρό- 

συνέβη ιδιαιτέρως 
- συνοδίαν ταύτην

......--σ,_,ν_
, , .. - — t-----οΛοευ.Όούργου έοιδες

και αντ-.,ηλιαι περί τού Ελληνικού θρόνου αί ζωηρώς καί έν 4οϊς άνα- 
κτοροις των Αθηνών καλλιεργηθεϊσαι μεταξύ τού άνακτος καί τής άνάσ- 

διαδοχήν. ρ

πριγκη,.ων καί μεγιστάνων τον πρίγκηπα ’ 
κατά τήν έν τή πόλε-, ι--- '
τε και ξένων, διεφευγεν αυτους καί ετρεχε μόνος έφιπποί 
δους, ένα καταστή όσον ένήν δημοτικός. Τούτο . 
καί ,παρατηρηθέν έσχολιάσθη ζωηρώς οτε άφήσας τήν 
περί τδ Θησεϊον ίππεύουσαν περιεπλανήθη = ίς τάς ά~ 
οικίας τής Πλάκας. Άλλα! μεταξύ Μονάχου καί ’ 
καί άντιζηλίαι περί τού Ελληνικού θρόνου α- 
ζτόοοίί τών ..... .....

: αποκεντρω: 
ί Όλδεμβού

σης διατηρηθεϊσαι δέ καί διά δύο ξένων ένταύθα πρεσβευτών, τού^στρα- 
τηγού Φέδερ τής Βαυαρίας και τού Πρώσσου Γκολτς του υπέρ τής αυ
λής τού Όλδεμβούργου άποσταλέντος νά έργασθή, ού τού παρόντος χώ
ρου καί χρόνου. ’Οφείλω μόνον νά αναπολήσω έν ταίς παρούσαις σελισιν 
ότι κατά τήν εσπέραν ακριβώς τού δημοτικού χορού ό Όθων δέν έφαι- 
νετο όσον ηθελέ τις άναμείνει φαιδρός, καί διά παραλλαγής τίνος τών 
προσώπων καί έκβιάσεως τών συμβεβηκότων ήδύνατο νά παραβαλη τον 
χορόν εκείνον πρός τόν « ballo in lnascbcra spcndichssimo » 
τόν πρόδρομον τής καταστροφής, διότι ακριβώς μετά ’έν έτος έδικα,ετο 
έν τω κακουργοδ-.κείω ό Άλ. Σούτσος διά^τά ΙΙρολεγόμενα τοϋ«Περι- 
πλανωμένου» ού ή δίκη καί καταδίκη ύπήρξεν έκ τών ισχυρότατων κτυ 
πων τής Βαυαρικής δυναστείας. Ή σχετική όμως μελαγχολία απεδοθη 
τότε ούχί εις μαντικήν τινα δύναμιν τού βασιλέως άλλα εις τας οικογε
νειακής αντιζηλίας, αϊτινες άπό τού 1856 ύποδαυλισθεισαι κατά τάς 
έορτάς έκείνας ειχον καταστή γνωστά- εις πολλούς κύκλους ήμεδαπούς 
τε καί εξωτερικούς'. Τό κατ' εμέ, παρατηρήσας μετά άλλων φίλων την 
τοιαύτην’όψιν τού μακαρίτου άφήκα πρός στιγμήν πάν σχόλιον περί τού
του καί ήρκέσθην εις τήν εύχάριστον έκπληξιν, ήν ήσθάνθην οτε περιερ- 
χό-αενος τάς διαφόρους ομάδας καί άπευθύνων δύο λε'ςεις εις πάντα, ον 
τυχαίως συνήντα, προόρισε καί εις έμέ τήν φράσιν «έχε: πολλά φώτα» 
καί υ.ετέβη εις τούς παραπλεύρους μου, ίνα τιμήση αύτούς δια σημαντι- 
κω-='οων ίσως ποοσφωνήσεων, έξ εκείνων άς σοβαοώς προσεδοκων τινες 

I τών παοευρεθέντων, νομίζοντες μάλιστα ότι καί εις προσωπικήν γνωρι-
υ.ίαν έπεθύμει ό βασιλεύς νά έλθη πρός αύτούς. Δέν είναι ένταύθα η κα
ταλληλότερα περίστασις πρός άνάκρισιν^καί άνεύρεσιν έαν τότε η τώρα 
πλεονάζουσιν οι ποθούντες νά τιμώνται διά τοιούτων βαρυσήμαντων λέ
ξεων έν άναλόγοις εύκαιρίαις· είξεύρω μόνον οτι τό "ΡΌΨ-ζ 
πολλοί) άηδέστερον κατά τινα δημοτικόν χορόν, οστις έδόθη έν Νεαπολει 
υ,ετά τήν εις τόν κόσμον έλευσιν τού εσχάτως νυμφευθέντος διάδοχου 

I ’Ιταλίας, τόν ’Ιανουάριον τού 1870, υπό τού τότε διαοο/ου άζοαη
καί πρίγκηπος Ούμβέρτου καί τής πριγκ-.πίσσης Μαργαρίτας. ΙΙαντες οί 
παοεστώτες συνωθούντο κατά τήν παρέλασιν τών πριγκηπων έννοούν- 
τες νά τιμηθώσ-.ν ίδια διά τίνος λέξεως τής συμπαθητικής ήγεμον-.δος.

Ή άπό τών βασιλέων εις τό άτομόν μου μετάβασις είναι άναντιρ- 
οήτως λίαν άπότομος’ άλλ’ όταν αίσθάνηταί τις οτι παρέτεινε την,έπι- 
σκεύίν του εις βαθμόν παρά πολύ όχληρόν,επιτρέπεται, νομί,ω. να εζέλ- 
θη καί διά. τής θυρίδος. ’Όταν δηλαδή εις μακρόν λόγον έπασχολή τους 
άναγνώστας ξένου πονήματος, έστω καί όταν τό άντικείμενον τού λόγου 
ήναι τοσούτον σοβαρόν ώς τό κατεδαφισθέν θέατρον Μπούκουρα. όυναται 
νά πεοιαυτολογήση,' άρκεϊ μόνον νά κατάληξη: Καί λοιπόν οτε συνεοη η 

£ έπανάντασις τής ί Οης πρός τήν 1 Ιην ’Οκτωβρίου, τό ιταλικόν μελό
δραμα είχεν άρχίσει πρό 5 ή 6 ήμερων. ΊΙ έπί τού θέατρου,επιτροπεία, 
ήν ή Αύλη έφρο'ντιζε νά καταρτίζη έξ εύνοουμένων αύτης, έν οίς ,ικανοί 
πάντοτε άξιωματικοί, είχε στερηθή ενός τών κυρίων μελών της, άνωτε-
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ρου άςιωματικου, όστις μετά την έξωσιν τοΰ βασιλέως είχεν άδικαιολο- 
γητως όλως καταφύγει εις Κέρκυραν, φίλος μου δέ έπαναστάτης λοχαγός 
τοΰ πεζικού τότε και τώρα ανώτατος—λίαν εύλόγως—μεταβάς παρά τώ 
κ. Ο. Ζαίμη, υπουργώ τών Εσωτερικών, εισηγήσατο αυτοί την ιδέαν 
οτι εγώ επιθυμώ διαπύρως νά ονομασθώ μέλος της έπιτοοπείας, καί έν ώ 
περιπτώσει διωριζομην έγω, έδέχετο καί εκείνος νά μετάσχη της επιτρο
πείας ώς αντικαταστάτης τοΰ άποχωρήσαντος αξιωματικού. () κ. Ζαί- 
μης δικαίως λίαν έδίστασε νά μοΐ πέμψη τοιούτον διορισμόν, όστις ήδύ- 
νατο νά εκληφθή ώς προσβλητική ειρωνεία, διότι ούδένα άλλον μοΐ είχε 
απευθύνει ή έπανάστασις—καί ούδένα είχον, έννοείται, ζητήσει. Έπί τέ
λους πεισθεις ύπό τοΰ φίλου λοχαγού ότι ζωηρός μ’ έολεγε πόθος νά 
επιτηρώ τά τού μ.ελοδράματος πρόσωπα καϊ πράγμ.ατα ύπέγραιύε δύο 
έγγραφα έν οις κολακευτικώτατα μνημονευομένου τού πρός τήν καλλι
τεχνίαν εκτάκτου ημών ενδιαφέροντος παρεκαλούμεθα νά άναλάβωαεν 
τά σοβαρά καθήκοντα τών μελών τής έπιτοοπείας τοΰ θεάτοου. Καί 
τωόντι τοσοΰτον σοβαρώς έςετελέσαμεν ταΰτα. ιύστε καί ποινή συνεο'-α- 
σθώμεν άμφότεροι έν τή Συνελεύσει διά τήν σύνταξιν τής πολιτεία:.εΐχο- 
μεν συνεννοηθή καί μετά τών δύο άλλων διατηρηθέντων έκ τού παοελ- 
θοντος μελών πρός σύνθεσιν καί έκδοσιν νέου κανονισμού, όστις μέχοι τής 
κατεδαφισεως τού θεάτρου Μπούκουρα έμ.ενεν άκόμ.η τοιχοκολληυ.ένος έπί 
τών ξύλινων στύλων τού πανελληνίου θεάτρου. Αλλά τά καθήκοντα τών 
επιτρόπων ειχον καταστήσει πράγματι σοβαρά αί συχνά; τότε διαδηλώσεις 
υπέρ τού Αλφρεδου. ών τινες κατεληγον εις το θέατοον και ών ένεκα είς 
συνάδελφος συνεβούλευσεν έν άγνοια τών άλλων τήν ποωτανωνίστοιαν 
άοιδόν τής Traviata άντΐ Alfredo, Alfredo, νά λέγη Alberto. 
Alberto, ΐνα μή καταβιβάζηται έπί τής σκηνής τό όνομα τοΰ επιδόξου.

II άθώα αυτή άλλαγή ούδεμίαν ένόχλησιν καί ταραχήν ήδύνατο 
βεβαίως νά προκαλέση’ άλλ’ ή τήν Traviata κδουσα ήτο κατά τύχην 
λίαν συυ.παθητικη και είχε μορφώσει ευρυ και ισχυρόν κόυ.ν.α. ούτινο: 
ηγούντο ευάριθμοι τινες νέοι έκ τών ημετέρων, ενώ ή ποό τής συαυ.ε- 
τοχής ήμουν εν τή επιτροπεία παραγγελθείσα εις Μεδιόλανα έξοχος άοι- 
δος και μετ ήμερας τινάς άφιχθεϊσα δέν ήτο μέν χαρίεσσα καί κοαψή. 
άλλά ύπερέβαινε πάσας σχεδόν τάς πρό αύτής έλθούσας ενταύθα Ιτα
λίδας πρωταγωνίστριας, πλήν ίσως τής Rita-BasSO. καί ώς τοιαύτη 
δικαίως κατεκτησε την βαθείαν εκτιμησιν. την συμπάθειαν καί τον θαυ
μασμόν άπάσης τής κοινωνίας, ήτις. έάν ύπό άλλας ήοευ.ωτέρα: πεοι- 
στάσεις εψαλλεν αυτή έν τώ άθηναϊκώ θεάτρω,πολύν χρόνον θά. έπησχόλει 
σχολιάζουσα τήν μουσικήν αύτής τέχνην. ’Αλλά τί νά γείνη π:ό: άπαλ- 
λαγήν και τών θεατών και τής άδικώτα.τα συριττου.ένης άοιδού καί τής 
Ξττ'.τροττΐζς 7.770 τών ζφορτ,των Ενοχλήσεων τών ζο[Λ{ζαταρχών ττ,ε I 1‘Π- 
viatA. οίτινες ούτε εις τάς φιλικάς καί συναδελφικάς ήμών παοακλήσεις 
εκαμπτοντο. ούτε εις τάς αύστηροτέρας παρατηρήσεις περί τής κάκιστης 
ιδέας,ήν ήθελον συλλάβει οί ξένοι περί τής απειροκαλίας καί άναισθησίας 
ήμών, μή συγκινόυμένων έκ τής άθανάτου λ.χ. ηθοποιίας καί μελωδίας. 

υ.εθ’ ής ή ύπ’ εύαρίθμ.ων εύτυχώς συριττομένη παρεστησε τήν Somiani- 
bula καί έπιβαλλόντων παραλόγως εις ήμάς αύτους τήν ύπέρ τής 
άλλης ποοτίμησιν, μόνον καί μ.όνον διότι ήτο φιλομ-ειδης και φιλοπαιγ- 
μων. Τό πράγμα άπέβαινε τή άληθεία κωμικοτραγικόν καί διά τήν σκη
νήν καί διά τούς θεατάς καί δι’ ημάς τους άγρύπνους φρουρούς τών 
περί τό ιταλικόν μελόδραμα.Έστιν δτε ήναγκάσθημεν νά εΐσέλθωμεν τι- 
νές έξ ήμών εις τά δωμάτια τής φιλομειδοΰς διά νά τή έπιβάλωμεν 
όλιγωτέραν χρήσιν τών ^αρίτων αύτής έπί τής σκηνής, άλλα τας νου
θεσίας ήμών έχλαμβάνουσα όπωσοΰν προσβλητικής ήρχιζε νά κλαιη 
θερμά δάκρυα έπιφωνοΰσα «δέν τούς γνωρίζω, σάς ορκίζομαι,αύτούς που 
θορυβούν δι’ έμέ». Τήν άλλην εσπέραν εΐχομεν τούς εύλογους λυγμους 
τής θαυμαστής πρωταγωνίστριας, τήν αϊφνιδίαν άποχώρησιν της έκ τής 
σκηνής καί τήν κατόπιν άγόρευσιν πρός τό κοινόν Ισπανού τίνος βαρυ
τόνου, όστις τήν εσπέραν έκείνην ύπεκρίνετο τον Εβραίον έν τώ ομω- 
νύμω μελοδράματι καί όστις έξ εύγενών τωόντι καταγόμενος και 
εύρών λίαν δριμείας τάς περί τού διαβήματος αύτού έπιτιμησεις. άς 
τώ άπηυθύναμεν διά τίνος ύπαλλ.ήλου έκ τού θεωρείου μας, μάς εμη- 
νυσεν άπάντησίν άρχομένην άπό τών λέςεων «elites a niadanie la 
commision». ’Εννοείται ότι ή έπιτροπεία ίκανοποιήθη παρά τοΰ ευ
πατρίδου βαρυτόνου ζητήσαντος τήν έπιούσαν συγγνώμην τή μεσολαβή
σει φίλου του τίνος γραμματέως πρεσβείας’ άλλ.ά αι ενοχλήσεις αυτής 
δέν έπαυσαν καίτοι τού επεισοδίου έκείνου έπενεγκοντος συναισθησιν τινα 
εις τούς φίλους ήμών κομματάρχας τής μικράς, ώς τήν ώνόμαζον, οιτι- 
νες κατενόησαν, έπί τέλους.ότι ήμάς τε καί τήν έπανάστασιν ήδίκουν πα- 
οιστώντες αύτήν ώς έν ’ίση μοίρα τιθεϊσαν τάς περί νέας δυναστείας φρον
τίδας καί το ύπέρ συνήθως κομψής άοιδού ένδιαφέρον. Εύτυχώς εκτοτε 
πεοιωοίσθησαν εις εύφυολογίας. καθ’ άς ή μάς άνεμίμνησκον τι εςεφω- 
νησαν οί γέροντες τής Τροίας άπό τών Σκαιών Πυλών θαυμάζοντες τήν 
Ελένην ή έδίδασκον ημάς ότι τελειότεροι είναι καί μάλλον πεπολιτι- 
σμένοι οί θιασώται τής φυσικής καλλονής ένουμένης μετά τίνος τέχνης 
έστω καί μέτριας ή οί λάτρεις ενός μόνου καλλιτεχνικού είδους τού τής 
μουσικής, όταν μάλιστα ή φωνή έξέρχηται άπό τοιούτων παχυλών χει- 
λέων εύούτατα άνοινομένων ύπό τηλικαύτην ρίνα' διότι ή δυστυχής εκείνη 
άοιδός, ήτις διά τής μεγάλης αύτής τέχνης έχρησίμευσε τόν χειμώνα 
τού 1 86’2 ώς ή τερπνότερα καί άνακουφιστικωτέρα παρέκβασις άπο τών 
άλλων οοβερών τής εποχής μεριμνών,εϊχεν άδικηθή πως ύπό τής φυσεως 
κατά τά μ·έρη ταύτα τής μορφής.

'Οσάκις εκτοτε άκούω νά λέγωσιν ότι ή θεία ΙΙρονοια σκλ.ηρώς ετι- 
υ.ώοησε τούς μετασχόντας τών ύπέρ τής πτώσεως τού μακαρίτου Οθω- 
νος άγώνων «έχετε δίκαιον, ψιθυρίζω κατ’έμαυτον, και πρώτοι υπε- 
στημεν τήν ποινήν τήν έκ τής έςώσεως, μετά φίλου μου στρατιωτικού 
δεχθέντες νά φροντίσωμεν ύπέρ προαγωγής καί καλλιέργειας τοΰ καλ
λιτεχνικού αισθήματος άπό τών σκηνικών σανίδων τοΰ θεάτρου Μπου- 
κουοα κατά τήν έπαναστατικήν τοΰ 1862—63 περίοδον τού Ιταλι
κού μελοδράματος».

’Εν Άθήναις τή 15 Φεβρουάριου 1897 ΟΛ1 L—1.1 i. ΙΑΑΙ'.ΙΙΟΪ
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ΛΙΙΗΪΔ1ΙΣΑ ΝΑ ΚΛΑΙΩ

ΙΓ ανΟρωπότης άπασα έν τή οδύνη πλέει' 
Ο εις στενάζει απ’ έδώ, ο άλλος έχει κλαίει' 

Τρίτος εκτάδην κείτεται έπί θανάτου κλίνης. 
Καί άλλος θύμα έπεσεν οΐκτρότατον τής πείνης. 
"Οπου στρα&ώ σπαοακτικάς σκηνάς Οά συναντήσοι 
Καί στρέφομαι περίτρομος ευθύς προς τά όπίσω. 
’Αλλά κ’ έδώ τό ομμα μου όπως καί ποίν προσβάλλει 
II θέα άλλων συαίοοοώιν, κ' έν αγωνία άλλη

Ζητώ ώς οασιν θνητόν καν ένα ν' απαντήσω,
Οστις νά μ’ εί'πη—ευτυχής κατώοΟωσα νά ζήσω— 

Ματαίω; ! δεν συνήντησα μέχοι τού νύν κανένα, 
ΙΙτένισα τά ou-αατα απάντων δακουσμένα' 
Καί κλίνουσα τήν κεφαλήν δάκου θερμόν έκχέω 
Άλλ οΐμοι κλαύσασα πολύ, απηύδησα νά κλαίω. 
Λύ'οιον πλέον τ’ ομμα μου δάκουα δέν Οά έχη, 
Ως νεοελιόδης ούοανός ενίοτε δεν βρέχει 

'Ομοίως τήν καοδίαν μου ή λύπη Οά βαούνη 
Χωοίς ούδ' έν καν δάκουον τό ομμα μου νά χύνη. 
Βωβόν πλέον τό άλγος μου Οά κλείεται εντός μου 
Θά ήναι μόνοι μάρτυρες έγώ καί ό Θεός μου’

Σ. Δ. II. Σ. ’Αιιφοτέοων τών Ανωτέρω έντυλώς <ϊνι·κδύτων καί ιιευ’τών 
περιπαΟείας ποιιιιιατίων τής πολυκλαύότου Φωτεινής Οΐκονοιιίΰοι· 
τήν οηιιοήίευιίιν όφείλοιιεν εις τήν χορηγίαν τής εύγενοϋς κυρίας Σο- 
οΐας I. ΝικοΧαΐδοι·. Αδελφής τής ιίυμπιιΟεήτιίτης ποιητρίας.ΊΙ Φωτει
νή Οίκονοιιίόοι* ανήκε μέν εις Σχολήν, ήτις ύο’ηιιέραι φαίνεται έγκατιι- 
λειπομένιι, Αλλ’ έν γένει τό .ποιητικόν της έργον κατέλιπε πολλής Ακτί
νας, ή δέ μελαγχολία ή περιίΐιίλλουόα τούς τρυφερούς Στίχους αύτής 
δέν ϋ.πήοξεν έπί.πλαοτος καί Επιδεικτική, και όταν Ακόμη ίι οδύνη αυ
τής έφΟανεν είς τήν υπάτην, δέν κατε.πνίγετο. Αλλά τουναντίον έξημε 
καί ένίΣχυε τήν Στοργήν αύτής πρίις τήν Ανθρωπότητα καί τήν πά- 
ΣχουΣιτν Αρετήν. Οί Ατονοι αύτής ίιο'αν ειλικρινής έκφραοΊς [Ιαρυαλγού- 
Σης καρδίας, ένέχουΣα τήν Αλήθειαν τών άγνοτέρων αίο’Οιιμάτοιν. ατινα 
έξεδήλου έκάΣτοτε δια τών αϊο'Οηματικιοτάτων ποιάΣεών τιις. ΔιΑπυοοε 
λάτοίς τών ΜουΣών ή Φωτεινή Οΐκονοιιίΰον Συγκαταλέγεται ηετάτών 
ολίγων εκείνων γυναικών, αϊτινες έπιτυχώς παρ’ ήμΐν έπεδόΟιιΣαν εις 
τήν Φιλολογίαν, ονχί δέ απαί; πού ετών έΣτόλιΣε καί τήν «ΙΙοικίλιιν 
Στοάν» δι’ ωραίων έργων αυτής.....

Καί όπως τό ήοαίστειον τό καΐον ύπογείως,
Θά καίη καί τό στήθος μου ό πόνος μου ομοίως.
Καθώς καί πρίν αείποτε εις συμφοράς τάς ξένας
Θά έχω τής καρδίας μου τάς πύλας ανοιγμένα;'
Ό πένης, ό ανέστιος, τό όοφανόν, ή χήρα,
Εκείνος, ον έκήουςεν απόκληρον ή μοίρα,
ΙΙάντες αυτοί Οά μ’ έχωσι θερμήν προστάτιδά των, 
Σπογγίζουσαν μετά στοογής μητοός τά δάκρυά των.

ΑΙ1ΟΧΑ11ΈΤΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΙΙΑΙΈΑΗΟΝ (*)

Χαΐρε παρελθόν μου. πλήοες αναμνήσεων ένΟέων
Σε αναπολώ, μέ πόνον.

ΙΙάντα πόθον σύ εγκλείεις καί παν ονειρον ωραΐον
Τώίν νεανικών μου χοόνων !

Νά σε λησμονήσω ποέπει’ διατί νά στρέφω τ ομμα 
ΙΙάντοτε πρό: τά όπίσω !

Δεν απίθανες σύ πλέον, δεν παοήλΟες' μη τό πτιομα 
Δύναμαι νά αναστήσω !

Διατί νά χύνω δάκρυ, τήν ζωήν νά αναλίσκω
Δι ’ ήμερα; παρελΟούσα; !

Καί ν αναζητώ) ματαίω; όλβον, όνπεο δέν ευρίσκω
II εί; έποχάς φυγούσα; !

*Λς σε λησμονήσω, χαΐρε' καί εις τό παρόν άς τείνω
"Ολη εύθυμο; τήν χεΐρα'

Χαίοετε καί σείς, Αθήνα·., ά; μετ’ ου πολύ χαίνω.
Καί σύ χαΐρε, χαΐρε λύρα.

Χαΐρε, ποίησις, Οεότη;, ήν έλάτρευ’ ή ψυχή μου 
Καί ήν μέλλω νά αοήσω.

ΣύγννωΟι αν ποτέ πλέον δέν Οά ψάλλη ή αωνή μου.
Αν τά χείλη μου Οά κλείσω.

Μετά άλγου; σέ αφίνω, μετά σπαραγμού καρδίας
Μέ τό δάκου εις τό ομαα.

Αν τά πάντα λησμονήσω, αναμνήσεις συ αυοία;
Θά υ.οί αέοης' καί τό στόμα

ΙΙάντοτε Οά ΔιΟυοίζη έν ασυ,άτιον. έν αέλος.
Ώ Οεότη: ποοσαιλή; μου'

Δεν Οά γοάφω. πλήν Οά άδω' καί έν άσυ-ασι τό τέλος 
Θέλω οΟάσει τής ζωή; μου.

‘, Έγοά'οη έπί τή έ; ΑΟηνώίν αναχωρήσει τή; ποιητρία;.

’ Αθήνα·. 187'2
4- ΦΩΓΕΙΜΙ Λ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ
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ΠΟ τό σφρίγος τό πνευματικόν, ύπό την έντα- 
σιν τών'άκτίνων άρρενωπών ποιητικών εμπνεύ
σεων, έκυοφορήθη ή παοθένος.

Μέ τάάσματα κχί τάς στροφάς κχί τά θού
ρια καί τους εθνικούς πχιχνχς καί τχ έλεγεϊα 
ηύςηνθη εις σώμα κχί κάλλος.

Καί ή χάρις άνεπτύσσετο εις θέλγητρα.Κχί 
τχ θέλγητρα κατέληγον εις τήν έςιδανίκευσιν 
τών αισθημάτων, τχ οποία έβλχστχνον ύπό τήν

σκεπήν άρτιας πνευματικής καί κοινωνικής μοροωσεώς.
*

Ηνήσκων ό πατήρ τήν άφήκε παιδίσκην. Καί ή παιδίσκη αύτή έκ- 
τοτε έζη ώς ή τελευταία ποίησις του πατρός. ώς τό τελευταίου ονειοον 
τού ποιητοϋ....

Έζη ή Ό.Ιγα Άριστ. Ιΐα.Ιοωρίτοί', όπως ζή μία άκτίς, εις ϊασμος, 
εν στρουθίον. 'Γην ζωήν του αισθήματος καί τοΰ οωτός' τήν ζωήν τών 
μύρων καί τών κελαδημάτων. Ζωήν συγκρατουμένην άπό τούς παλμούς 
τών βαυκαλημχτων μόνον.

Άλλ’ ή τοιαύτη ζωή—άλλοίμονον !-—εϊνε πολύ σύντομο;.
Καί ή Όλνα άπεθανεν.

Τάς τελευταίας μελαγχολικχς ήμε'ρχς της διήλθεν υπό τά πυκνά φυλ
λώματα τής Κηφισσίάς.

Τό βλέμμα της έναμίλλως μέ τήν καρδίαν—· τό πρώτον, θυρίς τής 
δευτέρας— διηνοίγετο όλονέν έν μέσω άνθηράς βλαστήσεως, γύρω πανο
ράματος χαρίεντος φύσεως φιλήδονου.

Καί ό’σω ένισχύετο έν τή φορά τοΰ αισθήματος ή καρδία, τόσω το λε
πτοφυές έξ έτε'οου σώμα ώχρίχ, ένέδιδεν εις τόν πυρετόν καί τήν έξάν- 
τλησιν.

Αί ώοαι παρήρχοντχι έν όνείρω, άλλ’ ή σάρς ύπεσκάπτετο, έκλ·:- 
νείτο.

ΊΙ νόσος κρυφή, ώσεί μη τολμώσα νά έγγίσν, άποτόμως τήν άβοάν 
σάοκα. ήονετο σκεπασμένη μέ οόδα.

Άκοιβώε. οπω: τόν δριαύτεοον πονον κούπτοαεν πολλάκΐί ύπό τό k k k k ι kμειδίαμα.
Καί 'έζη καί διήρχετο τάς συστάδας τών άνθέων μέ έν όνειρον έν τή 

ψυχή—ονειρον ο’ίμοι! ανεκτέλεστου.

Αί πρώται θερμαί ήμέρχι τοΰ ’Ιουλίου άπεμύζων τά φύλλα καί άπερ- 
ρόφων τά. μΰρα τών ύστάτων τοΰ έαρος άνθέων,αί δέ νύκτες σεληνοφεγ- 
νεϊς,έφώτιζον τήν ήρεμον έκείνην καί σιγηλήν νέκρωσιν τών πετάλων.

Μίαν τοιαύτην νύκτα έκοιμήθη ή κόρη τοΰ ποιητοϋ ήσυχα, μέ πνοήν 
μόλις διαφαινομένην.

ΙΙερί τό λυκαυγές αφυπνίζεται μέ τό στήθος πιεζόμενον ύπό δύσ
πνοιας.

Ο ήλιος άνατέλλει, άλ.λ’ ή ζωή της δύει.
ΊΙ κόοη έσπευσε νά συνάντηση τόν περιπαθή ψάλτην τών «Μνημο- 

σύνων»....

ΊΙ καρδία, ήτις έθανάτωσε τόν πατέρα, αύτή ή καρδία έξήπλωσε 
νέκραν καί τήν κόρην. Καί αί δύο καρδίαι άπέθανον ένωρίς, διότι ήσθάν- 
θησαν πολύ βαθέως τά αισθήματα καί τάς άπογοητεύσεις.

ΙΙώς νά ζήση ή ϋπαοξις εκείνη ή διαφανής, θά έλεγε τις. ή ονειρό
πλαστος ;

Καί άφήκε τήν τελευταίαν πνοήν—ό.τι την συνέδεε πρός την γην—· 
ανάμεσα εις τό μοσχοβόλημα τών κήπων τής δροσολούστου Κηφισσίάς, 
αακοαν τοΰ κόσμου, μακοάν τής πόλεως.
< I , , 1 , 1 1 . , . , , . >Αυτός ο θάνατος της. προελθίον ες αναιμίας,εκ παγετώδους πυρετού, 
ποοδίδει τό εύθοαυστον τοΰ οργανισμού της, τήν λεπτορυα παρθένον, ή: 
σώμα καί πνεύμα ήμιλλώντο έν άβρότητι καί γλυκύτητι.

Σαβανωμένη μέ τούς λευκούς τής παρθενίας πέπλους, μέ τον νυμ- 
οικον στέοανον έπί μετώπου ψυχρού, μέ τάς χεϊρας συνδεδεμένας. ή κόρη 
τοΰ ποιητοϋ έουγε μακράν τών ’Αθηνών, νεκρά.

Κόρη τοΰ Βάρδου τών έθνικών ονειροπολημάτων καί πόθων, κόρη 
ποιητοϋ όντως έθνικοΰ, απροσβλήτου έν τή εθνική συνειδήσει. ποιητικόν 
έπόθησε τόν τάφον.

ΙΙοοαισθανθεϊσα τον θάνατόν της. έζήτησε νά ταφή πλησίον τοΰ έμ- 
πνευσμένου πατοός της. ΊΙτο ή τελευταία έντολή, ή μόνη χάρις ήν έζή- 
τησε : το κομψόν σώμά της ν' άναπαυθή εις τόν οικογενειακόν έν Μα- 
δουρή τάοον. παρά τό κύμα τής θαλάσσης.

Καί ύπό τούς ειλικρινείς θοήνους καί τών θαυμαστών αυτής καί τών 
θαυμαστών τοΰ πατρός της. εκείνου, όστις έάν έζη θά ητο ό μόνος, όστις 
θά ήδύνατο άξιον νά τή γράψη έλεγείον, άπεχωρίσθη τών ’Αθηνών.

<> εύσεβής πόθος τής γλυκύτατης καί μουσοφίλου παρθένου έπληρώθη.

Απαλόν καί γλαυκόν τό κύμα ώθησε την νεκροπομπόν νήα καί 
έφεοε τήν ποντοπόοον, άλλ' άψυχον ταξειδιώτισσχν πλησίον τής μεγά
λη; καοδία; τοΰ ποιητοϋ καί γαλήνιου παοέδωκε τό σκήνωμα τή: ονει- 
οώδους κόρης εις τά σκελεθρωμένα στήθη τοΰ πατρός. όστις τόσον έπό- ί ·/νδσεν sv τη -ωη.

Καί έναπετέθη έκεϊ καί τά λευκά άνθη μέ τά οποία έστόλισαν. έσκέ- 
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πασαν οί ’Αθηναίοι της Όλγας τό φέρετρον, έσκόρ-ισαν ώς ευσεβή χαι
ρετισμόν τό μύρον των εις τόν τάφον τού ποιητού.

Την νεκοάν ύπεδε'χθησαν οί χωρικοί της νησίδος μέ δζδας φλογο- 
βόλους.

Καί άπό τό άφθονον, τό τρέμον, τό μελαγχολικόν καί πενθιμον φως 
τών λαμπάδων,οίαι ηρμοζον εις την εκλεκτήν νύμφην τού θανάτου, ύπό 
τήν έςόχως ποιητικήν καί αρχαιοπρεπή εκείνην συνοδίαν ήχθη τό φε'ρε- 
τρον εις τόν μοιραϊον σταθμόν.

Ύπό τό φεγγοβόλημα εκείνο ποια έθάπτετο ζωή ! Καί έτρεμοσβυνον 
αί λάμψεις καί αί φλόγες είλίσσοντο εις τήν αύραν, ώς ποιητικά·, εμ
πνεύσεις φεύγουσαι εις τήν έπε'λασιν τού θανάτου.

Παρά τήν ελαίαν κάτωθεν τής όποιας καθήμενος ένεπνεετο και εστι- 
χούργει ό επιφανής ποιητής, εκεί παρά τάς αύτάς ρίζας καί παρά τά 
λείψανα τού πατρός έτάφη μία αρμονία—ή ’Όλγα Βαλαωρίτου—· άνε- 
παύθη διά παντός μία ύπαρςις ανθηρά καί μειλίχια, άβρά παρθένος — 
άγγελος αθανασίας.

ΛΑΦ.ΧΙΣ

ΟΛΓΑ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ

"Αν filial Χάρος ςςαλαιίτιις, filial καί Χάρος πά.άότιις !
Έάϋ κι' άν έζηο'ες έόέο γιά έν’ άλλον κόιάιο έπλάιίτπς, 
Κ’έρχομαι Χάρος λυτρωτής. κι’απλώνω και άέ πιάνω 
Κ’ ΐ'κεΐ ποϋ ανθίζουν οί ϋυχές, έκεΐ άπαλίι οΐ·. γέρνω.

"Αν ιΐιιαι Xiiooc "αλαιϊτίκ·. εΐιιαι καί Χάοος πλάιίτιις,
Έγώ <5έ κήπους ιί'όδηγώ ποϋ ιΐΰ όνειροψαντάιίτεις, 
ΙΓ άλλοτε τούς έάτόλιζες. προτού τίι μάτια ανοίξεις, 
Κ έρθεις έόι'ο ιίτίιν άΟςςημιά. τόάη ομορφιά νά δείξιις.

"Αν εΐιιαι Χάρος χαλαιίτίις, εΐιιαι καί Χάρος πΰ,άοτιις.
Τής αρμονίες της μυιίτικές ποϋ τές ϋνχιιφογγράιίτε ις. 
ι-ιίι της άκοϋιΐης καθαρά μέιΐ' ιϊτόν πλιιτϋν αιθέρα. 
Ποΰ λάμπει ή Λΐ’ηιΟίλευτη κ' ή μαγεμένη ήμερα.

"Αν εΐιιαι Χάρος χαλαότιις, filial καί Χάρος πλάότιις. 
Γάμος εΐνε τό ζόόιάου και <ίϋ όέν έο’τοχάιίτεις.
Νιιγείνμς νύφη όμορφονιά κΤ>μορφοςϊτολι<5ηένη
Στ ίι μαύρη γη ποΰ τόν άνάό τρυγάει καί τόν μαραίνει.

"Αν ιϊααι Χάρος χαλαοτής, ιϊααι καί Χάρος ίίλάοτιις.
Ταίρι Οά βρουν τίι νιάτα <ΐον τό νιό ποϋ ι>ΐ· ότογάο'τΐ'ΐς, 
ΙΙοΰ Οίι Φυλάει ιίτόν ύπνο ιίου τ'άπάρΟενά οου κάλλη. 
Καί 0<ι προάμένη ττιν αυγή ποΰ Οά ξυπνιίόμς πάλι !

’Ιούλιος 1897' Μ. ΜΑΑΑΚΑΣΙΙΣ

’Αξιότιμε φίλε κ. ’Apdtvn,

'Η Φυσιολογία ΠαβΐΆν τού Alibert εΐνε έκ τών βιβλίων εκείνων, κατ’
έμην κρίσιν, τά όποια εΐνε προωοισυ,ένα νά μή γηοάσωσι ποτέ, διότι ή παρέ- 
λευσις τού χρόνου, αντί νά καθιστά αύτά άχρηστα, φαίνεται τουναντίον, προσδί- 
δουσα τούτοις νέαν ζωήν, μείζονα δέ αξίαν καί χρησιμότητα.

Προ ετών, διά τής «'Εστίας» έδηυ,οσίευσα ώοαιότατα μέρη τού βιβλίου, οίον 
α·’ περί Δικαιοσύνης, Φιλίας καί ’λγωΐ/γιοΐΐ 'έξοχοι μελέτα·, τού συγγραφέως’ 
αλλά τό αριστούργημα τού "έργου τούτου τού Alibert, αποτελεί αναμφισβητήτως, 
τό Οίκογενειακον Συσπόσιον τού II λοζτάργον, ίπεα, ένδίδων εις τήν ευγενή σου 
πρόσκλησιν, πέμπω σήμερον, ϊνα καταχωοισΟή έν τή «Ποικίλη Στοά» τού 1898.

Εινε αδύνατον νά μή άναγνωσΟή κατ’ επανάληψην, νά μή συγκινήση, νά μή 
απόσπαση τά δάκρυα τών αναγνωστών, διότι ό Alibert κατείχε τό μυστήριον, 
έμβαθύνων εις τήν έξέτασιν καί άνάλυσιν τών ήθικών ήμών αισθημάτων νά συγ- 
κινή διδάσκων καί νά τέρπη συγχοόνως.

Τό Οίχογεν ιαχον Σν/ιπο'σιον του Πλοντάργ ν εΐνε απαράμιλλος διδασκαλία, 
έξοχος σκηνή οικογενειακού βίου.

’Εν τούτοις, έπίτρεψόν μοι, φίλε κ. Άρσένη, νά σε θαυμάσω, διά τήν αξ'.ε- 
παινον έπιμονήν σου. ΚατορΟοϊς, έν εποχή πλήθους σχεδόν πνευματικής στειρω- 
σεως, έν εποχή κλασικής πεζότητος ιδεών, ένθα τό συμφέρον, ή ύλη καί ή ιδιο
τέλεια ποωτοστατοϋσιν έν πασι, ν' αποσπάς καί νά συγκεντροΐς εν τή «Ποικίλη 
Στοά» σου τήν έκλεκτοτέοαν πνευματικήν έονασίαν, γινώσκων όέ τόσον επιμε- 
λώς καί τόσον έπιχαρίτως νά συνδυάζης τό τεοπνόν μετά τού ωφελίμου, ανεόει- 
ξας διά τών άτρύτων σου κόπων τήν «ΓΙοικίλην Στοάν» πρότυπον, αληθώς, ’Ε
θνικού Ημερολογίου, διό, δικαίως καθίστασαι άξιος ου μόνον ειλικρινών συγχα
ρητηρίων, αλλά καί ανυπόκριτου ευγνωμοσύνης.

Έν Κερκύρα τμ 8 'Οκτωβρίου 1897
Διαεελω μεεά ΪΔιαζοΰσης ς.γαπης χαι υποληψεως 

Πρόθυμος φίλος,
A. I. ΓΑΑΙΑΤΣΛΣ

ΤΙΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝ ΣΠΙΠΟΣΙΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΙΠΑΙΑΙΙΤ
kata τοχ ALIBERT

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ είνε, άναντιρρήτως, εν τών έςο- 
χωτερων πνευμάτων τών τιμησάντων την Ελλη
νικήν αρχαιότητα. Ινυριευμ.ένος απο θερμ.ον έρωτα 
ποός τήν επιστήμην, ής ήτο βαθύς κάτοχος, δεν 
ήσθάνετο εαυτόν ευτυχή ή όπόταν καθίστα κοι- 
νωνούς ταύτης τους όμοιους του. Ιον ΙΙλούταρ- 
χον ένδιαοε'ρει νά γνωρίσωμεν έν τώ μεσω τών 
τέκνων του καί εντός τής ίδιας αύτού εστίας. Εν

Χαιρωνείζ. τή γενεθλίω αύτού γή, πόλει τής Βο'ωτίας, συνελεγεν ουτος 
τ άςιώματα τής θείας εκείνης ήθιζ.ής. ήτις τοσαύτην παρεϊχεν ήδονην 
εις τούς αναγνώστης του..
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Ό Πλούταρχος έΟεώρει τήν φιλοσοφίαν ώς άληθή πανάκειαν. Με- 
τεχειρίζετο αυτήν. όπως παρηγορή τούς περί αύτόν διά τάς απώλειας, 
αΐτινες Θλίβουσιν ήμάς έν τω βίω.Γπήρςέ ποτέ πατήρ τούτου φιλοστορ- 
γώτερος: Έπανειλημμένως ποθεί πας τις ν’ άναγινώσκη τήν συγκινητι
κήν παραμυθίαν, ήν απευθύνει προς τήν σύζυγόν του Τιμοξένην έπι τω 
θανάτω θυγατρός άφαρπαγείσης έν τρυφερά ηλικία, προϊόντος του κοινού 
αύτών έρωτος. ’Αληθώς, ούδέν δυ σκολώτερον τού άνακουφίζειν τήν θλϊ- 
ύιν ιιητρός. Πιστός εις τα δόγματα τού Πυθαγόρου, ο Πλούταρχος, ήθελε 
νά τεθή φραγμ-ός εις τήν θλϊψιν, ώς καί εις τήν χαράν. 'II μετριοπά
θεια ήτο ή άρετή του. Άνατραφεις παιδιόθεν έν τή σχολή των σο
φών, δεν είχεν αντλήσει ές αύτής ή άςιώματα υπομονής, καρτερίας καί 
πραότητος.

Λέγεται, ότι ό ΙΙλάτων οϋδαμού ήτο εύγλωττότερος ή έν τοϊς κή- 
ποις τής Ακαδημίας. ’Αλλ’ έν τοϊς συμποσίοις έπρεπε ν' άκούση τις τον 
Πλούταρχον έκεϊ, έξεδηλούντο τής ύυχής του οί εύγενεϊς ρεμβασμοί’ 
έκεϊ, παρεδίδετο όλούύχως εις τήν οικογενειακήν συνδιάλεξιν. Ή ειλι
κρίνεια έβασίλευεν εις τάς ομιλίας του. Ούδέν έλησμ.όνει τις έξ όσων 
έπρόφερεν ό φιλόσοφος ούτος ό φέρων τόσην μακράν πείραν τών χρόνων 
καί τών ανθρώπων. Έκεϊ, τό παν συνελέγετο άπλήστως.αΤο συμπόσιον, 
έλεγεν, άπομακρύνει το μίσος’ φαίνεται, ότι τό ποτήριον τούτο τό έν τω 
μέσω τής τραπέζης μου τεθειμένου ώς νά ήνε πηγή άφθονος εύμενείας 
καί φιλίας δι έκαστον τών συνδαιτυμόνων μου. II πηγή αΰτη δέν έξαν- 
τλείται ποτέ δι- έμέ καί άν ακόμη ή δίύα μου καταπαύη».

Τά συμπόσια τού Πλουτάρχου ήσαν όμοια προς τα τού Σωκράτους’ 
ήσθάνετό τις τήν έπιούσαν αληθή εύχαρίστησιν, έ’νεκεν τής υγιούς διδα
σκαλίας, ήν ές αύτών άπεκόμιζεν’ ούτως, οί σοφώτεροι τής Ρώμ.ης καί 
τών ’Αθηνών άνδρες ήρχοντο έκεϊ,ίνα παρακαθήσωσιν έν αύτοϊς.Άπαντα 
τά. πορίσματα τής πείρας καί τού λόγου άνεκοινούντο έν μέσω τών δια
χύσεων γλυκείας καί αδελφικής, όντως, φαιδρότητος. Ό Πλούταρχος 
δέν έστερείτο φίλων’ ίερεύς ών τού ’Απόλλωνος καί συνάμα πρώτος τών 
Αρχόντων, έδέχετο συχνάκις τάς επισκέψεις τών συναδέλφων του’ ό 

πενθερός αύτού Λριστίων, ο συγγενής του Πατροκλής, Σέξτος ό άδελ- 
φιδούς αύτού, ό ποιητής Σωσικλής ό στεφθείς δίς εις τούς ΙΙυθικούς 
αγώνας. Θέων ό φιλόσοφος, Μάςιμος ό ρήτωρ. κάτοχος εύρείας καί 
ποικίλης παιδείας. Κλεομένης καί Τρύφων. βαθεϊς μύσται τής τέχνης 
τού Ασκληπιού, άπολαύοντες τής πλήρους έμπιστοσύνης τού οικοδεσπό
του. παοευοίσκοντο εις τάς νεωτέοας ταύτας συνελεύσεις. Εβλεπε τις 
ένίοτε έκεϊ καί τ'.νας τών περιφήμων έκείνων καλλιτεχνών, αΐτινες έδη- 
μιούργουν αθάνατον όνομα, προσθέτοντες νέας καλλονής εις τάς φυσι
κής τοιαύτας, διότι ο γέρων τής Χαιρωνείας ήσθάνετό ειλικρινή θαυμα
σμόν προς παν ένδοξον καί ονομαστόν.

Δέν μετέβαινέ τις ποτέ εις τά συμπόσια τού Πλουτάρχου εάν προ- 
σωπικώς δέν προσεκαλείτο. Απέφευγον νά δέχωνται έν αύτοϊς τά παρά
σιτα έκεϊνα άτομα, ατινα οί αρχαίοι άπεκάλουν <πτί("., καί τά οποία 

άπληστότερα άρπυιών, κατεβρόχθιζον τά έδέσματα τής τραπέζης τών 
Ελλήνων, χωρίς νά καθίστανται ούδαμώς εύάρεστα εις τούς αληθείς 
συνδαιτυμόνας’ κατά μ.είζονα λόγον δέν παρεκάθηντο έν τή τραπέζη, 
γελωτοποιοί, ώς έν τή αύλή τού βασιλέως Φιλίππου. Όλαι αί λοιπαΐ 
ήδοναί, μηδ’ αύτής τής έκ τής μουσικής παραγομένης, δέν έξισούνται 
προς τούς καρπούς σπουδαίας συναναστροφής. "Αλλως, ό Πλούταρχος, 
δέν έδέχετο παρ’ αύτω ή άνδρας σοβαρούς, πολιτικούς, ρήτορας, τρα
πεζίτης, έμπορους, σοφούς όλων τών συστημάτων. Ούτος, καίπερ προ- 
τιμών τά δόγματα τού Πυθαγόρου καί τού Πλάτωνος, ήτο έκλεκτικός 
φιλόσοφος, ώς δύναταί τις έκ τών έργων του νά κρίνη. Εξετίμα πάσας 
τάς γνώμας, ήρκει αύται νά έφερον τήν σφραγίδα τής σοφίας. Ήρύετο 
τό αληθές, όπου καί άν τούτο εύρίσκετο.

"Οταν ό Πλούταρχος προσεκάλει, έφρόντιζε νά όνομάζη τούς ετέρους 
συνδαιτυμόνας, διότι, δέν ήθελε παντάπασι νά συνάπτη έκείνους, οΐτινες 
δέν εΐχον συνδεθή προς άλλήλους διά τών δεσμών τής φιλίας καί τής 
συμπάθειας. 'II συνομιλία περιεστρέφετο πάντοτε έπί σοβαρών καί έν- 
διαφερόντων θεμάτων. Οί μετέχοντες τού συμποσίου, έκίνουν τά δυσκο- 
λώτερα ζητήματα, προέβαλλον τάς άπορίας των, έλυον προβλήματα 
συνδιελέγοντο περί διαφόρων άντικειμ.ένων, νομικών, πολιτικών ή ηθι
κών’ έδιδον παραγγέλματα περί τού πώς δεϊ τον βίον διάγειν. Ώμίλουν 
έπίσης περί γεωργίας, ώς καί περί τής καταλληλοτέρας καλλιέργειας 
καί συγκομιδής τών άμ.πέλων καί τού σίτου.

Ό οίνος τής Τανάγρας έμπνέει τον έγκέφαλον τών Βοιωτών. Οί 
μ.ετρίως πίνοντες έξ αύτού, όμοιάζουσι πρός τά δοχεία έκείνα. ών ή θερ- 
υιότης έπιφέρει τήν έξάτμισιν τής εύωδίας, άλλ’ ένίοτε, προκαλεϊ είδός 
τι ζάλης, οπερ έπαυξάνει στιγμιαίως τάς δυνάμ.εις καί συνεπώς τήν έμ- 
πιστοσύνην. ’Εν τω μέσω τών συνομιλιών τούτων τής τραπέζης, οί συν
δαιτυμόνες άφινον εαυτούς συχνάκις νά παρασύρωνται ύπό τής σφοδρό— 
τητος τών συζητήσεων. Ό συμποσιάρχης ήγείρετο πάραυτα καί έπανέ- 
φερεν ούτω τήν ήρεμίαν καί τήν ειρήνην μεταξύ τών διχογνωμούντων.

Ώς πάντες οί "Ελληνες, ό Πλούταρχος έπίσης, έξεφράζετο πάντοτε 
διά παραβολών. Ή ομιλία του ήτο ζωηρά, έπαγωγός, ανεξάντλητος. 
Εκ τών μετ’ αύτού συνεντεύξεων έπήγαζον τά. ώραιότερα άςιώματα, 

άτινα έξέφερε μετά, τόσης άπλότητος όσης καί μετριοφροσύνης. Οι ά- 
κροαταί του έθαύμαζον τήν βαθεϊαν αύτού διδασκαλίαν, διότι ή άρχαιο- 
της ολόκληρος ήτο παρούσα έν τή μνήμη του. Έγίνωσκε νά. περιγράφη 
άριστα όλους τούς λαούς κατά τε τάς άρετάς καί τά. έλαττώματα αύ
τών· παρίστα, τρόπον τινά, αύτούς, κινούμενους διά των ίδιων αύτών 
νόμων καί τών σπουδαιοτέοων αύτών θεσμών. Ηθελε πιστεύσει τις, ότι 
είχεν έμ.πνευσθή ύπό τών μεγάλων άνδρών, ών έςιστόρει τά θαύματα’ 
ήθϊλεν είπεί τις, ότι ύπήρξε μ.άρτυς όλων τών έποχών τής ιστορίας, και 
ότι είχε διά. τών συμβουλών καί τής σοφίας της. προεδρεύσει όλων τών 
συμβεβηκότων τής άνθρωπίνης πολιτικής. ΙΙαρόμοιος θρίαμβος σπανίως 
παρατηρεϊται’ ό Πλούταρχος είνε, ό κατ έξοχήν δραματικός συγγρα-
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φεύς’ το παν άναβιοί St’ αυτού. Ούδείς ακριβέστερου χύτου περιέγραψε 
την κατάστασιν των παρελθόντων χρόνων καί συνεταυτίσθη πλειότερον 
μετά τών -ηρώων πασών των εποχών.

Ό Πλούταρχος είχε τά κτήματά του εις τό ώραΐον κλίμα της Βοιω
τίας, ένθα όλη ή οικογένεια του συμμετείχε καί άπήλαυε της δόξης του, 
ώς απολαύει τις της σκιάς προστατευτικής δρυός. Έθεώρει την γην 
ταύτην ίεράν. διότι ύπ’ αυτήν ήσαν τεθαμμένα τά οστά τών προγόνων 
του. Εκεί άπήλαυεν, έν ολη τή γλυκύτητι, τών θέλγητρων του οικογε
νειακού βίου. Οί δυστυχείς, έσταμάτων συχνά ύπό την φιλόξενου στέ- 
γην του, πεπο ιθότες επί τή συνδρομή του. Ό Πλούταρχος έλάμβανεν, 
ιδίως, μ.εγάλην πρόνοιαν περί τών υπηρετών του έν ώρα γήρατος η ασθέ
νειας. Μιμούμενος τον Πυθαγόραν, άφινε ν’ άποθνήσκωσιν ήρεμα εις 
τους σταύλους των τά ζώα, άτινα είχον καταναλώσει τάς δυνάμεις αύ- 
τών έν τη γεωργία καί τή καλλιέργεια τών αγρών.

Ό Πλούταρχος δέν ήτο μόνον τών φιλοσόφων, άλλά καί τών πολι
τών ό τύπος καί ό τελειότερος τού αγαθού έργάτης. ’Εκείνο, δπερ, δέν 
έπανέλαβον αρκούντως, είνε, ότι παρέσχε τάς έξοχωτέρας υπηρεσίας εις 
την πολιν τής Χαιρωνείας’ τά ώφελιμώτερα καθιδρύματα οφείλονται εις 
τον Πλούταρχον διατελούντα έπώνυμον άρχοντα. Ούτος άνήγειρε μεγα
λοπρεπείς ναούς, άνεκούφισε τον λαόν διά τών γενναιοδωριών του καί 
έκυβέρνησε μετά πλήρους δικαιοσύνης έκείνους, οΐτινες ένεπιστεύθησαν 
εαυτούς εις τήν έπιμέλειάν του. Συνεμερίζετο τήν χαράν των, τάς θλί
ψεις των, ώς καί τάς έλαχίστας αυτών φροντίδας" κατε'παυε καί τάς 
μικροτέρας των έριδας, πεποιθώς ότι ήρκει είς καί μόνος σπινθήρ, όπως 
δώση χώραν εις τήν μεγαλητε'ραν πυρκαϊάν.

Ανεξαρτήτως, όμως, τών συμποσίων τούτων, είς τά οποία παρευ- 
ρισκοντο οι μεγαλήτεροι τής Ελλάδος άνδρες, ό Πλούταρχος είχεν έπί- 
σης καί τά οικογενειακά του συμπόσια. Ό πατήρ ποθεί ν’ άπολαύη τών 
ελπίδων, ας διδουσιν αύτώ τά τέκνα του, τά δέ φυσικά αισθήματα είσί 
τά παρέχοντα τήν μεγαλητε'ραν εύτυχίαν. 'Υπάρχει τις, έλεγεν ό γέ
ρων, ό αισθανόμενος πλειοτέραν γλυκύτητα όμιλών. έκείνης ήν αισθάνε
ται όταν ομιλή προς υιόν, σύζυγον ή αδελφόν : 'Π οικογένεια ομοιάζει 
προς δενδρον, ου οι κλάδοι όλοι συμ.βοηθούνται καί διανέμονται τήν ου
ράνιον δροσον ου όλα τά φύλλα αναπτύσσονται ύπό τού αυτού ήλιου 
και ύφίστανται τάς αύτάς τού άέρος άκρασίας. Έν τών μεγαλητέρων 
σφαλμάτων τού Πλάτωνος είνε ότι έζήτησε νά καταστρέψη έν τή ιδα
νική αυτού δημοκρατία τάς πρώτας ταύτας σχέσεις τάς άπορρεούσας έκ 
τού αίματος καί τής γεννήσεως. καί ότι ήθέλησε νά πνίξη έν τή αρχή 
της την εύαρεστοτεραν καί συνάμα σπουδαιοτέραν τών ανθρωπίνων σχέ
σεων. Ο Πλούταρχος είχε κύψει ύπό τό βάρος τής ήλικίας. Ό νεώτερος 
αυτού υιός, εις ον είχε δώσει τό ίδιον αύτού όνομα. ένυμ.φεύετο τήν Εϋ- 
ρυδικην, νεάνιδα Βοιωτιδα, διακρινομένην έπι σωφροσύνη καί καλλονή. 
Ο υιός ουτος. ητο τό αντικείμενου τής προτιμήσεώς του. Ό άνθρωπος 

ευαρεστείται πάντοτε διά τό τελευταίου τέκνου, όπερ ο Θεός τώ άπο- 

στέλλει, διότι φροντίζων περί τού μέλλοντος του παρατείνει τήν χαράν 
καί τά πατρικά ονειροπολήματα! Ό Πλούταρχος είχε καί έτερον λόγον 
ευφροσύνης· δύο τών ανεψιών του είχον αριστεύσει είς τούς πυθικούς 
αγώνας τών Δελφών. «Τιμοξένη, είπε, προς τήν προσφιλή του σύζυγον, 
επιθυμώ νά θαυμάσω, πριν ή άποθάνω, τά τέκνα δι’ ών τιμώμαι" προ
ετοιμάσατε συμποσίου καί φροντίσατε ϊνα τά τέκνα μας συναθροισθώσιν. 
Εύαρεστεί τούς Θεούς, προσέθηκε, ή συμμετοχή όλων έν αυτώ». Έπι- 
θυμών ούτω ν’ άνακαλέση είς τήν μνήμην απάντων, έκείνους, οΰς είχε 
στερήσει απ’ αυτών θλιβερός θάνατος.

Αί διαταγαΐ τού Πλουτάρχου έξετελέσθησαν κατά γράμμα. Δύο 
στάδια μακράν τής Χαιρωνείας έκειτο ή αγροτική οικία, έν ή ό γέρων 
ήρέσκετο νά διέρχηται τάς ώρας τής σχολής του. ’Αρωματικά ύγιεινά 
ουτά έκείσε κατεσπαρμένα, δάση πυκνά περικυκλοΰντα τήν οικίαν, δια— 
βρεχόμενα από πληθύν πηγών διαυγέστατων ύδάτων, καθίστων τόν αέρα 
έκεϊ πλήρη ευωδίας. Αί δάφναι αί χρησιμεύουσαι διά τάς έορτάς τού 
’Απόλλωνος είχον αυξήσει’ ώραία αγάλματα προσέδιδον ζωήν είς τό 
μονήρες καί εύσεβές έκεϊνο άσυλον, όπερ είχον στολίσει καί διά μνημείων 
έξ έκείνων, άτινα άναγεννώσι τήν μνήμην τών ήρώων καί έγχαράττουσιν 
είδος τι σταθερότητος είς τό αίσθημα τού θαυμασμ.ού καθώς καί είς τό 
αίσθημα τής Ολίψεως. ’Εκεί, τό συμποσίου έτελέσθη. Κατά τήν όρισθεί- 
σαν ήμέραν διά τήν συγκινητικήν ταύτην συνάθροισιν, μόλις ύπεφωσκεν 
ή ήώς, όλα τά. μ.έλη τής οικογένειας έλούσθησαν. Ό ΙΙλούταρχος περιε- 
βλήθη τήν έορτάσιμον έσθήτά του, ϊνα ύποδεχθή τήν Εύρυδίκην καί τους 
γονείς της, οΐτινες έπρόκειτο νά φθάσωσι διά τής αυτής άμάςης. Έκά- 
λεσαν καί Αθηναίους τινάς φιλοσόφους, οΐτινες, κατά, τήν συμπεφωνη- 
μένην ώραν άφιχθέντες, είσήλθον έν τή αιθούση τού συμποσίου καί κα
τέλαβαν τάς τιμ-ητικάς θέσεις. Έκοιμήθησαν έπι κλινών, ών τά σκεπά
σματα ήσαν χρώματος πορφυρού. Οί εστεμμένοι άθληταί καί αί θυγα
τέρες τού Ααμ’πρίου, αϊτινες έξήρχοντο τής παιδικής ήλικίας, έπεδείχθη- 
σαν, ομοίως, έν όλη τή λάμψει τών χαρίτων καί τής νεότητος.

Ό Πλούταρχος δέν έδυνήθη ν’ άποκρύψη εύγενές τι αίσθημα ύπερη- 
φανείας, βλέπων, περί αύτον συνηγμένους, όλους τούς βλαστούς τής αρ
χαίας καί σεβαστής γενεάς του’ διότι τέκνα ενάρετα είνε ό ώραιότερος 
στέφανος τού γέροντας. Ευτυχής ό πατήρ ό βλέπων τά τέκνα αύτού αύ- 
ξάνοντα ύπό τά. δμματά του καί βαδίζοντα προς τό λαμπρότερου τού 
βίου στάδιον ! Εύτυχέστερος ακόμη έκεϊνος, δστις βλέπει καρποφορούντα 
τά. παραδείγματα του καί τάς διδασκαλίας του! ΊΙ αληθής τής ψυχής 
εύχαρίστησις έγκειται έν τή οικογένεια. Έν αυτή εύρίσκει τις άσυλον 
κατά τών ιδιοτροπιών τής τύχης καί τής διηνεκούς συγκρούσεως τών 
έξωτερικών καταδιωγμών έν αυτή, τάς εύδαίμονας ήμέρας διαδέχονται 
νύκτες ήσυχοι. Αί θορυβώδεις διασκεδάσεις ματαίου κόσμου, άντιστοι- 
χούσι ποτέ προς τάς ήδονάς, ών απολαύει τις έν μέσω τής οικογένειας 
του: Ούτως ώμίλει ό ένάρετος άνήρ. ον, πάντες οί κάτοικοι τής Χαιρω- 
νείας έσέβοντο ώς πατέρα.
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«Μάς ύπεσχέθητε συμβουλάς έπ’ άγαθώ της νε'ας ημών καταστά- 
σεως, είπον αύτφ τά τέκνα του’ δότε ήμϊν τά μέσα νά σας όμοιάσωμεν. 
Τ’ προς ήμας αί οικία'., αί γαϊαι, τά πλούτη, εάν τά μαθήματα της φι
λοσοφίας δεν διδάσκουσιν ημάς την διεύθυνσιν καί την χρήσιν; Ή φύσις 
έμπνέει, άλλ’ ό άνθρωπος τελειοποιεί. Έχομεν ανάγκην μαθημάτων διά 
παν δ,τι γίνεται καί αύτη δέ ή αρετή δεν είνε, η ό καρπός μαζράς καί 
επιμόχθου σπουδής».

«Είνε βέβαιον, άπεκρίθη ό Πλούταρχος, δτι ολίγοι άνθρωποι προω- 
ρίσθησαν όπως γίνωσι βασιλείς, άλλ’ όλοι σχεδόν καθίστανται οίκογε- 
νειάρχαι. Δεν έγεννηθημεν όπως διάγωμεν βίον πλάνησα" έ'χομεν χρείαν 
οικίας’ κάλλιστος δέ πάντων βίος είνε, εκείνος, έν ώ απολαύει τις αγα
θών, κτηθε'ντων διά νομίμων μέσων, εκείνος, έν ώ δαπανα τις αυτά διά 
τρόπου άπομακρύνοντος από της ψυχής πάσαν μετάνοιαν τε'λος, ό συ- 
νιστάμενος εις την μετριότητα καί τά όρια του χρησίμου. 'II πίστις, τό 
υίϊκόν σέβας, ό αδελφικός σύνδεσμος, τοιαύτα είσί τά αισθήματα, δι’ ών 
πρε'πει νά κοσμηται ό οίκος. Δι’ έμέ, προσε'θηκεν ό Πλούταρχος, ευχα
ριστώ τούς Θεούς έπιτρέψαντάς μοι νά ζήσω αρκούντως, ίνα παραστώ 
μάρτυς της ευημερίας της οικογένειας μου" πόσοι άνθρωποι έν τώ κόσμω 
έστερηθησαν της ευτυχίας ταύτης ! Φεύ ! Οί πατε'ρες του Σοφοκλέους καί 
τού Εύρυπίδου δεν ύπήρχον πλε'ον, όταν οί Αθηναίοι έχειροκρότουν έν- 
θουσιωδώς τ’ αριστουργήματα τών ενδόξων αύτών τέκνων" ό πατήρ τού 
Πλάτωνος, ούδε'ποτε ήκροάσατο αύτού έν τή άθανάτω τής φιλοσοφίας 
σχολή του ! Ό Νεοκλής δεν έδυνήθη νά έναγκαλισθή τον Θεμιστοκλε'α 
μετά την μάχην τής Σαλαμϊνος" έγώ δέ εϊμί ό αρχηγός μεγάλης γενεάς 
ήν καί οί ξένοι αύτοι προσοικειούνται μετά σεβασμού" άπολαμβάνω συγ
χρόνως τών κατορθωμάτων καί τής εύτυχίας της».

Ούτως όμιλών ό Πλούταρχος, έθεώρει μετά ζωηράς ευφροσύνης τούς 
δύο νεαρούς άθλητάς προ μικρού άφιχθέντας έκ τής έορτής τών Δελφών 
καί τό εύτυχές ζεύγος, ου είχον εύλογήσει την σύζευξιν. ΤΙ Τιμοξένη 
συγκεκινημένη μόλις έδύνατο νά. κρατήσγι τά δάκρυά της" οί ξένοι συν
δαιτυμόνες συνεμερίζοντο τής οικογενειακής άγαλλιάσεως. ’Εν ένί καί τώ 
αύτώ συμποσίω, νά τελήται γάμος καί νά έορτάζωνται συγχρόνως καί 
δύο θρίαμβοι τών ΙΙυθικών αγώνων, δικαίως, διεχύνοντο πάσαι αί καρ- 
δία’. εις αισθήματα έρωτος καί έλπίδος. Ό Πλούταρχος έξηκολούθησεν 
οί λόγοι του ήσαν γλυκείς και ήρεμοι" αληθής άπεικόνισις τού εύγενούς 
χαρακτήρός του.

«"Οταν έπίομεν έκ τίνος πηγής, είπεν ό γέρων, δέον αύτη νά έξακο- 
λουθή ρέουσα καί δι’έκε ίνους, οϊτινες διαδέχονται ήμάς έν τώ σταδίω τού 
βίου" δέον τά δένδρα, άτινα έπιζώσιν ήμών νά παρέχωσι τούς καρπούς 
εις τούς απογόνους μας. Δεν όφείλομεν παντάπασι νά σβύσωμεν τήν λαα- 
πάδα. διότι δέν έχομεν πλέον χρείαν αυτής" όφείλομεν νά κληροδοτώαεν 
τήν ήαετέραν πείραν εί: τούς έπιγιγνομένους. Ούτω: ό πλοίαρχος μετα
δίδει τήν φρόνησίν του καί τά σημεϊά του εις πάντας, όσοι, μετ’ αυτόν, 
μέλλουν ν’ άψηφήσωσι τούς κινδύνους κυματώδους θαλάσσης. Σάς άφίνω

τερησησαν της ευτυχίας ταυτης! Φευ! >Ji πατερες του — οφοκλεους και 
ύ Εύρυπίδου δεν ύπήρχον πλέον, όταν οί ’Αθηναίοι έχειροκρότουν έν-

χ0-πόν τ’ αξιώματα τά όποια ήντλησα, έγώ αύτός, από τών συνομιλιών 
σ,ετά πατοός ύπεραγαπώντός με. Έάν έξεπλήρωσα τα χρέη μου μετ 
εύθύτητος, εύχαριστοΰμαι νά ελπίζω,ότι θέλετε ακολουθήσει τα ίχνη μου 
καί θέλετε αποτελειώσει τό αγαθόν, οπερ υπολείπεται μο·;να πραςω».

Γ Ό Πλούταοχος έξιστόρησεν, είτα, τάς δυστυχίας, αιτινες ειχον παρακο
λουθήσει τά πρώτα τού υμεναίου του έτη" τάς λύπας, αιτινες ειχον συν- 
τρψι τήν ψυχήν του ενεκεν τού θανατου του Αυτοβούλου και . 6ζ α-.ω 
λε^ς λατρευτής θυγατρός έν απαλή ήλικία άφαρπαγείσης απο,της αγα
θής του. ΙΙρός καταπράϋνσιν δέ τού Ουρανού διά τας παρ αυτου απο- 
στελλομένας ήμϊν θλίψεις, έν καί μόνον, προσε'θηκεν, εγινωσκε μέσον, το 
ύποφέρειν αύτάς μετά καρτερίας. , , ,

Ή λυπηρά αύτη διήγησις παρήγαγε το αποτέλεσμα νέφους = ,..σκ.α- 
’'οντος τον καθαρώτερον ούρανόν διετάραξε τάς χαρμοσύνους στιγμας 
ε’"ς άς παοεδίδετο ή ένάρετος αύτη οικογένεια. Εν τουτοις ο Πλουταρ- 
γοο, διέννωσεν εις όλων τά βλέμματα, ότι έπεθύμουν πάντοτε, ν ακροα- 
^ωνται άύτού" ποθεί τις ν’ άναμιμνήσκηται τών α,.ωλειων της κχρδικς 
καί αί θλίψεις άς διανέμεται μετ’ άλλων, είσίν ηττον πικραι. Επανε- 
7αβε λοιπόν τό νήμα, τής όμιλίας του καί συνέστησε μετά του συγκ’.νη 
τικωτέρου τρόπου προς τήν μέλλουσαν νά καταστηση ευτυχή τον υιόν 
του.νά έπαγρυπνή, ιδίως, έπί τών οικιακών φροντίδων. Επεμ=ινε ,κατα 
δεικνύων τά πλεονεκτήματα τού έσωτερικού, τουτου Ηιου προς ον Ζ ρνη 

ΐ όοείλει σταθερώς ν’ άφοσιώται μιμουμένη την ΙΙανθειαν η την r.y. ο
πην. «Έστέ πλήρεις δυνάμεως κατά τής δυστυχίας, είπε,, προς τους υ 
συζύγους" οί χαρακτήρές σας δέον νά συμφωνώσιν. ινα αμοιβαιως, θελ- 

" 1 ", _ ,,,-γ. Εύ-υ-/=στατος ο αη εγκαταλειπων τον οι-γωνται και υπερασπι,ων. α.. ι. , . j/- j-· , ι , , ,Τ,
■ίόν του καί ό στέργων τ' αληθή άγαθά ά η φυσις εθετο παρ αυτω . L/ 
αέσω τής οικογένειας του όφείλει τις ν’ απολαυη του παρόντος και να 
ναυ.ε'νη τό υ.έλλον. Ούτε ή τοποθεσία, ούτε ο αγρός, ούτε ο κη,.ος, αλλ η 
σύζυγο: καί τά. τέκνα προσκολλώσιν ήμάς προς τήν πατρίδα».^ ,

’ ντο=ύας είτα ό Πλούταρχος προς τον πρεσβυτέραν των υιών αυ.,υ 
Χαυπο'ία; καί τήν λοιπήν οικογένειαν του" «Φίλοι μου, είπεν αυτοις. γι- 
νώσκετε τί άξιον νά συγκριθή προς τας ήδονά.ς. άς προςενουσιν οι οικο
γενειακοί δεσμοί, ισχυροποιούμενοι, καθ’έκάστην, υπο των τρυοερωτερων 
καί γενναιοτέρων φροντίδων: Υπάρχει αγαθόν τι εν τω κοσμώ δ-Λαμε- 
νον νά ποοτιμηθή τής αρμονικής ομοφροσύνης όλων των μύλων μια ο. 
κογενεία/ διά τά αύτά σχέδια καί τάς αύτάς εργασίας, της αμοιβαίας 
εκείνη: άφοσιώσεως καί έμπιστοσύνης, τής διηνεκούς ανταλλαγής, α; α- 
πη-ών ύπηοεσιών πρός πρόληψιν τών αύτών αναγκών, του στενού εκειν,υ 
-ών καοδιών συνδέσμου, τής ένώσεως τών δυνάμεων και των μέσων προς 
’-τυγύν τών αύτ^ν ώοεληματων : "Ω ! είθε τό αίσθημα, οπερ ενώνει 

ϊ πάντας υμάς, οϊτινες συμμετέχετε έν τή. κληρονομιγ. μου και οιτινες μ=Λ-
’ λετε υ.ετ’ού πολύ, νά μέ άντικαταστησητε εν τω βιω τουτω .ω Λ.

ύεων καί τών ταλαιπωριών, να μη καταστραφη ποτ= υ..ο ·<·ν 
συμφερόντων! Έστέ άδελφοί κατά την αρετήν, ως τοιουτοι ε:σ)= κα.
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κατά την γέννησιν εϊθε αί πράξεις ημών νά ρυθμίζονται ύπό τοΰ νοός, 
διότι έάν τό σώμα ήνε τό όργανον της ψυχής, μάθετε δ'τι ή ψυχή εινε τό 
δργανον τοΰ Θεού !

Όταν ό Πλούταρχος έπέρανε τήν παραίνεσιν αύτοΰ, εϊσήλθον έν τη 
αιθούση τοΰ συμποσίου οί μουσικοί τής Χαιρωνείας άδοντες ύμνους πρός 
τιμήν τών νεονύμφων γνωστόν είνε δτι ή μουσική τύγχανε·, ή προσοϊλής 
τέχνη τών Βο’.ωτών. "ΙΙλθεν έπίσης χορός νεανίδων έστολ’.σμένων διά 
πορφυρών χιτώνων- έφερον δέ αί νεάνιδες αύται κάνιστρα όπωρικών, 
κλάδους κισσών καί έτερα σύμβολα τοΰ ύμεναίου. Άλλ’ ή έμφάνισίς των 
έδωκε χώραν εις σκηνήν, ήν ήτο αδύνατον νά οαντασθή τις. Μεταξύ 
τών φιλοσόφων τών έλθόντων έξ ’Αθηνών χάριν τής τελετής, εύρε'θησαν 
δύο, φανατικοί ζηλωταί τής στωϊκής φιλοσοφίας. Μόλις ήκουσαν τούς 
πρώτους ήχους τής λύρας καί τής κιθάρας έλαβον τούς μανδύας των, ϊνα 
άποσυρθώσι. Μάτην παρετήρησαν αύτοϊς ότι καί ό Σωκράτης καί ό ’Αν
τισθένης παρευρίσκοντο ασμένως εις παρόμοιας διασκεδάσεις, ούτοι δέν 
έπείσθησαν καί άνεχώρησαν.

Ή έορτή μολαταύτα έξηκολούθησε, παρετηρήθησαν δέ έν αυτή όλα 
τά κοινά έθιμα εις τούς "Ελληνας τής Βοιωτίας. Επειδή ήτο οικογε
νειακόν συμπόσιον, έβλεπε τις συμπλέγματα παίδων περικυκλούντων τήν 
τράπεζαν τοΰ Πλουτάρχου- απήγγειλαν ώδάς τοΰ Πινδάρου και σκηνάς 
τοΰ Μενάνδρου, δι’ άς ό γέρων ήσθάνετό είδος τι προτιμήσεως- έφερον 
ένδυμασίας άναλόγους πρός τόν χαρακτήρα τοΰ προσώπου, οπερ ύπεκρί- 
νοντο. Συνήθεια άλλως ύπήρχε νά διδάσκωσι τούς "Ελληνας από τής 
άπαλωτέρας αύτών ήλικίας τεμάχια έκ τών διασημοτε'ρων συγγραοέων, 
οίον τοΰ Όμηρου ή τοΰ Πλάτωνος. Ούτως, έμάνθανον αύτούς νά θηλά- 
ζωσιν,—ϊνα εΐπω ούτω,—μετά τοΰ γάλακτος, τά ύψηλότερα μαθήματα 
τής φιλοσοφίας καί τής ποιήσεως. Τά παιδία είσ! μιμηταί μέχρις έκ- 
πλήςεως- μεταβάλλουσι τά χαρακτηριστικά τοΰ προσώπου των καί τόν 
ήχον τής φωνής των, κατά τήν φύσιν τών αισθημάτων, ατινα θέλουσι νά 
έκφράσωσι- βλέπει τις,ότι γινώσκουσι νά συνδυάζωσι τάς χειοονου.ίας των 
άναλόγως τών παρ’ αύτών ύποκρινομε'νων προσώπων καί νά δίδωσιν εις 
τούς διαλόγους των ενδιαφέρον έντελώς θεατρικόν.

Ούτως έληςεν ή έορτή αύτη, εις τήν όποιαν ή παρουσία τοΰ Πλου
τάρχου είχεν ύποτυπώσει τόν σεβαστότερου και θρησκευτικώτερον χαρα
κτήρα- ήτο ήδη αρκετά προκεχωρημένη ή νύξ, Οταν αί δύο οικογένεια: 
άπεχωρίσθησαν. II Ευρυδίκη έκλαιε δεχομένη τούς αποχαιρετισμούς 
τών γεννητόρων της- οίαδήποτε καί άν ώσι τά θέλγητρα συναρμοσμένου 
ύμεναίου, όσον καί άν κολακεύηταί τις νά διορα έν τω μέλλοντι κατά- 
στασιν εύτυχεστέραν έκείνης ήν έγκαταλείπει, ή πατρική οικία είνε άσυ- 
λον καί δέν τήν άπαρνεϊταί τις χωρίς νά μή αίσθανθή τήν ισχυοοτέοαν 
λύπην. Οί νεόνυμφο: άπεκατεστάθησαν έν Χα'.οωνεία, ένθα κατεβίωσαν 
έν τιμή καί πλούτω. Διέπρεπον άμοότεοοι έπί οοονήσει, ήτις είνε ό ασφα
λέστερος έγγυητής τής ευτυχίας, διότι αύτη δέν έχε·, ανάγκην νά συνο- 
δεύηται ύπό τής τύχης.

"Οσον αφορά εις τόν Πλούταρχον, απετελειωσεν εν τη ερημιά τάς 
όλίγας ύπολειφθείσας αύτώ ήμέρας, διότι είχε φθάσει ήδη έν βαθει γή- 
ρατι. Ό Θεός εύδοκεϊ νά παρέχη μακρόν βίον πρός έκείνους, ούς έπροί- 
κισε δι’ άπεράντου διάνοιας, ώς τούτο άποδεικνύουσι τά παραδείγματα 
τοΰ Πυθαγόρου καί τοΰ Ίσοκράτους. Μετά τινα χρόνον, ό γέρων, είδεν 
δνειρον, έν ώ έπίστευσεν ότι βλέπε·, τόν Έρμήν μεταφέροντα αύτόν από 
τής γής εις τον ούρανόν- ήτο προμήνυμα τοΰ προσεγγιζοντος τέλους του, 
αί δέ ήμέραι αύτοΰ έτελείωσαν τόσον ήσυχως, όσον ειχον διαρευσει. 
"Απαντες οί συμπολϊται αύτοΰ παρευρέθησαν εν τή κηδεία του, ανηγει- 
ρον δ αύτώ μεγαλοπρεπές κενοτάφιον. Επι μακράν συνέχειαν ετών, 
τά ενδοξότερα τής Ελλάδος τέκνα ηλεκτριζόμενα εκ της μνημης του 
ήρχοντο, ϊνα τελέσωσι σπονδάς έπί τοΰ τάφου του και τιμησωσι μιαν 
τόσω λαμπράν φήμην. Ό Πλούταρχος, άλλως, είχεν όλα τά προτερή
ματα, άτινα καθιστώσι τόν άνθρωπον αγαπητόν εν τω κόσμω- ήςιώθη 
πασών τών ικανοποιήσεων τών οφειλομένων εις τήν μεγαλοφυιαν και 
τήν αρετήν του.

1 Λ. I. ΓΑΑΙΑΤΣΑΣ

ΑΠΟΓΟΙΙΤΕΪΣΙΣ

Σάν νά μήν είμαι και ’γώ νηος γιά να πέτα ή καρδια μου, 
όπου χορού καί μουσικής μεθυστική βοη, 
ν’ άντιλαλή όπου χαρά καί γελοίο τ’ όνομα μου, 
σάν νά μήν είμαι και ’γώ νηός βαριέμαι τη ζωή.

Σάν νά μή μένη τίποτε στή γή πού νά μην είδα 
καλό πού νά μή χόρτασα, πού νά μή ’δώ χαρα. 
περνώ σκυφτός, αδιάφορος, δίχως κρυφή ελπίδα 
καί δίχως πόθο στή καρδιά, πουλί χωρίς φτερά.

Δίχως νά μ’ εΰρουν βάσανα, μόνος γυρνώ» τα σκότη, 
έοίπλιασε τά χρόνια μου τής νύχτας ή αγρυπνία, 
κι’ έτσι μ’ εΰρήκαν γηρατειά στήν πρώτη μου τη νηοτη, 
γιά μιά πού δεν τής άξιζε, γιά μιά χωρίς καρδιά.

(18'17) ΑΡΙΣΤΟΊΈΑΙΙΣ ΒΕΛΑΙΑΙΙΣ

Σ. Δ. II. Σ. Το ανωτέρω ναριέάτατον ποιημάτιον τοΰ Κ. Α. Βελλίνη 
έμελοποίπιΐε μετά πολλΓις περιπαΟείας ό αΐάΟηματικουτατος και μέ αγα
στήν μουΟικΐιν ιδιοφυίαν κ. Κωνσταντίνος Μ. ΙΙαππαγεωογίοι· έκ των 
λατιποοτέρων ψίλιον τΓις «ΙΙοικϊλιις Στοάς».
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ΙΙρέπει νά γνωρίΰωμεν την Ελλάδα μας ϊνα 
Λγαπήάωμεν τίιν πατρίδα μας.

Ν ή ευτυχεστάτη του άνθρωπίνου πνεύμα
τος ένέργεια είναι ή προς ερευνάν καί γνώ- 
σιν των ποικίλων μυστηρίων των περιβαλ
λόντων την ϋπαρξίν μας, τό ήδύτατον δε 
των αισθημάτων της ανθρώπινης καρδίας 
είναι ή άνταπόδοσις τού ευεργετήματος δ·.’ 
άγάπης προς τόν εύεργε'την, δεν ύπάρχει 
έπί γης λαός έκ φύσεως προωρισμένος νά 
συνενοϊ εν εαυτώ τά δύο ταύτα αγαθά, τούς 
δύο τούτους όρους ευδαιμονίας, εις μείζονα 
βαθμόν ή ό Ελληνικός.

ΙΙοϊος όντως λαός εύηργετήθη περισσότερον του νεωτε'ρου Ελληνι
κού, του εχοντος προγόνους τούς εύεργέτας του κόσμου όλου, εκείνους, 
οιτινες εδωκαν εις την ανθρωπότητα τήν άε'νναον πηγήν τής σοφίας καί 
τής ηθικής; ΙΙοϊος λαός έχει πατρίδα γήν μάλλον ένδοξον,ήτις έβάστασε 
τά κάλλιστα τής τέχνης έργα, δι’ ών ή φαντασία δύναται νά τήν βλέπη 
άνά παν βήμα περίκοσμον ;

Αν ή Γαλλία είναι γλυκεία διά τόν Γάλλον, ή Αγγλία διά τόν 
Αγγλον καί δι έκαστον άνθρωπον ή ιδία εαυτού γή, πόσω μάλλον δι

καιούται ή Ελλάς νά δεξιοί αγάπην παρά τού Έλληνος :
Αλλ ο άνθρωπος αγαπά ο,τι γνωρίζει, διάκειται δέ άδιαφόρως προς 

δ, τι αγνοεί.
Καί όμως αυτό τό τιμιώτατον των αγαθών, τήν Πατρίδα—ενώ έχει 

την αρίστην πάντων—ό νεότερος Έλ/.ην τήν αγνοεί. *Ας άρχίσωμεν νά 
τήν γνωρίσωμεν ϊνα τήν θαυμάσωμεν καί τήν άγαπήσωμεν αληθινά.

Καί έπισκεπτόμενος πρώτον τάς νήσους τού έπιχάριτος Αιγαίου—τό 
οποίον κατε'πιε τοσάκις τά εχθρικά σκάφη καί τού όποιου τά κύματα τά 
έρυθριάσαντα τοσάκις μέ Ελληνικόν αίμα έρχονται καί πηγαίνουν από 
τών δούλων πρός τάς ελευθέρους νήσους, ώς ϊνα μεταφέρωσιν αγγέλματα 
καί παρηγοριάς—άς σταματήσωμεν εις τήν εύλίμενον Πάρον, ήν έκλέϊσεν 
ή ανδρεία τών πολιτών της, ήν έσέμνυναν τοσούτοι ποιηταί, ζωγράφοι καί 
καί γλ,ύπται, ήν τοσούτοι στρατηγοί έθεώρησαν τιμήν των νά προσθέ- 
σωσιν εις τάς κατακτήσεις των.

£

Όστις ύπελόγισε πόσοι αιώνες παρήλθον καί ποία ήσαν τά έργα των, 
δέν αναμένει φθάνων νά ϊδη επί τής καλλιμαρμάρου νήσου, ήν άνωφελώς 
προσέβαλεν ό Μιλτιάδης καί έκυρίευσεν ό Θεμιστοκλής, ούτε ναούς περι
στύλους, ούτε στοάς· αλλά προ τής όψεως τών άσβέστω κεκονιαμένων 
οικιών της αποπέμπει άράς κατά τού Μιθριδάτου, τού Σύλλα καί τού 
Λυκούργου, οιτινες πρώτοι έχώρισαν τάύγρά κέλευθα μέ τά βέβηλα σκά
φη των καί ήνέωξαν πρός αύτήν τήν οδόν εις τόν Μάρκον Σανοΰδο εις τόν 
Βαρβερούσον εις τόν Τούρκον καί εις τόν Ρώσσον,ϊνα καταπατήσωσι την 
Ελληνικήν αύτήν χώραν, ήτις έδώρησε με τήν ζωήν καί άνέθρεψε μέ τό 
εύκραές κλίμα της τάς γλυκείας ύπάρξεις τού ελεγειακού Εϋήνου,τού μα- 
θητού τού Φειδίου Άγορακρίτου, τού Πολυγνώτου, τοΰ’Αρκεσιλάου καί 
τού Νικάνορος, καί ήτις τόν Αρχίλοχον μόνον έγέννησε προώρως, άφαι- 
ρέσασα αυτόν άπό τού 19 μ.Χ. αίώνος, ϊνα στιγματίση μέ τό σατυρικόν 
τάλαντόν του τάς πράξεις τών κακοποιών σοφών τής Ευρώπης κατά τής 
νεωτέρας Ελλάδος.

Έξ ολου εκείνου τού δύσαντος μεγαλείου εν διατηρείται μνημείου, 
άντιστάν κατά τής βλάβης τού χρόνου και κατά τής βαρβαρότητος : ο 
ναός τής Παναγίας,ό αριθμών τοσούτους αιώνας καί περικλείων άρχαίαν 
χριστιανικήν τέχνην, πρός δέ καί ικανόν μέρος τής εκκλησιαστικής ημών 
ιστορίας.

Έπί βασιλέως Λέοντος, "Αραβες πειραταί, άπό Κρήτης όρμώμενοι, 
ήνώχλουν τάς διαφόρους Έλληνικάς χώρας. ΙΙρός περιστολήν αυτών άπε- 
στάλη ν.ετά τού στρατηγικωτάτου ΤΙμερίου καί Συμεών ό μεταφραστής, 
ό γράψας περί τού ναού καί τών έν αύτώ.

"Ανεμος ενάντιος ήνάγκασεν αύτούς νά προσεγγίσωσιν εις Πάρον, 
δπου ό ναός τής "Γπεραγίας Θεοτόκου τής Έκατονταπυλιανής ήτο είσέτι 
έν τώ κάλλει καί τή ευημερία αύτοΰ, καθ' ήν οί οίκοδομήσαντες έζήτη- 
σαν νά άναπαραστήσωσι διά τών άναισθήτων κτισμάτων την αισθητήν 
φύσιν. Στύλοι πολυπληθεϊς καί μάρμαρα έπίλεπτα ώσεΐ άραχνοειδή ένδύ- 
υ.ατα έπέσπων τον θαυμασμόν τών τότε επισκεπτών,έν ώ οί σήμ,ερον βλέ- 
πουσι τό κάλλος εκείνο καί τό μεγαλείου κεκαλυμμένον ύπό ασβέστου. 
Τόν εισερχόμενου καταλαμβάνει σωματικόν καί ψυχικόν ρίγος καί ή σκέ- 
ψις διχάζεται μεταξύ αναμνήσεων εθνικής καί χριστιανικής λατρείας ο δέ 
μεγάλου μεγέθους’Εσταυρωμένος ύπεράνω τού τέμπλου ύψούμενος μέ την 
καρτερικήν άγωνίαν τού παραδίδοντος τό πνεύμα θεανθρώπου ζωηρώς 
άπεικονισμένην, μαλάσσει τήν ψυχήν έμπνέων τήν έγκαρτέρησιν έν ταίς 
δοκιμασίαις τού βίου.

Καί αί λέξεις δέ αί έπί τού τέμπλου άναγεγραμμέναι διαθέτουσιν ού
τως ώστε σχεδόν νά έπιθυμή τις νά άρη τόν σταυρόν του καί νά εύρίσκη 
κούφον τον εαυτού, όσον βαρύς καί άν είναι.

Ό εισερχόμενος είςτό ιερόν καθορκ έν εϊδει αμφιθεάτρου δωδεκάθρονον 
μεγαλοπρεπές, δπου παρεκάθηντο οί λαμπρύναντες τήν μεγαλοπρέπειαν 
τών ιεροτελεστιών τής θρησκείας μας λειτουργοί. Εν τώ μεσω δε τού 



412 ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ 413

ίεροΰ ύπεράνω της τραπέζης της ίεράς Θυσίας, τό μοναδικόν κιβώριον 
μονόλιθον, μέγιστον, επί τεσσάρων στηλών έκ γρανίτου, έξ αρχαίου εί- 
λ.ημμένον ναού.

Τούτο ό αρχηγός τών Αράβων Νίσσυρις ήθέλησε νά άρπάση, ϊνα 
άφίερώση εις τό τέμενος της ’Άγαρ- άλλ’ ενώ ή θύρα ητο ίκανώς εύρεϊα 
ϊνα δι’ αύτής τό έξαγάγωσι, τούτο έμεγεθύνετο, οπότε οί περαταί άπο- 
καμόντες έθραυσαν αύτό.

Δεξιά τώ είσερχομένω έν ίδιαιτέρω μερίσματι σώζεται ήκολυμβήθρα, 
έχουσα σταυρού σχήμα, εις ην κατήρχετο διά τριών βαθμιδών και έν τώ 
μέσω της όποιας ύψοΰται ή ιερά νησίς, έφ’ης ϊστατο ό ίερεύς. Έν τή κο- 
λυμβήθρα ταύτη μετέλαβον οί άρχαϊοι Έλληνες του μυστηρίου του βα- 
πτίσματος.

Αριστερά τώ είσερχομένω,έν τή έτέρα πτέρυγι,λίθος έπιτύμβιος στα
ματά τον ζώντα θνητόν, δστις άκρατήτως θέλει πάντοτε οσάκις συναντά 
τάφον νά μάθη ποιον κυμάτων τοΰ πέλαγους της ζωής κατεπόθη έκεϊ.

Ήτο γυνή έκείνη, ην περικλείει ό τάφος ουτος- έλέγετο Θεοκτίστη- 
καί μοναχός χλωμός την ό'ψιν, ανυπόδητος, ένδεδυμένος τρίχινον ένδυ »ζα, 
γλυκύς τό νεύμα καί ήμερος ώσεί άγγελος, διηγείτο τον βίον της ένθέο- 
μου Λεσβίας.

Κυνηγοί τινές ήλθόν ποτέ εις την Πάρον ϊνα κυνηγήσωσιν έλάφους 
καί άλλα άγρια ζώα. Είς τούτων άπεχωρίσθη τών λοιπών, ϊνα μεταβή 
καί προσκύνηση είς τον ναόν, ότε βλέπει είς τά δεξιά της άγιας Τραπέ- 
ζης τι, ώς λευκόν ύφασμα η ιστόν αράχνης ύπό του ανέμου σαλευόμενον 
ένώ δέ θέλει νά πλησιάση ακούει φωνήν απ' αύτοΰ έξερχομένην καί λέ- 
γουσαν: μή πλησιάσης, είμαι γυνή γυμνή, ρίψον μοι ένδυμα, ϊνα καλυ
φθώ καί τότε θά σοί ε’ίπω.

Ό κυνηγός τη έρριψε τον μανδύαν του, ό'νπερ ή γυνή ένεδύθη—καί 
άφού έκαμε τό σημεϊον τού σταυρού ήρχισε τήν διήγησιν τού βίου της.

Μίτο καλογραία έκ Μεθύμνης τής Μιτυλήνης- μικρά έτι κόρη μεί- 
νασα ορφανή άπέκοψε τήν κόμην αύτης έν τινι μοναστηρίω γυναικών. 
ΠΙτο 18 ετών ότε μετε'βη προς έπίσκεψιν ύπάνδρου αδελφής της είς Με- 
θύμνην, όπου "Αραβες έκ Κρήτης ύπό τόν Νίσσυριν ήχμαλώτισαν αυτήν 
μετ’ άλλων, ούς είχον αποβιβάσει είς Πάρον.’Εκεί διαφυγούσα τά βλέμ
ματά των είσήλθεν είς τό δάσος, ό'περ διέτρεχεν, ϊνα όσον τό δυνατόν 
άπομακρυνθή αψηφούσα ξύλα καί λίθους, άτινα ού μόνον τά ένδύματά 
της."αλλά καί τους πόδας της είχον καταξεσχίσει, μέχρις δ'του κατάκο
πος έπεσεν ώς νεκρά. Άνηγέρθη δέ μόνον, έκ τής χαράς τούς πόνους λη- 
σμονήσασα, ότε είδε μακράν τούς μιαρούς νά άρμενίζωσιν. Έκτοτε είχον 
παρέλθει 35 χρόνοι, καθ' ούς κατώκει έκεΐ τρεφόμενη, ώς έλεγε, μέ τόν 
λόγον τού θεού μέ χόρτα καί κυάμους. "Οτε τά ένδύματα αύτής έξεσ/ί- 
ζοντο έσκεπεν αύτήν ή δύναμις τού Θεού, ή κυβερνώσα καί διακοατοΰσα 
τά σύμπαντα.

Ταύτα είπούσα, ηύχαρίστησε τόν Κύριον έπειτα δέ παρεκάλεσε τόν 

κυνηγόν όταν θά έπανήρχετο νά τή φέρη έντός αγγείου καθαρού καί άμο- 
λύντου μίαν μερίδα τού Δεσποτικοΰ σώματος καί νά μή εϊπη τίποτε είς 
μη δ ένα περί αύτής.

Κατά τήν πρόρρησιν τής 'Αγίας ό κυνηγός έπανήλθεν είς Πάρον, 
καί κατ’ άρχάς μεν δεν εΤδεν αύτήν, πιθανώς διότι έκρύπτετο από τών 
οφθαλμών τών πολλών άφού όμως οί κυνηγοί άπεμακρύνθησαν, ή Θεο
κτίστη έπαρουσιάσθη ένδεδυμένη τό έπανωφόριον τού κυνηγού. Ούτος 
ϊδών τήν έρημίτιδα ήθέλησε νά τήν προσκύνηση, άλλ’ αύτη έφώναξε λέ- 
γουσα: μή κάμης πρός με μετάνοιαν, μή με καύσης τήν άθλίαν βαστά- 
ζων τά θεία μυστήρια."Ελαβε δέ κλαίουσα έκ χαράς τά άγια μυστήρια, 
άτινα τή ειχον κομισθή έντός πυξομήλου.καί άφού έκοινώνησεν είπε: Νύν 
άπολύοις τήν δοΰλην σου Δέσποτα, ότι είδον οϊ οφθαλμοί μου τό σωτή
ριόν Σου.Τώρα οπού έλαβον τήν άφεσιν τών αμαρτημάτων μου νά ύπάγω 
όπου προστάζει τό κράτος Σου.

Ταύτα είποΰσα ύψωσε τάς χεϊρας ώραν πολλήν, προσηυχήθη νοερώς 
καί εύχηθεϊσα άπεχαιρέτισε τόν κυνηγόν.

"Οτε μετά τινας ήμέρας ό κυνηγός έκυνήγησεν έπιτυχώς καί απερ
χόμενος ήθέλησε νά τήν ϊδη καί λάβη τήν εύλογίαν της ώς βοηθόν καί 
συνοδοιπόρον, εύρεν αύτήν νέκραν τυλιγμένην μέ τό ένδυμα, όπερ τή είχε 
δώσει καί κειμένην εύσχημόνως έπί τού τόπου, όπου τήν εύρε τό πρώτον, 

έ
Καί σήμερον, ή συναντώσα τόν τάφον έκείνης καί τόν έν τή αφανεία 

βίον αύτής αναπολούσα,σκέπτεται άν δέν ήτο σοφωτέρα ή Θεοκτίστη, ή 
Οελήσασα μεν νά καταπονηθή, νά άγνοήται δέ παρά πάντων, σοφωτέρα 
λέγω έκείνης,ήτις διακαίεται ύπό τίνος—αγνοώ—απελπιδος ελπιδος τού 
νά χρησιμεύση είς έξυπηρέτησιν τών ομοφύλων καί τών όμοιων της, ύπο- 
πιπτουσα ’ίσως—καί χωρίς νά τό έννοή—είς τήν παγίδα τού κενού αι
σθήματος τής ματαίας.... φιλοδοξίας.

Μετά τήν βραχεϊαν ταύτην διατριβήν έν τώ ναώ τής Θεοτόκου ύπό 
τήν επήρειαν τόσων θείων μυστηρίων καί ύψίστων ανθρωπίνων ιδεών, άς 
εμπνέει, έξέρχεται ό έπισκέπτης μέ καρδίαν έλαφράν, άμέριμνον καί 
άπηλλαγμένην κακίας.

Μεταβ αίνωμεν λοιπόν είς τήν Πάρον, ήτις περικλείει έν έαυτή ιερόν 
αληθώς θαυματουργούν, όπου τόσαι αναμνήσεις τού προγονικού κλέους 
καί τής θρησκείας ήμών-—νεαράς έτι—έγείρονται- έκεϊ καί τελείται τό 
μόνον αληθινόν θαύμα, ή άνύψωσις τού πνεύματος καί τής ψυχής, καί ή 
έξέγερσις τού πατριωτισμού. SEBASTII X. ΚΛΛΛΙΧΠΕ1Ί1

II Μ Λ ΙΊΣΪΑ

Κάτι τά στήΟια μου βαραίνει
Καί τυραννοϋμαι από καιρό.

Μ’ αληθινά τί μοϋ συμβαίνει
Κ’έ',ώ νά νοιώσου οέν μπορώ...

Μά /Οές μιά μάγισσα ’ςτή στράτα 
Μέ τόνο μούλεγε βαθύ :

’Αγάπησες μιά μαυρομμάτα
Κ’ έκείνη σ’έχει άπαρνηθή...

Γ. <■>. Χαϊακτϋής
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Κάτ’ άπ’τό δέντρο τό πλατύφυλλοι’ 
ΊΙ κόρη καρτερώντάς τον άποκοιμήθη, 
Μέ δακρυάμένα τίίχαοα ματάκια της. 
Μέ φουσκωμένα από παράπονο τά άτήΟη.

Κ’ ή άερπετοϋ δεντρογαλιά, ή ακοίμητη, 
Βρέθηκε λυσσασμένη στό πλευρό της, 
Κ' έκόλληάε τό καψερό, μαύρο γλωσσίδι της 
Στό δροσερό, στον κάτασπρο λαιμό της.

Κ’ εκείνη μέύ’ Οταν ύπνο της έλόγιαζε 
ΙΙώς χείλι αγαπημένη τή φιλούσε, 
Κ’ έπινεν ή δεντρογαλιά τιίθώον αίμά της. 
Και δέν ξυπνούσε ή κόρη, δέν ξυπνοϋάε !

Σ. Δ. II. Σ. Εις τό διεθνές περιοδικόν ή «Κούιιόπολις», τίιν μεγάλην 
αυτήν τρίγλωσσον έπιΟειόρηάιν, έκδιδομένην έν Λονδίνο», ό κ. Ιωάννης 
Παζαδιαιιαντότιουλος, ύ ύπό τό ψευδώνυμον Jean Moreas τοσοϋτον έν 
Γαλλία διαφημιάθείς ποιητής τοϋ «Περιπαθούς Προάκυνητοΰ» καί αλη
θώς πρωτότυπος ψάλτης της «Έουόίλης», έδημοάίευσεν έν είδει Ημε
ρολογίου τίις έντυπώιίεις αύτού κατά τίιν τελευταίαν έν Έλλάδι όλιγοιί- 
μερον διαμονήν του. Εις τάς: εντυπώσεις ταύτας τοϋ πεφημισμένου Έλ- 
ληνογιιλάτου ποιητοϋ. περικλειούδας σειράν ολόκληρον εκδηλώσεων τοϋ 
πατρκοτιόμοϋ του. πατριωτισμού τεθλιμμένου έκ τών ατυχών γεγονότων 
τοϋ Έθνους ήμων, άλλίι καί υπερηφάνου πάντοτε, περί τών όποιων δέη 
«Χρόνος τών ΙΙαρι<Ηων»άυγχοόνως έκαμεν Ιδιάξοντα καίεύφημον λόγον, 
μνημονεύεται καί ή κοινωνική καί ή φιλολογική κίνηϋις τών ’Αθηνών, 
έν μ έξαίοεται τό ποιητικόν τάλαντον τού παρ’ήμϊν ποιητοϋ κ. Μιλτ· 
ΛΙαλακάάη, ου η μέχρι τοϋδε έκλεκτή έργασία όμολογουμένως προιίέ- 
Οετο εις τήν παρ' ήμϊν νεοελληνικήν ποίησιν κάτι τι νέον εις έμπνευσιν 
καί εις κάλλος. Ό Jean Moreas δΓ ιδίων ωραίων γραμμών πλέκων τό 
έγκώμιον της καλλιτεχνικής καί ισχυρός ιδιοφυίας τοϋ χαριτωμένου 
ποιητοϋ τών Λευκών Τραγονδιών, παοέΟηκε καί πέντε ποιημάτια τοϋ 
κ. Μαλακάάη. έκ τίις ολως ανέκδοτου ο'ειράς «’’Λιίιια ’Λάπατων», άτινα 
έν άληθεϊ χαρά δημοσιεύει ανωτέρω τό πρώτον ή «Ποικίλη Στοά», μετά 
τών Γαλλικών στίχων τοϋ έν τω φιλολογικά» κόσμο» τής Γαλλίας τιμώντας 
τό Ελληνικόν όνομα ίεροφάντου της νέας ποιιίοεως.

Έίιν έξαιρέτως τιματί» ήμέτερον έργον ιί εις τόν παρόντα τόμον συν
εργασία τοϋ Jean Moreas, ούχι όλιγώτι'ρον μάς κολακεύει ή εξαιρετική 
έκτίμηδις πρός τόν συμπαθή συνεργάτην της «Ποικίλης Στοάς» κ. Μ. 
.Μαλακάάην τοϋ διαπρεπούς ποιητοϋ. έξέχοντος σήμερον έν τή συγχοό- 
νΐ;> Φιλολογική Ιστορία καί ιίγήτοοος Σχολής φιλοδοξούσηςτήν άνακαί- 
νιάιν τής Γαλλικής Μούσας έπί άγνοτέρων καί άτεοεωτέρων βάσεων.

ΤΟ Τ ΡΑΓΟΥΓΙ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Τίιν έντυσε στίι λευκομέταξα. 
Καί μέ φλουριά τή στόλισε <» άραπης, 
Κ’ έτσι τήν έκαμε βασίλισσα 
Τής ομορφιάς καί τής αγάπης.
Καί στοΰ κάτεργου τό γεφύρωμα. 
Μαεΐι της δέθηκε κ’ έστάθη, 
Κ’ ήρθε τό κύμα τό τετράψηλο, 
Καί τούς έγκρέμισε στά βάθη.
Καί τώρα άά μανιάζ’ ή θάλασσα, 
Μέ τόν άφρύ της φέρνει απάνω, 
Τίι χρυσοστόλιστη πεντάμορφη 
Καί τόν Άοάπη καπετάνο ! Μ. Λ1ΑΛΛΚΛΣΠΣ

la COMl’LAINTE DE L'AMOUR

I)ans son jardin, sous un arbre 
La belie s’est endormie, 
Ses yeux sont noycs de larmes 
l)u regret de son ami.

Et la eruclle serpente
Qui laguettait lii tout, pres, 
Va culler sa langue ardcnte
Sur son beau cou blanc et I’rais
Et tandis quo la serpente 
Suce, suce et boit sa vie. 
La belle sourit et songe 
Aux baisers de son ami.

.Jean Moreas

LA CHANSON DE LA MEll

11 I’avait habillee
De soie blanche, le Mauro, 
De trois rungs de seguins 
Il I’avait bice paree, 
Pour etre chacun jour 
Belle reine d’Amour.

Sur le pont du navire 
Il la tient dans ses bras;
Et la vague qui vire,

Sur le pont du navire 
Passe et les jette on has.

Et quand la mer ecume,
Avec Γ ecume montent
Du profond de la mer.
Tout, enlaces encore.
La belle aux sequins d’or
El le corsaire Mauro

Jean Mureas
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ι
Έποόβαλε οτόν ούρανό 
Τό φεγγαράκι άπ’ τό βουνό 
Και άτό μεγάλο του καθρέφτη 
Αναλυτό τάάίϊμι πέφτει.

'Άπλωόε ΐι κόρη τά μαλλιά 
Στην κάταΟπρή της άγκαλιά 
Καί άτό μικρό της τόν καθρέφτη 
Αναλυτό χσυόάφι πέφτει. '

2
ΊΙ κόρη νειρευότανε 
Τό μορφονιό που Οάγαπήάμ, 
'Όταν έκέΐνος ξάφνω πέραόε 
Σάν ήλιος μπρος άπό τά. βούιίη.
ΊΙ κόρη χάνει τίι θωριά 
Καί τό μικρό Οταμνί της πέφτει 
Καί μέ λαχτάρα καί καϋμό 
Θωρεϊ τό νιό, τόν καρδι.οκλέφτη.

Κι’ έκεανος φεύγει, χάνεται. 
Ξένος διαβάτης ποϋ περνάει, 
Πιίναμετοα τό δρόμο του
Καί δέ γυρνά καί πίόω δέν κυττάει.

3
"Ελα καί γϋρε τό τετράξανθο κεφάλι 
Μέο’ότίι λαχταριΟμένη μου άγκαλιά, 
Έχω τραγούδια νά Οου πώ καί πάλι 
Τάρα ποϋ δέ δέ νανουρίζουν τίι 

[πουλιά.
"Ελα τραγούδια νά <>οϋ πώ καί πάλι 
"Ελα καί γϋρε τό τετράξανθο κεφάλι 
Μέδ’δτίι λαχταριάιιένη μου άγκαλιά 
Τάρα ποϋ δέ λαλούνε τίι πουλιά 
"Εζ,α τραγούδια νά δοϋ πω καί πάλι.

Μ. ΜΑΑΑΚΑΣΙΙΣ

Elie parait an boot de [’horizon
La lune sur 1c mont :
Et d’argent fondu tout son miroir,
Son grand miroir est plein
Elie peigne ses cheveux, la belle,
Sur sa blanche poitrine, la belle : 
Et dor fondu tout son miroir, 
Son petit miroir est plein

I I
Lajennc fille revait
Au beau garcon qu’elle aimerait.
Quand celui ci vint ii passer 
Comme un soleil sur de l’eau claire.
La jeune fille perd la couleur
Et sa cruche lui tombe des mains :
Avec angoisse elle regarde
Le jeune homme, le voleur de son coeur.
Et le jeune homme passe, il a passe,
Etranger. marcheur presse
Qui eompte la route ii faire,
Qui ne reviendra plus, qui ne regarde pas derriere

Je veux defaire les lacs
De tes cheveux dans mes bras :
.Γ ai des chansons a te dire.
Maintenant qu’ils ont cesse,
Les oiseaux de te bercer.
Maintenant que c’est la nuit,
Que se taisent tons les bruits,
Tu pourrais bien m’ecouter :
J’ai mon amour ii chanter.

Jean Mokeas

JSbM EAPOX φιλόλογος, διαφερόντως ύπό τών Έλληνίδων Μουσών 
φιληθείς έτελεύτησεν έν Άθήναις προ διετίας έν τώ έαρι τοϋ έπιστημο- 
νικοϋ αύτοϋ βίου, δ Γεώργιος Μ. Σακόρραφος. Ό θάνατος τοϋ φιλο
λόγου τούτου έστέρησε την μέν ’Ελλάδα εύδοκιμωτάτου καί άρτίως 
συγκεκροτημένου έπιστήμονος, την δέ φιλολογικήν έπιστήμην ότρηρού 

καί προθυμοτάτου θεράπον
τος, ημάς δέ τούς φίλους 
καλού κάγαθοϋ καί ποθεινο- 
τάτου εταίρου, οΰ ή γλυκυ- 
τάτη φωνή έναυλος ήμϊν έτι 
παραμένει καί παραμένει, έως· 
&ν δρώμεν φάος ήελίοιο. Τδ 
27°ν έτος της ηλικίας άγων 
άπέθανε καταλιπών τοσαϋτα 
καί τοιαϋτα προϊόντα της γο- 
νιμωτάτης καί άριστοτόκου 
διανοίας του, δσα καί οϊα 
όλίγιστοι έκ τών νεωτέρων 
Ελλήνων φιλολόγων ευτύ
χησαν νά καταλίπωσι. Τούτο 
δ’ έν τή παρούση ήμών πραγ
ματεία σκοπούντες νά κατα- 
δείζωμεν διά τής απλής καί 
άνεπιτηδεύτου άφηγήσεως τών 
έπιστημονικών αύτού πόνων, 
ίερώτατον άμα καθήκον έπι- 
τελούμεν εις τήν μνήμην έν 
τοϊς μάλιστα πεφιλημένου 
εταίρου, έλπίζοντες δτι εύ-

ΓΕΠΡΓΙΟΣ Μ. ΣΑΚΟΡΡΑΦΟΣ μενών καί έπιεικών άναγνω- 
στών θά τύχωμεν, οΐτινες εις 

τήν προαίρεσιν ήμών μάλλον ή εις τό άτεχνον τού λόγου θά άποβλέψωσιν.
Ό Γεώργιος Σακόρραφος γεννηθείς Ίανουαρίω τού 1868 έτους 

καί πάση έπιμελεία καί θεραπεία ύπό τών γονέων αύτού άνατραφείς 
περιχαρής έφοίτα εις τά τών ’Αθηνών έκπαιδευτήρια, διακούσας δέ τά 
έγκύκλια μαθήματα άπελύθη τού Γυμνασίου μηνί Ίουνίω τού 1887 
ικανά πρός εύδόκιμον έν τώ Πανεπιστημίιρ φοίτησιν φέρων έφοδια. Διότι 
φύσει μελετηρός ών καί φιλόκαλος, τοσούτον ένύκυψεν εις την μελέτην 
τών αρχαίων ποιητών καί συγγραφέων, «τών σεμνών τούτων παλλα
δίων τής άρετής καί σοφίας», ώστε μαθητής μέν έτι ών έζέδωκεν άκριβή 
καί ώραίαν μετάφρασιν τής Εϋριπίδου Μήδειας, άπελθών δ* έκ τού Γυ-
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μνασίου ευθύς έξέδωκε καλλιεπή μετάφρασιν ετέρου δράματος τού αυτού 
τραγικού, τής 'Εκάβης, και έν τώ «Παρνασσώ» κατεχώρισε «Χρονο
λογικά εις τον κατά Τιμάρχου λόγον τού Αΐσχίνου». Ευφρόσυνον εκπλη- 
ξιν βεβαίως θά παράσχη εις πολλούς των άναγνωστών ήμών, ότι αποφοι- 
τος των παρ ’ ήμϊν Γυμνασίων έγένετο συγγραφεύς επιστημονικών πονη
μάτων, διότι άποβλέποντες εις την περί τε τάλλα και περί την εκπαι— 
δευσιν ήμών κακοδαιμονίαν γινώσκουσι πόσον δύσκολος είναι και αυτοϊς 
ετι τοϊς φοιτηταις—τοϊς πλείοσι τουλάχιστον—ή άνευ ορθογραφικών και 
άλλων γλωσσικών άμαρτημάτων σύνθεσις καί άπλουστάτης επιστολής. 
Ό Σακόρραφος άρα δυνηθείς νά μεταφράση τοσούτον έπιτυχώς άρχαιας 
τραγωδίας καί νά συντάξη διατριβήν παραπέμπων εις τάς άρχαίας πηγάς 
καί τούς νεωτέρους ομοεθνείς τε καί άλλοεθνεϊς φιλολόγους, βεβαίως τον 
μαθητικόν βίον διήγαγεν έν εύμεθόδω καί συντόνω άσχολίρρ περί ταρχαϊα 
ποιήματα καί συγγράμματα καί στερεά κατέθηκε τά θεμέλια τού φιλο
λογικού αύτού οικοδομήματος, ενθυμούμενος την κομψοτάτην και άληθε- 
στάτην ^ήσιν τού σκηνικού φιλοσόφου :

"Οστις νέος ών Μουσών αμελεί 
τον τε παρελθόντ’ άπόλωλε χρόνον 
καί τον μέλλοντα τέθνηκεν.

Εις τό Πανεπιστήμιον είσελθών ένεγράφη εις τό φιλολογικόν τμήμα 
τής Φιλοσοφικής σχολής καί έξηκολούθει τάς ήδίστας αύτφ περί τον 
διανοητικόν βίον τών Ελλήνων καί Ρωμαίων μελετάς, ακροωμενος 
τών διαπρεπών καθηγητών καί μάλιστα τού μεγάλου Κοντού, δς κατα- 
μαθών την περί τά φιλολογικά δεξιότητ ’ αυτού καί άποχρώσαν αυτού 
πείραν λαβών εκ τε τής έν τφ Πανεπιστήμιο) φοιτήσεως καί έξ άλλων 
κατ’οικον έντεύξεων έφίληβευ αυτόν, ώβ εΐί τε πατήρ όν παΐάα φι- 
λήβί], προστάτης αύτού γενόμενος καί μάλιστα πάντων συντελέσας εις 
άρτίαν καί έμμελή αύτού παίδευσιν. Καί άληθώς πάντες μεν οι νεωτεροι 
φιλόλογοι έκ τού πολυχεύμονος τούτου ποταμού δαψιλέστατ ’ άντλούμεν 
τά διδάγματα τής περί τόν Έλληνα λόγον άκριβούς καί επιστημονικής 
άσχολίας, άλλ ’ ό Σακόρραφος μάλλον τών άλλων κατόρθωσε νά έμβα- 
θύνη τοσούτον εις την μέθοδον τής φιλολογικής έργασίας τού περικλεούς 
Κόν του, ώστε πας τις άναγινόσκων φιλολογικήν τινα πραγματείαν τού 
μαθητού ραδίως καθορά την μεγάλην έπ ’ αύτόν έπίδρασιν τού οιοασκά- 
λου.Ή άκριβολογία έν τή τών καθ’ έκαστα έρεύνη, ή έπιμέλεια περί 
την συλλογήν καί ταξινόμησιν τής φιλολογικής ύλης και ή ακριβής δια
στολή τών περιόδων τής 'Ελληνικής γλωσσης είναι αρεται, άς ο Σα
κόρραφος έκτήσατο έκ τής διδασκαλίας καί ομιλίας τού Κ. Κόντου και εκ 
τής μετ ’ έπιστάσεως άναγνώσεως τών φιλολογικών αύτού συγγραμμάτων.

Φοιτητής ών έξέδωκε διατριβάς τινας καί έγραψε πολλάς πραγμα
τείας έν τφ «Παρνασσφ», τή «Έβδομάδι», τή «Άκαδημεία » και 
άλλαχού, έν αίς άνεκοινούτο τοϊς φιλομαθέσι τά πορίσματα τών ένοελε- 
χών αύτού περί τήν φιλολογίαν σπουδών. Τάς πραγματείας δε ταύτας 
είτε κριτικός καί έρμηνευτικάς είτε γραμματολογικάς χαρακτηρίζει το
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χαριεν τής φράσεως, τό πλαστικόν τής φαντασίας καί τό κάλλος καί ή 
κομψότης τής παραστάσεως, άρεταί προσγενόμεναι αύτώ έκ τής μακράς 
και συντόνου μελέτης τών προγονικών ήμών λογοτεχνημάτων.

Μηνί Ίουνίω τού 1891 έτους δούς έλεγχον τής έπιστημονικής αύτού 
μορφώσεως έν τή τών φιλολόγων σχολή άνεκηρύχθη ύπ ’ αύτών διδάκτωρ 
τής φιλοσοφίας, μετά έ'να δέ μήνα τής τύχης εύμενώς αύτώ προσμειδια- 
σάσης άπήλθεν εις τήν σοφήν Γερμανίαν τελειοτέρας καί εύρυτέρας παι- 
οεύσεως έφιέμενος. Έν Λιψία δέ τάς διατριβάς ποιούμενος έξέδωκεν ήν 
άπο μακρού χρόνου είχε παρασκευάσει κριτικήν καί ερμηνευτικήν τού 
καλλιστεύματος τής Εύριπιδείου Μούσής, τής Μήδειας, έ'κδοσιν, ήν Γερ
μανοί, Γάλλοι καί 'Ολλανδοί φιλόλογοι έπαίνοις κατέστεψαν καί θερμώς 
τφ έκδοτη συνέχαρησαν έπί τή άγχινοίφ, μεθ ’ ή; διόρθωσε μέν καί ήρ- 
μηνευσε πολλά χωρία τού δράματος τούτου καί παντοίας γραμματικάς 
καί συντακτικός παρατηρήσεις άπεταμίευσεν έν αύτώ, πραγματεύεται 
δ’ έν τή εισαγωγή περί τής γνησιότητες τού δράματος, τής διπλής αύ
τού έκοόσεως καί περί έπαναλήψεως στίχων. Καί όντως μετά τόν μέγαν 
Κοραήν καί τον αοίδιμον Βασιάδην καί τόν σοφόν Σεμιτέλον ολίγοι τών 
νεωτέρων Ελλήνων έξέδωκαν Έλληνα ποιητήν ή συγγραφέα μετά το- 
σαύτης κριτικής καί ερμηνευτικής δεινότητες, όσην ό νεαρός εύτος φιλό
λογος έμαρτύρησεν έν τή έξαιρέτφ ταύτη τής Μήδειας έκδόσει, ήν άφιε- 
ροΐ Κωνσταντίνο» Σ. Κόντω καί Δημητρίω X. Σεμιτέλφ « μνημών τής 
σοφής αύτών οιδασκαλίας ». Παντί δέ άναγνόντι τήν έ'κδοσιν ταύτην οΰ 
χαλεπόν ήτο νά εΐκάση καί προείπη ποϊός τις προϊόντος τού χρόνου έμελλε 
νά καταστή ό έκδοτης εις τήν κριτικήν καί ερμηνευτικήν έπιστήμην.

Άπο τής Λιψίας ό Σακόρραφος μετέβη εις Χάλλην, εις τό Πανεπι- 
στήμιον τής όποιας έδίδασκε τότε δ Fr. Blass. Τόν μέγαν δέ τούτον 
τού Ελληνισμού διδάσκαλον τοσούτον έτίμα καί έθαύμαζει δ Σακόρρα
φος, ώστε καί εις Κίελον έκ τής Χάλλης μεταβάντι ήκολούθησεν αύτώ 
καί τοσούτον ύπ ’ αύτού άντηγαπήθη, ώστε οικείος καί έταΐοος αύτού 
καταστάς ού σμικρόν όφελήθη εις λόγον κριτικής καί ερμηνευτικής τών 
Έλλην ικών κειμένων. Ήδεϊαν δ’ αύτού άνάμνησιν διατηρών δ μέγας 
φιλόλογος BlaSS, σφόδρα ήλγησεν έπί τώ θανάτω τού προσφιλούς μαθη
τού καί τάδε γράφων πρός τόν Κ. Κόντον έξεδήλου τήν λύπην αύτού.

Halle 15/3/06 
Πολυτίμητε κύριε καί φίλε,

« ΙΙκουσα παρά τίνος μαθητου, ος συνήθης έγένετο τω Σακοροάφω ότε ένθάδε 
διετριβεν, οτι τεθνηκεν ό δείλαιος, καί έδειςέν γέ μ.οι έπιστολήν τινα του έκείνου 
αδελφοί, περιεχουσαν τά κατά μέρος περί τής τελευτής αΰτοϋ' προσεδόκων μέν 
ούν έγωγε ταύτην τήν έκβασιν, τεκμαιρόμενος μάλιστα έκ τής Σής έπιστολής, 
ελυπήθην δέ ως εικός έπί συμφορά τοιαύτη, είδώς ότι πολλά άν εκείνος, εΐμή 
τοΰτο συνέβη, συνεβάλετο τή ήμετέρα φιλολογία' ήν γάρ οΰ μόνον, ώς πάσιν 
ήμιν κατεφαίνετο, τό ήθος παντάπασιν υγιής καί άκίβδηλος, αλλά καί άγχίνους 
και δεξιός καί πολλής ιστορίας έμπειρος' άτε δέ πεπεισμένος ότι εϊπερ τις άλλος 
και Συ σφοόρα άχθη τω συμβάντι, τόν δέ αδελφόν έκείνου καί τούς άλλους συγ
γενείς ου γιγνώσκων, ήγησάμην δεϊν τι Σοί γράψαι περί αΰτοϋ, ϊνα δηλώσω οτι
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έκ τής ψυχής Σοι συνάχθομαι' έάν δέ καιρόν σχών καί τώ άδελφώ παρ’ έμοϋ 
τοΰτο φράσης, εύ ΐσθι δτι μοι χαριή.»

Ganz der Ihrige
F. Blass

Έν τοΐς Γερμανικοί; δέ Πανεπιστημίοις διδασκόμενος και ποικίλην σο
φίαν έξ αυτών καρπούμενος έδημοσίευσεν έν τοΐς «Χρονικοί; τοϋ Fleckei- 
sen», έν τώ «Φιλολόγφ» τοϋ Κρουσίου, έν τή τών 'Ολλανδών «Μνη
μοσύνη» και έν άλλοι; περιοδικοί; συγγράμμασι ποικίλας κριτικά; καί 
ερμηνευτικά; παρατηρήσεις εΐ; τούς Έλληνας ποιητάς καί πεζογράφους 
καί μάλιστα τον Εύριπίδην καί Αίσχίνην, περί οδ; διαφερόντως ήσχολεΐτο 
δ*αοίδιμος, ώς ό ίδιος δμολογεΐ έν τώ τής Μήδειας προλόγω. Καί εις την 
« Άθηνάν» δέ, τό περιοδικόν τής έν Άθήναις Επιστημονικής Εταιρείας, 
έδημοσίευσε τά νέα άποσπάσματα τής Εύριπίδου ’Αντιόπης, πολλάς καί 
εύστοχους διορθώσεις καί συμπληρώσεις εις αυτά ποιησάμενος, χορηγή- 
σαντος αύτψ τό φωτογραφικόν τοϋ παπύρου έκτυπον τοϋ επιφανούς Βλασ- 
σίου. Ότε δέ μηνί Μαρτίω τοϋ 1893 έτους οί απανταχού μαθηταί καί 
θιασώται τοϋ καθηγητοϋ Κ. Κόντου έώρταζον τήν είκοσιπενταετίαν τής 
έν”τφ Πανεπιστημίω διδασκαλίας αύτού, δ Γ. Σακόρφαφος καί πόρρω- 
θεν θαυμασίως είργάσθη πρόςλαμπρότερον πανηγυρισμόν τοϋ εύτυχοϋς τού
του τή Έλλάδι γεγονότος καί συντάξας έδημοσίευσεν έν μέν τή «Κλειοΐ» 
τής Λιψίας άρίστην βιογραφίαν τοϋ έορτάζοντος καθηγητοϋ, έν δέ τώ 
πανηγυρικώ τόμω τής είκοσιπενταετηρίδος « κριτικά; παρατηρήσεις εις 
τάς έπιστολάς τοϋ ^ήτορος Άλκίφρονος».

Μετά διετή έν Γερμανία διαμονήν επανερχόμενος εις ’Αθήνας διέτριψεν 
ημέρας τινάς έν Μονάχω, ένθα έγνώρισε τόν γνωριμώτατον φιλόλογον καί 
κράτιστον τοϋ Αισχύλου έκδότην Ν. Wecklein, ήσχολήθη δέ καί περί 
τήν παλαιογραφικήν, τήν άρίστην ταύτην τής κριτικής έπίκουρον, άνα- 
γνούς τινα τών παλαιών χειρογράφων καί αύζήσας οδτω τάς παλαιογρα- 
φικάς αύτού γνώσεις, άς έκ τής άναγνώσεως παλαιών άντιγράφων άπο- 
κειμένων έν τή ’Εθνική ήμών βιβλιοθήκη είχε πορισθή, διδάσκαλον έχων 
τόν άείανηστον Σακελλίωνα, ού τής πολυμαθείας καί χρηστότητος πολ- 
λάκις ήρέσκετο έπαινέτης γινόμενος. Εις παλαιογραφικάς ώσαύτως μελέ— 
τας κατηνάλωσε χρόνον τινά έν 'Ρώμη, Φλωρεντία καί Βιέννη καί οδτω 
τά κάλλιστα έκ τής διδασκαλίας καί τών συγγραμμάτων διαπρεπών φι
λολόγων τής Εύρώπης καί έκ τών βιβλιοθηκών άπανθισάμενος καί εις τήν 
μνήμην καταθέμενος έπανήλθεν εις ’Αθήνας πρός εύδόκιμον τών Ελλη
νικών γραμμάτων διδασκαλίαν. Άλλ’δμως (ώς έγραφεν ήμϊν έκ Λιψίας, 
δτε συνεστήσαμεν αύτφ τήν έν Ελληνικοί; μάλλον ή Εύρωπαϊκοϊς περιο- 
δικοις συνεργασίαν αύτού) «ή Ελλάς δυστυχώς δέν δύναται έτι νά συγ- 
καταταχθή έν τή έπιστημονική άρμονίγ. Θά παρέλθωσιν έτη πολλά, 
δπότε καί ή εΰρεσίς τίνος νεωτέρου πράγματος θ’ άποβή δυσχερεστάτη. 
’Αμφιβάλλω δέ πολύ καί περί τής όρθής καί ύγιοϋς φιλομαθείας ήμών, 
γνωρίζων πόσα καλά βιβλία σκονίζονται εις τά βιβλιοπωλεία, πόσαι δέ 
λαχανοφυλλάδες άριθμοϋσιν έκδόσεις πολλάς. ’Αλλά θαρσεϊν χρή, φίλε 

Βάττε, τάχ’ αύριον έσσετ’ άμεινον έλπίδες έν ζωοϊσιν, άνέλπιστοι δέ θα- 
νόντες. Άλλ’ έπί τοϋ παρόντος οί ποντικοί είναι φιλομαθέστεροι». Την 
αλήθειαν δέ τών περί τοϋ έπιστημονικοϋ βίου καί τής φιλομαθείας ήμών 
τών νεωτέρων Ελλήνων παρατηρήσεων τούτων καί έργω έβεβαίωσεν δ 
αοίδιμος πικροτάτην αύτών πείραν καί δ ίδιος λαβών. Διότι άφικόμενος 
εις Αθήνας καίπερ φέρων τοσαϋτα μαρτύρια ύγιοϋς καί άρτιας παιδεύ- 
σεως, δέν ήδυνήθη νά καταλάβη διδασκαλικήν τινα θέσιν πρός έζακολού- 
θησιν τών φιλολογικών αύτού έργασιών διά την λυμαινομένην τά τιμιώ- 
τατα τής πατρίδος ήμών πολιτικήν διαφθοράν. Μή άξιών δέ νά περισαίνη 
φαύλους κομματαρχίσκους καί νά έκλιπαρή άπαιδεύτους καί θρασείς ύπαλ- 
ληλίσκους, γενναιότατον έχων τό ήθος καί άπόνηρον, ήναγκάσθη νά 
καταλίπη τάς Αθήνας εκών άίκουτί γε &νμω δεξάμενος τήν προσενεχ- 
θεϊσαν αύτώ θέσιν καθηγητοϋ έν τή γεραρ^ Εύαγγελική Σχολή τής 
Σμύρνης, έν ή περί τά δύο έτη έδίδασκε τά 'Ελληνικά γράμματα τήν 
Σμυρναϊκην νεολαίαν τιμώμενος καί άγαπώμενος ύπο τών φιλομούσων 
Σμυρναίων. Καί έν τή έρατεινή δέ ταύτη τοϋ 'Ομήρου πατρίδι διδάσκων 
άφιέρου τάς άπό τών μαθημάτων ώρας τής σχολής αύτού εις φιλολογικά; 
μελέτα;, δημοσιεύων έν περιοδικοί; ελληνικοί; τε καί ξένοι; μετά πολ
λής εύφυΐας καί φιλοκαλίας γεγραμμένας διατριβάς καί παρέχων δείγ
ματα τής άγχινοίας αύτού έν αις έποιεϊτο εύστοχοι; διορθώσεσιν. Κάί το 
ήμερολόγιον δέ τής αύτόθι έκδιδομένης έφημερίδος « Άμαλθείας» έκόσμησε 
διά μελέτης, έν ή έχων ύπ ’ όψιν τάς παλαιάς πηγάς καί τά νέα άπο
σπάσματα τής Εύριπίδου Αντιόπης, άτινα έν τή « Άθην^» έξέδωκεν, 
άναπαρέστησε τό άρχαΐον δράμα έν 32 σελίσι μετά πολλής πιθανότητος 
καί άγχινοίας, βαθεϊαν γνώσιν τής άρχαίας δραματικής τέχνης έλεγχού- 
σης. Είναι δ’ή έργασία αΰτη ού πάνυ εύχερής. Διότι (ώς δ ίδιος έν τώ 
προλόγω δμολογεΐ) καί αί παλαιαί πηγαί, έξ ών δρμώμενοι τό Εύριπί- 
δειον άναπαριστώμεν δράμα, ούσαι διεσπαρμέναι καί άλλήλας άντιμα- 
χόμεναι εις πολλήν περιάγουσιν άπορίαν τόν έξετάζοντα αύτάς, καί οί 
περί Αντιόπης τών νεωτέρων γράψαντε; έν πάνυ σμικροΐς συμφωνοϋσιν, 
έν δέ τοΐς άλλοι; ’.δίαν έκαστος τρέπονται δδόν. Ατελή καί άνέκδοτον 
κατέλιπε διατριβήν περί τής παρά τοΐς άρχαίοις Έλλησιν έπιστολογρα- 
φίας, ήν έπί ύφηγεσία άπό μακροϋ χρόνου παρεσκεύαζε, συλλέγων έπι- 
μελώς καί βασανίζων κριτικώς τάς παραδεδομένας ήμϊν παλαιάς έπιστο
λάς καί τάς γνώμας τών περί αύτών διαλαμβανόντων. Αλλά καί αΰτη 
ώς καί άλλαι αύτού διατριβαί, περί ών έγραφεν ήμϊν δ αείμνηστος, άπώ- 
λοντο έκ τών βιβλίων αύτού.

Τοιοϋτος φιλόλογος μετήλλαξε τόν βίον τή 911 Νοεμβρίου 1895, 
τοσαϋτα έν οΰτω βραχεί χρόνω έν τή φιλολογία κατορθώσας, δσα ολίγοι 
τών νεωτέρων 'Ελλήνων κατώρθωσαν. Ή δόξα αύτού έσται άγήρως καί 
άείμνηστος παρ’ άπασι τοΐς γνωρίσασιν αύτόν, ή δ’άμφιλαφής παιδεία 
καί ή άλλη αύτού καλοκαγαθία εύκόλως θά κινώσιν εις ζήλον καί μίμη- 
σιν αύτού τούς προώρως άπορφανισθέντας έταίρους καί φίλους.

(Νοέμβριος 1897) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γ. ΠΑΝΤΕΛΑΚΙΣ
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ΤΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ

ΠΟ τό τράμ είδον τον φίλον Βουλοκέρην διερ- 
χόμενον την πλατείαν τοϋ Συντάγματος μέ 
τέτοια μούτρα, ώστε έ'σπευσα νά κατέλθω τοϋ 
τράμ ευθύς διά νά τον έρωτήσω τι έχει.

— Λοιπόν τί έχεις, Βουλοκέρη ; Είσαι άγνώριστος.
— “Αφησε με, άδελφέ. Φαντάσου ότι παρ’ολίγον 

νά μέ φυλακίσουν.
— Τί μοϋ λες ; Καί πώς ;
— Γιά ένα καταραμένο ’ρωλόγι πού εύρηκα αυτήν 

την νύκτα καί τό όποιον ώς ευσυνείδητος πολίτης έπήγα
εις τό άστυνομικόν τμήμα της συνοικίας μου. ’Ακόμη άηδιάζω. Έχεις 
πέντε λεπτών καιρόν ;

— Βεβαίως.
— “Ακουσέ με λοιπόν. Καί ωφελήσου άπό τό πάθημά μου. Μέ τό 

περί ού δ λόγος λοιπόν ’ρωλόγι, παρουσιάσθην εις τάς εννέα τό πρωί εις 
τόν αστυνόμον. Ό κύριος αύτός, δστις μόλις είχε τελειώσει τόν καφέν 
του, διέταξε νά μέ είσαγάγωσι καί χωρίς νά μοϋ ειπη νά καθήσω, 
ούτε νά μέ χαιρετίση, είπε :

— Τί θέλεις :
Είχα άκριβώς δψιν επίκαιρον : τό εύχάριστον μειδίαμα άνθρώπου έπι- 

τελοϋντος τό καθήκον του καί άναμένοντος ευχαριστήρια.
Άπεκρίθην :
— Κύριε άστυνόμε, λαμβάνω τήν τιμήν νά καταθέσω ε’ις χεϊράς σας 

έν ώρολόγιον τό όποιον εύρον αυτήν τήν νύκτα καί τό όποιον . . .
Δέν είχα τελειώσει καί δ άστυνόμος έπανέλαβεν ύψηλοφώνως :
— 'Έν ώρολόγιον ! έν ώρολόγιον !
“Επειτα προσέθηκε ξηρώς :
— Δόο ’ τό μου.
Τό έδωκα. ’Επί πολύ τό έγύρισεν άπ ’ έδώ καί άπ ’ έκεϊ, τό έξήτασε 

λεπτομερέστατα, έπειτα είπε :
— Ναί, εΐναι ώρολόγι καί έχει καί τά άρχικά ψηφία τοϋ κτήτορος.
Έπειτα μοϋ έ'ρριψε μίαν ’ματιάν ή όποια δέν μοί προοιώνιζεν ούδέν 

καλόν καί έξηκολούθησε βιαίως ;
— Ένόησες, εύρίσκονται καί τά άρχικά ψηφία τοϋ κτήτορος χα

ραγμένα 1 !
— Τά παρετήρησα καί έγώ, κύριε άστυνόμε.
— Καί πού τό ’βρήκες αυτό τό ’ρωλόγι ;
— Εις την δδόν Φυλής, εις την γωνίαν.

I

ότι ήμην εύπορος κτηματίας.

τρεις τό πρωί.

— Χάμω ;
— Άκριβώς.
— ’Αρκετά περίεργο πράγμα, είπεν δ άστυνόμος, ρίπτων μοι βλέμμα 

ύποπτον καί ερευνητικόν. Χάμω; Μοϋ φαίνεται πώς ο τοπος οεν ητο 
κατάλληλος διά ν ’ άφήση κάνεις το ’ρωλόγι του . . .

— Αυτό μοϋ φαίνεται κι* εμένα . . . ειπον μειόιών.
Ό άστυνόμος μοί λέγει ξηρώς :
— Άρκεϊ ! Δέν ζητώ τήν γνώμην σου !
Αυτοστιγμεί έπαυσα νά μειδιώ.
Αύτός έξηκολούθησε :
— Καί ποιος είσαι σύ ;
Ειπον τό δνομά μου :
— Ποϋ κατοικείς ;
— Όδός Φυλής άριθ. 82.
•— Ποιοι εΐναι οί πόροι σου ;
Τοϋ εΐ7ΐ»ον ν·« ••j*'··ι* ——•--j-'-n — —,
— Ποιαν ώραν άκριβώς εύρες τό ’ρωλόγι ;
— Ήσαν τρεις τό πρωί.
— Όχι άργότερα; άνεφώνησεν είρωνικώς δ άστυνόμος.
“Επειτα έξηκολούθησε :
— Τί έκαμνες ε’ις τάς τρεις τό πρωί εις τήν γωνίαν τής δδοϋ Φυλής, 

όπου λέγεις ότι κατοικείς;
— Πώς, λέγω;
— Ναί, λέγεις.
— Άφ’ ού τό λέγω, σημαίνει ότι έτσι είναι.
— Θά τό έξακριβώσωμεν. Μή άπαντ^ς άορίστως. Σ ’ ερωτώ τί έκα

μνες τέτοιαν περασμένην ώραν τής νυκτος, εις συνοικίαν ή οποία ίσως 
δέν είναι ΐδική σου ;

— Μά, άπεκρίθην, έπέστρεφα έκ φιλικής συναναστροφής.
— ΤΑ ! μπά!
— Πώς ά! μπά! Βεβαίως.
— Λοιπόν, σέ συγχαίρω, ώραϊον βίον διάγεις ! !
Καί μετά στιγμιαίαν σιγήν :
— Κατεδικάσθης ποτέ, Βουλοκέρη ;
'Η έρώτησις αύτη ύπερέβαινε πάν δριον. Άνεφώνησα οργιλως :
— “Αν κατεδικάσθην; Μά γιά ποιον μ’ έκλαμβάνετε ; Έεύρετε ότι 

μ’ ένοχλεϊτε μέ τάς άνακρίσεις σας;
Ειπον, άλλ’ ευθύς ένόμισα οτι ή έσχάτη μου ώρα ήλθε. Δι ’ ένος 

άλματος δ άστυνόμος έσηκώθη άπό το κάθισμά του και εβάοισε προς 
έμέ, κατακόκκινος άπό τόν θυμόν του. Τά ’μάτια του εκοντευαν νά 
έβγουν άπό τήν κόγχην των.

— Τί πράγμα είπες; έβρόντησε.
Προσεπάθησα νά εϊπω κάτι, άλλά δέν μοί άφήκε καιρόν. Κυριολε- 

κτικώς ώρύετο :

i
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— Me τέτοιον τρόπον αποκρίνεσαι εις την άρχήν ; 7 A ! θέλεις νά 
κάμης τον κάμποσον ; Θέλεις νά εΐρωνευθής τον νόμον κα'ι τόν άντιπρό- 
σωπον αύτοϋ ; Θά σου δείξω λοιπόν έγώ.

Καί κτύπων την πυγμήν του έπί της τραπέζης, μεστής έγγραφων :
— ΤΑ ! διαβόλου τενεκέ, μήπως σέ γνωρίζω έγώ; Ξεύρω γώ ποιος 

είσαι ; Λέγεις οτι ονομάζεσαι Βουλοκέρης I Ξεύρω έγώ άν αυτό ηναι τό 
όνομά σου ; Λέγεις οτι κατοικείς εις την οδόν Φυλής ; Ποια ή άπόδειξις 
τούτου ; Λέγεις ort είσαι εύπορος κτηματίας ; Πρέπει νά τό έξακριβώσω.

Ήμην άπολελιθωμένος.
— "Ολα αύτά δεν είναι βέβαια πράγματα, έξηκολούθησεν ό αστυνό

μος, καί έχω μίαν ύποψίαν ! Δεν εύρηκες τό ’ρωλόγι- τό έκλεψες ! !
— Τό έκλεψα ;
— Ναι, τό έκλεψες και έπειτα ήλθες νά τό παραδώσης, διότι τό 

’ρωλόγι είχε τά αρχικά ψηφία του ιδιοκτήτου καί δυνατόν ν’άνεκαλύ- 
πτεσο. Καί τις ’ξεύρει άν μόνον τό ’ρωλόγι έχης κλέψει. Θά τό ίδωμεν.

Έκ τοϋ θορύβου ε’χεν είσέλθει είς άστυφύλαξ. Ό άστυνόμος τω εϊπεν-
— Έρεύνησον αυτόν τόν άνθρωπον !
Ό άνθρωπος ήμην έγώ. ’Εντός δευτερολέπτου, ήρευνήθην, έψηλαφή- 

θην, έξητάσθην δλος.
— ΤΑ ! θέλεις νά μου κάμης τόν κάμποσον ! έφώνησε πάλιν δ άστυ

νόμος, θά σου δείξω έγώ I Ψάξετέ του τά μανίκια, άνοίξατέ του τά 
σκέλη μ-ήπως έχη τίποτε κρυμμένο μέσα ! . . .

Καί εις τήν άνάμνησιν τούτων ή φωνή τοϋ Βουλοκέρη ήλλοιώθη. 
Άλλ ’ έπειδή έγώ έγέλων μέχρι δακρύων, έκεϊνος άνεφώνησεν ;

— “Ας ’ξαναβρώ κάνα ’ρωλόγι πάλιν ! . . .
Καί ε”σεισε τόν γρόνθον του δίκην άπειλής προς τό μέλλον.

<

Τώ αγαπητοί φίλω κ. Ιωάννη Άρόένη

Αλλο ’ς τή γή ’ς τον άνθρωπο δέ μένει 
Παρά τδ γέλοιο. ΟΙ : πόνοι φεύγουν, πάνε 
Και μέσα 'ς τήν καρδιά ^την πληγωμένη 
01 πρώτοι μου παλμοί μεμιάς ξυπνάνε.

Τ ’ δλόγλυκο κρασί μέ περιμένει
Καί τ’ αγνά στήθη που γιά μέ κτυπάνε, 

Ή λύπη, ή δυστυχιά σ’ εμέ είνε ξένη 
"Οταν τά μαύρα, μάτια της γελάνε.

’Έλα κ ’ εσύ μέσ’ ’ς τή θερμή μου αγκάλη 
Τή λησμονιά νά πιής αυτού τού κόσμου 
Καί νά γύρης τ’ ολόμαυρο κεφάλι.

Τ’ Όλύμπου τούς θεούς πάντα λατρεύω, 
Κι’ όταν σ’ έσένα τρέχη ό λογισμός μου
Σ’ ένα Θεδ σά χριστιανός πιστεύω.

2

"Ασε με νά κουφτώ μέσα ς τδ χώμα
’Ενώ γιά μένα έσβύσθη κάθ’ ελπίδα,
’Ενώ ς τδν πόνο ανοίγω αΰτδ τδ στόμα
Καί τού κάκου ζητώ μιά μόνη ακτίδα.

"Αφησε νά νέκρωση αΰτδ τδ σώμα' 
Ήταν γιά μένα θάνατος πού σ είδα’
Τδ αιμά μου μοΰ ρούφηξες ακόμα
Καί μόνη μένει μιά σταλαματίδα.

Sf
"Ασε με νά κρυφτώ' πλειδ μή θελήσης
Τά γελαστά σου λόγια νά γροικήσω'

’Εσύ μπορείς δίχως εμέ νά ζήσης,

Μά έγώ δ φτωχός ’ς τήν τόση δυστυχιά μου, 
Δίχως εσέ κι’ άν ήθελα νά ζήσω,
Νά ξεοριζώσω πρέπει τήν καρδιά μου.

3

"Ενα τοελλδ συχώρεσε, παρθένα,
“Αν τοαγούδια τολμά τώρα νά γράφη,
“Αν άνοίγη τά στήθη τά θλιμμένα
Καί τής καρδιάς σκορπίζη τδ χουσάφι.

*
“Αν έχη κεραυνούς, βέλη ριμμένα
Κα'ι/μ’ .αίμα τδ χαρτί πάντοτε βάφη,

‘Αν έχη τόσα ρόδα σκορπισμένα
Καί τόση λάμψι πού δέ σβυούνε ο'ι τάφοι.

Τδ δυστυχή συχώρεσε άν μπροστά σου, 
Γροικώντας τής ζωής τδ τόσο βάρος, 
Έζήτησε μιά λέξι, μιά ματιά σου,

Κι’ άρχισε βογγητδ Θεριού νά στέλλη
Καί μέσ’ ’ς τά πόδια σου έλαβε τδ θάορος 
Νά ρίξη άπδ τά στήθη ενα κουρέλι.

4
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Σύ δέν αχούς τή μαύρη ανεμοζάλη 
Ποΰ τη ψυχή μου κάνει νά βογγάη, 
Δέν τή θωρεϊς επάνω ’ς τδ κεφάλι 
Ποϋ νά μου γύρη χάμου πολεμάει,

Δέ βλέπεις τό θεριό πώρχεται αγάλι 
Κα'ι γυρεύει τά σπλάχνα νά μου φάη, 
Ούτε τη μαύρη οχιά ς τήν άγρια πάλη 
Πόσο δειλά τό αιμα μοϋ ρουφάει.

4
“Ω ! πόσοι κεραυνοί μ’ έχουνε κάψει, 
Καί πόσαις τρικυμιαίς ποΰ ή μοίρα δίνει, 
Μια μόνη σου ματιά μποοεϊ νά πάψη.

’Άσε με τό φτωχό λίγο σιμά σου
Τοϋ τάφου τήν ατάραχη γαλήνη 
Γιά μία στιγμή νά βρώ’ςτήν αγκαλιά σου.

5

’Άσε με νά γελώ, μήν έξετάσης 
Άν τό γέλοιο ποοέρχεται από πόνο, 
’Έλα σιμά μου έδώ νά μ’ άγκαλιάσης 
Τό γέλοιο, τή χαρά νά δείχνω μόνο.

' %
Μή θέλης’ςτή ψυχή μου νά διαβάσης 

’Άν ψεύτικη γαλήνη φανερόνω,
Μέσ ς’τήν καρδιά μή θέςνά ξεσκεπάσης 

"Ο,τι ποτέ δέ σβυέται μέ τό χρόνο.

Τ
Άσε με νά γελώ, κ’ ίδές τ' αστέρι 
Ποΰ πεοσότεοο απ’ όλα λαμπυρίζει 
Καί τοϋ πρώτου θεοϋ τ’ ονομα φέρει.

Πόσο γέλοιο πλατύ σ’ εμάς σκορπίζει 1 
Κ’ ενώ κι’ αυτό τρομακτικά υποφέρει, 
Άπό ήσυχιά γλυκειά μάς πλημμυρίζει.

8

Θά σ’ άκλουθώ' κι’ όπου τό βλέμμα ριξης 
Θά μέ βλέπης νά σέρνουμε ’ς τό χώμα, 
Κι’ άν σύ ποτέ πόνο σ’ εμένα δείξης, 
Τότε θ’ ανοίγω ’ς τή χαρά τό στόμα.

$
Κι’ από τόν έρμο τάφο ποϋ θ’ άνοιξης 
Γιά νά δεχθή τό δύστυχο μου σώμα,
Νά πεταχτή ένα φάσμα θά ξανοίξης 
Ποϋ θά πονή, ποΰ θά λατρεύη ακόμα.

&
Θά σ’ ακλουθώ' κΓ όταν ή αύγή προβάλλη 
Τής μισητής καί πρόσκαιρης χαράς σου 
Ποϋ θέ νά γύοης σ’ άλλου την αγκάλη,

)

SJ
Φεϊδι φοικτό μέ μάτι θολωμένο
Θέ νά μ’ ίδής νά πεταχτώ μπροστά σου, 

’Σ τό γάμο σου στεφάνι σου νά γένω.

Μία κουρασμένη άνάπαυσι γυρεύω 
Τή νύχτα τή βαθειά ’ς τή μοναξία, 
Μέ μύρια πάθη αδιάκοπα παλεύω 
Χωρίς ποτέ νά βρώ παρηγοριά.

Μά μόλις τό φεγγάρι ξαγναντεύω 
Νά σκορπίζη παντοϋ τήν ησυχία, 
Ωσάν τυφλός τριγύρω πασπατεύω 
Ποΰ μέσα μου γροικώ τήν τρικυμία.

Μέσ ’ σ’ τήν τόση γαλήνη ποΰ ξανοίγω 
Κι’ ούτε ζωΰφι ακούεται ν αντισκόψη, 
Τό μουγγρητό μέσα ς’ τό στήθος πνίγω.

Κ’ ενώ ή ψυχή φλόγες καί μίση θάφτει, 
Μέ ξάστερο ούρανό μοιάζω ς’ τήν δψι 
Ποΰ μεσ’ ς’ τή σιγαλιά θωρεϊς ν’ αστράφτη.

G

Έγυρα σκεφτικός τό βλέμμα χάμου
Κι ’ άπλωσα μέσ’ 'ς τά φρύδια τήν παλάμη 
Κι’ αφ’ τ’ ανοικτά θωροϋσα δάκτυλά μου 
Τά μάτια ποϋ ευτυχή μ’ έχουνε κάμει.

Έρχότουνα τό χνότο της σιμά μου
Καί μ’ έκανε νά τοέμω σάν καλάμι,
Κ’ ίδοωτας κούος χυνόταν ς τά μαλλιά μου 
Κι’ από τό μέτωπο έτρεχε ποτάμι.

'Όταν τό χέοι μου έβγαλα, τό βλέμμα 
Έγύοισα δειλά σέ τόση αχτίδα
Καί ’ς τήν καοδιά πλημμύρισε τό αίμα.

8ί
Τό φόρεμά της έκανε πώς σιάζει
Κι’ όταν τό μάτι σήκωσε, την είδα
Νά μέ βλέπη χωρίς νά μέ κυττάζη.

ι

’Άν ακόυσες ποτέ τό βογγητό μου
Κ’ ίσως κ’ εσύ θά γέλασες μ’ έμένα, 

Άν ακόυσες ποτέ τό στεναγμό μου
Καί τά μαοτύρια πώχω περασμένα.

Si
’Άν είδες μ’ απορία ’ς τόν οφθαλμό μου 
Νά κοέμουνται ουό δάκρυα φλογισμένα, 
’Εγώ δοξάζω πάντα τό θεό μου 
Γιατί σ’ έμέ τά βάσανα εΐνε ξένα

Μέσα ς’ τής γής τήν τρομερή τήν πάλη. 
Υποκριτής κ’ έγω φρικτά θρηνώντας 
Δέν έγυρα ποτέ μου τό κεφάλι,

Κ’ έγέλασα μ’ εσέ, μέ τήν ελπίδα, 
Θεό κι’ αγάπη πάντα βλαστημώντας, 
Κουμμένος μεσ ς τή ψεύτρα προσωπίδα

(Έν ’Α&ηναις τή 35 Νοιμβρίου 1897)
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΡΤΖΩΚΗΣ
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<s4e HN ελληνικήν μυ&ολογίαν, το Ο·αυμάσιον τούτο αριστοτέ
χνημα τον εξαίσιου νοός, έάν ήδύνατό τις ν' άπο&ανμάβη έν τώ 
είκονικώ μεγαλεία, fr0 κατενόει τήν γόησσαν εκείνην ποίησιν, ήτις 
περιέβαλλε τούτο με τά avfr-η. και fra ήσ9άνετο τήν &είαν έκείνην

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΛΩΡΟΣ
ΓΑπέθανεν έν Άθήναις την 9ην Ανγοΰστου 1895)

ευφροσύνην τοϋ φυ
τικού κόσμου, όστις 
ένε&ουσία τόν έλλη- 
να, τόν έξοχον τούτον 
καλλιτέχνην, εις τό 
νά λατρεύη τούς &ε- 
ούς του εις τά δάση 
καί τούς κήπους, είς 
το νά ύμνή τό κάλ 
λος, έν μέσω τών αν
θώνων, είς τό νά 
έμπνέεται, υπό τήν 
σκιάν τών δαφνώνων, 
είς το νά αγαπά, κε- 
κοσμημένος διά στε
φάνων.

Και δ ειδυλλιακός 
έκεΐνος βίος, έν μέσω 
τής μυρσίνης και τών 
ρόδων, ένεψύχωνε τήν 
άθώνατον πολιτείαν, ό
πως έπιζητή τό κλέος, 
τό άμάραντον, cbg ή 
ώραιότης τών λευκαν- 
fr-έμων.

'Η ίερωτέρα και λε- 
πτοτέρα φάσις τής 
ποιήσεως, είναι τών 
avfr-έων ό έρως, είπεν 
δ Κλαρετύ' δ δέ Σα- 

τωβριάνδος τό άπεκάλει, fr-υγατέρα τής πρωίας, fr-έλγητρον τού έαρος, 
χάριτα ευωδίας καί παρθ-ενίας, έρωτα ποιητών' αλλά μήπως δ Αιν- 
ναίος καί δ Villau δέν έδάκρυον προ τής &έας του, ώς καί δ ήμέ- 
τερος ’Αφεντούλης, όταν ήσπάζετο ταϋτα, έν9έως άποκαλών σ ι ω - 
πώσαςκαρδίας; *

* *

Καί τό Φυτικόν τούτο σόμπαν, ού ή ιστορία άρχεται άπό τών μυ- 
&ολογικών αιθέρων, και καταλήγει είς ο,τι θά καταλήξη και τής γής δ 

βίος, άνέδειξε τούς ύπερλάμπρους fr-αυμαστάς του έν τή εποχή, καθ’ ήν 
ή ωραία 'Ελλάς ήτον άπέραντον άλσος τών Χαρίτων και τών Μουσών, 
τών Νυμφών και τών Νηρηΐδων έν ταΐς ήμέραις, καθ’ άς δ καλλι
τέχνης παρά τόν Παρθενώνα, έκλινε γόνυ πρό τής ίερας έλαίας, και 
μετά σεβασμού ήκουε καί κατανύξεως τόν ψίθυρον τής ίερας δρυός, 
έν ή άνεκάλυπτε μεμακρυσμένην τινα ηχώ λαλήματος μυστηριώδους, 
ού οί φθ-όγγοι ίσως νά ήσαν λείψανα τής αρμονίας, δι ής ώμίλει 
τοϋ Όλυμπου δ παντάναξ έν τώ navfriy. . . .

Καί τόν γόητα τούτον αίσθ'ηματοποιόν κόσμον, δνειροπόλησεν εύ- 
γενής λάτρης τής φύσεως ν’ άπο9αυμάση έν τή νέα Έλλάδι, ής τό 
κάλλος ειμαρμένη σκληρά ήφάνιζεν είς τής καμίνου τήν φλόγα.

Καί δ δνειροπόλος τών δασών έραστής, άφιερώ&η υπέρ τής εύγε- 
νούς του ιδέας, ίδρύσας τελείαν έν τή φύσει τήν ’Ακαδημίαν του, είς 
ήν προσεκάλει τούς κατανοοϋντας τήν ιδέαν τού καλού καί τού ωραίου.

Προσεδόκα έν τή άναδασώσει τής 'Ελλάδος, νά Ιδη άναγεννωμέ- 
νας λυρικός αναμνήσεις οίχομένου παρελθόντος, καί νά έμφυσήση 
είς τήν άπογονικήν γενεάν τό συναίσθημα τής ευζωίας.

Καί διεμόρφωσεν ούτως δ Νικόλαος Χλωμός, κόσμον, έφ ού 
ή έπίδρασις τών δασών νά έθεωρήτο ού μόνον ώς μέλημα, άλλα καί 
ώς ανάγκη, ούχί ώς πλεονέκτημα, άλλ’ ώς ύποχρέωσις.

** *
'Από τών στενών σπεύσας ορίων τής Αωρίδος γής, έξ ής κατήγετο, 

όργών προς ύψηλήν μόρφωσιν καί άνάπτυξιν, διήνυσε τάς έν τή 
πατρίδι σπουδάς του έπιζήλως, καί είτα προσκληθείς τό πρώτον, 
άνέλαβε τήν έν Βοσνία καί Ερζεγοβίνη δασικήν υπηρεσίαν, ώς άριστα 
καταρτίσας έκεΐ τόν κλάδον τούτον, μεθ' δ, έπιδοθείς είς τήν έν 
Κωνσταντινουπόλει ειδικήν σπουδήν, καί τυχών επιζήλου πτυχίου, 
διωρίσ&η είς τό παρά τόν Ελλήσποντον βιλαέτιον, ένθα διεκρίθη.

’Εν Κωνσταντινουπόλει, έκτος άλλων έργασιών, δί ών έπεζήτει 
δημιουργίαν έπισήμου τίνος φήμη?, ήσχολήθη καί είς ιδιαιτέρας με- 
λέτας, καί πρωτοτύπως έπεχείρησε τήν άντικατάστασιν τοϋ άτμού διά 
τοϋ άτμοσφαιρικοϋ άέρος, δαπανήσας έξ ιδίων διά τούς διενεργηθέν- 
τας πειραματισμούς περί τάς τριανκοντακισχιλίας δραχμάς.

Ή έν Γερμανία δέ, (και ίδια είς τό Aschaffenburg) τετραετής 
συνεχής σπουδή έπί εύρυτάτου έπιστημονικού σταδίου, έπεσφράγισε 
τήν όλην μόρφωσιν καί άνάπτυξιν του.

'Γπακούσας όμως είς τήν φωνήν τής πατρίδος, κατήλθε τώ 1879 
είς τήν 'Ελλάδα, διορισθεις έπιθεωρητής τών δασών.

Έκτοτε δ προνομιούχος έκεΐνος νούς, ανέπτυξε τού πολυτίμου αύ- 
τοϋ πλούτου τά δυσαπόκτητα χαρίσματα. Πολυμάθεια, φιλοπονία, 
επιστημονική παίδευσις άρτια, και δή άκαταπόνητος ζήλος περί τήν 
συστηματοποίησιν τής δασονομίας, άνέδειξαν αύτόν ένα τών τελειο- 
τέρων τύπων μεμορφωμένης έ&νικής προσωπικότητος, συνδυαζούσης

ι
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τήν χρηστότητα τον ήθους, μετά της υπέροχης τον πνεύματος, 
iig έπιθεωρητής των δασών, ώς καθηγητής της δασολογίας έν τω 

Πολυτεχνείω, ώς τμηματάρχης και διευθυντής κατόπιν του δαβονομι- 
κοΰ κλάδου, διεκρίθη αείποτε έπϊ ακρίβεια, εύσυνειδησία και ευθύτητα 
Πληθύς συγγραφών κα'ι ιδιαιτέρων μελετημάτων, έκτενής σειρά έκθέ- 
βεων και διοικητικών έργαβιων, καταδεικνύει τον ένθουΰιαβμ'ον της 
έν συνόλω έξαιρετικής δράσεώς του, προς μόρφωσιν τελείας δαβονο- 
μικής υπηρεσίας, οΐαν άπήτει η πατρίς του, ήτις έν τω προσώπω 
αυτόν έζετίμα μοναδικόν έργάτην των συμφερόντων της.

Λικαίως άρα έθεωρήθη εις των διαπρεπέστερων έπιστημόνων τον 
κλάδου τούτου, αλλά και δ πρώτιστος έν Ελλάδι σχών τήν εΰγενή 
πρωτοβουλίαν της έπιδόσεως καί τής ίδρύσεως έπιστήμης, απαραιτήτου 
διά τε τήν κλιματολογικήν και φυσικήν ιδιότητα έν γένει τοΰ τόπον. 

Παρά τήν πνευματικήν όμως ταύτην άνάπτυζιν, ήτις διέλαμπε και 
έν εγκυκλοπαιδική εύρύτητι περί τοΰ πολιτειακού όργανισμοϋ,κα'ι δί ής 
κατεδεικνύετο ον μόνον δ ζήλος προς έ^ασφάλιβιν τον έθνικοΰ πλού
του, αλλά καί ή ένδελεχής μέριμνα προς βελτίωσιν και αύζησίν τον, 
άπεθαύμαζέ τις έν αύτώ και τήν ηθικήν διαύγειαν, και τό εύγενές 
κα'ι σεμνόν τοΰ χαρακτήρος, αριστεία προσδίδοντα πλειότερα πλεονε
κτήματα εις τόν πολυφίλητου άνδρα.

Λιά τούτο καθίσταται θερμότερον τδ δάκρυ τοΰ θλιβερού απορ
φανισμού, και λυρικότερος δ θρήνος τής στερήσεώς του. Λιγυρόν δέ 
παράπονου φιλοτεχνειται, και διαμαρτυρία ψυχικού άλγους, έπι τή 
απώλεια τής πολνανθέμου έκείνης βλαστήσεως, ήν έδημιούργησεν ή 
ακατάβλητος έκείνου έμμονή.

ΤΗτο πεπρωμένου τάς τιμητικάς τον περγαμηνάς νά έπισκιάση προώ- 
ρως τό δίπλωμα τής φθοράς, οπερ δεν άνεγνώρισε τήν ανάγκην, όπως 
έλεήση διά τής ζωής τοιούτον άνθρωπον, τήν γήν, ήτις άνέμενε τήν 
καρποφόρου τον καλλιέργειαν. Ήσαν ξένα προς τούς νόμους τής ει
μαρμένης τά προσόντα ταϋτα, και διά τούτο δ μισέλλην Χάρων, δεν 
είχε σπλάγχνα δί αυτόν, νά λυπηθή τήν Ελλάδα του............

** *
Και όταν βλέπω τάς μακράς πευκοβειράς τών λόφων της 'Αττικής, 

και περιπλανάται δ νούς εις τό ήρεμου φύσημά των, νομίζω, ότι 
άνακαλύπτη εις τήν πνοήν έκείνων ή ψυχή μου, μίαν έλεγειακήυ 
περιπάθειαν, συγκοινωνούσαν μέ τόν κόσμον των φασμάτων και των 
σκιών. Περιπάθειαν, ήτις θά βαυκαλίζη τήν άνάμνησιν έκείνου, φε- 
ρομένην έπ'ι τών πτερύγων τού Ζεφύρου, άνά τάς χ λ ω ρ ά ς έκεί— 
νας έκτάσεις.

II.



Ο θάνατοι 

άπό τάς θλιβερωτέρας εντυπώσεις, άς μα: 
κόσμον. Ό θάνατος κόρης εύγενοϋς την διάπλασιν καί την μόρφωσιν, 
καλλιτεχνικής φύσεωι ' '' ' ' ~ - ^·ρ —.....
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παρέχει ή ζωη εις αυτόν τόν

>ς νεαράς κόρης, ωραίας την ψυχήν καί την μορφήν 
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κόρης εύγενούς
>ς, εις ηλικίαν δέκα έννέα έτών, συνθλίβει την καρ- 

καί τοϋ πλέον άγνωστου καί ξένου. Καί τοιοϋτος πικρός θάνατος 
ό της άτυχεστάτης νεάνιδος Φιλο,α»;Ζας ζ/ρακοΰλι;, συμβάς έν Άθή- 
τάς άρχάς τοϋ παρελθόντος Σεπτεμβρίου. Ή νεκρική παρέλασις τοϋ
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άνθοστεφοϋς φερέτρου της τρυφεράς παρθένου διά μέσου τών άθηναϊκών 
οδών συνεκίνησε καρδίας καί ΰγρανεν άπειρους οφθαλμούς.

Μέ θέλγητρα, μέ ιδανικά ψυχής, μόλις άνθίζουσα έν τή ζωη, άβροτάτη 
κόρη, καλλονή χαρίεσσα, τόν θαυμασμόν καί την λατρείαν έξεγείρουσα 
παντού, δπου ένεφανίζετο, ιδίως κατά τάς μαγικάς θερινάς εσπέρας έν 
Φαλήρω, την έκτίμησιν καί την άγάπην διαχέουσα πέριξ της εις δλους 
δσους την έγνώρισαν, ή σεμνή κόρη, ητο άπό τά μοναδικά έκεϊνα άνθηρά 
πλάσματα, τά δποια έγκαταλείπουσιν άνεξάλειπτον έντύπωσιν τόσον 
διά την καλλονήν τοϋ προσώπου, δσον διά τά προτερήματα της ψυχής 
καί τοϋ πνεύματος.

Θυγάτηρ τοϋ έν Κωνσταντινουπόλει διακεκριμένου δμογενοϋς ιατρού 
κ. Ίωάννου Λρακούλη, ειχεν έλΟη εις Αθήνας μετά τής μητρός της 
κατόπιν τών τελευταίων εθνικών γεγονότων. Δυστυχώς τό εΰκραές 
καί λεπτόν άθηναϊκόν κλίμα, ό γλαυκός άττικός ουρανός, δν τοσάκις 
άπό μακράν έπόθησε καί έπεζήτησε, δέν ήδυνήθησαν, δπως καί άπα- 
σαι τής επιστήμης αί βοήθειαι καί τών φιλόστοργων οικείων της αί 
[χεριμιναι, να συγκροτήσουν εν τη ζωη το λεπτόν αυτό νεανικόν αν- 
θος, δπερ φθοροποιός καί άνίατος νόσος προσέβαλε βασκάνως. Καί μίαν 
αυγήν μέ τό σβύσιμον τών άστέρων, έσβέσθησαν καί οί μεγάλοι ωραίοι 
οφθαλμοί της, καί μέ τό πρωινόν άσμα τών πτηνών έπτερύγισεν ή άγνή 
ψυχή της, αί δέ Άθήναι τήν ειδον νεκράν προ τοϋ νά τήν ϊδουν ευτυχή, 
προ τοϋ νά τήν ίδουν ζώσαν.

Ή συμπαθεστάτη κόρη συνεκέντρου πλεϊστα εύγενή χαρίσματα, 
ίδιάζοντα δ’ έρωτα τρέφουσα πρός τάς Καλάς Τέχνας, ειχεν ιδίως άνε- 
πτυγμένην τήν ιδιοφυίαν τής ζωγραφικής, έάν δ ’ έζη βεβαίως τελείας 
τέχνης καί λεπτής άντιλήψεως καί έκτελέσεως έργα θά έποίει. Πάντοτε 
σπουδάζουσα, κατείχετο ύπό τής άληθοϋς έκείνης θετικότητος, τής 
άνεκτιμήτου θελήσεως τοϋ νά μορφώνη καί νά πλουτίζη τόν εαυτόν 
της χωρίς νά φαίνεται εις κανένα . . . Όντως ιδανική κόρη, μειδιώσα 
αιωνίως, άποκρύπτουσα έπιχαρίτως πασαν ιδίαν θλΐψιν, ύπέροχος έν τή 
άπλότητί της, άρχουσα άνευ έπιπλάστου άγερωχίας καί μωράς άλαζο- 
νίας . . . Άπαντα τά πρωτόλεια, δσα έφιλοτέχνησεν ή άβρά πάλλευ- 
κος χειρ τής εμπνευσμένης νεάνιδος προδίδουν, OTt ένεπνέετο έκ καλλι
τεχνικού πυρός, τό δποϊον έχάθη δμοϋ μέ την προώρως μαρανθεϊσαν 
χρυσήν νεότητά της . . .

Καί άληθώς, πλασμένη διά νά ζή μόνον έν τή σφαίρα τοϋ καλού, έζη- 
σεν ώς δνειρον καί ώς όνειρον έσβέσθη. Αυγή ιδεώδους, ήτις έσβυσεν εις τόν 
ήλιον τής πραγματικότητος. Τά δάκρυα, άτινα έχύθησαν έπί τή τοσοϋ- 
τον σκληρά άπωλεία τής δύσμοιρου κόρης, δέν έξηράνθησαν άκόμη άπό 
τούς οφθαλμούς δλων έκείνων, οιτινες τήν έγνώρισαν, τήν ήγάπησαν καί 
τήν έλάτρευσαν. Έθάπτετο ή Φιλομήλα ζ/ρακονλη καί μαζύ της έθά— 
πτετο έν καλλιτεχνικόν τάλαντον, έμφυτευμένον τόσον έναρμονίως εις 
τήν ποιητικωτάτην ψυχήν τής γλυκυτάτης έκείνης ύπάρξεως. . . .

w

ΦΙΛΟΜΗΛΑι ΔΡΑΚΟΥΛΗι

Παρά την κλίνην άγωνιώσης κόρης ωραίας καϊ προσφιλούς 
ΐσταται μήτηρ καί πρός τόν Πλάστην iipol δακρνοντας όφ&αλμούς' 
δέετ ή δύστηνος πλήν ό Χάρων ένσκήψας λανρος καϊ φοβερός 
αρπάξει αίφνης την &υγατέρα &π' τάς αγκόλας γλυκείας μητρός. 
Μάτην ή μήτηρ — Φιλώ μου — κράξει καί τήν θωπεύει καί τήν φιλεϊ 
τά ωραία ’μμάτια μένουν κλεισμένα, τ ώραΐον στόμα δεν τής μιλεϊ 

«Φεύγεις Φιλώ μου κα'ι ποϋ μ' άφίνεις-, ς τά ξένα μέρη θ άναπαυ&ής 
χωρίς νά ίδης γλυκνν πατέρα καϊ τ' άδελφάκια σου ν άσπασ&ής;» 
Μάτην όδύρεται απελπις μήτηρ καϊ τών δακρύων της χύνει κρουνούς 
ή κόρη άπνους δέν τήν άκονει, άπέπτη ήδη 'ς τούς ουρανούς.

γραμμάτων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΑΙΑΚΤΣΗΣ

ο διακεκριμένος διευθυν- 
εκρινεν εύλογον νά 
καί τήν 
εύέλπιδος

συμπαθή 
ποιητοϋ,

Ό

«ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ», τό έγκριτον τούτο ήμερολόγιον, τό 
άντιπροσωπεϋον τήν φιλολογικήν ήμών κίνησιν καί τό διασαλπίζον παν 
νέον έργον δυνάμενον νά καταλάβη θέσιν έπίζηλον εις την πολιτείαν τών 

, ξενίζει εις τάς στή- 
λας αυτής ποιήσεις τινάς τοϋ 
νεαρού έκ Μακεδονίας ποιητοϋ 
κ. Γεωργίου Σαϊακτσή. Πλήν 
τών ποιημάτων, τά δποια θά 
κοσμήσωσι το είρημένον ήμερο— 
λόγιον, 
τής αύτού 
δημοσιεύση 
εικόνα τοϋ
τοϋ τόσα ώραια καί χαριτω
μένα ποιήματα γράφοντος 
χώρος δυστυχώς δέν μας έπιτρέ- 
πει νά γράψωμεν ή όλίγας τι- 
νάς λέξεις περί τών ποιημάτων 
τούτων,ειλημμένων ές ανεκδότου 
συλλογής έπιγραφομένης «Πα
ράπονα» εις τά δποια ένυπάρ- 
χουν άκριβώς τά στοιχεία τά 
άποτελοϋντα την άληθή έκείνην 
ποίησιν την έπί τά πρόσω βαί- 
νουσαν καί σπινθηρίζουσαν ές 
ιδίας λάμψεως. 'Ημέραν τινά 
μεταβάντες παρά τώ πολυτίμω 
ήμών φίλω κ. I. 'Λροένη, κατά 
χειρόγραφόν τι έμπεριέχον με-τύχην έπί τοϋ γραφείου του εΰρομεν

ρικ-άς ποιήσεις τοϋ κ. Γεωργίου Σαΐακτβή. Άναγνώσαντες έπισταμέ-
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νως αΰτάς, έξεφράσαμεν την έπιθυμ.ίαν νά γνωρίσωμεν τόν διακεκρι- 
μένον νέον τόν συγκινήσαντα ήμόςς. Πράγματι ή επιθυμία μας αΰτη 
δεν έβράδυνε νά πραγματοποιηθώ, μετά μεγάλης δέ άγαλλιάσεω; ευ- 
ρομεν εις τόν άνθρωπον ολην την χάριν, ολην την θέρμην, ολην την αι
σθηματικότητα, ολην την ειλικρίνειαν την χαρακτηρίζουσαν τήν ποίη- 
σίν του. Καί εϊνε βεβαίως μεγίστη εύχαρίστησις τό ν ’ άνευρίσκη τις εις 
τόν συγγραφέα τόν άνθρωπον.

Ό διακαής πόθος τοϋ Πασχάλ καί άλλων μεγάλων άνορών δσημέραι 
πραγματοποιείται, καθότι ή ποίησις έγκαταλείπουσα τά όνειρα καί επι
ζητούσα τήν άλήθειαν, δεν εκφράζει ή αισθήματα ζωντανά καί σκέψεις 
ώριμους, έξερχομένας άπο τό χωνευτήριον τοϋ νοϋ.

Ή άπλότης περί τήν εκφρασιν, ή μαθηματική σχεδόν ακρίβεια εις τάς 
παρομοιώσεις, ή θερμή φαντασία καί ή όρθή κρίσις εινε τά μόνα στοι
χεία τά άποτελοϋντα τήν άληθή ποίησιν. Τά προσόντα ταϋτα ενυπάρ
χουν καί εις τούς στίχους τοϋ κ. Σαϊακτση, τόν όποιον συγχαίρομεν άπό 
καρδίας καί παροτρύνομεν νά προβή εις τήν δημοσίευσιν τής όλης συλ
λογής, τής τόσον τιμώσης αυτόν καί τήν πατρίδα αΰτοϋ.

Τήν δψι της ’τριγύριζε 
Θαμπωτικό στεφάνι,

Τά κάλλη , της έτύλιζε 
Μεθυστικό λιβάνι.

a
Καί μές ’ς τήν παραζάλη της 

Καί μές ’ς τόν έρωτά μου, 
Ζωντάνεψε ή αγάπη μου

Καί ’πρόβαλε 'μπροστά μου !

a

( Βιέννη 1894 )

Καί ’πρόβαλε σάν άλλοτε 
Άφρόπλαστη, ωραία, 

Λαχταριστή σάν όνειρο, 
Αιώνια σάν ιδέα. . .

a
Καί άπλωσα τά χέρια μου 

’Σ τήν πλάνα οπτασία,
Καί άπλωσα τά χείλη μου 

'Σ τά χείλη της τά θεία

a
Σέ ’λίγο ακούω θόρυβο

Καί βήματα ’ς τά βάθη 
Κ ’ ή οπτασία ’σβύσθηκε

Καί τ ’ δνειοον έχάθη ! . . .

ΣΑΝ ΠΑΝΔΡΕΥΘΗΣ
I

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΡΤΖΩΚΗΣ

Με πόδι αργοκίνητο
Μέ μάτι δειλιασμένο, 

Σέ μιά κλεισμένη κάμερα 
Άγάλι-άγάλια ’μπαίνω.

Σ τήν λατρευτήν εικόνα της 
Γονατιστός αντίκρα,

Την έμμορφιά της ’κύτταζα 
Μέ πόνο καί μέ πίκρα. . .

a
Δυο χρόνια τώρα ’πέρασαν 

Ποΰ ζώ σέ τόπο ξένο,
Κ ’ ένα γλυκό της μήνυμα

Τοΰ κάκου περιμένω.
a ' '

Δυο χρόνια ή λύπη σέρνεται 
'Σ τά στήθια μου σάν κάμπη, 

Χωρίς έν ’ άστρο καί γιά ’μέ 
’Σ τά σύννεφα νά λάμπη.

Καί τώρα που ή εικόνα της 
Άντίκοα μου ’γελούσε,

Μιά πλάσι ούρανοφάνταφτη 
Τριγύρω μου 'πεονοΰσε.

a
Κ ’ έχάδευε τό μάτι μου

Τή χάρι τοΰ κορμιού της,
Κ’ έχάδευε τό χέοι μου 

Τήν άκρη τοΰ ποδιού της.

Κάθε γραμμή τής όψης της,
Κάθε ματιάς αχτίδα, 

Χαράσσονταν ’ς τά στήθια μου
Σά δίκοπη λεπίδα.

a
Κάθε πτυχή τοΰ στήθους της 

’Μετροΰσ’ ένα παλμό μου,
Κάθε καμπή τοΰ χείλους της

Σκορποΰσ’ ένα καϋμό μου.

Σ ΑΝ πανδρευθής, μικροΰλά μου, 
Καί μ’ άλλον συντροφέψης,

Κι’ όλο τόν κόσμο γύρω σου 
Χαρούμενη μαζέψης,

a
Τότε κ’ έγώ γιά χάρι σου 

Τό μνήμά μου θ’ άφίσω,
Καί τά χρυσά σου στέφανα 

Θέ νάρθω νά φιλήσω.

a
Καί ’ς τόν καλόν ανδρούλη σου 

Ποΰ θ’ άκουμπα σέ σένα,
Θέ νά τοΰ πώ χαρούμενος 

Κ’ έγώ στερεωμένα!

a
Σάν πανδρευθής μέ τό καλό, 

Χά! χα! πώς θά γελάσω,
Καί τό συρτό τοΰ γάμου σου 

Πρώτος έγώ θά πιάσω.

a
Καί μέ τρελλά πηδήματα 

Τό μαΰοο φάντασμά μου
Θέ ν’ άρχινίση δίπλα σου 

Νεκοά τοαγούδια γάμου.

■ Θά σου 'μιλήση γιά όνειρα 
Καί δοκούς, τί γελοίο !

Γιά περασμένα αισθήματα
Κι’ αγάπης μεγαλείο. . .

Καί κάπου-κάπου απόκρυφα 
Τό χέρι θά σου σφίξη,

Τό χέρι ποΰ σκληρόκαρδα
Τό μνήμά του έχει ανοίξει!

a
Σάν πανδρευθής, αγάπη μου, 

Τό μνήμά μου θ’ ανοίςω,
Κι’ άπ’ τή χαρά τόν άνδρα σου, 

Άκοΰς; θέ νά τόν πνίξω !

a
Μές ’ς τ’ ανθισμένα στήθια του 

Τά νύχια θά βυθίσω,
Καί τήν καρδιά ποΰ 'λάτρευες 

Μέ λύσσα θά ξεσχίσω !

a
Καί θάρθω μέ χαμόγελο 

Καί μάτια λιγωμένα, 
Σέ δίσκο χρυσοκόλλητο 
Νά σ’ τή χαρίσω έσένα.
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Σαν πανδρευθής μέ τδ καλό
Χά ! χά ! τί εύτυχία I 

Θέ νά σου φέρω τούς νεκρούς
Άπ ’ όλα τά μνημεία 1

Φ
Τί πανηγύρι νεκρικό,

Τί κρότος, τί χαλάστρα!
Θά κιτρινίση ό ήλιος

Και θά μαυρίσουν τ’ άστρα. . .
(Λειψία, 1895)

Τούς κεραυνούς του ό ούρανδς 
’Επάνω σου θά βίξη,

Σεισμός ’ς τον κόσμο θά γενή 
Κ ’ ή κόλασι θά φρίξη '·

Κ ’ έγώ άπ ’ ένα καύκαλο 
Ποτήρι θέ νά κάμω,

Νά σ’ εύχηθώ μνημόσυνα 
Γιά τδν γλυκό σου γάμο 1

Ο ΞΑΔΕΛΦΟΣ ΤΗΣ ΝΥΦΗΣ

'Η νύφη τδ μαντήλι ’ς τδ χέρι της γυρίζει 
Καί τδ συρτδ τού γάμου ολόχαρη αρχίζει, 
Τριγύρω δέν κυττάζει, τά μάτια χαμηλώνει 
Και τδ λεπτό της πόδι ανάλαφρα σηκώνει . . .

Παιδιά, γυναίκες κι’ άνδοες τή νύ®η ακολουθούνε 
Μέ τδ γαμποδ ’ς τή μέση καί γλυκοτραγουδούνε 
Καί τοαγουδή μαζύ τους καί τού γαμπρού ή μανα: 

« Έμπρδς γλυκειά νυφούλα, χάϊ I τάρνα νάνα, νάνα . . ■

« Γιά σήκωσε, νυφούλα, τά μάτια σου μέ χαρι 
Καί διές τδν σύντροφό σου, τδ διαλεχτό κριάρι, 
Αύτδν θέ νάχης τώρα πατέρα σου καί μάνα, 

’Εμπρός γλυκειά νυφούλα, χάϊ! τάρνα νάνα, νάνα . . .
Sf

« Νά μας χαοίσης, νύφη, έννηά καλά παιδάκια, 
Νά μάθουν χουσή τέχνη, νά μάθουν γραμματάκια, 
Ν’ ακούνε τδν πατέοα καί ν’ αγαπούν τή μανα, 
Έμπρδς γλυκειά νυφούλα, χάϊ! τάρνα νάνα, νάνα . . ■

Φ
« Καθένα νά προκόψη, καθένα νά πλουτίση, 

Τδ σπίτι από χρυσάφι κι’ ασήμι νά γεμίση, 
Νά χαίρεται δ πατέρας, νά καμαρώνη ή μάνα, 
Έμπρδς γλυκειά νυφούλα, χάϊ! τάρνα νάνα, νάνα».

’ ά '
Κι’ ανάμεσα ’ς τά γέλοια καί ’ς τού χορού τή ζάλη 
Μονάχα ένας λεβέντης, χωρίς μιλιά νά βγάλη, 
Τδ βλέμμα του καρφώνει ’ς τή νύφη πού χορεύει 
Καί 'ς δ,τι εμπρός του βλέπει ακόμα δέν πιστεύει.

Κ 
Μαρτυρικό στεφάνι φορώντας ’ς τδ κεφάλι 
Ό ςάδελφος τής νύοης, χωρίς μιλιά νά βγάλη, 
Τήν πρώτη του αγάπη, πού ακόμα τή λατρεύει, 
Μέ νυμφικό στεφάνι τή βλέπει νά χορεύη . . .

1 Αί στροφαί τού άσματος έγράφησαν κατά τό πνεύμα τού Κουτσοβλαχικού 
'Υμεναίου.

"Ολος δ κόσμος γύρω γέλα, χορεύει, ψάλλει, 
Κι’ δ ’ςάδελφος τής νύφης, χωρίς μιλιά νά βγάλη, 
Κυττάζει τήν προδότρα καί τού γαμπρού τή μάνα 
Πού τραγουδούν ακόμα: χάϊ! τάρνα νάνα, νάνα.

’ ®................
Κ’ έκεϊ πού ξεφαντώνουν, κ έκεϊ πού τραγουδούνε, 
Μιά τουφεκιά ’ς τή σάλα βροντόφωνη ακούνε !

'Ένας ξανθός λεβέντης ’ς τδ αϊμά του κυλιέται 
Καί ’ς στεονή του ανάσα τή νύφη συλλογιέται. . .

Κ
Εξαγνισμένοι τρέχουν, τδ λείψανο κυττάζουν,

«'Ο ’ξάδελφος τής νύφης !» όλοι μέ μιά φωνάζουν, 
Κλαίει δ γαμπρός κοντά του καί τού γαμπρού ή μάνα, 
Κ’ ή νύφη τραγουδάει" χάϊ! τάρνα νάνα, νάνα!

Μ Ε Λ Α Γ X Ο Λ I Κ Η



I

JOk>HPYK.A μεγαλόστομον άπώλεσε κατά τό ήδη λήγον έτος 
δ τύπος τών ’Αθηνών ένα πρωτεργάτην. Και γνωρίζομεν δλοι, πόσοι 
ολίγοι εινε εις την σημερινήν Έλλην. κοινωνίαν οι πρωτεργάται, καί 

πόσον άκρε βά αξίζει άξια, οία ή 
τοϋ Γιαννοπούλου. Ή πρόοδος τοϋ 
τύπου έν Έλλάδι, δεν οφείλεται 
ούτε εις την κοινωνίαν, οΰτε εις 
την πολιτικήν. Εινε δημιούργημα 
ολίγων ατόμων τά δποΐα έδω- 
καν ζωήν εις τάς εφημερίδας, τάς 
κατέστησαν όργανα σπουδαιό
τατα τής πολιτειακής κινήσεως, 
δι ’ών ένεύρωσαν καί καθωδήγη- 
σαν τήν λαϊκήν γνώμην. Εις 
τήν πρόοδον αυτήν τοϋ τύπου, 
την διαμορφωθεΐσαν άπο δεκαε
τίας, τά μέγιστα συνέτεινεν δ 
Γιαννόπονλος. Μόρφωσις ούχί 
άνεμώλιος, ώς εινε ή τών νεα
ρών ερασιτεχνών τής σημερι
νής δημοσιογραφίας, οΐτινες άπ ’ 
εσχάτων εις δεκάδας άριθμοϋν- 
ται, άλλά μόρφωσις έγκυκλο-

(Άπέθανεν έν Άβήναις τήν 37ην Σεπτεμβρίου 18S7) παιδική, μ.όρφωσις εύσυνείδητος 
διέκρινε τόν Γιαννόπουλον. Κρί— 

σις διαυγής, τήν δποίαν ενίοτε έθιγεν, άλλ ’ ήδυνάτει νά καταπνίξη 
δ κομματικός άνταγωνισμός, έν τώ δποίω έξ άνάγκης δ δημοσιογράφος 
σήμερον κατατρίβεται, βαθεΐα μελέτη καί έπί πάσι σθένος γνώμης καί 
νευρώδης, σαφής, γλαφυρά διατύπωσις αύτής. Προσόντα δημοσιογραφι
κής ίκανότητος, άτινα περισσώς έκέκτητο δ άκαταπόνητος ούτος πρω
ταθλητής τών δημοσιογραφικών άγώνων.

Ό ’Λγηβίλαος Γιαυνόπουλος Ήπειφώτης ήτο άπο φύσεως δημοσιο
γράφος. Δεν έξεκολάφθη ύπό τάς περιστάσεις, ύφ ’ άς σήμερον αύτο- 
χειροτοϋνται οί δημοσιογράφοι. Μακράν διαμένων τής 'Ελλάδος — άλλά 
μέ τήν λατρείαν αύτής πληρούσαν τά εύρέα στήθη του — έστελλεν 
έδώ τά πρώτά του δοκίμια, άτινα ευθύς εΐ'λκυσαν την προσοχήν τών 
γραφόντων. Τό «Μή Χάνεσαι» καί αί «Νέαι Ίδέαι» έφιλοξένησαν τάς 
πρώτας έζ ’Ιταλίας κομψάς άνταποκρίσεις τοϋ Γιαννοπούλου, άς έξηκο- 
λούθησε κατόπιν έν τή « Άκροπόλει».

Πρό έπταετίας κατήλθεν εις τήν ’Ελλάδα όχι ώς απλούς έρασιτέχνης, 
άλλά τέλειος δημοσιογράφος. Έν τή «Έφημερίδι», ής ήτο ή ζωή, έξέ- 
πληξε μέ τά έμβριθή οικονομολογικά του άρθρα, τά δποΐα άνδρες έντρι- 

βεις, καίτοι μή πολιτικώς μετ’ αύτού συνδεόμενοι, έξήραν άπ ’ αύτού τοϋ 
κοινοβουλευτικού βήματος. Ούδεμία έφημερΐς έγκλείει εις τούς τόμους της 
άρθρα τοιαύτης οικονομολογικής γνώσεως, διότι καί δεν ύπάρχουν οί δυ- 
νάαενοι νά τά γράψωσι. Ή άκριβής άντίληψις καί ευχέρεια περί τήν 
διατύπωσιν τοιούτων δυσεπιλύτων ζητημάτων έξεδηλοϋτο κατά τρόπον 
πολλάκις θαυμαστόν. ’Αλλά καί έν τώ κόσμω τών γραμμάτων καί έν 
τώ κόσμω τής τέχνης ην τά μάλιστα ενδιαφέρουσα φυσιογνωμία δ Γιαν- 
νόπουλος. Ό πρόλογός του εις τήν «Νανάν» τοϋ Ζολα, άξιος τοϋ 
μεγάλου έργου, «Εις τά έρείπια τής Ρώμης» καί τό «Φίλημα», έξο- 
χον διήγημά του δημοσιευθέν εις τήν « Ποικίλην Στοάν» τοϋ 1886, 
είναι έργα φιλολογικά τά δποΐα θά έζήλευεν οίοσδήποτε παρ ’ ήμϊν λογο
γράφος. Μέ πόσην δ’ έξ έτέρου ευθυκρισίαν έπέκρινε τά γλωσσολογικά 
παρολισθήματα ένίων αίρεσιαρχών, μέ ποιον δέ αίσθημα καλαισθησίας 
εκρινεν ώς κριτικός τοϋ θεάτρου, ύπέρ τής προόδου τοϋ δποίου έςόχως έν- 
διεφέρετο. ’Εάν ή δημοσιογραφία έχει καθήκον νά σκορπίση έπί τοϋ 
τάφου του δάφνην, τό θέατρον — ήθοποιοί καί δραματικοί συγγραφείς — 
συμπλέγματα άνθέων πρέπει νά σωρεύσωσι. Κοινήν άναγράφομεν άλήθειαν 
χαρακτηρίζοντες τόν Γιαννόπουλον ώς τόν ύπέρτερον κριτικόν τής έλλη- 
νικής σκηνής. Τό θέατρον παρηκολούθησε μετ’άγάπης έν Ίταλίιγ καί ή 
γνώμ.η του εκτοτε, απόρροια πεφωτισμένης άντιλήψεως, είχε κύρος εις 
τούς θεατρικούς παρ ’ ήμϊν κύκλους άναμφισβήτητον. Ύπο το ψευδώνυμον 
«Θέσπις» έν τή « Έφημερίδι» εκρινεν ήθοποιούς καί σκηνικά έργα, άλη- 
σμόνητοι δέ θά μένουν αί ώραϊαι κρίσεις του περί τής κ. Παρασκευοπού- 
λου, ής τό τάλαντον έκ τών πρώτων έξήρε, καί αί περί τής «Φαύστας» 
τοϋ κ. Βερναρδάκη, ού ύπήρξεν εύγλωττος συνήγορος έν τώ κριτικώ τής 
έποχής έκείνης άγώνι.

"Ο,τι καί περί άλλων τινών έρρέθη, δύναται νά λεχθή καί περί τοϋ 
Γιαννοπούλου. Ή δημοσιογραφία έφόνευσεν έν αύτώ τήν φιλολογίαν. 
Διότι δ Γιαννόπουλος, έάν ήσχολεΐτο εις τήν φιλολογίαν, θά ητο έπίσης 
έπιφανής συγγραφεύς, ώς ητο έπιφανης δημοσιογράφος.

Εινε νωπή άκόμη ή μελάνη δι ’ής ήγγέλλετο ή εϊδησις τοϋ «Έ&νους» 
του, ονομασία ήτις, εις αύτόν τόν έκ δούλης γής Έλληνα, ήτο τόσω 
ιερά. Ένέκλειον πολλήν ζωήν τά τεσσαράκοντα έτη του, καί τήν ήσθά- 
νετο τήν ζωήν αύτήν πλημμυροϋσαν έντός του καί ήτοιμάζετο νά δολι- 
χοδρομ.ήση, πάντοτε ευθαρσής, έν τώ δημοσιογραφικά» καί πολιτικά» στα- 
δίω, διά τής έκδόσεως τής νέας ύπό τήν πεφωτισμένην αύτού διεύθυνσιν 
έφημερίδος. Άλλ ’ δ θάνατος τόν έσταμάτησε. Τόν κατέρριψε. Πάντες 
τόν έ'κλαυσαν καί μέ βαθύτατου πόνον συνώοευσαν τον ύπέροχον τοϋ 
καλάμου χειριστήν εις τόν τάφον, δστις έν τή άκμή τής μεγάλης αύτού 
δράσεως, έβυθίσθη εις τά μαύρα σκότη τοϋ τάφου, μέ ακίνητον τήν χεϊρα 
έκείνην, ήτις μέ τόσην δύναμιν καί τόσον σφρίγος ώδήγει τήν εύστροφον 
γραφίδα του καί έρριπτεν ακτίνας φωτός έπί τοϋ δημοσιογραφικού χάρτου.

_—__—Λ —κ
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Άπό τάς αγκάλα; τών γονέων αφηρπάγη ή Πολύμνια έξαφνα, ώς πτηνόν αφι- 
πτάμενον του κλωβού. Έστερήθη ή γή δύο τοία μειδιάματα καί τίποτε πλέον. 
Πέραν ή αμφιβολία τή; μελλούσης ζωή;. . . .

Κόρη του εύγενούς καί φιλοπάτριδο; κ. ’Αποστόλου Ζάππα, ανεψιού τών μεγά
θυμων ευεργετών τού ’Έθνου;, ή Πολύμνια Ζάππα έσπευσε πρό; συνάντησιν 
τών δύο άλλων μικρών αδελφών της Κωνσταντίνου καί Μελπομένης, διότι τρεις 
έθαψεν ό άτυχή; πατήρ αγγέλους.

Ή Πολύμνια Ζάππα απέθανεν έν Άθήναι; τή 27 Μαρτίου 1897, εΰφυε- 
στάτη κορασίς, καταπλήττουσα μέ τήν χαριτωμένην εύμορφιάν της καί μέ τό 
πνεύμα της τό σπινθηροβόλον. Άλλ’ ή πρόωρο; εκείνη ευφυΐα έπέποωτο νά σβε- 
σθή τόσον ταχέως, είς τάς πρώτας ακόμη εκδηλώσεις της.

Έπί τού μικρού τάφου της ή στοργή τών γονέων άνήγειρε πολυτελές έκ 
Πεντελησίου μαρμάρου καλλιτέχνημα, όπερ στολίζει νύν τό Λ' Νεκροταφεϊον, 
όφειλόμενον είς τήν τέχνην τού κ.Ι. Καοακατσάνη, νέον δόντος οϋτω δείγμα τής 
καλλιτεχνικής αυτού αξίας. Η ποίησις καί ή τέχνη συναντώνται επάνω είς τόν 
τάυον τών τριών τέκνων τού Άπ. Ζάππα, τάφων οί όποιοι εγκλείουν ποίησιν 
άνθηοάν καί πόνους στοργής.

A.
Μικρά μικρά μαράθηκαν σάν μιας αυγής λουλούδια 
Τοϋ Ζάππα τά πεντάμορφα τά τρία τ' άγγελούδια.

'Αγκαλιαστά στό μνήμ' αυτό βρεθήκανε μιά μέρα 
Καί τής ζωής τής άχαρης τό γέλοιο πήραν μόνο 
Κι έπέταςαν άφίνοντας σε μάνα καί πατέρα 
τόν θάνατο τόν ζωντανό, τόν ψυχοφάγο πόνο.

Γ. ΣΟΥΡΗΣ
--------®-

τούς ώραίου; αυτού; στίχου; 
οσωπεϊον του γέλωτο;, έθρήνησε την 
ϊΔιν αυτήν ήν έψαλλεν ή έμπνευσι; τή 
ευσι;, ή τή; Τέχνη; διά τής γλυφϊδο; τ

ή Μούσα του Σουρή, αποβάλλουσα τό 
πτήσιν του μικοοΰ αγγέλου. Καί τήν 

; ποιήσεω; άπεμαομάοωσεν άλλη εμ
ού δοκίμου γλύπτου κ. I. Καοακατσάνη.

.........................................
ΆίΝΕΚΛΕΙΕ τήν ζωήν, την οποίαν χαρίζουν είκοσι δύο έτη.
Έν Άθήναις διήλθε τά έτη τών πρώτων σπουδών, καί τό ήμέτερον Πανεπι- 

στήμιον τόν έδέχθη ήβώντα νεανίαν εΐ; τά; τάξει; τών Ακαδημαϊκών πολιτών, 
έν τή Νομική σχολή.

"Υιός τού δημοφιλούς συμπολίτου κ 
Δημ.ητρίου Λεονάρδου, τού γνωστού δια 
τά εύγενή αισθήματα καί τό πύρ τής 
δραστηριότητο; υπέρ αρχών χρηστών 
καί πάσης εύγενούς ιδέας, ό ’Αθανάσιο; 
έξεπαιδεύθη μετά πολλή; έπιμελείας. 
Άλλ’ ό όρίζων έδώ τώ έφάνη στενός. 
Είνε γνωστή ή πληθώρα τών επιστημό
νων, ήτις τόν άπήλπισε. Διό καί άπεφά- 
σισε, περιβαλλόμενος άπό ωκεανόν ελπί
δων, ν’ άφήση τήν γενέτειραν καί να 
φύγη πολύ μακράν, εις Βραζιλίαν, ί'να 
έπιδοθή είς τό έμπόριον, παρά τώ έκεϊ 
σεβαστώ θείω του κ. ’Όθωνι Λεονάρδω, 
τώ διαπρεπεϊ Έλληνι, όστις τιμά ώς Γε
νικός αύτόθι πρόξενος, διά τών αρετών 
καί τής ευφυΐας του τό Ελληνικόν όνομα, 
παντοιοτρόπως έργασθεις έν τή απώτατη 
εκείνη χώρα υπέρ τής διαδόσεω; τών 
Ελληνικών προϊόντων. Καί ανήχθη εις 
τό πέλαγος μέ μόνην τήν χρυσήν του 
καρδίαν ώς πυξίδα . . . Προτού αναχω- 
ρήση έκ τή; πατριόα; γή; ει; Ρίον Ια- 
νέριον, τόν Απρίλιον τού 1895 μέ τά; 
εύχά; τών γονέων του, μίαν παρα τού 
πατρός του έζήτησε χάριν, νά παρου- 
σιασθή ενώπιον τού μεγάλου άνδρό; Χα- 

ιί έρωτηθεί; 
Δει του τό τόσω μακρυνόν ταξεί-

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ

ριλάον Τριχούπη καί λάβη τήν ευχήν του. Γενόμενο; δεκτό; καί 
παρά τού άειμνήστου άνδρό;, έάν έλαβεν ύπ’ οψει του τ’ο τόσω μακρ 
διον άπήντησε μετά θάρρου; :
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— Μαλιστα, κύριε Πρόεδρε, ’έλαβον ΰπ’ δψει μου τούτο, όπως έλαβα έπίσης 
ύπ δψει, ότι δέν εννοώ νά συνεχίσω τόν δυστυχή βίον τού δημοσίου υπαλλήλου 
και τούτο τό ήρύσθην έκ τού απέναντι υμών ευρισκομένου πατρός μου, οστις 
τόσα ΰπέφερεν έπί 25 έτη, διατελέσας υπάλληλος.

Ο Τρικούπης τον συνέχαρη, εΐπών αΰτω ότι έχει πεποίθησιν ότι θά τίμηση, 
αφού εμπνεεται ύπό τοιούτων αισθημάτων, δχι μόνον τήν οΐκογένειάν του, αλλά 
καί τήν Πατρίδα.

Μετέβη, πλήρης προσδοκιών ό ’Αθανάσιος εις Ρίον Ίανέριον.’Ελπίδες χρυσαϊ 
τόν περιτριγύριζαν. Έν τή υπηρεσία ήν ένεκολπώθη, τάχιστα προήχθη εις τα
μίαν τού έμπορικού οίκου Antica Casa Millet.

Πλήν, ή Μοίρα κατεδίωξε τόν άτυχή νεανίαν. Εις τάς ώραιοτέρας στιγμάς τής 
ζωής του απηνής έπήλθεν ό θάνατος, καί τήν 13 'Απριλίου 1896 τηλεγράφημα 
πρώτην φοράν έλθόν έκ Ρίου - Ίανερίου, έντός έξ ωρών άνήγγελε τή άπαρηγο- 
ρήτω οικογενείφ Λεονάρδου τό μοιραΐον τέλος τού αγαπητού ’Αθανασίου.

' Οταν ό θανατος πλήττει τόσον ζηλοτύπως, τόσον τυφλώς, εύγενεϊς και χρησί
μους υπαρςεις, από τό μειδίαμα τών όποιων ολόκληρος ευδαιμονεί οικογένεια καί 
απο τήν εργασίαν τών οποίων ωφελείται ή κοινωνία, ποιος λόγος νά ισχύση, να 
έλαφρύνη τό πένθος και νά σκορπίση τήν άπογοήτευσιν;

Η φωτεινή τής ζωής του άκτίς έσβέσθη καί μετ’ αύτής σκότος βαθύ έκάλυψε 
τον ουρανόν τής οικογενειακής του ευτυχίας καί τό μειδίαμα φιλοστόργου μητρός 
μετεβληθη εις σπαρακτικώς έναγώνιον θρήνον.

Ποια όνειρα δέν έβλάστανον περί τήν χαριτωμένην αυτήν ΰπαρξιν καί ποιαν έν 
αυτή χαρμονήν δέν συνήντα τού πατρός τού άτυχούς ή στοργή καί τού θείου, τού 
πατρικώς φιλούντος τόν άτυχή νέον, ή άγάπη. Πίτο τό χάρμα, ή δασις τής καρ
δίας καί ή πανήγυρις τών οφθαλμών πολυτίμων γονέων, ό σύντροφος έν τοΐς 
ονείροις τής νεότητος πεφιλημένης άδελφής, μεθ’ ής παιδίον τάς πρώτας τής άγά- 
πης εψελλισε λέξεις. Πλήν ! "Ολα τά δ’νειρα αυτά έχάθησαν εις τήν παγεράν 
επελασιν τού θανάτου, οστις ένωρίς τόν άφήρπασε, νεκρώσας τόσην άνθηρότητα, 
τόσα χαρίσματα . . .

Ανίσχυροι να σκορπίσωμεν λίβανον έπί τού χώματος τού συμπαθεστάτου νέου, 
εγκολπούμεθα μετά στοργής τήν μνήμην του τήν προσφιλή καί χύνομεν δάκρυα 
θαλερα δια τήν έκ τής γής σκληράν διέλευσίν του, τά δάκρυα έκεϊνα τά όποια 
μόνη ή νεότης γνωρίζει νά σπένδη καί άτινα καθιστά ιερά ή άδελφότης τών 
πόνων εις τον αγώνα τής ζωής . . .

ΕΚ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΜΙΑ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ

ύπαλλήλου τοϋ Κράτους, άλλ ’ οχι άπό τούς ύπαλλή-
λους τούς όποιους γνωρίζομεν όλοι, τούς παλαιούς, τούς έγγηράσαντας
και άτημελώς ένδεδυμένους, κάτι ο’ικογενειάρχας άναπολοϋντας πρωτο- 

γόνον εποχήν, χρηστούς μέν 
κατά τάλλα άνθρώπους, άλλ ’ 
άμορφώτους κοινωνικός, μη 
έχοντας ιδέαν τοϋ πολιτι
σμού, ' 
δώσωσι τροφήν εις τήν πέν- 
ναν κανενός σατυρογράφου.

Ό κ.
χόπονλο?, 
ε ιπή,

ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ

οε νά επίδειξη

τύπους δυναμ.ένους νά 
ι τροφήν εις την πέν- 

1 _ __'_

Γεώργιο? Άνδρι- 
δύναταί τις νά 

εΐνε ή έξευγένισις τοϋ 
τύπου τοϋ ύπαλλήλου, εινε 
μία. ένδειξις ότι και έν τώ 
κλάδω τώ ύπαλληλικώ ή 
πρόοδος έχει τούς σημαιοφό
ρους της. Ζωηρός, εκφραστι
κότατος εις τό λέγειν, άπέ- 
ριττος άλλα καί χαρίεις, άν
θρωπος τοϋ κόσμου,κοινωνικό
τατος, ύποστηρικτής παντός 
καλοϋ, δέν παρεσύρΟη άπο 
τούς άριθμούς καί τάς ζηράς 
καί μονοτόνους διατάξεις τοϋ 
τελωνειακού δασμολογίου, μέ 
τό όποιον έπί ετη τώρα άσχο- 
λεΐται. Συγκιρνγ τάς ώρας 
τής εργασίας μέ άπολαύσεις 
καθαρός πνευματικάς, εχει 

τής ένασχολήσεως ταύτης καί προϊόντα τινά οχι εύ-
καταφρόνητα.

Όσοι τόν έγνώρισαν τόν έξετίμησαν, ή δέ τελωνειακή ύπηρεσία έχει 
ενα στύλον έν τώ προσώπω του.

Ό κ. Γ. Άνδριχόηονλοξ έδρασε ποικιλοτρόπως. Έγεννηθη εν Πά-
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τραις έξ οικογένειας άστυκής. Είργάσθη άξιεπαίνως, ϊνα στήριξή την 
οικογένειαν του. Ή έπανάστασις τοϋ 1862 τον εύρε μεμυηαένον εις τά 
της μ.υστικής τότε εταιρίας, ης έγένετο απόστολος. Μετέβη εις διαφό
ρους πόλεις της 'Ελλάδος, κομιστής έμπιστευτικών εντολών εις πρόσωπα 
σημαίνοντα. Άλλ’ ό ζωηρός, δ σφριγηλός επαναστάτης συνελήφθη την 
παραμονήν της Έπαναστάσεως έν Άθήναις καί έφυλακίσθη έπί ε’ικο- 
σαήμ.ερον, μετ’ άλλων έπαναστατών.

Μετά τήν Μεταπολίτευσιν έπανήλθεν εις Πάτρας, έ'νθα οί συμπολϊ- 
ται του τόν έξέλεξαν αξιωματικόν τής έθνοφρουράς. Ώς τοιοϋτος είργά- 
σθη πολύ ύπέρ τής τάξεως, ήτις τότε έπικινδύνως είχε δεασαλευθή.

Συντελεΐται ή έ'νωσις τής Επτάνησου καί δ κ. Άνδρικόπουλος, δτε 
οί Ζακύνθιοι έκάλεσαν τούς Πατρεϊς ν * άποστείλωσι τιμητικώς δύο 
λόχους έθνοφρουράς, στέλλεται ώς άρχηγός ενός τούτων. Έν Ζακύνθω 
οιεδραμάτισεν ένεργότατον μέρος κατά τάς τριημέρους έορτάς, έκφωνή- 
σας άμα έν τή πλατεία τοϋ Ποιητοϋ λόγον πανηγυρικόν, ένώπιον χιλιά
δων άκροατών.

Εις Αθήνας έξηκολούθησε τάς σπουδάς του, δτε έκρήγνυται αίφνης ή 
Κρητικη έπανάστασις τοϋ 1866. Ό κ. Άνδρικόπουλος άνήσυχος, φλέ
γόμενος έξ ένθουσιασμοϋ, έγκαταλείπει τάς σπουδάς του καί σπεύδει εις 
την άγωνιζομένην νήσον μεθ ’ ετέρων 22 συμμαθητών του. Έν Κρήτη, 
παρέμεινε καθ ’ δλον τον άγώνα, ήγωνίσθη δέ μετά θάρρους, δπερ πιστο- 
ποιοϋσι έπιφανεϊς δπλαρχηγοί, δ Χατζημιχάλης, δ Πετροπουλάκης, δ 
Κορκίδας.

Επανέρχεται εις Αθήνας μετά τήν άτυγή έκβασιν τοϋ άγώνος, 
πλήρης πατριωτικών έντυπώσεων καί πόθων. Ό νεαρός πολεμιστής γί
νεται τότε, σχεδόν έξ αυτομάτου, δραματικός συγγραφεύς. Ύπό τήν 
έπίορασιν τών φλογών τής έπαναστάσεως συγγράφει τό « Άρκάδιον»,έ'νθα 
μετά λυρισμού διεκτραγωδεί τάς έν Κρήτη σφαγάς. Τό δράμα του, άν 
καί πρώτον έ'ργον, έσχε μεγάλην έπιτυχίαν. Τρεις άλληλοδιαδόχως έκα- 
μεν άνατυπώσεις, έξαντλουμένης τής μιάς κατόπιν τής άλλης. Έδι- 
οάχθη κατ’ έπανάληψιν έν Άθήναις, πρός τιμήν τής νεονύμφου τότε 
βασιλίσσης ήμών Όλγας, παρεστάθη εις δλα τά θέατρα τής Ελλάδος, 
καί μετεφράσθη εις ξένας γλώσσας.

Τό 1867 εισέρχεται εις τήν δημοσίαν ύπηρεσίαν, ήν διήλθε καθ’δλας 
τάς βαθμίδας. Άπο τής θέσεως τοϋ ύπογραμ.ματέως τής νομαρχίας Ζα
κύνθου ήρξατο, έπί 1 6 δέ δλόκληοα έτη παρέμεινεν έν Ζακύνθω προαχθείς 
εις Ελεγκτήν τοϋ αύτόθι Τελωνείου.

Πρωτοφανές δι ’ Έλληνα ύπάλληλον νά μείνη έπί τόσα έτη εις τόν 
αύτον τόπον εις διαφόρους θέσεις διοικητική: καί οικονομικής ύπηρεσίας. 
Έν Ζακύνθω δ κ. Άνδρικόπουλος έγένετο δημοφιλής. Ύπηρέτησεν 
είτα εις άλλα μέρη, έπισπασάμενος βασιλικήν ευαρέσκειαν καί τιμηθείς 
διά τοϋ παρασήμου τοϋ Σωτήρος. Έν Θήρα καί έν Κερκύρα ώς τελώνης 
ύπήρξε τό φόβητοον τών λαθρεμπόρων. Έν Πειοαιεΐ, έ'νθα ύπηρέτει ώς 
έλεγκτής τοϋ τελωνείου, δεύτερον συνέγραψε δράμα, τήν «Μπουμπου- 

λίναν» έν ή εΐκονίζεται ή άλωσις τής Τριπόλεως καί τό α' έτος τής 
Έπαναστάσεως τοϋ 1821. Ή «Μπουμπουλίνα» μετεφράσθη εις τήν 
’Ιταλικήν καί Γαλλικήν, έδιδάχθη δέ καί εις Ιταλικά θέατρα, ώς καί 
έν Όδησσώ γαλλιστί.

Ώς ύπάλληλος δ κ. Άνδρικόπουλος εινε άληθής Κέρβερος. Αύτός 
έστέλλετο καί στέλλεται κατά προτίμησιν, ΐνα διεξάγη τάς άνακρίσεις, 
διότι παραδειγματική ή τιμιότης του καί ή αύστηρότης, ών ένεκα προή- 
χθη ε’ις τόν χρυσοϋν Σταυρόν άλλ’ ή ίκανότης του έξεδηλώθη τοσάκις 
καί εις ύποθέσεις διεθνείς, ώστε καί δ Αύτοκράτωρ τής Αύστρίας τόν έτί- 
μησε διά τοϋ Σταυρού τών Ταξιαρχών, καί δ βασιλεύς τής Σερβίας 
έπίσης διά τοϋ παρασήμου Ταξιαρχών τοϋ Τακόβ.

Ό κ. Άνδρικόπουλος, φίλος τών γραμμάτων καί τής τέχνης έξ αλη
θούς αισθήματος, έδρασε πολλάκις ώς μέλος τών διαπρεπεστέρων συλλό
γων έν τε τή ημεδαπή καί άλλοδαπή, ώνομάσθη δέ διαρκές μέλος τοϋ 
έν Άμβέρση τοϋ Βελγίου συσταθέντος πρό διετίας διεθνούς Τελωνεια
κού συνεδρίου.

Τοιοϋτος δ κ. Άνδρικόπουλος, πολύτιμος άνήρ ύπό πάσαν έποψιν, 
πολλαχώς δράσας ύπέρ τής Πατρίδος καί ύπέρ τοϋ Κράτους, διαπρέπων 
δέ ήδη ώς τμηματάρχης τοϋ τελωνειακού τμήματος τοϋ Υπουργείου 
τών Οικονομικών.

ΡΟΔΟΝ

ΝΕ3ΑΝΤΛΗΤΟΝ τό περί 'Ρόδον 
θέμα- δέν έξαντλεϊται ούτε έάν ογκώδες 
βιβλίον ήθέλομεν γράψει. Συνεπώς περιο- 
ριζόμεθα εις ολίγα τινά.

Ή 'Ρόδια εινε ίσως έν τών πρώτων 
καί άρχαιοτάτων φυτών τών ύποβλη- 
θέντων ύπό τοϋ άνθρώπου εις καλλιέρ
γειαν χάριν τέρψεως καί καλλωπισμ-οϋ. 
Οί συγγραφείς καί ποιηταί πάσης έπο- 
χής καί παντός έθνους έξύμνησαν τήν 
εύωδίαν καί τό κάλλος τών ρόδων. Καί

δικαίως, διότι εις ούδέν τών άναριθμήτων άνθέων, άτινα κοσμ.οϋσι τους 
άγρούς καί τούς κήπους, άνευρίσκομεν τοιαύτην χάριν και άφελή συμμε
τρίαν τής κάλυκος καί τής στεφάνης, τοιαύτην λεπτότητα τών πετά
λων, τοιαύτην κλίμακα γοητευτικής χροιάς έκ τοϋ σεμνού χιονολεύκου 
καί του θείου εκείνου καί ίδιάζοντος ροδίνον μέχρι τοϋ πλέον οιαπύρου 
πορφυρού καί τοϋ βαθέος ΐοχρόου μ.ή έξαιρουμένου καί τοϋ άβροτάτου 
ώχροϋ καί θειώδους μέχρι τοϋ χρυσομηλίνου. Καί άν θαυμάζωμεν το
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βόδον έν τη πλήρει αναπτύξει του, έξ ίσου μαγεύει ήμάς τό βομβύκιον 
[«Bouton de rose»] μετά της κάλυκος κλειστής ή ημίκλειστου, σύμ- 
βολον τό μη περαιτέρω έκφραστικόν της παρθενικής άγνότητος. Έάν 
προσθέσωμεν δ ’ είς τά τοιαϋτα καί τοσαϋτα πλεονεκτήματα καί τήν 
ευωδίαν τήν πάντοτε γλυκυτάτην, ουδέποτε βαρεΐαν καί αύστηράν, δέν 
θέλομεν αμφισβητήσει οτι τό ρόδον είνε άπαράμιλλον μεταξύ τών άνθέων 
καί δτι πάνυ προσηκόντως έδόθη αύτω άνέκαθεν τό έπώνυμον «’ύίυαξ 
των άν&ε'ων». Άπό τής άρχαιότητος μέχρι σήμερον τό ^όδον άπήλαυε 
πάντοτε τών μεγίστων τιμών καί ήγαπάτο ένίοτε μέχρι λατρείας. Παρά 
τοΐς άρχαίοις έθεωρεϊτο τό βόδον ώς δώρον τών θεών άφιερωμένον είς 
αυτούς, ιδίως δέ ήτο τό άνθος τό προσφιλές τής ’Αφροδίτης καί τοϋ 
Ερωτος καί τοϋ Διονύσου καί τής Άρτέμιδος. Έκ ρόδων στέφανον 

έ'φερον καί ροδοστεφείς έξεικονίζοντο συνήθως ό Υμέναιος, αί Χάριτες, 
ή "Ηβη, ό Γονυμήδης, ή Ερατώ καί ή άδελφή της Θάλεια καί ή Ήώς.

Ό "Ομηρος έν τή Ίλιάδι καί έν τή Όδυσσεία δέν μνημονεύει το 
ρόδον ώς άνθος, άλλά έν τή μέν Ίλιάδι (Ψ. 182-188) μόνον τό έξ 
αύτοϋ κατασκευασθέν ροόέλαιον δι ’ ού ή ’Αφροδίτη χρίει τον νεκρόν 
τοϋ Έκτορος.

« ... . Έκτορα δ ’ ούτι
«δώσω ΓΙριαμίδην πυρί δαπτέμεν, άλλά κύνεσσιν.
» "Ως φάτ ’ άπειλήσας· τόν δ’ ού κύνες άμφειθένοντο,
» άλλά κύνας μέν άλαλκε Διός θυγάτηρ ’Αφροδίτη
» ήματα καί νύκτας, ροδόεντε δέ χρϊεν έλαίω
» άμβροσίω . . . . «

Έν δέ τή Όδυσσεία (β'. 1.) καλείται «ροδοδάκτυλος» ή Ήώς.
« Ήμος δ’ήριγένεια φάνη ροδοδάκτυλος Ήώς,
» ερνυτ ’ άρ ’ έξ εύνήφιν Όδυσσήος φίλος υιός,
» εί’ματα έσσάμενος, περί δέ ξίφος όξύ θέτ’ ώμω.»

Μνημονεύεται δέ ώσαύτως τό 'Ρόδον έν τοΐς παναρχαίοις "Τμνοις τοΐς 
άποδιδομένοις ύπό τινων είς τόν "Ομηρον αύτόν, ιδίως έν τώ «είς δήμη
τραν» υμνώ. Έν αύτω μνημονεύεται τό ρόδον μεταξύ τών άνθέων, άτινα 
ή Περσεφόνη έδρεπε πρό τής ύπό τοϋ ΙΙλούτωνος άρπχγής.

Έν αρχή
» Θύγατρα τανύσφυρον, ήν Άϊδωνεύς
» ήρπαξεν . . .
» νόσφιν δή μητρός χρυσαύρου, άγλαοκάρπου,
» παίζουσαν κούρησι σύν ’Ωκεανού βαθυκόλποις
» άνθεα τ’αίνυμένων, ρόδα, καί κρόκον ήο ’ ία καλά,
» λειφών ’ άν μαλακόν καί άγαλλίδας ήδ ’ ύάκινθον
» νάρκισσον θ’....

καί στιχ. 425.
» Παίζομεν, ήδ ’ άνθεα δρέπομεν χείρεσσ ’ έρόεντα
» μίγδα κρόκον τ ’ άγανόν καί άγαλλίδας ή δ ’ ύάκινθον
» καί ροδέας κάλυκας καί λείρια θαϋμα ίδέσθαι

«νάρκισσον δ’, δν ε”φυσ’, ώσπερ κρόκον, εύρεΐα χθών, 
» αύτή έγώ δρεπόμην περί χάρματι.»

Καί ό ’Ανακρέων είς τάς ώδάς · -- 
έξ αύτών άφιεροΐ είς αύτό, ήτοι
μεν ώδε.

Καί ή μέν Ε' ωδή έχει ουτω- 

Τό βόδον τό τών ’Ερώτων 
μίξωμεν Διονύσω' 
Τό ρόδον τό καλλίφυλλον 
κροτάφοισιν άρμόσαντες 
πίνωμεν άβρα γελώντες 
ρόδον, ώ φέριστον άνθος ! 
ρόδον ε’ίαρος μέλημα’ 
ρόδα χαϊ θεοϊσι τερπνά,

αύτοϋ έξυμνεϊ τό ρόδον, καί ιδίως δύο 
τήν Ε' καί τήν ΝΑ' , άς παρατίθε-

ρόδα, τοΐς ό παϊς Κύθηρας 
στέφεται καλούς ίούλους 
χαρίτεσοι συγχορεύων, 
στέψον ούν με χα'ι λυρίζων 
παρά σοϊς, Διόνυσε, σηχοΐς 
μετά κούρης βαθυχόλπου 
ροδίνοισι στεφανίσκοις 
πεπυχασμένος χορεύσω.

Έκ δέ τής έτέρας (ΝΔ') ωδής μανθάνομεν τόν χαριέστατον μϋθον, 
οτι συγχρόνως μετά τής ’Αφροδίτης τής Άναδυομένης έγεννήθη έκ τοϋ 
άφροϋ τής θαλάσσης καί τό ρόδον. Έκ τής ωδής ταύτης μνημονεύομεν 
τούς εξής στίχους:

Τί δέ φώ; τί δ’ άν τό τερπνόν 
θαλίαις τε καν τραπέζαις 
Διονυσίαις θ ’ έορταϊς 
δίχα τοϋ ρόδου γένοιτ αν ;

'Ροδοδάκτυλος μέν Ήώς, 
ροδοπήχεες δέ Νύμφαι, 
ροδόχρους δέ κ’ Άφροδίτα 
παρά τών σοφών καλείται 
τόδε και νοσοϋσιν άρκεϊ 
τόδε καί νεκροϊς αμύνει 
τόδε καί χρόνον βιαται’ 
χαρίεν ρόδων δέ γήρας 
νεότητος έσχεν οδμήν’ 
φέρε δη φύσιν λέγωμεν

χαροπής οτ' έκ θαλάσσης 
δεδροσωμένην Κυθήρων 
έλόχευσε πόντος άφρω 
πολεμόκλονόν τ’ Άθήνην 
κορυφής έδειξεν ό Ζεύς. 
φοβεράν θέαν Όλύμπω 
τότε καί ρόδων άγητόν 
νέον έρνος ήνθισε χθών 
πολυδαίδαλον λόχευμα' 
μακάρων θεών δ’ δμοιον 
ρόδον ώς γένοιτο, νέκταρ 
έπιτέγξας άνέθηλεν 
άγέρωχον έξ άκάνθης 
φυτόν άμβροτον Λυαιος.

Μεγάλως έτιμάτο τό 'Ρόδον έν τή ’Ανατολή, έν Περσίιγ μάλιστα, 
χώραν ήν δυνάμεθα νά θεωρήσωμεν ώς τήν αληθή πατρίδα τών ροδεών 
τών κηπευομένων. Οί Πέρσαι όνομάζουσι τό ρόδον «τό φως της βλα- 
ΰτήβεως», «τόν όφ&αλμόν τών άν&έων» η απλώς «Γοϋλ», όπερ ση
μαίνει αν&ος— τό αν&ος κατ’ έξοχήν 1

Τό ρόδον ήτο καί εινε τό έμβλημα πολλών οικοσήμων, ώς π. χ. καί 
του στέμματος τής Μεγάλης Βρεττανίας. Μάκρος θά ήτο ό κατάλογος 
τών οικοσήμων τούτων, πολυσέλιδος δέ ή διήγησις πάντων τών συμβό
λων τοϋ ρόδου καί έν γένει τοϋ μέρους δ έλαβε τό ρόδον έν τή ιστορία 
κατά τόν ροϋν τών αιώνων μέχρι τής σήμερον. Έν τούτοις δέν ουνά- 
μεθα ν ’ άποσιωπήσωμεν δτι τό ρόδον ήτο παρά τοΐς άρχαίοις τό σύμβο- 
λον τής Έχεμυθίας. Οί έρώμενοι μάλιστα έχουσι πολλάκις χρείαν αυ
τής, διό ή 'Αφροδίτη δίδει τώ Άρποκράτει ρόδον, δπως ύπομιμ.νησκη 
αύτω τό καθήκον τής έχεμυθίας. Προς παρόμοιον σκοπόν έζωγραφίζετο

I
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καί έπί τώ όροφώ τών εστιατορίων τό ρόοον. "Ο,τι άπήτει αύστηράν 
μυστικότητα ό φίλος τό άνεκοίνωνε τώ φίλω «υπό τοΰ ρόδου» (sul 
Rosa), ρητόν δπερ έν χρήσει μεταφορικώς ετι την σήμερον.

Οί ποιηται εν μόνον βόδον γνωρίζουσιν τοΰθ ’ δπερ πρό αιώνων έζυ— 
μνοϋσιν ’ οί βοτανικοί δμως διακρίνουσι πάμπολλα ύπέρ τά πεντακόσια 
είδη τοϋ γένους «'Ροδή» (Rosa), οί δέ φυτοκόμοι άναριθμήτους σχεδόν 
παραλλαγάς· κατά τό κηπουρικόν Ήμερολόγιον τών έν Παρισίοις Vil— 
morin «Le Bon Jardinier» διά τό έτος 1897 μέχρι τεσσάρων χι
λιάδων. Τά είδη τοϋ γένους τούτου ε’ισί καί έν τή φύσει καί ετι περισ
σότερον διά τής καλλιέργειας έξαιρετικώς καί θαυμασίως έπιδεκτικά 
παραλλαγής. Τούτο ητο γνωστόν καί τοϊς άρχαίοις καί δτι πράγματι 
κατά τήν έποχήν τοϋ Θεοφράστου (372 — 287 πρ. X.) έγίνωσκον έν 
t ΤΙ - V (X - » - - . - . ·

ι

τε φύλλων και όλιγότητι κα.ί 
εύοσμες. Τά μέν γάρ πλεϊστα 
ε’.κοσίφυλλα τά ο’ ετι πάλλω 
είναι φασιν χ κα'ι καλοϋσιν 
έστι περί Φιλίππους». Παρα- 
εκατονταφύλλου εινε καί νυν

» / i

Έλλάδι ήδη πολλάς παραλλαγάς ρόδων τό μανθάνομεν άπό τόν Θεό- 
φραστον αυτόν, δστις έν τή περί φυτών 'Ιστορία αύτού (βιβλ. VI, 6, 4) 
γράφει τάδε :

«Τών δέ ρόδων πολλαΐ διαφοραί πλήθει 
» τραχύτητι καί λειότητι καί εύχροίι»: καί 
«πεντάφυλλα τά δέ δωδεκάφυλλα καί 
«πλεϊον ύπεραίροντα τούτων· ενια γάρ 
»εχατοντ άφυλλα' πλεϊστα δέ τά τοιαϋτά 
τηρητέον δ ’ δτι τό είδος τοϋ 'Ρόδου τοϋ 
πασίγνωστον καί έκ τών έκλεκτοτέρων γνωστόν καί έν τή έπιστήμη ώς 
Rosa Centifolia κατά τόν Λινναϊον.—Τά πλεϊστα είδη 'Ροδής ε’.σίν 
αύτοφυή έν τή εύκράτω Εύρώπη καί έν Άσίιγ. Τά κοινότερα τών άγριων 
ειδών τό Κυυόροδον (Rosa canina L.) ή άγριοτριανταφυλλιά, καί ή 
'Ροδή ή άει&αλής (Rosa SempervirenS L.) ή Κυνόβατος τών άρ- 
χαίων, ήτις άναρριχάται ε’ις τά δένδρα καί έχει άνθη λευκά.Έκ τών συχνά 
κηπευομένων περιοριζόμεθα ν ’ άναγράψωμεν τούς εξής σπουδαιοτέρους 
τύπους’ 'Ροδή ή γαλατική (Rosa Gallica L.) κοινώς τριανταφυλλιά 
τοϋ γλυκού, ή ήδη εΐρημένη 'Ρ. ή έκατοντάφυλλος, ή 'Ρ. ή δαμασκηνή 
(R. Damascena L.), 'Ρ. ή μοσχοβόλος (R. moschata Ehrh.) 
κοινώς Μοσχιά, 'Ρ. ή ’Ινδική (R. Indica L.) ής πλεϊσται αί παραλ- 
λαγαί, ιδίως αί λεγόμεναι «Roses the», 'Ρ. ή βεγγαλική (Rosa 
Bengalensis Hort), ήτις παράγει άνθη διαρκώς, άν καί άοσμα ή ολί
γον μόνον εύώδη, 'Ρ. ή λευκή (R. alba L ), 'Ρ. ή κίτρινη (R. lu- 
tea L.), 'Ρ. ή θειόχρους (R. sulphurea Ait), 'Ρ. ή πολύανθης, 
(R. multiflora Thunb.) μία τών ώραεοτέρων έκ τών άναρριχωμένων, 
τέλος ή χαριεστάτη 'Ρ. ή Βανκσιανή (R. Banksii R. Br. κοινώς Παγ- 
ξάνα) έκ Κίνας. Μή δυνάμενοι νά προσθέσωμεν ένταϋθα άλλα τών 
πολυαρίθμων ειδών παραπέμπομεν τούς άνθοφίλους καί ιδίως τούς ροδο- 
φίλους άναγνώστας καί άναγνωστρίας εις τον άνω εΐρημένον Bon Jar
dinier καί εις τό άξιόλογον πόνημα τοϋ κ. Π. Ν. Φιλαρέτου «.Ανθο
κομία» (Έν Άθήναις παρά Γ. Κασδόνη).

Τέλος, ώς γνωστόν, καί πρακτικήν ώφέλειαν παρέχουσι τά ρόδα ποι- 

κιλοτρόπως εις τόν άνθρωπον. Έκ τών πετάλων αύτών κατασκευάζεται 
τό φαρμακευτικόν ροδόβταγμα (Aqua l’OSarum) καί τό ροδόζυδον' 
προ πάντων δέ τό πολυτιμ-ότατον τών μυοεψικών αιθέριων έλαίων, το 
ροδέλαιου τό μνημονευθέν, ώς έλέχθη άνωτέρω, ήδη ύπο τοϋ 'Ομήρου. 
’Εξάγεται δ ’ ιδίως έκ τών πετάλων τής γαλατικής, τής μοσχοβόλου, 
τής έκατονταφύλλου καί τής δαμασκινής 'Ροδής, αϊτινες καλλιεργούν
ται έπί τούτω έν τή Περσίγ., τή Θράκη, τή μεσημβρινή Γαλλία καί 
άλλαχοϋ. Εινε δέ σπουδαιότατος κλάδος βιομηχανίας λίαν προσοδοφόρος. 
Νοθεύεται δέ συχνά διά τοϋ έκ τοϋ Πελαργονιού τοϋ εύώδους (Pelar
gonium odoratissimum L.) καί άλλων φυτών αιθέριου έλαίου. Έν 
Έλλάδι καί έν τή ’Ανατολή ταριχεύονται ώς γνωστόν καί τά πέταλα 

τών ρόδων διά σακχάρου (ροδοζάχαρη), καί έκ τής σαρκός τοϋ περικαρ
πίου τών καρπών τής ροδής κατασκευάζονται πολτώδη γλυκύσματα, 
ιδίως έν Γερμανία.

(’Λβη'νησι, ζ/εκέμβρ. 1897} θ. ΔΕ ΧΕΛΔΡΑΪΧ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΑ ΣΟΦΙΑΝ Α ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ
(Έκ τον Λευκώματος της)

Κόρη μονάκριβη ποια σάν και σένα
“Εχη τή χάρι σου — μιά τέτια χάρη ;
Νάναι στο σπήτι της στολίδι ατίμητο 
Νάναι στο σπήτι της μαργαριτάρι.

"Οταν γλυκόλογα βγάνει νά χαίρωνται, 
“Οταν αμίλητη μένει νά κλαΐνε, 
Σ’ οτι φαντάζεται, σ’ δτι νειρεύεται,

“Ολοι σά σκλάβοι της ναι νά τής λένε.
$

Κόρη μονάκριβη ποιά σάν καί σένα
“Εχει στο πλάι της τέτια υ,ητέρα ; 

Μόνον τά λούλουδα τά μοσχομύριστα 
Τήν άποιλιάτικην έχουν ήμέρα.

δί
Κι’ άν τήν έπλήγωσεν ή τύχη ή άστατη 
Κι’ άν τήν τ,αρμάκωσεν ό μαύρος χάρος, 

’Ελπίδα απόκρυφη πέρν’ άπ’ τά μάτια σου 
Κα'ι άπό τά χείλη σου καρδιά καί θάρρος.

δί
Κόρη μονάκριβη ποιά σάν καί σένα

“Εχει τή χάρη σου — μιά τέτια χάρη, 
Νά σέρνης ό'νειρα, σά μιά βασίλισσα 
Δίχως βασίλισσας νάσαι βλαστάρι!

(ζ/εκέμβριοί 1897} ΜΙΛΤ. ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ
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ί<ΙΣ τήν ακμήν τής ζωής, ακριβώς καθ’ ήν στιγμήν τήν στέφουν τής 

ευτυχίας οί θαλλοί, έν μέσω τής τρυφεροτέρας στοργής καί τών ζωηροτέρων έλ- 
πίδων, μόλις έπανήλθεν έκ τής ξένης, σφριγηλός τής Πατρίδος οπλίτης, δ Κων
σταντίνος Μ. Άλμέϊδας έξεψύχησε . . .

Ώ, δ θάνατος πόσω έκλεκτικός εϊνε ένίοτε ! . . .
Κατά προτίμησιν αιχμαλωτίζει τάς παρθενικωτέρας ψυχάς, άρπάζει τάς εύ-

γενεστέρας υπάρξεις. Καί έστέρησε 
τήν ’Αθηναϊκήν κοινωνίαν ένδς έγ- 
καλλωπίσματος,τδν στρατόν μ.ιαςχρη- 
στοτάτης έλπίδος, τόν εΰγενή οίκον 
τού Άλμέϊδα προσφιλεστάτου μέλους.

Πόσοι πόθοι έγκάρδιοι και πόσα 
αβρά όνειρα τόν συνώδευον έννεαετή 
μόλις, απερχόμενον τών Αθηνών καϊ 
μεταβαίνοντα εις Γερμανίαν χάριν 
στρατιωτικών σπουδών.

Έν Βερολίνω δ νεαρός Κωνσταν
τίνος άπέσχε πάσης θαμβούσης συνή
θως τούς νέους διασκεδάσεως, κατα- 
ταχθεις έκ τών πρώτων εις τήν προ
παρασκευαστικήν τών αξιωματικών 
σχολήν έν Ποτσδάμη. 'Π φιλομ-ά- 
μάθειά του υπήρξε μοναδική, δι’ ο 
καϊ πρώτος έξήλθε τής σχολής,κατα
ταχθείς ευθύς μετά ταύτα εις τήν 
Lichterfeld Caclettencorps, έξ ής 
καϊ πάλιν πρώτος άπεφοίτησε, συμ- 
πληοώσας τας αρίστας αυτού σπου
δάς εις τήν Selecta, έξ ής καϊ 
έξήλθε πρωτεύσας μέ τόν βαθμόν 
τού αξιωματικού.

Ό Γερμανικός στρατός έδέχθη τάς 
πρώτας υπηρεσίας τού Κωνβτ. ’Αΐ- 
μ,ίϊό'α, οστις ύπηρέτησεν επ’ ολίγον εις 
ό πατήρ αύτού εϊχε προϋπηρετήση. 
δ πόλεμος. Αί πρώται συνεκπυρσο-

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΜΕΪΔΑΣ
(Άπέθανεν έν X. Φαλήρω τήν Ιην Σεπτεμβρίου 1897).

τδ 13°*’ σύνταγμα τών Ουλάνων, ένθα καϊ
Τότε ακριβώς έκρήγνυται έν Ελλάδι

κροτήσεις τών τηλεβόλων, νομίζει τις, ότι φθάνουν μέχρι του φιλοπάτριδος νέου. 
Αί μάχαι έπϊ τών Θεσσαλικών συνόρων, άναφλέγουν τά πατριωτικά αΐσθήματά 
του καί τον οδηγούν, σφριγηλόν και άκμαϊον, εις τά πεδία τής μάχης, τά πε
δία, ατινα ήγίαζον διά του αίματός των οί άγωνιζόμενοι τότε αδελφοί του, και 
άτινα έν τούτοις εΐμαρτο άργότερον νά πατήση ή έχθρική πτέρνα !

Ό νέος Άλμέϊδας αδιαφορεί διά τό εύρύ μέλλον, δπερ τον ανέμενεν έν τώ 
Γερμανικώ στρατώ και κατέρχεται έν 'Ελλάδι, φέρων πλήρη τά έφόδια έντι
μου, ειλικρινούς, εΰπαιδεύτου αξιωματικού.

’’Ηρχετο εις τήν γην τών νεανικών ονείρων, μέ ολον τον ένθουσιασμόν, ον 
τώ ένέπνεεν ευκλεές παρελθόν καϊ εύ’ελπι μέλλον. ΙΙρχετο έδώ, να οσφρανθή 
τήν πυρίτιδα, απέναντι τού έχθρού, νά δονήση τδ ξίφος, να αγωνισθή . . .

Άλλ’ ή τύχη δέν τδ ήθέλησε/Ηλθε μετά μακράν απουσίαν, έπατησε τέλος 
τδ Έλλ. έδαφος, και κατετάχθη ώς ανθυπίλαρχος, άλλ’ ακριβώς όταν άνελάμ- 
βανεν ύπηρεσίαν, ή ανακωχή ύπεγράφετο έν τή ουδετέρα ζώνη.

Άλλ’ δ,τι δέν έπραξεν έκεϊ ή μοίρα, τδ έτελείωσεν άδόξως δ θάνατος.

I
<9

ΣΤΟΑ

Μεταβάς δ Άλμέϊδας εις τδ στρατόπεδον, προσεβλήθη ύπό τυφοειδούς πυρετού, 
οστις μετά βραχύν χρόνον τόν ώδήγησεν εις τόν τάφον, εις τα βάθη τού δποίου 
κατήλθε μέ έν δνειρον άνεκπλήρωτον καϊ μέ τήν χαράν, ήτις τόν ένεψύχωσε, 
μόλις είδε ότι θά είσέφερεν εις τήν Πατρίδα τάς υπηρεσίας του.

Εϊνε θλιβερά ή στιγμή καθ’ ήν νεότης τόσον θερμουργός νεκρούται, άλλ’ εινε 
θλιβερωτέρα ή στιγμή αυτή, δταν τους τελευταίους παλμούς τής ζωής, τα τελευ
ταία ρόδα τής εικοσαετούς ηλικίας σκεπάζει ή πρόωρος άπογοήτευσις ατυχημά
των ’Εθνικών.

Έν τούτοις, δ Άλμέϊδας υπήρξε θύμα τού πρός τήν Πατρίδα καθήκοντος 
καϊ ή Αθηναϊκή κοινωνία, παρ’ ή ή πατρική αύτού οικογένεια περίβλεπτον 
κατέχει θέσιν, δέν έθρήνησε μόνον έν αύτώ τήν νεότητα του, τήν μόρφωσίν του, 
τήν άγαθότητά του, άλλα καί ένα φιλόπατριν καϊ έντιμον στρατιώτην, κατελ- 
θόντα εις τήν Ελλάδα μόνον καϊ μόνον διά ν’ άποθάνη ύπέρ αυτής ! . . .

4

Ο ΠΟΝΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

‘Ο χτύπος τής καρδιάς, τδ μαύρο μου τδ δάκρυ, 
Δέν μ' άφίνουν ήσυχον ν’ αναπαυθώ σε μι άκρη, 

Γιατί δέν λησμονώ
Έκείντν πού πονώ.

Δ. ΑΡΓ. Δ·

ΜΠΕΤΤΙΝΑι Κ. ΠΑΠΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
C Τό μένος Φραβαοΐλη)

4···>-
Κι’ άν κλαΐνε μάτια καϊ καρδιές 
Τήν έδική άου Μοίρα, 
Τάς άάτερόφωτες βραδιές 
Τήν τραγούδα ή Λύρα.

Και τήν άκοϋνε τά πουλιά
Ποϋ ξενυκτοϋν άτά δάάη
Καί μέ τήν ίδια (5ου λαλιά
Γλυκοξυπνοΰν τήν πλάάη.

Κ
Ειάαι νεκρή· μά ζωντανή,
Τούς ήχους άναάταίνεις,
Στή Λύρα τήν παντοτεινή,
Ψυχή τής Πεθαμμέντις I

1897) Μ. ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ(Λίκέμβριος
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ΕΣΙΙΟΙΝΑΝ έξοχων αρετών καί παραδειγματικής άγαθότητος έν σεμνή 
έπιβλητικότητι έκήδευσεν ή εκλεκτότερα μερίς τής Αθηναϊκής κοινωνίας τήν 
ι2'2αν Νοεμβρίου 1896. Έν τω προσώπω τής Ελένης Πετρίδον άπελίπετο έκ 
τής ζωής είς τέλειος τύπος γυναικδς οιακεκοιμένης, ής τά οικογενειακά καί 

κοινωνικά έργα πρόκεινται ώς 
περγαμηναί, ώς ανεξίτηλα μαρ
τύρια τών προσωπικών αυτής 
αρετών, τής μεγάλης καρδίας 
της. ’Αγαστή τελειότης ήθους, 
σύμμετρος αρμονία ενός χαοα- 
κτήρος, του σπανιωτέρου ακοι- 
βώς χαρίσματος διά τήν σημερι
νήν εποχήν, αδιάπτωτος στοργή, 
ανυπόκριτος καί συνεχής παρη
γοριά, είλικοινής ποοστασία καί 
άντίληψις, πασαι συλλήβδην αί 
άρεταΐ αϋται απετέλουν έν έναο- 
μόνιον σύνολον έν ταΐς ήμέραις 
του βίου αύτής. Είχε τά χείλη 
ε’ις τήν καρδίαν, τήν αφέλειαν 
είς τούς αγαθούς τρόπους καί 
τήν ειλικρίνειαν έν τοΐς αίσθή- 
μασι, προσόντα έμπνέοντα τόν 
σεβασμόν καί τήν έκτίμησιν εις 
πάντας τούς γνωοίσαντας αυτήν. 
’Αθόρυβος έν ταϊς αγαθοεογίαις, 
έν δεδακρυσμένω πάντοτε μει
διάματα, έθώπευε τούς πλησιά
ζοντας αυτήν ατυχείς, εις δέ 
τήν γλυκύτητα, τήν παοοιμιώδη 
τών λόγων της, διέκρινέ τις τήν 
χρυσήν ανταύγειαν τής γλυκύ
τατης ψυχής της.

Θυγάτηο τοϋ Βίτον Ζωγρά- 
ΕΛΕΝΗ ΓΤ. ΠΕΤΡΙΔΟΥ φου σύζυγος τοϋ Πέτρου

Πετρίδον, αμαοτέρων έγκριτων 
Ήπειρωτών, πολλαχώς δρασάντων διά τοϋ πλούτου καί τής οικογενειακής των 
έπιρροής υπέρ τής ευημερίας τής Πατρίδος ημών, συνεπλήοωσε καί διά τής ζωής 
της τά μεγάλα παραδείγματα τοϋ έπιιρανοϋς οίκου της, άναδειχθεισα πρότυπον 
συζύγου καί μητρός. 'Ημείς οί νεότεροι αγνοοϋμεν ακριβώς όποιον ένθεον πϋρ 
ένεφώλευεν εις τάς καρδίας τής πρό ημών γενεάς καί ιδία όποια ύψηλόφρονα

αισθήματα ανεθέρμαινον τάς Έλληνίδας τών πρώτων έκείνων καιρών. Εις τήν 
ψυχήν τής 'Ελένης Πετρίδον ύπό τής οικογένειας αυτής είχον έμφυσηθή τά με
γάλα αισθήματα τής φιλοπατρίας καί τής αληθούς φιλανθρωπίας, άτινα μέχρι 
τελευταίας πνοής διετήρησεν ή ένάρετος αύτη γυνή, έχουσα νηπιόθεν ένσταλαγ- 
μένην έν τή καρδία ώς βάσιν τοϋ βίου της, τήν ηθικήν και τήν θρησκείαν.

Γυνή τοιαύτη, διαχέουσα πέριξ αυτής τό πάναγνον άριομα τής αρετής καί 
τής άγαθοεογίας έπΐ τών αποκλήρων τής μοίρας, εΰ'κολον είναι νά έννοηθή, 
όποιον τέλειον υπόδειγμα συζύγου και μητρός ανεφάνη. Μόνη έπιζήσασα προσ- 
φιλεστάτη αδελφή τοϋ μεγάθυμου όμογενοϋς καί Έθνικοΰ ευεργέτου κ. Χρη- 
στάχη Ζωγράφον, πενΟερά δέ τοϋ έν Κωνσταντινουπόλει τά μάλα σημαίνοντος δια
πρεπούς "Ελληνος κ. Βασιλείου Βέη Σαραχιώτου καί τοϋ παρ’ ήμϊν συμπαθούς 
δικηγόρου κ. Λ. Κόχχον, ηΰτύχησε νά ίδη εύδαίμονα τά τέκνα αύτής, καί 
πρωτουργοΰντα περί πασαν εϋγενή καί χρήσιμον ιδέαν.

ΕΝ παοήλθον πολλαί ήμέραι άφ’ ής τό όνομα τοϋ ήρωος τοϋ 1’εβενίου 
καί Βελεστίνου παοεδίδετο είς τήν αθανασίαν, καί ή σύντροφος αύτοϋ πρός δεινόν 
έπάλαιεν άπεγνωσμένον αγώνα, βασανιζομένη ύπό τών αλγηδόνοιν νόσου απαίσιας. 

Οία αληθώς τραγωδία ! ’Εκείνου μέν, τοϋ Κωνσταντίνον Σμολένσχη νά ήνε 
ή ζωή έκτεθειμένη είς άμεσον κίνδυ
νον, αύτής δέ—τής Χαριτίνης Σμο
λένσχη ή ζωή νά φθίνη, ένω παρη- 
κολούθει τήν δόξαν τοϋ συζύγου της 
έντός τών τεσσάρων τοίχων τού διο- 
ματίου της . . .

Ή Χαριτίνη Σμολένσχη ήτο θυγά- 
τηρ τού Λέοντος Μελά, ανδρός κατ’ ε
ξοχήν ενάρετου καί φιλοπάτριδος, έρ- 
γασθέντος ύπέρ τής έθνικής μορφώσεως 
τής νεολαίας διά συγγραμμάτων, ών 
γνωστότατος ό «Γεοοστάθης» καί τής 
πρό τίνος θανούσης Ραλλοϋς Μελά, 
ήτις είχε τό ατύχημα, μικρόν πρό 
τοϋ θανάτου της νά παραστή είς την 
κηδείαν τής θυγατρός της Χαριτίνης. 
Κόρη τοιούτων γεννητόρων δέν ήτο 
δυνατόν ή νά κοσμήται ύπό χαρακτή
ρας αδαμαντίνου, ύπό αοετών πολυ
τίμων, σπανίων αληθώς έν τή σημε
ρινή κοινωνία, ήτις άποβαλοϋσα πολλά 
τών πατρίων, ακάθεκτος επεσεν είς 
τάς αγκάλας τής Σειοήνος τοϋ νεω- 
τέρου πολιτισμού.

ΧΑΡΙΤΙΝΗ Κ. ΣΜΟΛΕΝΣΚΗ τοϋ θανάτου τής Χαριτίνης
Σμολένσχη, έπισυμβαντος τή 15 Ιου

νίου έ. έ. δέν άπώλεσε μόνον ό δαονηστεφης σύζυγος πολύτιμον καί έπαςιαν 
αύτοϋ σύντροφον, άλλ’ έστερήθη καί ή ’Αθηναϊκή κοινωνία ενός αγλαίσματος, 
διότι ήτο Έλληνίς αληθώς υπέροχος.

'Η κηδεία αύτής έτελέσθη δημοτελής. Ό λαός — ό ώς εί’δωλον λατρεύων 
τόν Σμολένσκην — συνώδευσε μετά πένθους ειλικρινούς την σύζυγον τοϋ γεν
ναίου μαχητοϋ, οστις συντετοιμμένος, αλλά καρτερικός καί έν τή οδύνη, ηκο- 
λούθει τό άνθοστεμμένον ©έρετοόν της.

Επί τοϋ τάοου τής γνήσιας καί έναρέτου Έλληνίδος, ώς τιμαλφές κόσμημα
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έναπετέθη μία άκτίς τής δόξης τοΰ Σμολόνσκη, ήτις έκτοτε περιφρουρεϊ καί 
αγλαΐζει τόν σεμνόν τύμβον της.

»

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΩΝ. — Άν καί πάν- 
τες γινώσκομεν, δτι δταν τήν βραχεϊαν τοΰ ανθρώπου ζωήν θίξη τοΰ γήρατος 
ή παγερά πτέουξ, αυτή μετ’ οΰ πολύν χρόνον θέλει φυγαδευθή, έν τούτοις δεν 
είναι δυνατόν νά μή θλίβηταί τις έπί τή απώλεια γεοαρών ύπάρξεων, άς περιέ
βαλλε τό ακτινωτόν τοΰ πνεύματος, ή ϊδιάζουσα τοΰ ύφους ευγένεια, καί νά μή 
συγκινήταί τις διά τήν έπέλευσιν τών οδυνηρών εκείνων στιγμών, καθ’ άς διά 
τοΰ θανάτου θραύονται και διασπώνται τόσοι έθνικοί, τόσοι οίονεϊ αδαμάντινοι 
δεσμοί προ τών αμετατρέπτων τής ούσεως νόμων. Σύζυγος ή Μαργαρίτα Οι
κονόμου τοΰ έγκριτου έν ίατροΐς καί διαπρεποΰς έν τή χορεία τών αληθών μυ
στών τών Ελλην. γραμμάτων Σοφοκλόους Οικονόμου, υίοΰ ανταξίου τοΰ επιφα
νούς συγγραφέως καί μεγάλου έκκλησιαστικοΰ ρήτορος Κωνσταντίνον Οικονόμου 
τοΰ έξ Οικονόμων, ύπήρξε θυγάτηο τοΰ εις τήν παοασκευήν τής έθνικής έξε- 
γέρσεως τοΰ Ελληνικού "Εθνους, έν ετει 1821, έν τοϊς ποώτοις έογασθέντος, 
κατά τόν ένδοςον εννεαετή αγώνα έπιζήλως ύπηρετήσαντος καί μετά τήν απο
κατάστασή τής ειρήνης έπί μακρά έτη έξοχους προσενεγκόντος τή 'Ελλάδι 
ύπηρεσίας Ιωάνναν Παπαρρηγοπούλον. Γεννηθεϊσα έν Βενετία τώ 1824. ένθα 
έγενετο φυγάς ή οικογένεια τοΰ πατρός αυτής, φεύγουσα τόν διωγμόν τών 
Τούρκων, ανετράφη καί έξεπαιδεύθη έξαιοέτως έν τή αυτόθι γνωστή Ελληνική 
Μονή. Ο κύκλος τών παιδευμάτων τών νέων Ελλήνων καί μάλιστα τών θη- 
λέων κατά τήν εποχήν έκείνην, βάσιν καί κρηπίδα εύρεΐαν είχε τήν Ελληνι
κήν γλώσσαν εϊς τάς καθαράς πηγάς αύτής. Κυοίως ο,τι έδιδάσκετο τότε, έδι- 
δάσκετο σπουδαίως καί έξεμανθάνετο κατά βάθος. Ούτως ή Μ. Οικονόμου ήν 
γνιόστης τής ελληνικής ακριβεστάτη ιός καί άλλων γλωσσών, διετήρησε δέ μέ
χρι τών τελευταίων ημερών τής ζωής αύτής, ακμαίαν τήν λατρείαν της εϊς 
τά γράμματα καί έν έπιχαρίτω προθυμία συνετέλει εϊς τήν διάδοσιν τής παιδείας.

Άπό τοΰ πατρός αύτής κληρονομήσασα ολόκληρον τήν πίστιν εϊς τήν ’Εκ
κλησίαν, έν ή έγεννήθη, έβίωσεν ιός Έλληνίς τελεία καί αφοσιωμένη εϊς τήν 
πατρικήν παράδοσιν, αληθώς δέ ολόκληρος δ βίος αύτής δύναται νά χρησιμεύση 
ιός τύπος καί υπόδειγμα χριστιανικής ζωής καί αρετής. Αγνή καί αληθής χρι- 
στιανή ζήσασα, έκοιμήθη έν Κυρίω τήν 14’?’' ’Ιουλίου 1897.

Φ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ Π. ΒΑΡΒΟΓΛΗ. — Ή απώλεια τής σεβαστής ταύτης γυναικός 

δέν ύπήρξε μόνον αισθητή εϊς τήν απορφανισθεΐσαν οικογένειαν αύτής, άλλ’ ύπήρ- 
ξεν εξίσου αισθητή εϊς τήν κοινωνίαν ήμών, ήτις έν τώ προσιόπω τής ’Ελισάβετ 
Βάρβογλη ανεύρισκε τήν τελείαν σύζυγον, τήν τελείαν μητέρα, τήν τελείαν Δέ
σποιναν. Δέσποιναν αρίστην από καταγωγής, αρίστην άπό φύσεως, άοίστην άπό 
ανατροφής. Σειομένης τής ’Εθνικής δρυός έξ εχθρικής θυέλλης, κατά τάς ήμέ- 
ρας τοΰ θανάτου της, δέν ήδύνατο ή ελληνική κοινωνία νά προσέξη, έάν έναντι 
αύτής αποφυλλισμένη κατέπιπτεν ώχρόφυλλος κυπάοισσος, αγάπην καί σέβας 
έμπνεύσασα έπί μακρά έτη· ούτω κατά τάς όδυνηράς έκείνας ήμέρας ήσύχως 
έχάραξε τόν τελευταίου βηματισμόν της καί απήλθε τοΰ κόσμου ή ’Ελισάβετ 
Βάρβογλη, μία τών αρχαιοπρεπεστέρων μορφών τής ΙΙατρίδος ήμών, ήτις άπε- 
τέλει παράδειγμα πολύτιμον καί ύπογραμμόν μορφωτικής μιμήσεως, έν τή δοάσει 
κυρίως τής συζυγικής καί μητρικής άποστολής. έν τή δράσει τής αρχαιοπρεπούς 
διαβιώσεως, εϊς τό στάοιον τής όποιας διεκρίθη καί διέλαμώεν, έγκλείουσα άμείω- 
τον τήν αγνότητα τής ψυχής τών γυναικών άλλων χρόνων, τό αίσθημα τής 
εύποιΐας καί τής φιλοπατρίας, τής σπάνιάς έν τοϊς καιοοϊς τής σήμεοον.

Εξ ’Ηπείρου έλκουσα τό γένος, έγεννήθη καί άνετράφη έν Τεργέστη μετά 
τό πέρας τοΰ μεγάλου αγώνος, κατελθούσα δέ μετέπειτα εις τήν Ελλάδα, ένυμ- 
οεύθη έν Χαυπλίω τόν αείμνηστον αγωνιστήν και πολιτευτήν Παναγιώτην Βάρ-

βογλην, άνελθόντα εις τά ανώτατα τής πολιτείας αξιώματα καί διακριθέντα έπί 
πολιτική χρηστότητι καί φιλοπατρία. Κόσμος γυναικός είναι ή αρετή τοΰ άν- 
δοός, αλλά καί τούτου αγαστόν έγκαλλώπισμα αποβαίνει ή άγνότης καί ή 
μετ’ αύταπαονήσεως άοοσίωσις τής γλυκείας συντρόφου τοΰ βίου αύτοΰ. Καί 

3 αληθώς ή ’Ελ. Βάρβογλη, μετά τοΰ αρχαϊκού τών Έλληνίδων ήθους, συνενοΰσα
έπιμεμελημένην αγωγήν, κατέστη τό σέμνωμα τοΰ πατριαρχικού οίκου τών 
Βάοβογλη, έν τώ δποίω συνήρχοντο οΰ μόνον έγκριτοι πολιτευταί, αλλά καί 
πολϊται πάσης τάξεως, καί πάντες άπεκόμιζον τάς συμπαθεστέρας αναμνήσεις έκ 
τών σπανίων χαρισμάτων τής έν άνεπιτηδεύτω άφελεία, έξόχως έκπληοούσης 
τήν αποστολήν αύτής φιλευσπλάγχνου γυναικός. Τάς άρετάς ταύτας μετέδωκεν 
ή 'Ελισάβετ Βάρβογλη εϊς τήν ψυχήν τών τέκνων αύτής, άτινα ηύτύχησε νά 
ϊδη συνεχίζοντα τάς μητοικάς άρετάς καί έπαξίως τιμώμενα έν τή παρ’ ήμϊν 
κοινωνία." Πλήρης ημερών άπέθανεν έν Άθήναις, περιβαλλομένη διά τής λα
τρείας τών τέκνων της καί τοΰ έκ τοΰ πλησίον έκτιμήσαντος τά αισθήματα αυτής 
κόσμου, τήν 8ην Μα’ίου 1897.

Φ

ΙΣΜΗΝΗ Σ. ΒΛΑΧΟΥ. — Ό βίος τής γυναικός δέν έχει δρασιν κατά τινας 
σπεύδοντας ν ’ άποσπάσωσι ταύτην έκ τών γυναικείων καθηκόντιον καί νά έμβα- 
πτίσωσιν εϊς άλλότοια καθήκοντα καί έργασίας. Άλλ’ ύφίστανται καί ηρωισμοί 
γυναικών άντιπαλαίοντες κατά τής μοιραίας εφόδου τών αναγκών καί τών έν τή 
ζωή αγώνων, θοίαμβοι εύγενεϊς, μυστικοί καί ήρεμοι θρίαμβοι, έπιδρώντες έπί- 
σης ισχυοώς εις τόν πολιτισμόν καί τήν πρόοδον τής Πατρίδος, δπόταν παρέ- 
χουσιν εϊς τους άλλους παραδείγματα σωφροσύνης, τιμίας προαιρεσεως, προσω
πικής άοετής, αγνής χρηστότητος καί χριστιανικωτάτης καρδίας. Ή ζωή καί δ 
χαοακτήο τών τοιούτων γυναικών λεληθότως μεταδίδεται εϊς τόν βίον τών άλλων 

? καί ούτω άπομένουσι ζηλευτά τά άγαθά διδάγματα εις τάς έπερχομένας γε
νεάς. Γυναίκες, ύπό τάς άρχάς αΰτάς έκπλ.ηροΰσαι τόν έν τω κόσμω προορισμόν 
αύτών, άποτελοΰσι τό πρωτεύον τοΰ οικογενειακού κύκλου στοιχεϊον, ώς μητέ
ρες ένάρετοι, δημιουργοΰσαι τήν εύκοσμίαν καί τήν εύδαιμονίαν τοΰ οίκου αυτών, 
έκ τής ήθικής ύποστάσεως τών οποίων έξήρτηται ή εύρυθμος διαπλασις ολο
κλήρου τής κοινωνίας. Ή οικογενειακή ήθική είναι δ κύριος παράγων τής πο
λιτικής ήθικής, καθόσον έξ ήθικών καί έναρέτων οικογενειών προέρχονται οί 
χρηστοί πολϊται, οί δημόσιοι άνδοες καί οί ένάρετοι άρχοντες.

Εις τήν τάξιν ταύτην τών πολυτίμων έν τή διαμορφώσει τής οικογένειας και 
τής κοινωνίας γυναικών ανήκει ή ’Ισμήνη Σ. Βλάχου, ποοβάλλουσα τόν αξιόζη- 
λον βίον αύτής ώς τύπον άρίστης καί λαμπρας μητοός, καί μητρός αληθούς 
Έλληνίδος. ’Εάν τά φυσικά και έπίκτητα δίΰρα. έπιδαψιλευόμενα εξίσου άφθονα 
καί τέλεια, χαρακτηρίζουσι τάς έξαιρετικάς ύπάρξεις, δέν γνωρίζομεν τις δι- 
καιότεοον άπό τήν Ισμήνην Βλάχου, θά εί/ε πλειοτερας αςιωσεις επί τοΰ 
τίτλου τούτου. Σύζυγος πεφιλημένη τοΰ πρώην Εϊσαγγελέως των Εφετών 
καί νΰν διαποέποντος έν τώ κύκλω τών παρ’ ήμϊν νομικών κ. Σπ. Βλάχου, 
συνήνου τάς εύγενεστέρας άρετάς, ών ζώσα ύπήρξεν έργάτις. Γυνή εν τώ συνολιρ 
τά πάντα δφείλουσα εϊς τήν άγαθήν καρδίαν της, ούδέν δέ εϊς την τέχνην τής 
έπιτετηδευμένης καί έπιπλάστου μορφώσεως τής κατά συνθήκας καί ώρισμένους 
κανόνας τής σημερινής έποχής, ρυθμιζούσης τά αΐσθήματά της. Η φύσις δαψι- 
λώς καί μονομερώς δύναταί τις είπεϊν, ώς μεροληπτική μήτηρ τήν είχε προι
κίσει μέ τά έπιφθονώτερα χαρίσματα, άτινα εύεργετικώτατα ή Ισμήνη Βλάχου 

* άνέπτυξεν έν τή δράσει αύτής καί ιός σύζυγος καί ώς μήτηρ καί ιός μέλος καί
9 ίδρύτρια διαφόρων φιλανθρωπικιών καθιδρυμάτων. Φυσιογνωμία έξόχως συμπαθής
ι καί προσφιλεστάτη ού μόνον έν τή οικογένεια της, αλλά καί μεταςΰ τής ταςεως

τών δυστυχών καί άπροστατεύτων, ών έν τή ζωή της ύπήρςεν δ παρηγορος 
άγγελος, άφειδής εις έλεος καί άνακούφισιν, δίχως ποτέ ν’ αποκαρτερήση.

’ΑπόΙΙανιν ίν Α&ήναις τήν 30όν Ιανουάριον 1897.
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ
(Άπέθανεν έν Άθήναις τήν 29ην Δεκεμβρίου 1898)

ΙΕτΟΣ συμπληροϋ- 

ται άφ ’ ό’του έξέλιπεν ό 
^/ημήτριος /Τετρίόης, τι
μών τδ αξίωμα τού Υ
πουργοί τών ’Εκκλησια
στικών καί τής Δημοσίας 
Έκπαιδεύσεως.

Κεκτημένος εϋοεΐαν 
παίδευσιν ό Πετρίδης, 
ένωρ'ις διέπρεψε. Γεννη
θείς έν Τρικκάλοις τής 
Κορινθίας τώ 1836, έγέ
νετο διδάκτωρ τής Φιλο
σοφικής σχολής νεότα
τος, ώς καθηγητής δέ διο— 
οισθείς έν ηλικία 22 έτών, 
διεκρίθη διά τδ εύμέθο- 
δον τής διδασκαλίας, τήν 
φιλεργίαν καί τήν νοη
μοσύνην. Πανταχοΰ ένθα 
ώς καθηγητής ή γυμνα
σιάρχης έδίδαξεν, άφήκε 
τάς άρίστας αναμνήσεις, 
έθεωρεΐτο δέ ύφ’ άπαν- 
τος τοϋ διδασκαλικοί κό
σμου ώς ή κορωνίς.

Άπδ τής θέσεως του 
γυμνασιάρχου ό Πετρίδης 
ποοήχθη εις τήν θέσιν 
τοΰ Γενικ. έπιθεωρητοί 
τής Δημοτικής έκπαι- 
δεύσεως, διαδεχθείς τον 
μακαρίτην Σκαρ. Βυζάν
τιον έν τή νέα ταύτη 
θέσει ό Πετρίδης κατέ- 

Ή έκπαίδευσις είχε κατα-δειξε τά υπέροχα προσόντα ύφ ’ ών περιεκοσμεϊτο. 
πέσει, καί ό Πετρίδης άνέλαβε νά τήν ανόρθωση. "Ολον του τον ζήλον καί τήν 
ικανότητα καί τήν πείραν κατηνάλωσεν, ϊνα αναδιοργάνωση τήν δημοτικήν έκ- 
παίδευσιν, τήν βάσιν τής όλης παιδεύσειος. Διά νομοσχεδίων, ατινα εΐσηγεΐτο 
καί δι’ έπιθεωρήσεων αυστηρών πολλά κατώρθωσεν. Εις αΰτδν οφείλεται ή ϊδρυ- 
σις τών Διδασκαλείων καϊ αί νεώτεραι τής διδασκαλίας μέθοδοι.

’Απομακρυνθείς έκ λόγων πολιτικών έκ τοί υπουργείου άπεδύθη εις τήν 
πολιτικήν, φλέγόμενος ύπδ τοί πόθου, ϊνα καί έν τώ νομοθετικώ σώματι είση- 
γήσηται τά βελτίω περί τής έκπαιδεύσεως. Έκτήσατο βαθμηδόν, διά τής ιδίας 
ένεργείας καί τής προσωπικής έπιβολής, ΐσχυράν κομματικήν έπιρροήν καθ’άπα- 
σαν τήν έπαρχίαν Κορινθίας, ήτις καί τδν έξέλεξε βουλευτήν τώ 1885. Άπδ 
τής πρώτης στιγμής, άφ ’ ής εϊσήλθεν έν τώ Κοινοβουλίω, δέν έπαύσατο δ Πε
τρίδης νά είσκομίζη έν παντί αναφυομένω έκπαιδευτικώ ζητήματι τά πολύτιμα 
φώτά του. ’Ακολουθών τήν πολιτικήν τοί κ. Δηλιγιάννη, ύπήρξεν έκ τών ισχυ
ρών παραγόντων τοί κόμματος, πλειστάκις δ’ έλαβε τδν λόγον έν τή Βουλή. 
Διότι δ Πετρίδης ήτο ρήτωρ, δμιλών μετά συνέσεως, άσοαλοίς κοίσεως καί γλα- 
φυρότητος ού τής τυχούσης. Οί λόγοι του είχον έννοιαν, συνοχήν, σοβαοότητα.

Ή αξία του έπέβαλεν αύτδν ώς ύπουργόν, καί κατά τήν τελευταίαν πρωθυ-

πουργίαν τοί έκ Γόρτυνος βουλευτοί δ Πετρίδης έγένετο Υπουργός. Γενόμενος 
τοιοϋτος δέν έπανεπαύθη εις τήν ύπηρεσίαν, οΰδ’ ησχολήθη εις μόνον τδ κόμμα. 
Τδ αξίωμα τδν ώθει εις τάς μεταρρυθμίσεις. Έφιλοδόξησε ν’ άφήση δυσεξάλει
πτα ίχνη τής ύπουργίας του, είργάσθη δέ άνενδότως καί είλικρινώς, όπως ή έκ- 
παίδευσις φθάση εις τήν περιωπήν, ήτις τή αρμόζει. Ό νόμος περί δημοτικής 
έκπαιδεύσεως αποτελεί τίτλον τιμής, προασπίσας τούς διδασκάλους κατά πάσης 
κομματικής έπεμβάσεως. ’Επίσης δ θεσμδς τών έπιθεωρητών καί τών έποπτι- 
κών συμβουλίων απέδειξε πόσον ευεργετική ήτο ή ύπουργία του Πετρίδου, 
οστις, έκτδς τούτων, καί έπιτροπάς είδικάς είχε συστήση πρδς μελέτην μεταρ
ρυθμίσεων καί νέων νομοσχεδίων. Ή μέση έκπαίδευσις, ή άνωτάτη, δ κλήρος 
δέν άπησχόλησαν όλιγώτερον αυτόν, είχε δέ καταρτίση πλήρες σύστημα παι- 
δεύσεως κατά τάς ύποδείξεις τής πείρας και σύμφωνον πρδς τά πορίσματα τής 
μελέτης αΰτοϋ. Άλλ’ δ θάνατος άποτόμως καί ένωρ'ις διέκοψε τήν έργασίαν 
αΰτοϋ. Ό αδάμαστος, δ αθλητικές έκεϊνος άνήρ μέ τούς σπινθηοοβόλους οφθαλ
μούς καί τήν αύστηράν, ώς αρχαίου Ρωμαίου, μορφήν, ένεκρώθη, ειλικρινές^ δέ 
ήτο τδ πένθος τδ έπί τώ θανάτω του έκδηλωθέν έν τε ταϊς Άθήναις, ένθα ήτο 
γνωστοτάτη φυσιογνωμία, καί έν Κορίνθω, ης ήτο τδ αγλάισμα.

Εις τούς σημερινούς χρόνους δέν εινε εύκολον νά αναφαίνωνται τοιοϋτοι άνδρες, 
τόσω άδοας νοημοσύνης, άκαταπονήτου δραστηριότητος καί εϋγενοΰς φιλοδοξίας. 
Ό διδασκαλικός μάλιστα κλάδος, δ δεόμενος μεταρρυθμίσεως, έχει μέν άνδρας 
πολυμαθείς καί χρηστούς, αλλά στερουμένους τής πρδς τάς αναδιοργανώσεις έπι- 
μόνου έφέσεως, καί τής έν τοΐς πολιτικοϊς αγώσιν ύπεροχής. Διά τοϋτο δυσανα- 
πλήοωτος μένει ή θέσις, ήν έδημιούργησεν δ αείμνηστος άνήρ, ού δ θάνατος 
έπληξε τήν διάνοιαν αυτοί, κέντοον ύψηλών διανοημάτιον έκλέξας νά κεραυνώση.

Άς εύχηθώμεν, όπως τδ έργον τοί Πετρίδου, δι’ ο τοσοίτον έν τή ζωή 
έμόχθησε, συνεχίσωσιν, έκ τής μνήμης αύτοΰ κεντριζόμενοι, νέοι άνδρες. 
έπ ’ άγαθώ τοί Κράτους.

Si

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΤΙΜΕΖΑΣ. — ’ Εκ τών μάλλον διακεκριμένων αξιωματικών 
τοΰ Έλλην. Στρατοί, πλήρης ήμερών, απέθανεν έν Άθήναις τήν 23’?’’ ’Ιουνίου
1897. Υΐδς τοί Αναγνώστου Πετιμεζά, πρωταθλητοί εις τήν Έπανάστασιν τοί 
1821, έγεννήθη έν Σουδενοϊς τών Καλαβρύτων τδ 1812. ’Ολίγον μετά τήν 
έλευσιν τοί Κυβερνήτου, κατετάχθη εις τήν Στρ. Σχολήν τών Εύελπίδων, έξ ής 
έξήλθε τώ 1832 αξιωματικός, καταταχθεΐς εις τδ σώμα τοί Μηχανικοί. Έχρη- 
μάτισεν ύπασπιστής τών έπί τών Στρατιωτικών Υπουργών Τζαβέλλα καί Μαυ- 
ρομιχάλη, μετέπειτα δ’ έργασθείς εις τδ τμήμα τών Δημοσίων έργων, προσελήφθη 
ύπασπιστής τοί 'Υπουργοί τών Στρατιωτικών Καλλέργη καί βραδύτερον τοϋ 
αειμνήστου Λ. Σμολένσκη. ’Εν τή εποχή έκείνη προαχθεΐς εις ταγματάρχην, 
διωοίσθη τμηματάρχης τοί'Υπουργείου τών Στρατιωτικών. Είτα έγένετο Αρχη
γός τοί σώματος τοί Μηχανικοί, όλίγιστα δ’ έτη προ τής μεταβολής τοί 1862 
διωοίσθη Διοικητής τής Στο. Σχολής τών Εύελπίδων. Κατελθόντος εις την Ελ
λάδα τοί Βασιλέως Γεωργίου, έγένετο 'Υπουργός τών Στρατιωτικών έπί τοί 
'Υπουργείου Βούλγαρη, μετέπειτα δέ διορισθείς έκ νέου Αρχηγός τοΰ Μηχα
νικοί, έγένετο αύθις 'Υπουργός τών Στρατιωτικών πρωθυπουργοίντος τοί Ρού- 
φου. Έκτοτε διωρίσθη Πρόεδρος τοί Στρατοδικείου, Αρχηγός τοί Λ' Αρχη
γείου τοΰ Στοατοϋ, Φοούοαοχος Κερκύρας, οθεν μετακληθείς έγένετο Πρόεδρος 
τοϋ Αναθεωρητικοί Δικαστηρίου. Έν έτει 1879 προύβιβάσθη εις 'Υποστράτηγον, 
τώ δέ 1885 διατελών ’Αρχηγός τοΰ έν Τρικκάλοις Γ' Αρχηγείου, ποοήχθη εις 
Αντιστράτηγον. Διά τελευταίαν φοράν τώ 1886 έγένετο 'Υπουργός τών Στρα
τιωτικών έπί τοί αχοόου 'Υπουργείου τοί αοιδίμου Δ. Βάλβη. Ό Β. Πετιμιξάς 
δέν άνεμίχθη ποσώς εις τήν Πολιτικήν, τήν τόσω ζημιώσασαν τήν πρόοδον καί 
τήν μόρφωσιν τοί ήμετέρου στρατοί, αλλ απέκτησεν άπαντα; τούς βαθμούς διαρ
κώς διατελών έν τή Στρατιωτική ύπηρεσία.
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χϊ «Ποικίλη Στοά» κατ’ έξοχήν έν τώ παοόντι τόμω διασώζουσα 

πλήρη τήν δλην φυσιογνωμίαν τοϋ προ μικρού έκπνεύσαντος χρόνου, στολίζει 
τήν Πινακοθήκην αυτής καί διά τής δημοσιεΰσεως ωραίας είκόνος του έν τή 

Ίανουαοίου 1897 Πρεσβευτοί τής 
Αυστροουγγαρίας και Πρυτά- 
νεως του έν Άθήναις Διπλω
ματικοί Σιόματος Βαρώνου 
Γουατανον Κόοξικ. Το Διπλω- 
ματικόν στάδιον τοί ανδρός, 
έπΐ τή βάσει ακριβέστατων ση
μειώσεων ύπήοξε τδ ακόλου
θον: Γεννηθείς τήν 17 Λύ- 
γούστου 1838 έν τώ πύογω 
Mittertrixen τής Καρινθίας, 
έμαθήτευσεν έν τή ’Ανατολική 
'Ακαδημία. Διωρίσθη τήν 11 
Δεκεμβρίου 1859 Βοηθός Διερ- 
μηνείας παρά τή Πρεσβεία 
Κωνσταντινουπόλεως. Τήν 29 
Δεκεμβρίου 1864, τρίτος Διερ
μηνείς παρά τή αύτή Πρε
σβεία.Τήν 31 'Οκτωβρίου 1869 
έλαβε τδ παράσημον τοί σίδη
ροί στέμματος γ ’ τάξεως. Τήν 
20 Δεκεμβρίου 1869 τώ άπε- 
νεμήθη δ τίτλος καί τό αξίωμα 
Γραμματέως Πρεσβείας. Τήν 
29 ’Οκτωβρίου 1875 τώ άπε- 
νεμήθη ό Ταξιάρχης τοί τάγ
ματος τοί Φραγκίσκου ’Ιωσήφ 
μετά άστέρος. Τήν 13 Δεκεμ
βρίου 1875 Σύμβουλος Ηρε— 
είς τδ Βερολίνειον Συνέδριον.

ήμετέρα πόλει α’ίφνης θανόντος τήν 20

ΒΑΡΩΝΟΣ ΚΟΣΖΕΚ

σβείας β’ τάξεως. Τδν ’Ιούνιον 1877 άπεστάλη εις τδ Βερολίνειον Συνέδριον. 
Τήν 8 ’Οκτωβρίου 1878 Σύμβουλος Πρεσβείας α' τάξεως. Τδν ’Ιούνιον 1880 
μέλος τής ’Επιτροπής τής ’Ανατολικής Ρωμυλίας έν Κωνσταντινουπόλει. Τήν 
30 ’Οκτωβρίου 1881 Διπλωματικός Πράκτωρ και Γενικός Πρόξενος α’ τά
ξεως. Τήν 5 Φεβρουάριου 1883 'έκτακτος απεσταλμένος καί πληρεξούσιος 
Υπουργός. Τήν 4 Μαρτίου 1883 Πρέσβυς έν Τεχεράν. Τήν 26 Αύγούστου 
1887 ΙΙρέσβυς έν Αθήναις. Το 1891 έγένετο Μεγαλόσταυρος τοί τάγμα
τος 'Αγίου ’Ιωσήφ.Τδν Αύγουστον τοί 1896, πραγματικός μυστικοσύμβουλος τής 
Α. Μ. τοί Αύτοκράτορος τής Αυστρίας.Τό 1889 τώ απενεμήθη δ Μεγαλόσταυοος 
τού Ελληνικοί τάγματος τοί Σωτήρος.ένταυτώ δέ τά εξής παράσημα : Τής Τουρ
κίας τδ Μετζητιέ, τής Περσίας τδ του Ήλιου καί Αέοντος,τδ παππικόν παράσημον 
του Γρηγορίου, τδ Μαυροβουνιωτικδν τοί Δανιήλ β' τάξεως, τδ Σουηδικόν τοί 
πολικοί άστέρος, τδ Δανικόν τοί Δάναβρογ, τδ παππικόν τοί Συλβέστρου κλπ.

Ό Βαρώνος Γ. Κόαξικ έν Άθ'ήνα'.; ύπήρξεν αγαπητή προσωπικότης παρά τε τοΐς 
έπισήμοις κύκλοις καί παρά τή ήμετέρα κοινωνία, αείποτε δειχθείς ευμενής πρδς 
τήν χώραν ημών, έν ή έπΐ δεκαετίαν σχεδόν έβίωσεν εύαρέστως καί ήν είλικρινώς 
ήγάπησε. Φίλος τής 'Ελλάδος απροσποίητος, μάλλον ειλικρινής φίλος παρά αγα
στός διπλωμάτης.είχε κατακτήσει τήν κοινήν αγάπην καί τδν γενικόν σεβασμόν

’Επί τώ θανάτω τοί εΰγενοίς Διπλωμάτου, δ 'Ελληνικός Λαός έξεδήλωσεν 
έγκαροίως τήν θλΐψιν αυτοί προς τήν διαπρεπή σύζυγον του Ανδρος Βαρωνι δα 
Κόοξεκ, δέσποιναν έξοχων αρετών καί απαράμιλλου άβρότητος, ήτις τελευταϊον 
βαρυπενθής καί μέ δάκρυα εις τους οφθαλμούς, άπεχαιρέτισε τήν πόλιν τών

'Αθηνών, ή οποία έπΐ τόσα έτη τήν εΐχεν έν τώ μέσω αυτής, διακρινομένην 
διά τά φιλελληνικώτατα αίσθήματά της, άτινα πάντοτε δεν έπαυε νά έκδηλοϊ.

ησι'ως εύγενής, ό Ηρακλής 
βρουαρίου 1897. Ό Ή. Γέροντας, 
■ έπρώτευεν έν Άθήναις. Πάππος 

1672 ήτο αρχών ’Αθηνών, πατήρ 
δέ ό Άγγελος Γέρον
τας, δστις κατά την 
έπανάστασιν τοϋ 1821 
είχε συλληφθή μετ’ 
άλλων και έγκαθειρ- 
χθή έπΐ τής Άκρο- 
πόλεως, υποχρεωθείς 
ύπδ τώνΤούρκιυν κα
τόπιν νηστείας ήν εις 
αυτόν είχον ύποβάλη, 
νά πίη τδ αίμα τών 
πρώτων σφαγέντων 
συμπολιτών του.

Ο Ηρακλής Γέρον
τας γεννηθείς έν Λί- 
γίω,ένθα είχε κατα- 
φύγη ή μήτηρ του 
μετά τών λοιπών τέ
κνων της , άνεδείχ- 
θη άργότερον πολί
της κατ’ έξοχήν χρή
σιμος. Διετέλεσεν έπΐ 
πολλά 'έτη εις τήν 
προξενικήν ύπηρεσίαν 
ιδία έν Κων]πόλει, 
ΓΙρούσση, Γόδω καί 
αλλαχού, αντιπροσω- 
πεύσας τδ έλλ. όνομα 
έπαξίως καί δικαίως 
θαυμασθείς ού μόνον 

σθένος μεθ' ου αντιμε- 

μέσω τών βαρβάρων. ’Αποσυρθείς έκτοτε, έμενεν εις τάς προσφιλείς του Αθή
νας, μεθ’ ών τον συνέδεε αιώνιον ιστορία.

Έν τή Αθηναϊκή κοινωνία διεδραμάτισεν έπιφθονον πρόσωπον. Ανήρ εύρυτά- 
, κατ’ έξοχήν φιλόκαλος καί εύγενέστατος. ήγαπατο έξαιρέτιυς 

έργάτης, έπΐ μακράν σειράν έτών διε- 
μείου ’Αθηνών, και αείποτε πολλαχώς 

διά τής μεγάλης αυτού άφοσιώσεως καί χρηστότητος διεκρίθη έν τή έκπληρώσει 
---- ’— ’ ' : εις τήν Διεύθυνσιν 

φέροντα έκτος τών εμφύτων αρετών 
έκπροσωπούντων μίαν —■"··· 1------

'‘Sr ΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ έξόχως Αθηναϊκή, άνήο γνη 
Γέροντας, έκηδεύετο σεμνοπρεπείς τή 10 Φεβρουάριου 
είνε γόνος οικογένειας, ήτις άπδ δύο αιώνων έπι 
αύτοί είνε ό ’Αλέξανδρος Γέροντας, δστις τώ 1.Υ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ
(Έκ παλαιός φωτογραφίας)

διά τδ άκάματον αυτού καί οξυδερκές, αλλά καί διά τδ 
τώπισε τούς κινδύνους, οΰς ύφίσταται πας δ έκπροσωπών Έθνος εύγενές έν

νας, μεθ’ ών τδν συνέδεε αιώνων ιστορία.
---  ί I    I · 

της παιδεύσεως, 
ύπδ πάντων. Πρόθυμος τής φιλανθρωπίας 
τέλεσε μέλος τοί αδελφάτου τοί Βρεφοκομείου

τών καθηκόντων αυτοί, αναφανείς τελείως πεφωτισμένος ανήρ 
εύαγών καθιδρυμάτων, ών ύπήρξεν ή ψυχή.

Τοιοίτον έξαίρετον καί φιλοπρόοδον πολίτην,
καί τήν ιστορικήν δόξαν ώς απόγονος ανδρών, έκπροσωπούντων μίαν τών δραμα- 
τικωτέρων περιόδων τής ’Αθηναϊκής ιστορίας, άπώλεσεν ή ήμετέρα κοινωνία. Ο 
'Ηρακλής Γέροντας κατέλιπεν αγαπητήν οικογένειαν, διακρινομένην παρ’ήμϊν καί 
συνεχίζουσαν του αλησμονήσου ήγήτορος αυτής τάς παραδόσεις καί τάς αρετας.’Γ
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έπιχειρων νά γρά-
ψη περί τοΰ ΠεριηΙέονς 
Σούταον, ουδόλως κιν
δυνεύει νά έλεγχθή έπ'ι 
ΰπερβολή έπαινών τήν 
άρετήν αύτού και τήν 
χρησιμότητα. Είναι το- 
σοϋτον άραιαί αί τάξεις 
τών εκλεκτών υπάρξεων, 
τών ανδρών τών υπέρο
χων, οΐτινες τά δώρα τής 
αξίας και τής καρδίας αυ
τών άφιεροΰσι μετ’ αύτα- 
παρνήσεως αποκλειστι
κούς εις τήν ύπηρεσίαν 
τής πατρίδος καί τής έπι- 
στήμης, ώστε δπόταν 
τοιαύτη ύ'παρξις έκλείπει 
άπο τής κοινωνίας, ΰπέρ- 
τατον καθήκον είναι τοΰ 
τύπου νά προβάλλη προ 
ταύτης τήν εύγενή τοϋ 
έκ τής ζωής άφαιρουμέ- 
νου μορφήν, δπως φόρον 
ευλαβή ευγνωμοσύνης καί 
χάριτος τελοΰσα, άρύεται 
συνάμα έξ αύτής έμπνεύ- 
σεις αρετής καί χρησι- 
μωτάτης έν τω βίω δρά- 
σεως υποδείγματα.

Τοιαύτας ευλαβείς ύπο-
ΠΕΡΙΚΛΗΣ I. ΣΟΥΤΣΟΣ παρέχει δ όλος

στρατιωτικός καί έπιστη- 
μονικδς βίος τοΰ Π. Σούταον. 'Υπόδειγμα ανδρδς τελείου, πρότυπον πολίτου 
χρηστοΰ, στρατιώτου ευόρκου, έπιστήμονος διακεκριμένου.

Γεννηθείς έν Όδησσώ τώ 1829, ειλκε τδ γένος έκ τής διαπρεπούς φανα- 
ριωτικής οικογένειας, καταφυγούσης έκεϊ έκ Κωνσταντινουπόλεως κατά τάς 
άρχάς τής έπαναστάσεως. 'Ο πατήρ του ’Ιωάννης Σοΰτσος ητο μέγας διερμη
νείς παρά τή 'Υψηλή Πύλη. Τά πρώτα γράμματα διακούσας μετά ζήλου καί 
έπιμελείας εις τήν έν Όδησσώ 'Ελληνικήν Σχολήν, κατήλθεν εις τήν Ελλάδα 
καί εγγραφείς εϊς τήν ’Ιατρικήν Σχολήν, αποπεράτωσε τας σπουδάς αΰτοΰ, κατα
ταχθείς μετέπειτα εις τόν Στρατόν με τόν βαθμόν τοΰ ανθυπιάτρου. ’Απελθών 
ειτα εις τήν Ευρώπην έτελειοποιήθη εις τήν έπιστήμην, έγκύψας ιδιαιτέρως εις 
τόν μηχανισμόν τής υπηρεσίας τοΰ υγειονομικού κλάδου.’Εν Έλλάδι έπιστρέΦας 
παρέσχε περιφανείς έκδουλεύσεις, άπας δε ό αδιαμόρφωτος έκεϊνος κατά τούς πρώ
τους χρόνους χώρος τής στρατιωτικής υγειονομικής υπηρεσίας οφείλει εις τήν 
τριακονταετή έργασίαν τοΰ Περικλέονς Σούταον τήν μεταβολήν αΰτοΰ εις 
κήπον εύθαλή καί εΰπρόσωπον. 'Εγκρατής κατά βάθος τής έπιστήμης, ήν ούδέ- 
ποτε έπαύσατο παρακολουθών έπιμελώς, άντεπροσώπευσε τήν Έλλαδα εις διά
φορα διεθνή ’Ιατρικά Συνέδρια, εις τήν πρωτοβουλίαν δ’ αΰτοΰ αποδίδεται καί ή 
ίδρυσις τοΰ παρ’ ήμϊν Στρατιωτικού Δαμαλιδοκομείου, ου τοσούτον εΰεργετικαί 
ΰπήρξαν μέχρι τοΰδε αί ΰπηοεσίαι.

Φέρων τόν βαθμόν τοΰ Γενικού ’Αρχιάτρου καί τετιμημένος διά πλείστων 
ςένων παρασήμων, έτελεύτησεν έν Άθήναις τήν 16ην ’Ιανουάριου 1896.

Διακεκριμένος έπιστήμ.ων, έξέκαυσε τόν ζήλον τών νεωτέρων προς 

έπιστημονικήν έπίδοσιν καί έτίμησεν έν τη ξένη τήν Ελληνικήν ’Επιστήμην, ής 
ύπήρξεν εις τών διαπρεπεστέρων μυστών, τών μετ' αληθούς λατρείας καλλιεργη- 
σάντων αυτήν.

Ό d. Χααιώτης, οΰ τόν θάνατον μετά τόσης παγερας αδιαφορίας παρήλθε καί
ή δημοσιογραφία καί δ παρ' ήμϊν 
έπιστημονικός κόσμος, έγεννήθη έν 
Ζαγορίω τής εΰάνδρου ’Ηπείρου τώ 
1846,ένθα διδαχθείς τά πρώτα γράμ
ματα, συνεπλήρωσε μετέπειτα τάς 
σπουδάς αύτού έν τή Ζωσιμαία Σχο
λή τών Ίωαννίνων. Τυχών ιδίας ένι- 
σχύσεως παρά τοΰ αοιδίμου Δωροθέου 
Σχολαρίου, μετέβη εις Μονάχον προς 
σπουδήν τής Φιλολογίας, ήν μετά 
τινα χρόνον έγκατέλιπεν,οπως άσχο- 
ληθή εις τήν ’Ιατρικήν έπιστήμην, 
έν ή έμελλε τόσον έπωφελώς νά δρά
ση. Χάριν τού σκοπού αΰτοΰ άπήλ- 
θεν εϊς "Αλλην καί Βυρτσβούργην, 

’ένθα μετά λαμπράς σπουδάς άνηγο- 
ρεύθη Διδάκτωρ τής ’Ιατρικής. Τό 
πνεύμα τοΰ Χασιώτου έκ φύσεως δέ- 
πον προς τά άγνωστα καί τά μυστη
ριώδη, ι’ΰθησεν αύτον εϊς τήν είδι- 
κωτέραν σπουδήν τοϋ μικροσκοπίου, 
καθ’ ήν ακόμη έποχήν έπίλεκτοί 
τινες μόνον τής έπιστήμης στρατιώ- 
ται έτόλυ.ων εις ταύτην νά έπιδοθώ- 

εϊς τήν πατρίδα 
Ίωαννίνοις τό 

έπάγγελμα μετά σπανίας

Άλλ’ ό τοΰ ιατρού πρα
κτικός βίος δέν ήτο δυνατόν νά ίκανοποιήση τήν εύγενή φιλοδοξίαν τού νεαρού έπι
στήμονος, οΰτινος ή διάνοια άλλα έφιλοδόξει ιδεώδη.Ήρέσκετο ιδιαιτέρως εις την 
σπουδήν τών μυστηοίων τού ανθρωπίνου οργανισμού, εις τήν διείσδυσιν εις τα από
κρυφα τών νόσων, αί δέ διά τού μικροσκοπίου καθ’έκάστην έν τή Εσπερία γενόμε- 
ναι ανακαλύψεις συνεκίνουν βαθέως τήν ψυχήν αύτού καί παρώρμων προς έργασίαν. 

’Έκτοτε ένταΰθα od Χααιώτης μετά περισσής στοργής άφοσιωθείς εις τήν έπι
στήμην καί προσληφθεϊς έν τω ΙΙαθολογικώ Άνατομείω,έπί δεκαεξαετίαν δλόκλη- 
οον ένθουσιωδέστατα είργάσθη,γενόμ.ενος αληθώς δ ιδρυτής καί δ κυριώτερος παρά
γων τής μεγάλης προόδου αΰτοΰ. Κατά τήν έποχήν ταύτην έδημοσίευσε διαφόρους 
λαμπράς έπιστημονικάς αύτού έργασίας, γενόμενος οέ τώ 1880 ύφηγητης τοΰ 
Πανεπιστημίου, διωρίσθη τώ 1890 τακτικός Καθηγητής τής 'Ιστολογίας καί Πα
θολογικής ’Ανατομίας.

Άτυχώς δέν ηύτύχησε νά ϊδη συμπληρουμένας τάς έξοχους υπέρ τής Επι
στήμης έργασίας καί προσδοκίας αΰτοΰ δ άριστος έπιστήμων.

Έν τή άκμ.ή τών έπιστημονικών αΰτοΰ θριάμβων, τόν άπήλλαςε πασης άλλης 
μερίμνης οδυνηρόν πάθημα. Νεκρός, καίτοι ζών, άλλά νεκρός πλέον δ dqpiirQiog 
Χασιώτης διά τήν Ελληνικήν Έπιστήμην, έξ ής είχε πρό πολλοΰ έκλειψει, νε
κρός καί δι’ εαυτόν, διαφιλονεικών τήν ζωήν βήμ.α προς βήμα καί εν μεσω τών 
στεναγμ-ών τής οδύνης παλαιών μέ τήν ψυχήν του νεκράν, εν ώ έζη μόνον το 
σώμα μέ άποθαμένον τό πνεΰμά του . . .

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ
( Άπέθιινεν έν Άθήναις τήν 5αν Φεβρουάριου 1897).

ται έτόλμων εις 
σιν. Έπανελθών 
αΰτού έξήσκησεν έν 
’Ιατρικόν ί 
έπιτυχίας καί χριστιανικής αφιλο
κέρδειας. - — ' - —--Ί —-
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ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΦΛΩΡΟΣ. — Άνήρ κατ’ εξοχήν ήρέμου και εμβριθούς χαρα- 
κτήρος, νους θετικός, καρδία εύγενής, ό Σταμάτιος Φλώρος, ανώτατος λειτουρ
γός του Κράτους επί πολλά έτη, έκυλίετο νεκρός τήν 11’?·' Νοεμβρίου 1897 
εντός του σπουδαστηρίου του, διά ξυραφιού αποκόψας βαθύτατα τόν λαιμόν 
του. 'Η τοαγική αΰτη αυτοκτονία, ήτις βαθέως συνεκίνησε τήν Αθηναϊκήν 
κοινωνίαν, όσω αιφνίδια ήτο, τόσω καί απίστευτος. Καί όμως! "Γφίστανται εϊς 
τόν κόσμον αυτόν στιγμαί, ας, έξιστάμενος ό άνθρωπος, αγνοεί πώς νά τάς έκλάβη, 
ιός εκδηλώσεις ύπερτάτης φιλοσοφίας ή διαταράξεως των λογικών δυνάμεων.

Ό Σταμάτιος Φλ,ώρος, τοιούτον πρόωρον δοϋς εαυτώ τέλος, έστέρησεν οχι 
uovov τήν οικογένειαν του μειλιχίου προστάτου, οχι μόνον την κοινωνίαν χρη- 
στοτάτου μέλους, αλλά καί τό Κράτος πεφωτισμένου, τιμίου υπαλλήλου, μοναδι
κής αληθώς ίκανότητος έν τώ λογιστικώ κόσμω.

Ό Φλώρος έγεννήθη έν Κύμη τό 1836. “Ηρξατο του σταδίου του από νεα- 
οωτάτης ηλικίας, ιός ήρχιζαν τότε όλοι οι μετέπειτα διακεκριμένοι επιστήμο
νες, έν μικρά θέσει. Γραμματεΰς του ταμείου Καρυστίας τό πρώτον, ύπηρέτησε 
οιαδοχικώς εις διάφορα ταμιακά γραφεία, εις τό ’Ελεγκτικόν Συνέδριον, τώ δέ 
1881 προήχθη εις όποδιευθυντήν του Γεν. Λογιστηρίου. 'II ΐκανότης του ήτο 
μεγάλη, ή προαγωγή του συνεπώς ταχεία. Τώ 1886 διεκρίθη ιός τμηματάρχης 
α'. τάξεως, τώ δέ 1890 έγένετο Διευθυντής του Δημοσίου Λογιστικού, εϊς ήν 
θέσιν παρέμεινε μέχρι τού ’Ιουλίου 1895, ό’τε τόν απέλυσεν ή κομματική εμ
πάθεια. Τοιαύτη ή έξέλιξις τού δημοσίου βίου του. ήν κατέτριψεν έν τή δια- 
χειρίσει πολυτίμων συμφερόντων τού Κράτους. Πανταχού, ένθα ύπηρέτησεν, 
άλησμονήτους κατέλιπεν ό αοίδιμος άνήρ αναμνήσεις εύορκου καί πιστής έκπλη- 
ρώσεως τών φύσει δυσχερών καθηκόντων του. Ή υπηρεσία πάντοτε εύφημοτάτην 
έποίει μνείαν τών υπηρεσιών του. Διότι ήτο άνήρ από φύσεως μέν αγχίνους 
καί παρατηρητικός, έκέκτητο δέ μάθησιν βαθεΐαν, ειδικήν, ασχολούμενος μέχρι 
τών τελευταίων ημερών του εις μελέτας τής οικονομικής έπιστήμης καί τής 
λογιστικής, εξ ίσου διατριβών καί εϊς τήν εργασίαν τού δημοσίου γραφείου, 
καί εις τήν κατ’ ιδίαν. Πάντες οί κατά καιρούς διαπρέψαντες εϊς τά οικονομο
λογικά άνδρες, οιοι ό Χρηστίδης, ό Δ. Λεβίδης, ό Ίω. Σούτσος τόν προσελάμ- 
βανον καίτοι νέον έτι, <ος απαραίτητον συνεργάτην διά τήν επεξεργασίαν διαφό
ρων νόμων, άναγομένων εϊς τό Δημόσιον λογιστικόν ή προς λύσιν ποικίλων 
οικονομολογικών ζητημάτων. Άλλ’ δλως έξαιρετικής ό Φλώρος έκτιμήσεως 
άπήλαυε παρά τώ άειμνήστω Τρικούπη, ό’στις έπί μακοόν μετ’ αυτού συνειρ- 
γάσθη, αναγνωρίζων αυτόν ώς μοναδικήν έν Έλλάδι λογιστικήν ικανότητα. 
Είχε τοιαύτην ό Τρικούπης προς τόν Φλώρον ϋπόληψιν, ώστε οσάκις ανελάμ- 
βανε τό Ύπουργεϊον τών Οικονομικών, έλάμβανε μεθ εαυτού κατά την ώραν 
τής όρκομωσίας τό έγγραφον τού διορισμού τού Φλώρου. Κατά τήν σύνταξιν 
τών Προϋπολογισμών ή γνώμη τού Φλώρου έκέκτητο άναμφισβήτητον κύρος, 
διά πολλάς δέ μεταρρυθμίσεις άς έσκόπει ό αείμνηστος Τρικούπης νά είσαγάγη, 
μετά τού Φλώρου είχε συνεργασθή.

Ό Σταμάτιος Φλώρος εΤχεν, όσον ούδείς ίσιος άλλος, έγκύψει εϊς τήν μελέ
την τής έπιστήμης. Άφίνει πληθΰν ανεκδότων σπουδαιοτάτων έργων, απλούς 
δέ κατάλογος αυτών αρκεί νά κατάδειξη ποιαν απώλειαν ύπέστη τό Κράτος 
διά τού προώρου, τού τραγικού θανάτου του.

Μεταφράσεις έκ τού ’Ιταλικού : Όδηγίαι έκτελέσεως τού Κανονισμού τού 
γενικού Λογιστικού τού ’Ιταλικού Κράτους.—Νόμος περί Δημοσίου Λογιστικού 
τού Ιταλικού Κράτους. — Ιταλικόν λογιστικόν.·—Κανονισμός έκτελέσεως ’Ιτα
λικού λογιστικού νόμου. — Άνάλυσις τού Καθημερινού τού Γεν. Διευθ. τού Δη
μοσίου Λογιστικού τής Ιταλίας Cei'boili έκ τού συγγράμματος αυτού περί ενό- 
τητος τών εγγραφών τού δημοσίου Λογιστικού. Εκτός τών ανωτέρω ύπάρχουσι καί 
πλεϊσται άλλαι μεταφράσεις του ’Ιταλικών λογιστικών Νόμων' διετέλει δέ μετά 
τού Διευθυντού τού Δημοσ. Λογ. τής ’Ιταλίας Cei'boili. εις συχνήν αλληλο
γραφίαν. Ένταυτώ πλεϊσται μεταφράσεις Γαλλικών καί Αγγλικών Λογιστικών
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Νόμων. Μεταφράσεις άρθρων του «Οικονομολόγου » του Λονδίνου, έκ τών 
όποιων πλείστας έφιλοξένησεν ό Αθηναϊκός τύπος.

’Από εϊκοσιπενταετίας καί πλέον πάσαι αί κατά καιρούς έκδοθεΐσαι εφημε
ρίδες, ούδεμιας εξαιρούμενης, έδημοσίευσαν οικονομολογικά καί λογιστικά αύτοΰ 
άρθρα. Διάφοροι μελέται περί του Μετοχικού Ταμείου τών πολιτικών υπαλλή
λων έκ τών οποίων αναφέρομεν τήν έν έτει 1877 δημοσιευθεΐσαν έν τή έφημερίδι 
«Αλήθεια» ύπό τήν έπιγραφήν «Σκέψεις τινές περί τού μέλλοντος τού Μετοχι
κού Ταμείου τών Πολιτικών 'Υπαλλήλων». Μεταφράσεις έκ τού Αγγλικού τής Δι
πλογραφίας τοΰ Astrup Cariss καθηγητού έν τή Ακαδημία. Μετά τών γνωστών 
οικονομολόγων Λόου καί Ροΰ, συνειργάσθη έπί μακρόν. εις πάσας δέ τάς κατά 
καιρούς συσταθείσας έν τοϊς διαφόροις Ύπουργείοις Έπιτροπάς πρδς αναδιοργά
νωσή λογιστικών νόμων ή τακτοποίησιν λογιστικής υπηρεσίας, έθεωρειτο απαραί
τητον μέλος. ’Επίσης πλειστάκις διωρίσθη μέλος έξελεγκτικών έπιτροπών.

Τοιούτον ακούραστον επιστήμονα καί δυσαναπλήρωτον ύπάλληλον απωλέσα- 
μεν, ου ή μνήμη έσαεί θά παραμείνη ανεπίληστος.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ I. ΚΟΤΤΑΚΗΣ,—Κάλλιστος επιστήμων, πολίτης έκ τών 
άριστων καί πατριιότης κράτιστος, διεκοίθη κατά τον βίον αυτού έπί φιλανθριυ- 
πία καί χρηστότητι χαρακτήρος, ’Οπαδός τής μεγάλης ιδέας, ήτις έπέπρωτο νά 
καταχλευασθή μέν έν τώ παρελθόντι, μόλις δέ άναπτερωθεϊσα έκ τού καταλα- 
βόντος τον 'Ελληνικόν Λαόν, τυφλού πολεμικού οργασμού, νά δεχθή νεον κό
λαφον καί νά ύποσταλή, ένεκα τής αναξιότητος τών ύψωσαντων τήν σημαίαν 
αυτής, διεπνέετο ύπό τής άληθεστέρας φιλοπατρίας, έπεκτείνών τήν δρασιν αυ
τού καί έν τή κοινιυνία καί έν τή πολιτεία, πάντοτε ιυφέλιμον καί αγαθοεργόν. 
Γεννηθείς το; 1833, νεώτατος άπεπεράτωσε τάς Ίατρικάς αυτού σπουδάς έν τώ 
Έθνικώ Πανεπιστημίω, καταταχθείς μετέπειτα εις τόν Στρατόν, εϊς δν έπί μα- 
κοά έτη ΰπηοέτησεν εϋδοκίμιος καί μετά παραδειγματικού ζήλου. Είτε η αρετή 
συγγενναται τώ άνθοώπω, είτε είναι επίκτητος, τουλάχιστον έν μερει, ό Ε. 
Κοττάηης κατεϊχεν αύτήν κατ’ αμφότερα τά είδη, ολόκληρος όέ ό βιος αυτού 
πρόκειται άγλαή εΐκών τής αγαθής αυτού ®ύσεως καί τής δοθείσης αυτώ αγιυ- 
γής παρά τών έναρέτων γονέων του.

Έν τή έξαιρέτω επιστημονική εργασία τού Ε. Κοττάκη, αί αφιλοκερδείς καί 
οντες μεγάλαι εκδουλεύσεις του ιός ιατρού κατά τήν ένταύθα δεινήν έπιδημίαν 
τής χολέρας καί τής εύλογίας, άποτελούσι τόν εύγενέστερον σταθμόν τής ζωής 
του,αί δέ αυθόρμητοι τότε ύπηοεσίαι του, μέ κίνδυνον τής ιδίας ζωής αυτού καί 
αί διαρκείς άγαθοεργίαι προς τούς πάσχοντας είκονίζουσι παραδειγματικήν την 
προς τήν επιστήμην καί τήν φιλανθριυπίαν άξιόζηλον αφοσίωσιν τού αληθώς πα- 
τοιωτικωτάτου- Άνδοός. ΙΊρό έτών άποσυρθείς τού Στρατού απέθανεν έν Λθήναις 
τήν 4’ίν Μαΐου 1897.

ΑΘΑΝΑΣΙΩι Δ. ΑΕΟΝΑΡΔΩ.

’Εσύ δέν πέθανες μακρυά
Σέ ξένη γή δέ σ’ έχουνε κοιμήσει, 
Κλωνόγυοτη δέ σέ σκεπάζ ’ ’Ιτιά 
Καί δέ μοιρολογάει τό κυπαρίσσι 
Τή νιότη σου καί τή χαμένη σου ομορφιά.

Στής μάνας σου κοιμάσαι την καρδια
·> Καί στοΰ πατέρα σου κλεισμένος είσε πάλι'

Σού'γινε τόρα σάβανον ή μια
Καί στρώμα καί προσκέφαλον ή άλλη ! 

(7897) Μ. ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ
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μορφάς, ασυνήθεις

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΞΥΝΔΑΣ
(’ΛπέΟαμεν έι- '.ΙΟ/,ινιις ΐ'ύ1' Νοεμβρίου 1896)

ΟΟΣΑΣ
μορφάς, εις δλας τάς εκδηλώσεις 
του ωραίου καί του καλοΰ, εις δλας 
τάς εκφάνσεις τής τέχνης, πόσας 
τοιαύτας μορφάς άγνωστους, άδο
ξους, δεινοπαθησάσας, άτιμήτους 
δεν αφήκεν έν τή έρημία των καί 
τή απογνώσει των ή ελληνική κοι
νωνία τής σήμερον, ή απαθανατί- 
ζουσα καί λατρεόουσα τ’ άνθρωπά- 
ρια των κομμάτων καί τής συναλ
λαγής μόνον. ΙΙόσαι καλλιτεχνικαί 
φύσεις ηδικημέναι, έστερημέναι των 
πάντων κατά τον πικρόν βίον των, 
παρήλθον μέχρι τοϋδε άνευ έκτιυ,ή- 
σεως καί ευγνωμοσύνης !

Μία των άδικηθεισών φύσεων έν 
Έλλάδι υπήρξε καί ό γλυκύς ψάλ
της τόσων χαριτωμένων καρδιο- 
βγαλμένων ερωτικών τραγουδιών, ό 
ιδρυτής τοΰ μελοδράματος έν Έλ
λάδι, ό μουσουργός τον ιι Υποψη
φίου» Σπνρίδων εννδας. 'Η κι
θάρα του, ή μυθική κιθάρα του, αί 
μελωδίαι του, αί έγκλείουσαι ολην 
τήν ϊδιάζουσαν γλυκύτητα καί αρ
μονίαν τής ιδιαιτέρας πατρίδος του, 
αί περιπαθείς καί άρμονικαί στρο- 
φαί του, αί πλήρεις θά έλεγε τις 
ουρανόν τής Κερκύρας, έχουν βαυ- 
Δύναταί τις δέ νά εΐπη, οτι όπως ό 

ήν εΰρεϊαν καί ίσχυράν έθνικήν ποίησίν του χιλιάδας 
ό Ξύνδας μέ τάς μελωδίας τής νεότητάς του έξ"ρ:!':τ: 
:αν ποίη 

Πόσαι

άπό φως και πρασινάδα, άπό θάλασσαν και 
καλίσει αίαν γενεάν ολόκληρον έν Έλλάδι.
Παοάσχος έγαλούχησε μέ τι 
έλληνοπαίδων, οΰτω και ό Ξύνδας μέ τάς μελωδίας τής νεότητάς του έξωράισε 
καί περιέβαλε μ'ε ιδιαιτέραν ποίησιν τά αισθήματα των νέων καί των νεανίδων 
μιας δλοκλήοου εποχής. Πόσαι καί πόσοι έρωτευμένοι δεν ανεκούφισαν τον 
πόνον τής καρδίας των ψάλλοντες τά όλόγλυκα εκείνα τραγουδάκια του, πόσοι 
καί πόσοι αβροί δάκτυλοι νεανίδων δεν άπέσπασαν έκ των χορδών τής κιθάρας 
των τούς στόνους του Κερκυραίου Βάρδου ώς ΐδικούς των, καί πόσα ροδαλα χείλη 

ου μ'ε την ζωήν καί τήν έμπνευσιν τής καλλιτεχνικήςδεν έψαλλαν τα φσματά τι

)

ψυχής του, ώς άσματα ΐδικά των. Ή μούσα τοΰ Ξύνδα κατέστη δημοτικωτάτη 
έν Έλλάδι, εις τάς νήσους, εις τήν Στερεάν, εις τήν Πελοπόννησον. Χρόνια 
καί χρόνια έπέρασαν άφ’ δτου ό μελοποιός συνέθεσε τάς μελωδίας του καί δμως 
αυται φέρουν έτι ζωηράν καί δροσεράν τήν ύφήν των, άναλλοίωτον τήν γλυκύ
τητα καί τήν αρμονίαν των, καί ή νεότης τάς ψάλλει καί τάς ένωτίζεται εΐσέτι 
καί έπί πολύ θά τάς ένωτίζεται άκόμη μέ τήν αύτήν εύχαρίστησιν, μεθ ’ ής 
ήκούσθησαν τό πρώτον έξερχόμεναι έκ τών χορδών τον αρμονικού ψάλτου, τοΰ 
γλυκυτάτου έλληνος μελοποιοΰ. Καί δμως ό γλυκύς συνθέτης των απέθανεν 
έν Άθήναις πένης καί αυτόν τον άρτον άκόμη στερούμενος προς δόξαν τής άθη— 
ναϊκής κοινωνίας !

'Ο Σπυρίδων Ξύνδας έγεννήθη έν Κερκύρα τον Φεβρουάριον τοΰ 1814. Τό 
πρώτον αύτοΰ μελόδραμα είναι «οί Τρεις Σωματοφύλακες» παρασταθέν έν Κερκύρα 
καί έπιδοκιμασθέν' τόσος ήτο ό ένθουσιασμός τοΰ πλήθους, ώστε άφίππευσαν τήν 
άμαξαν, μετά τό πέρας τής παραστάσεως, καί έσυρον αυτήν οί έκλεκτότεροι τής 
κοινωνίας Κερκύρας. *ΙΙτο βαρύτονος έξοχος, δν συνεχάρη έπί σκηνής διά τήν 
θαυμαστήν αύτοΰ τέχνην τοΰ αδειν καί ή περίφημος τότε άοιδός Ούγγερ, μετά τοΰ 
Ξύνδα τραγουδήσασα έν τινι συναυλία υπέρ τοΰ πτωχοκομείου Κερκύρας. Μετέπειτα 
παρεστάθη μετά τής αυτής έπιτυχίας καί τοΰ αύτοΰ ένθουσιασμοΰ τοΰ πλήθους 
τό δεύτερον μελόδραμά του «Κόμης Ίουλιανός». Τούς «Τρεις Σωματοφύλακας» 
προσεκλήθη καί έν ’Ιταλία νά παραστήση, άλλ’ ό Ξύνδας δέν μετέβη, διότι ούτε 
έπιδεικτικός ήτο,ού'τε χρηματικήν τότε είχε άνάγκην.’Έκτοτε συνέθεσε τω 1888 
τον « Τποψήφιον Βονλιντήν» τό πρώτον Ελληνικόν μελόδραμα, δπερ έστέφθη 
ύπό πληρεστάτης έπιτυχίας έν Κερκύρα, ένταΰθα καί έν τώ έξωτερικώ. Μετά 
τόν 'Τποψήφιον έμελοποίησε τούς «ζίύο ’Λντεραστάς» Εις τούς πρώτους χρόνους 
τής ζωής του έπαιξεν ένώπιον τοΰ Βασιλέως 'Οθωνος καί τής Βασιλίσσης ’Αμα
λίας τά δυσκολώτερα τών κλασικών μουσικών έργων, τοποθετήσας την κιθάραν 
όπισθεν αΰτοϋ, μετά θαυμαστής τέχνης. Τήν έπομένην ή Α. Μ. έστειλε τόν υπα
σπιστήν αύτοΰ, δπως έρωτήση τόν Ξύνδαν τί προτιμά, τό παράσημον ή μίαν 
στηθοβελόνην έκ τοΰ στήθους τής’Αμαλίας ; 'Ο Ξύνδας προύτίμησε τό δεύτερον.

Τά έργα τοΰ Σπ. Ξύνδα έκτος τών μ.ελοδραμάτων του, είναι άπειρα, καί 
άπαντα άνέκδοτα. Άναφέρομεν τινά τούτων Σκηνή ολόκληρος «Ζεστό είν’ τό 
μνήμά σου» — «’Στών Ψαρρών τήν ολόμαυρη ράχι»— «’Σάν τή σπίθα κρυμμένη 
στή στάκτη» — «’Στον ίσκιο νά καθήσωμε» — «'Η αύγοΰλα» — «Τοΰ πατέρα σου 
δταν έλθης δέν θά ίδής παρά τόν τάφον»—«’Στήν έρημο πεδιάδα» — «'Η αθλία 
ψυχή καθήμενη» — «Για ’δές τί ωραίο φεγγάρι»—«Ή χήρα» — «'Ύμνος πρός 
τόν ανδριάντα τοΰ Καποδιστρίου (χορωδία)»—«Νάνι-νάνι» — «Τό όνειρο»—«’Στα 
Κρητικά πεδία» — «’Στή Μακεδονία», πλεϊστοι ρεμβασμοί, μονωδίαι, δυωδίαι, 
τριωδίαι, τετραωδίαι κλπ. Έν γένει ήτο πηγή άνεξάντλητος, ταμεΐον μουσικής 
ιδιοφυίας. 'Ο Μάντξαρος, ό έξοχος τής μουσικής έ’λλην φιλόσοφος καί περι
κλεής Μουσουργός τοΰ "Τμνου παρά τοΰ οποίου έδιδάχθη ό Ξύνδας έπί 27 ολα 
έτη ! τήν άρμ.ονίαν, διά τό μουσικόν αύτοΰ τάλαντον, έτόνισε καί συνέθεσεν ό 
ίδιος τό εξής ολως άνέκδοτον ποιημάτων, δπερ χορηγηθέν ήμΐν, ασμένως δια— 
σώζωμεν έν τή «Ποιηίλτ/ Στοά»

Ομιλώ τής εύφυίας “Ένα δάκρυο τής καρδίας
ποΰ σοΰ ανάφτει τήν ψυχή, μ.οΰ γλυκαίνει τήν ζωή
και σεμνή, σοΰ έμπνέει τό πνεΰμα διότι αύτό μοΰ φανερόνει 
ποΰ μοΰ λές ποιος είσαι Έσύ. όποιος είσαι τώρα Εσύ.

'Αξιε φίλε μου, έγώ σ’ είδα 
’Στήν χρυσή σου ώραίαν αύγή 
ποΰ μ,οΰ είπε ποια στήν τέχνη 
θέλει δώσης δόξα Έσύ.
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Μετά τά 27 έτη διδασκαλίας ύπδ του Μαντζάρου, ό Ξύνδας μετέβη καί 
εις τδ COnservatoir τής Νεαπόλεως, οτε τδ πρώτον έμφανισθείς επί σκηνής 
μέ τήν κιθάραν του εις τι μέγα θέατρον τής ’Ιταλίας, έλαβε μέρος εις με- 
γάλην συναυλίαν, χειροκροτηθείς ένθουσιωδέστατα. Τήν «'ΐαττανικήν άποχώ- 
ρησιν», ήν ό ίδιος συνέθεσε διά κιθάραν, κατ’ έκείνην τήν εσπέραν τετράκις 
έπαιξεν. Αύτόθι αμέσως προΰτάθησαν αύτω διευθύνσεις διαφόρων μουσικών συλλό
γων, σχολείων, μαθημάτων κλπ. ας δεν έστεοξεν, άναχωρήσας δ' έφθασε μέχρι 
τής ανω Αΐγύπτου όπου περιηγήθη καί τήν μεγάλην έρημον επί 22 ημέρας μετά 
του ομογενούς Τσιτσίνια. Κατά τά τελευταία έτη του βίου του ήρχισε τήν 
συμφωνίαν τής Γαλατείας, και είχεν έν τή φαντασία αΰτοϋ ολόκληρον τδ με
λόδραμα. Πολλά ταύτης άσματα διεσώθησαν, αλλά τδ έργον άπέμεινεν ατελές, 
ένεκα του θανάτου του συνθέτου τών δημοτικωτέρων ασμάτων, διά τών οποίων 
άνετράφη ή σύγχρονος Ελληνική νεότης.

'Έν άπδ τά γλυκύτερα άσματα του Ξύνδα ε’νε καί τδ : «Els τδ μνήμα μον 
έπάνω νάρκης μιά μέρα». Ό στίχος αυτδς φαίνεται έγκλείων άπαν τδ βαθύ 
παράπονον κατά τής ζιυής, άπασαν τήν τρυφερότητα τής ψυχής του, τήν αρμο
νίαν σύμπασαν τής λεπτής ψυχής του. Νομίζει τις, πώς ε’νε τδ κύκνειον αύτδ 
άσμα του πολιού καλλιτέχνου, παραπονεμένη έπίκλησις πρδς εκείνους, οΐτινες 
έψαλλον, ψάλλουν καί θά ψάλλουν τάς συνθέσεις του, συγκινούμενοι παρ’ αύ- 
τών καί ζώντες δι’ αύτών, καί παραμυθούμενοι έξ αυτών, έπίκλησις μόλις 0ta- 
τυπουμένη, δειλή, αξιοπρεπής, έπίκλησις πρδς τήν νεότητα νά ύπάγη νά δίψη 
έν άνθος έπί τοϋ τάφου του αρμονικού γέροντος, τού ταφέντος άδόξως εις τινα 
γωνίαν τού αθηναϊκού Νεκροταφείου, νά βίψη έν άνθος οίκτου καί άναμνήσεως 
άπδ τά ωραία άνθη, τά όποια τόσον ήδονικώς έψαλλεν δ λησμονημένος αλλ’ 
αλησμόνητος Ξύνδας. Ώσεί έκπληρούσα τδν παραπονεμένον αύτδν πόθον του ή 
«Ποικίλη Στοά» βίπτει έπί τής γλυκείας μνήμης του τά ευωδέστερα, τά λε
πτότερα άνθη, δημοσιεύουσα ώραίαν εικόνα τού έμπνευσμένου τραγουδιστού εις τάς 
τελευταίας σελίδας της, δι’ ής κλείει τήν πλουσίαν έφέτος πινακοθήκην της, 
παραθέτουσα συγχρόνως κατωτέρω καί τήν άλως ανέκδοτον Λεμβωδίαν του, 
ήν πολυτίμως διά τδ Έ9νικδν Ημερολόγιου διέθεσεν ή οικογένεια τού Σπυ
ρίδωνος Ξύνδα, δι’ ής δέ θ’ άναζήση έν μέσω τού Πανελληνίου μίαν φοράν 
ακόμη ή άρμονική, ή γλυκυτάτη ψυχή τού πρώτου νικητού έν τώ άγώνι τής 
χειραφεσίας τού Μουσικού αισθήματος άπδ τών όρυγών τού άμανέ καί τών ούρ- 
λιασμάτων τού γιαρέ, τού τόσον παραγνωρισθέντος έν τή ζωή μοναδικού έλληνος 
μελοποιού καί κιθαρωδού.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Τ
X ΗΝ πρόοδον ένδς έθνους σημειοϊ προ παντδς ή βιομηχανική ανάπτυξις. 

Ή βιομηχανία εΤνε τδ νεύρον, ου ή δόνησις δίδει τήν κίνησιν, χορηγεί τήν 
ζωήν. Ούκ έπ’ άοτω μόνω ζήσεται άνθρωπος. Ούκ έπί πνεύματι μόνον.

Ή Ελλάς άναμφισβητήτως, άν εις άλλα έμε

ΣΠΑΡΤΗ ΚΑΡΑΣΤΑΜΑΤΗ

ινε στάσιμος, εις τήν βιομηχανίαν 
όμως προώδε.υσεν έξόχως, άφ’ ής 
μάλιστα εποχής δ αείμνηστος 
Τρικούπης διά τού τελωνειακού 
δασμολογίου έπροστάτευσε καί 
ισχυροποίησε τήν έγχώριον βιο
μηχανίαν. Μία συν ταΐς άλλαις 
έκδήλωσις τής προόδου ταύτης, 
σημαντική καί χρησιμωτάτη, 
εΐνε ή ύπδ τής κυρίας Σπάρτης 
Καρασταμάτη ιδρυσις εργοστασίου 
λεπτοϋφαντουργικών ύφασμάτων, 
τού μόνου καί τελείου χχί)’ άπα
σαν τήν ’Ανατολήν.

Ή κυρία Καρασταμάτη έπε- 
δόθη έκ σμικρών καί άπδ νεαράς 
ηλικίας εις τήν ύφαντουργικήν. 
Καταγομένη έκ Καλαμών, έςέ- 
μαθε τά τής τέχνης, ήν προώ- 
ριστο κατόπιν νά τελειοποιήση. 

’Αφού είργάσθη έπί πολλά 
έτη, ηλθεν εις ’Αθήνας, ένθα 
ϊδρυσεν έν τή όδώ τή άγούση εις 
Φάληρον μέγα δι’ άτμοΰ έργο— 
στάσιον, ένθα πληθδς εργάζεται 
έργατίδων καί ό'περ διά νεωτά- 
των, καί ειδικών άτμοκινήτων 
έπλούτισε μηχανών, άς επίτηδες 
έξ Εύρώπης μετήνεγκε, κατά 
σχέδια, ύπ’ αύτής τής ιδίας έπι- 
νοηθέντα.

Ή έν Άθήναις εργασία της 
έστέφθη ύπδ πλήρους επιτυχίας, 

τεραστίας. Διέδωσε τά λεπτουφαντα υφάσματα, ων ιδέαν ε’ίχομεν μόνον έκ τών 
μανδηλίων. II κυρία Καρασταμάτη σήμερον κατασκευάζει υφάσματα δι’ ολο
κλήρους ενδυμασίας, θαυμασίας λεπτότητος καί στερεότητος, λίαν έπιζητουμένας 
έν ’Αγγλία. Μεταξούφαντα, αργυροποίκιλτα καί χρυσοποίκιλτα, άλλα ποικίλα 
ύφάσματα μή έχοντα τήν αραιότητα τών Καλαματιανών, χοωματισμών δέ αντε- 
χόντων εις πασαν ατμοσφαιρικήν μεταβολήν.

Τδ έπί τής οδού Κολο κοτρώνη, παρά τήν Βουλήν, κατάστημα τής πωλήσεως 
κοσμούσι είκοσι καί πλέον διπλώματα εκθέσεων εύρωπαίκών έν αις έτυχεν ή 
κυρία Καρασταμάτη χρυσών βραβείων, άπδ τής έκθέσεως τών Παρισίων (1889) 
μέχρι τής ίδικής μας τών 'Ολυμπίων.

Πάντες οί ξένοι πρωτίστως θά έπισκεφθώσι τδ εϊρημένον κατάστημα, δια-
I
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τελεί δέ ή κυρία Καρασταμάτη προμηθεύτρια, μόνη έν 'Ελλάδι, τής Α. Μ. τής 
Βασίλίσσης, τής πριγκηπίσσης τής Ούαλλίας, του πρίγκηπος Σάξ-Μάϊνιγγεν, τής 
Μεγ. Δουκίσσης του Μακλεμβοΰργ κ.λ.π.

Εϊς τδ έργον τής κυρίας Καρασταμάτη, γυναικός έξόχως ευφυούς και εργατι
κής, άσχολεϊται ολόκληρος ή οικογένεια, υιοί καί θυγατέρες. Οϋτω, εκτός τής 
βιομηχανίας, ή οικογένεια Καρασταμάτη παρέχει εϊς τάς απόρους 'Ελληνικάς 
οικογένειας άςιομίμητον παράδειγμα έργασίας έντιμου καί έπωφελούς εις τε τόν 
στενόν τής οικογένειας κύκλον καί εις τήν καθόλου Πολιτείαν.

Τοιούτον πλούτον έργασίας, τοιούτον ζήλον βιομηχανικής άναπτύςεως έκτι- 
μώσα ή «Ποικίλη Στοά» θεωρεί δίκαιον καί καθήκον αυτής εύφήμως νά μνησθή 
καί νά εΰχηθή, όπως τό έθνικόν όντως έργον τής κ. Καοασταμάτη, δεόντως 
ύποστηριζόμενον, έπί μάλλον προοδεύση και στερεωθή.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΟ A 1 π ΟΤΑΚΤΗ Σ

Δ. I. Καλογεροπονλφ
Σαν πήρε σβάρνα τά βουνά κι ’ άνάηρα τά πλάγια 
νά βρή κλαράκι φουντωτό νά σκιώση, νά δροσίση, 
νά βρή βρυσούλα γάργαρη τή δίψα του νά σβύση, 
νά βρή λιθάρι βιζιμιό νά σταυρωθή, νά κάτση, 
νακουρμαστή τή πέρδικα τή πικροκαταρούσα 
πού καταργιέται όλημερϊς τό μαύρο καταδότη, 
διάβαινε, περνοδιάβαινε, σαν άδικη κατάρα 
κώχη ’ς άπόγκρεμνα βουνά, σέ φοβερά στεφάνια 
σέ στουρναρόπετρες κακαίς, πού παν τάγοιογίδια, 
Διάβαινε στήν ατέλειωτη στράτα τού καταδότη 
όπου φονεύει άσπλαχνα τή Μάνα πού τόν γέννα... 
Γιαύτό τόν δέρνει δρόλαπας καί πετρωτό χαλάζι 
κι’ ή Πλάσι από θέμελα στο διάβα του τοομάζει.

ΣΠ. Μ . . .
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